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Lay on, Macduff; and damned be him, that first cries: hold, enough!
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Voor Wim Braasem door wie ik Van der Tuuk leerde kennen
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G.P. Rouffaer in 1888: ‘Tot zijn wonderlijke verschijning behoren zijn grove, rauwe stem en zijn
zonderlinge varkensoogjes. Geboren uit een Hollandse vader en een uit Malaka afkomstige creoolse
moeder, had hij zelf iets van een creool.’
Foto: Universiteitsbibliotheek te Leiden.
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Herman Neubronner van der Tuuk
Van der Tuuk werkte en leefde in de vorige eeuw in het oude Nederlands-Indië. Hij
was een taalgeleerde en behalve dat een tegendraadse figuur en een zonderling. De
befaamde oriëntalist H. Kern noemde hem zonder voorbehoud ‘de grootste kenner
der Indonesische talen’. Bij zijn leven reeds was Van der Tuuk een legendarische
figuur, om zijn fabelachtige kennis en eigenaardige leefwijze. Als mens was hij grof,
rancuneus en respectloos, maar niettemin een ‘honnête homme’, een omgekeerde
moralist. Voortdurend was hij bezig met het omgooien van heilige huisjes, met het
choqueren van mensen en het bevechten van taboes; taboes die in de wetenschap
werkzaam waren, in de maatschappij, in de moraal en bij het gebruik van de taal.
Hij was tegen het dilettantisme van zijn vakgenoten, tegen het cultuurstelsel en het
regeringsbeleid, tegen machtsusurpatie en huichelarij, tegen de oratorische stijl en
tegen de moraal van een - althans naar zijn overtuiging - zich overleefd hebbend
christendom. Kind van zijn tijd is hij door de aard van zijn taboes, ‘tijdgenoot’ is hij
voor ons om zijn levendige manier van schrijven, om zijn ‘humor van een haai’ en
zijn stekende ironie, kortom om de directe en natuurlijke toon waarop hij zich tot
ons richt en die om dezelfde reden ‘modern’ aandoet als bij Multatuli. Hij overtreft
deze alleen nog enige malen in ongegeneerdheid. Had Multatuli naar zijn eigen
zeggen, het overigens nogal ingewikkelde Europese négligé nodig in plaats van de
lubben die Buffon droeg, Van der Tuuk liep letterlijk en figuurlijk naakt rond, als
de Baliërs waartussen hij leefde, met niets dan een saroeng om de lendenen.
Velen die Van der Tuuk gekend hebben, spreken over zijn ‘eigenaardig optreden’,
vrijgevochten en ongemanierd, maar anderen - die hem het beste gekend hebben prijzen zijn hulpvaardigheid en har-
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telijkheid, terwijl een van zijn vrienden op een onvermoede trek in hem wijst: zijn
‘zachte en eenvoudige manieren tegenover oudere en jongere vrouwen’. Hij was,
volgens weer een ander getuigenis, een overgevoelig mens, soms tot tranens toe
geroerd. Maar aan de buitenwereld toonde hij zijn ‘tweede gezicht’, zoals op de
bekende foto die we van hem kennen. Hij kijkt ons daarop met zijn ‘zonderlinge
varkensoogjes’ aan; de chagrijnigheid en ergernis zijn zo van het gelaat af te lezen.
Zijn ‘gevoeligheid’ breekt slechts een enkele keer door (zoals in de brief over de
dood van Engelmann; doc. nr.92), maar dan getemperd door zijn ironie.
Er is nog een trek in Van der Tuuk, die onmiskenbaar is en bij zijn karakterbeeld
past: zijn neerslachtigheid, die hem bij vlagen overviel. Ze duikt telkens in zijn
brieven op: in zijn studententijd (‘waarom deze avond mij zo gruwelijk aangrijpt,
weet ik niet’), maar vooral in zijn Batakse jaren, na de bijna volledige crack up te
Batavia in 1850. Zijn ‘onbeschrijflijke lusteloosheid’ kan hij alleen maar de baas
worden door een ‘gedurige agitatie’. Misschien ligt hierin ook de verklaring van zijn
agressiviteit, waarin we vooral later ook de toon van de wanhoop kunnen horen.
Van der Tuuk werd in 1824 te Malaka geboren, toentertijd nog een Nederlandse
kolonie. Zijn kinderjaren bracht hij in Soerabaja door. Op zijn twaalfde of dertiende
jaar werd hij naar Holland gezonden om daar naar school te gaan. Hij bezocht o.a.
het gymnasium te Veendam en werd in 1840 - op zestienjarige leeftijd dus - in
Groningen als student ingeschreven. Zijn vader had hem bestemd voor de juridische
studie. Een ander examen dan zijn ‘propjes’ (in 1843) heeft Van der Tuuk echter
nooit gedaan. Hoe langer hoe meer ging hij op de studie van de Oosterse talen over.
Hij leerde eerst Arabisch van zijn vriend Willem Doorenbos en ging toen naar Leiden,
waar hij vooral de lessen volgde van Rutgers voor het Sanskriet en Juynboll voor
het Arabisch en Perzisch. Door voorspraak van Rutgers en Juynboll, kwam hij wiens atheïstische overtuiging reeds uit zijn brieven uit die tijd blijkt - in dienst van
het Bijbelgenootschap, als ‘afgevaardigde voor de Bataklanden’. Daar heeft hij van
1851 tot 1857 gewoond. Van der Tuuk heeft het toen nog geheel onbekende
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Bataks toegankelijk gemaakt. In de Bataklanden verzamelde hij de bouwstoffen voor
een woordenboek en een grammatica; bovendien vertaalde hij - tegen zijn zin
overigens - verschillende hoofdstukken uit de bijbel. Voor de kennis van de taal
achtte hij het nodig vertrouwelijk met de Bataks om te gaan; hij kwam daardoor
achter veel misstanden die aan het bestuur verborgen bleven, of waar dit geen oog
voor had. Hij laat niet na felle kritiek uit te oefenen én op de politiek van de Regering
én op die van het Bijbelgenootschap. Van der Tuuk heeft het taalprobleem nooit los
gezien van het maatschappelijke en culturele leven.
Van 1857 tot 1868 was hij in Nederland voor het uitwerken van de bouwstoffen.
In die jaren vallen de uitgave van zijn omvangrijke Batakse woordenboek, van zijn
leesboek (in vier delen) en zijn tweedelige, klassiek geworden, Tobasche spraakkunst.
Daarnaast en daartussendoor vertaalde hij nog andere hoofdstukken uit de bijbel,
wijdde zich aan de studie van het Maleis en Javaans en schreef artikelen en brochures.
Bekend en berucht is zijn polemiek geworden met de toen zeer gezaghebbende
professor Taco Roorda (zie documenten). Van der Tuuk heeft Roorda in drie brochures
aangevallen, maar hiermee was het nog lang niet afgelopen; hij heeft hem
meedogenloos vervolgd tot diens dood toe (in 1874) en zelfs nog daarna, onder een
motto dat hij bij zijn geliefde Shakespeare gevonden had: ‘Lay on, Macduff;/ and
damned be him, that first cries: hold, enough!’ Tussen hem en Roorda bestond een
‘incompatibilité d'humeur’. De gezaghebbende, officiële, ietwat stijve, maar toch
tegemoetkomende Roorda, die het door anderen elders verzamelde materiaal van
alle kanten naar zich liet aandragen om dit te ‘bewerken’ en de beweeglijke,
respectloze, ongegeneerde Van der Tuuk, een typische field-worker en pionier, waren
inderdaad bestemd elkaars tegenstander te worden. Men leest trouwens gemakkelijk
tussen de regels door Van der Tuuks verachting voor de kamergeleerde die Roorda
was. Wat hij en Roorda toen tegen elkaar hebben geschreven, heeft nu geen zin meer
- we leven niet meer in de tijd van de historisch vergelijkende taalwetenschap - maar
het moet even gereleveerd worden, dat Van der Tuuk in deze polemiek - zo tussen
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neus en lippen door - twee klankwetten voor het Indonesisch formuleerde, waarop
latere onderzoekers als Brandes, Adriani en de Zwitser Brandstetter hun studiën
zouden vestigen.
In 1868 ging Van der Tuuk weer naar Indië, ditmaal als ‘afgevaardigde voor Bali’.
En passant maakte hij nog het Lampongs toegankelijk en bestudeerde hij het
Soendanees. In 1870 ging hij pas naar Bali, waar hij tot zijn dood toe, ver van de
Europeanen, in de kampong Baratan, bij Boelèlèng heeft gewoond. Hij leerde het
Balisch in bijzonder korte tijd, en wel zó, dat een van de vorsten zei: ‘Er is op geheel
Bali maar één man, die de Balische taal kent en begrijpt en die man is Toean Dertik
[Van der Tuuk].’ Van der Tuuk zette zich aan het samenstellen van een woordenboek,
maar zag in dat hij het Balisch niet zou kunnen verklaren zonder het Oudjavaans,
het zogenaamde Kawi. In 1873 ging hij in gouvernementsdienst over. Intussen dijde
zijn Kawi-Balinees woordenboek uit tot een massaal werk, waar geen einde aan
scheen te komen. Bijna dagelijks vloeiden hem nieuwe gegevens toe: nieuwe woorden,
nieuwe varianten en soms zelfs nieuwe handschriften - die weer afgeschreven moesten
worden. Zijn woordenboek kwam nooit klaar (‘zulk een razernij verwekkende troep
varianten; ben half gek van beroerdheid’, schreef hij in 1888 aan Brandes).
In de laatste vier of vijf jaren van zijn leven was zijn werkkracht sterk verminderd.
Als een zieke tijger had hij zich in zijn bamboehuis teruggetrokken, van tijd tot tijd
grommend en zijn klauwen uitslaand naar al de spoken die hij om zich heen zag.
Toen hij in 1894 in het Militair Hospitaal te Soerabaja aan dysenterie stierf, waren
nog maar enkele vellen van zijn Kawi-Balinees woordenboek gedrukt. Anderen
hebben het overvloedige materiaal bewerkt en voor de druk gereed gemaakt. Eerst
in 1912 was het vierde en laatste deel voltooid.
Van der Tuuk heeft veel nagelaten: duizenden dicht beschreven vellen en velletjes;
aan manuscripten en aan brieven. Hij schreef eens aan de secretaris van het
Bijbelgenootschap, dat zijn pen teveel gal*

*

Van der Tuuk gebruikt dit woord in een dubbele betekenis; vroeger werd de kleurstof voor
inkt uit galnoten getrokken.

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

13
uit de inkt had opgetrokken. Welnu, van gal vloeien al zijn geschriften rijkelijk over.
ROB NIEUWENHUYS
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Kindertijd en studiejaren
(1824-1849)
1.
Men vindt bij Van der Tuuk zelf vrijwel niets over zijn jeugd. Lange tijd heeft men
zelfs niet geweten waar en wanneer bij precies geboren was. Bij zijn inschrijving
aan de Groningse universiteit in 184O staat abusievelijk als zijn geboorteplaats
Soerabaja vermeld. De adjunct-secretaris van het Koninklijk Instituut voor de Taal-,
Land- en Volkenkunde, dr. G.P. Rouffaer maakte van 1909 tot 1911 een reis door
de Indische archipel; hij bezocht ook de Filippijnen en Malaka. In de stad Malaka
(vóór 1824 Nederlands gebied) stelde hij een onderzoek in en vond in het Kerkelijk
Archief het volgende (gepubliceerd in de ‘Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde’, 1910):
Herman Neubronner, kind van Sefridus van der Tuuk en Luisa Neubronner, geboren
te Malaka de 23ste februari 1824, gedoopt in de Gereformeerde Kerk aldaar op 24
oktober 1824.

2.
Het huwelijk van Van der Tuuks ouders gesloten te Malaka.
In het Trouwboek van Malaka, ‘behelsende de namen der personen, welke in de
Gereformeerde Kerk aldaar getrouwd zijn, gehouden ten tijde der Regeeringe van
den Weledelen Gestrengen Heer Gouverneur en Directeur Jan Crans, onder den
dienst van den predikant Johannes Theodorus van de Werth en den proponent Pasq.
de Silva, beginnende met Anno CI I CCLXXIII (1773), staat onder het jaar 1823:
‘d.d. den 27. Januarie getrouwt Mr. S. van der Tuuk Groningen Jonkman met Louiza
Neubronner van Malaka Jonge dogter.’
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3.
Van der Tuuks vader was een Groninger, geboren te Mensingeweer.
Mr. S. van der Tuuk was een Groninger, geboren te Mensingeweer de 17de mei 1776,
eerst advocaat te Appingedam, van 1813-1820 notaris aldaar en in de loop van 1820
naar Java vertrokken als rechterlijk ambtenaar.
Uit oude Regeringsalmanakken blijkt dat Mr. Sefridus van der Tuuk na eind 1820
zijn ambtelijke Indische loopbaan begonnen te zijn als waarnemend lid van de Raad
van Justitie te Batavia, in 1821 benoemd werd tot ‘Fiskaal tevens President van de
Weeskamer’ te Malaka en deze functie aldaar bleef vervullen tijdens en kort na 1824,
het jaar waarin Malaka tegen Benkoelen werd ingeruild tussen Engeland en Nederland,
om in 1826 op te treden als lid van de Raad van Justitie te Soerabaia.

4.
‘Tot zijn wonderlijke verschijning behoren zijn grove, rauwe stem en zijn zonderlinge
varkensoogjes. Geboren uit een Hollandse vader en een uit Malaka afkomstige
creoolse moeder, had hij zelf iets van een creool’ (volgens Rouffaer, die hem in 1888
in Bali bezocht). Inderdaad kwam het Aziatische bloed van de kant van zijn moeder;
zij was een ‘Indisch meisje’, uit een familie die al enige geslachten in Malaka woonde.
In het ‘Doop-boek van de Gereformeerde Kerk te Malacca, beginnende met het Jaar
1790’ vindt men in de eerste kolom onder het jaartal 1824, de datum 24 oktober; in
de tweede kolom onder de ‘Namen der gedoopte kinderen’: Herman Neubronner,
geboren den 23. februari 1824; in de derde kolom onder de ‘Namen der ouders’:
Vader: Sefridus van der Tuuk, Moeder: Louisa Neubronner, echtelieden; in de vierde
kolom onder de ‘Namen der doopgetuigen’: Catharina Koek, Wed. Neubronner en
Thomas Neubronner.

5.
De eerste doopgetuige was blijkbaar Van der Tuuks grootmoeder, eveneens een
‘jonge dogter’ uit Malaka.
In het ‘Malakasche Huwelijks-Register van 1793’ staat bij 6 oktober
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het volgende huwelijk ingeschreven: ‘Johann Anton Neubronner van Frankfort am
Mayn, Adsistent bij de Ed. Compagnie, jonkman, met Catharina Koek van Malaka,
jonge dogter.’

6.
Koek en Neubronner waren in Malaka gevestigde familienamen.
De namen Koek en Neubronner zijn beide goed Malakaas en tegenwoordig (in 1910)
nog zeer wel op Malaka bekend. Een der drukste pasars in Singapore heet officieel
‘Orchard Road Market’, maar in de volksmond ‘Koeks Bazar’. De naam Neubronner
kan men nog tegenwoordig in Singapore, Penang en elders vertegenwoordigd vinden.

7.
In ‘The Straits Times, Almanack, calendar and directory for the 1847’, Singapore,
komt de naam Neubronner enige malen voor, waaronder ook die van de tweede
doopgetuige.
Neubronner & Co. (English) at Malacca
Established in the year 1839
Partners
Louis Neubronner & Daniel Neubronner
Offices Jonker street Malacca
Joseph Neubronner Esq, deputy sheriff
Thomas Neubronner, Interpreter and translator

8.
In het gedenkboek ‘One hundred years of Singapore’, London 1921, vinden we nog
onder het jaartal 1872:
A.W. Neubronner and J.L. Neubronner were clercks of The Borneo Company Limited.
These names appeared for many years in the firm.

9.
Wat wij van Van der Tuuks kindertijd weten, hebben wij niet van hemzelf, maar van
een van zijn studievrienden, dr. Willem Doorenbos, de later zo bekend geworden
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leermeester van Perk, Kloos, Verwey en Van der Goes aan de eerste hogere
burgerschool te Amsterdam (‘De Nederlandsche Spectator’, 1894).
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Van der Tuuk bracht zijn kinderjaren door te Soerabaja, waar zijn vader, die in het
Groningerland notaris geweest was, president van de rechtbank werd. Later is hij
naar Europa gezonden en wel bij zijn oom Van der Tuuk, predikant bij de Hervormde
gemeente te Belkum in Friesland. Vreemd keken de deftige oom en tante op tegen
de halve wilde, die zijn Hollands meest aan de taal der matrozen ontleende, die hij
op de toen ter tijde lange reis had leren kennen. Geestig kon hij later over de indruk
vertellen, die de vele matrozenvloeken op zijn tante maakten, terwijl hij in naïeve
onschuld daar niets van begreep.
Weldra werd hij te Leeuwarden bij de kostschoolhouder Singels besteed. Dat
beviel de vrijheidlievende knaap echter slecht en hij greep iedere gelegenheid aan
om te vluchten. En dan de heer Singels hem op een chais achterna!

10.
Volgens de ‘Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië’ bezocht Van der Tuuk van 1837
tot 1840 het Gymnasium te Veendam. In het Senaatsarchief van de Rijksuniversiteit
te Groningen bevindt zich een testimonium afgegeven door de rector en de curatoren
van het Gymnasium Venodamensis gedateerd 1 juli 1840, waarbij Van der Tuuk
toegang wordt verleend tot het volgen van de lessen aan de Academie.
Quum constiterit, ornatissimum juvenem Hermannum Neubronner van der Tuuk,
Soerabaja-Indum, tum aliis disciplinis, tum etiam mathematicis, arithmetica, algebra
ac geometria, ita eruditum esse, ut regiis de institutione publica decretis satisfecerit,
eum, spatio scholastico cum laude decurso, dignum censuimus, quem ad academicas
lectiones honorifice dimitteremus.

11.
Volgens de inlichtingen verstrekt door het Universiteitsmuseum te Groningen, werd
Van der Tuuk op 6 juli 1840, dus op zestienjarige leeftijd als student ingeschreven.
Voorts, zo gaan de inlichtingen verder:
...liet hij zich recenseren (d.w.z. voor het volgende studiejaar inschrijven) op 22
oktober 1841 voor de Faculteit der Letteren en
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Wijsbegeerte en wel voor toekomstige rechtsgeleerden. Hij komt verder voor op de
recensielijst van 1842 (faculteit als tevoren) tot hij zich op of na 22 juni 1843 weer
liet inschrijven. Hij legde vervolgens voor de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
op 30 juni 1843 het examen ‘gradum cand. ad scolas jureconsultorum’ af met de
toekenning ‘non sine laude’. De recensielijst van 1845 ontbreekt; in die van de
volgende jaren komt hij niet meer voor onder de studenten in de Rechtsgeleerdheid.

12.
Dit wordt bevestigd door de reeds genoemde W. Doorenbos:
Leergierigheid en vlugge bevatting brachten echter Van der Tuuk weldra zover, dat
hij zijn admissie-examen voor de Groninger Academie met glans aflegde en als
15-jarig (dit moet dus 16-jarig zijn) student bij Prof. Nienhuis, een oud vriend van
zijn vader ging inwonen. Iets dat ook alweer met de geest van de jonge anarchist
weinig strookte, zodat hij later eigen kamers betrok. Zijn vader had hem voor de
rechten bestemd en Van der Tuuk legde dan ook het propaedeutisch examen daarvoor
af, maar verder kwam hij nooit.

13.
De eerste brief die we van Van der Tuuk bezitten is één dag voor dit examen
geschreven (29 juni 1843). Ze is gericht aan zijn vriend Jacob Roos, die van 1839
tot 1847 klassieke letteren studeerde. Hij promoveerde op het proefschrift ‘Dissertatio
critica continens annotationem ad Lucretii Poematum libros tres priores’. Van der
Tuuk schrijft:
Amice! Morgen ist het dreigende ogenblik daar. O wee! denk ik nu al, als ik er nu
maar door kom. Hoewel ik vertrouw niet veel grond tot vrezen te hebben, ben ik toch
niet zeker. Het is daarom dan, dat ik u bij dezen verzoek mij heden, zo ge kunt te
bezoeken om mij te examineren. Wees zo goed hierbij bescheid te geven. Vreet
lekker! En goede digestie! Uw vriend, H.N. van der Tuuk Donderdags twee uur op
het punt zijnde een offerande te doen, na enige saluutschoten.
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14.
De Archief-commissie van het Groningse studentencorps Vindicat Atque Polit
verstrekte nog de volgende gegevens over Van der Tuuks studententijd in Groningen:
In de Groninger Studenten Almanak van 1841, uitgegeven vanwege het Groninger
Studenten Corps, staat hij in de ledenlijst van het Corps als H. Neubronner van der
Tuuk, onder de letter T. Eveneens wordt hij als lid vermeld in de Almanakken van
1844, 1845 en 1846. In de Almanakken van 1842 en 1843 staat hij als H.N. van der
Tuuk bij de lijst van ‘overige studenten’, d.w.z. niet-leden van het Corps; hij is dan
lid van de studentenvereniging Post Chaos Lux en wordt als zodanig in de
Almanakken van deze vereniging die van 1841 tot 1843 bestond, vermeld. In de door
slechte economische omstandigheden gekenmerkte periode na de Belgische opstand
was er in het studentenleven een toenemende verruwing merkbaar, welke leidde tot
een slecht bezoek van de sociëteit van het Corps, Mutua Fides. De strijd tussen de
vrij ruwe kroegpartij en de meer serieuze groep culmineerde in de afscheiding van
de laatstgenoemde groep, die een eigen vereniging en sociëteit stichtte, Post Chaos
Lux genoemd. In 1843 herenigde zich Post Chaos Lux echter weer met Vindicat
Atque Polit.

15.
Al was Van der Tuuk ingeschreven voor de juridische studie, zijn belangstelling ging
naar de talen uit. Doorenbos vertelt het volgende:
Bij Van der Tuuk openbaarde zich een verbazende lust in de taalstudie, waaronder
het Portugees, waartoe hij ook gebracht werd doordien zijn moeder van Portugese
afkomst was, en zoals hij weleens beweerde, Albuquerque onder haar voorouders
telde.
Deze verwijzing naar een illustere afkomst was een merkwaardige romantische trek
in de anders zo nuchtere Van der Tuuk. Men kan zijn afstamming van deze Portugese
onderkoning, die in 1511 Malaka voor de Portugezen veroverde, gerust tot de vele
genealogische legenden rekenen die in elke koloniale samenleving werkzaam zijn
om het ‘Indische’ of een Indisch uiterlijk uit een edeler Franse, Portugese of Spaanse
afkomst te
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verklaren in plaats van uit de zeer voor de hand liggende vermenging met het ‘bloed
des lands’. Zelfs Van der Tuuk die zich later zo vereenzelvigen zou met de bevolking
waartussen hij leefde, bleek in zijn jonge jaren te midden van zijn Hollandse vrienden
behoefte te hebben aan de mythologisering van zijn afkomst.

16.
De grondslag voor zijn vergelijkende taalstudie moet hij in zijn studentenjaren al
hebben gelegd, want hij leerde zijn talen vergelijkenderwijs. Doorenbos schrijft
hierover in het onderstaande. Tegenover de verklaring van Doorenbos dat Juynboll,
althans in Groningen, part noch deel had aan Van der Tuuks studie, staat de
verklaring van Juynboll zelf in zijn aanbevelingsbrief aan het Hoofdbestuur van het
Bijbelgenootschap: ‘De Heer H. Neubronner van der Tuuk, die ik van 1843 tot 1847
onder mijne leerlingen mocht tellen (...)’ Men zie ook doc. 18.
Onder de verschillende talen die hij poogde te leren door vergelijking van
verschillende vertalingen van de ‘Télémaque’, was er echter geen waarin hij zo
doordrong als in het Engels. Om Shakespeare, waarmee hij dweepte en die hij door
en door kende en gevoelde, wel te begrijpen, beoefende hij zelfs het Angelsaksisch.
Later te Londen gekomen, om de Batakse handschriften van het British Museum te
bestuderen, bracht hem dit zelfs tot een zonderlinge ontdekking, want zijn best
doende, om zo hij meende, echt Engels te spreken, vroeg een bevriende Engelsman
hem eens: ‘Hoe komt ge toch aan onze dieventaal?’ En toen Van der Tuuk hem zei:
‘Maar ik gebruik echt oud-Engelse woorden’, bleek het, dat die nu slechts in het
argot der laagste klassen en in het bijzonder bij de dieven in gebruik waren.
Van onze schrijvers deelde vooral Bredero in zijn gunst en dat in een tijd, toen die
naam bij ons zelden of nooit genoemd werd. Van der Tuuk kende en gevoelde vooral
voor de kluchten. Hij leefde erin en sprak met zijn vrienden telkens over hem en de
toen in ons land pas bekend geworden Shakespeare. De hoofdzaak bleef echter de
taalstudie. Prof. Juynboll had part noch deel aan Van der Tuuks studie. Deze ijverige
en hulpvaardige geleerde vertoefde nog te Franeker toen Van der Tuuk te Groningen
aan de Academie
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kwam en zich nog niet met Oosterse talen bemoeide. Eerst later leerde Van der Tuuk
een medestudent kennen, die onder Juynboll te Franeker gestudeerd had [dit was
Doorenbos-zelf, die toen al de bijnaam had van ‘de knappe Arabier’] en die
vriendschap bracht hem op de gedachte ook eens daarmede te beginnen. Zo kwam
het, dat er een zogenaamde repetitie tot stand kwam om Arabisch te leren. De oudere
student [Doorenbos was vier jaar ouder] hielp Van der Tuuk in de lectuur van
Kosegartens ‘Chrestomathie’ en bij het gebruik der Arabische grammatica van Roorda
en de uitvoerige aantekeningen daarop van Prof. Wijers in één der eerste jaargangen
van ‘De Gids’.
Van der Tuuk was in die dagen zo gewend aan het werken 's nachts, dat hij in geen
maand op de Grote Markt te Groningen - een plaats waar ieder student dagelijks
komt - het daglicht gezien had. Die Arabische repetitiën begonnen dan ook eerst 's
nachts om twaalf uur en duurden tot twee en drie uur 's morgens. Die levenswijze
opzichzelf maakte hem geheel ongeschikt om de lessen der professoren bij te wonen.
Zijn vader dreef hem echter om zich in de rechtsgeleerdheid te bekwamen, en zijn
vrienden - en hij had ze onder de beste studenten - werden voor zijn toekomst bezorgd
en zetten hem dikwijls aan de verplichte collegiën bij te wonen en zich een graad te
verwerven. Eindelijk besloot hij toe te geven aan die aandrang en Van der Tuuk
verscheen eensklaps op het college dat Prof. Philipse over de Instituten gaf, maar
ziet, hij ging achteraf zitten en bleef in dromen en bespiegelingen verzonken, zonder
op de woorden des hoogleraars te letten. Eindelijk begon hij zich te vervelen en stak
heel bedaard een sigaar op. Toen de professor de rook bemerkte, hield hij met spreken
op en verzocht de sigaar weg te leggen. Van der Tuuk rookte door en toen daarop
de professor zich gereed maakte heen te gaan als dat roken niet ophield, en aller ogen
op Van der Tuuk gevestigd waren, ontwaakte deze uit zijn mijmeringen, legde kalm
zijn sigaar neer en riep verlegen in volle overtuiging uit: ‘Ik wist niet dat men hier
niet mocht roken.’ Na afloop der les verklaarde hij aan zijn vrienden: ‘Neen, ik ga
niet weer naar college, want dadelijk bij het eerste begin heb ik al een standje gehad
en mijn voornemens waren zo goed.’ Te Groningen
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heeft hij dan ook geen lessen meer bijgewoond. Wel had de leerling van Juynboll
hem met die hoogleraar bekend gemaakt, maar van de colleges bij hem heeft Van
der Tuuk nooit gebruik gemaakt [hetgeen niet uitsluit dat hij toch les van Juynboll
heeft gehad]. Dit zij genoeg over de eerste ervaringen van de geestige taalkenner,
die reeds vroeg dweepte met een land of plaats, waar vele talen gesproken werden
om zijn eigen kennis te verrijken. Velen hebben, en niet zonder reden, zijn
onmaatschappelijke gewoonten gegispt, maar weinigen zullen weten, dat diezelfde
Van der Tuuk bij vele beschaafde oudere en jongere vrouwen wegens zijn zachte en
eenvoudige manieren bemind en geprezen werd.

17.
Wat Doorenbos hier zegt, wordt bevestigd door een paar anekdoten, die Elise A.
Haighton over Van der Tuuk vertelt in haar boekje over Doorenbos (1906).
Hecker, Neubronner van der Tuuk en Bruening waren in 1845 meermalen Willem
Doorenbos' logeergasten te Zaandam [Doorenbos was daar rector van de Latijnse
School] en dan kwam er aan waar en opzettelijk vals vernuft heel wat los! Zo
verkondigde Van der Tuuk eens de theorie, dat de wereld slechts twee soorten van
menten kent: gekken en schobbejakken. En toen hem na de uiteenzetting door de
zuster van Doorenbos (Hiltje, die het huishouden bestierde) werd toegevoegd: ‘Nu,
dan zou ik maar liefst tot de gekken behoren’, antwoordde hij met het onnozelste
gezicht: ‘Dat weet ik nog zo net niet.’ Diezelfde Van der Tuuk, fors gebouwd en
behept met heel veel vreemde eigenaardigheden, was gevoelig tot het overgevoelige
toe. ‘Hoe kan je dat doen, het is wreed,’ hoorde dan ook Doorenbos zich toevoegen,
toen hij eens in Van der Tuuks tegenwoordigheid een blad vol rupsen van een
vruchtboom trok en onder zijn voet vertrapte. En dikke tranen rolden langs zijn
wangen toen hij de dood van Bruening aan Doorenbos kwam mededelen, verklarende:
‘Het is ook zo hard een vriend te verliezen.’

18.
Eind 1845 of begin 1846 verhuisde Van der Tuuk naar Leiden. Was het alleen de
onmogelijkheid om in Groningen nog iets te bereiken, of was
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het omdat hij in Leiden betere leermeesters meende te kunnen vinden voor de oosterse
talen? Hij vond daar Rutgers, die les gaf in het Hebreeuws en Sanskriet; verder de
classicus Cobet, de historicus Dozy, de filoloog De Vries en ook Juynboll die enige
maanden tevoren naar Leiden was gekomen voor het Arabisch, ‘allen mannen, die
zich aan de feiten houden en zich niet te buiten gaan aan bespiegelingen.’ Ze hebben
Van der Tuuks eigen methode van onderzoek, die van de exacte taalwaarneming
uitgaat en niet van een systeem, beslissend bepaald. Van der Tuuk heeft het altijd
als een voorrecht beschouwd in Leiden te hebben gestudeerd. Vooral Rutgers heeft
hij zijn leven lang dankbaar herdacht; aan hem zou hij twintig jaar later zijn Batakse
spraakkunst opdragen, ‘uit hoogachting en erkentelijkheid’. Rutgers van zijn kant
was bijzonder op Van der Tuuk gesteld. Volgens een mededeling van diens kleinzoon
placht Rutgers onder vrienden en in familiekring te vertellen, dat hij twee uitzonderlijk
begaafde leerlingen had gehad: H. Kern (de later befaamd geworden kenner van
het Javaans en Oudjavaans) en Van der Tuuk, die in staat bleek in enkele dagen een
woordenboek uit het hoofd te leren. De eerste brief die we van Van der Tuuk uit
Leiden hebben, is van 2 februari 1846, gericht aan zijn vriend J. Roos die dan nog
in Groningen aan zijn promotie werkt. Uit de brief blijkt dat Van der Tuuk nog maar
kort in Leiden zat.
Amice! Waarom mij deze avond zo gruwelijk aangrijpt, weet ik niet, maar dit weet
ik wel, dat ik lust heb mij met je te onderhouden. Zó schreef ik een week geleden,
toen ik door Sans Souci verhinderd werd deze regelen te vervolgen en daar nu het
postpapier bij mij zeer zeldzaam is, vervolg ik op deze vooys: Sans Souci heeft mij
in allerlei kringen gesloten; hij heeft hier pret en vindt het hier bijster aardig, terwijl
ondergetekende hem hierin niet kan bijvallen. Het welk ik je in mijn brief aan u als
te sterk gekleurd deed opmerken, wordt thans door mijn eigen beschouwing
bewaarheid. Die zogenaamde Schot bestaat hier niet; hier is geen vreemdeling te
Leiden onder het studentencorps te vinden, of men moest de oosterlingen, westerlingen
en schaarser wordende Kapenaars onder deze categorie brengen. A propos over
Kapenaars; hebt ge gelezen dat de weleerwaarde pierewaaier Scholz door de Kaffers
vermoord is geworden? Hoe tragisch voor de beren te Groningen! Sans Souci
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is in een goede club gekomen en Van J. heeft zijn examen gedaan met non sine. Ook
geloof ik, dat Souci zich hier niet zal verzwijnen, daar bij hem het nieuwe er toch al
af is. Hij is bij Van Assen praetor en studeert zeer goed op zijn tijd. Ik heb met
Doorenbos een fraaie ontmoeting gehad; ik kwam zeer onverwacht hem in zijn kuil
bespringen. Hij was bezig de meid deze orders te geven: ‘Zeg aan de knecht van de
Heer Stoompost, dat de knecht van Meneer Pekelharing het rijtuig van de Heer Tak
inspant’ (deze drie personages zijn Zaandammer geleerden en patricii); bij deze
woorden begon ik te grinniken, hetwelk door de geleerde doctor geaccompagneerd
werd, tot grote verwondering van het Zaandammer maagdommetje, dat hem tot nog
toe in een deftige somberheid had gezien. Hij is daar in het geheel niet op zijn gemak
en moet de Zaandammer ploerten in hun vooroordelen wat verschonen, ja zelfs om
zijn kostwinning als nuttig lid van de maatschappij, óók naar de kerk gaan, ook met
de dominees converseren, niet vloeken, niet drinken, niet kijken naar de meisjes die
er (o, tantalisatie!) verduiveld aardig zijn überhaupt. Ik ben met een
recommandatie-brief van mijn voogd Van der Jagt bij Van Assen geweest en ben er
zeer vriendelijk ontvangen; Zijne Hooggeleerdheid zag er volstrekt geen bezwaar in
mij tegen de grote vakantie tot het kandidaats toe te laten. Ik loop college en vind
het kullege. Ik ben op Sempre Crescendo geweest en heb met zeer veel genoegen
Kellerman gehoord; het is verdomd goedkoop! Vijftien stuivers de persoon en men
heeft er alle vreemde snaken. De komedie is hier duur en Van Hanswijk is een zeer
goede acteur. Souci is boos, dat je hem nog niet geschreven hebt, alsof je hem vergat,
hem die je temidden der paleizen der weelde en der holen der ontucht (ipsis verbis)
gedenkt. Ook Bal heeft bij hem de glazen ingesmeten en om zijn niet-schrijven en
omdat hij Willem I niet gesteund heeft. De alter ego van Kees Wichers is het hotel
Frelin voorbijgewandeld, mogelijk is hij het zelf geweest; wij hebben hem achterna
geschreeuwd, maar hij hoorde niets. Zeg aan Tellegen of hij mij geen bewijs geven
kan van mijn ontgroening, daar ik hier lid worden wil van de kroeg en niet weet waar
mijn bul is. Ik ga van middag naar de kleine Samojeed een stuk Koranische onzin
slikken. Gemelde Samojeed zal mij
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ook met Rutgers in kennis brengen voor het Sanskriet; zodra ik de eerste les in die
moeilijke taal zal hebben gehad, zal ik schrijven hoe dat je het bij de kop neemt, om
je er naar te richten, althans zo ge het bestuderen van die aardigheid niet hebt
opgegeven. Ik heb tot nog toe zeer weinig kennissen en denk met weemoed aan
Groningen, hoewel het mij hier beter zal gaan. Ik kan je nu vertellen waarom Philipse
zijn dictaat niet durft uitgeven; het dictaat van zijn leermeester Smallenberg heb ik
in handen en zie daaruit, hoe na hij hem op de hielen is gevolgd, behalve enige nieuwe
Moffrikaanse (onleesbaar). Ik hoop je deze zomer hier te zien; zo je niet komt, kom
ik overwaaien tot in der beren muil. Het bevreemdt mij dat ik mijn goed hier nog
niet heb, en Doorenbos snakt naar een brief van je. Groet mijn kennissen, ik moet
uitscheiden, want het eten wacht mij. Ik heb hier maar ééns genaaid en ben van plan
het te Amsterdam op een voornamere manier te doen. Ik gebruik nooit koffie of thee
en kan je het als probatum aanraden, zowel voor de maag als voor de zenuwen. 's
Morgens eet ik gort (op z'n matroos) met boter en stroop en dat bevalt mij overheerlijk.
Nu wens ik je veel geluk en zegen; maak dat je promoveert en kom dan hier wonen,
want zonder twijfel zal je hier meer geholpen worden dan te Groningen. t.t.H.
Neubronner van der Tuuk
P.S. Schrijf mij spoedig weerom; mijn adres is Botermarkt bij de Heer (want de
ploerten worden hier allen met Meneer aangeklampt) Hoogenstraten, confiseur op
de hoek van het Gangetje. Zojuist ontving ik een boodschap van Juynboll om in
plaats van deze middag (donderdag) zaterdag te komen. Dit geeft mij gelegenheid
hierbij nog het een en ander te voegen. In de volgende maand zal hier het dramatisch
genootschap Lucifer en de Floris V van Bilderdijk opvoeren. Sans Souci zal daarin
de rol van Velzen vervullen. Het krielt hier van genootschappen; hier disputen
genoemd, en wat het zonderlingste is, men heeft hier van die disputen waar niets
anders dan Latijn en Grieks behandeld wordt en waarvan vele leden juristen zijn,
zodat hier een voorliefde schijnt te wezen voor de klassieken. Of dit een reactie op
de laatste romantische periode is, weet ik niet, maar dit is zeker dat hier niet meer
dan voor een tiental jaren, zoveel aan het Engels etc. gedaan wordt. Iemand die het
Engels
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goed verstaat, is hier een zeldzaamheid en Juynboll klaagt over de flauwheid in de
Oosterse studiën; het Oud-Hollands echter schijnt meer in de smaak te vallen en een
talrijk dispuut houdt er de hand aan. De studentengeest is hier een antipode van de
Groningse; de partij tegen het ontgroenen is hier de zegevierende, terwijl het zelfs
zonderling luidt, als iemand die zijn maagdommetje heeft, hier een kul als nickname
heeft. De dienstmeiden laten zich hier pro deo opzitten en de kamerhuur slechts tien
stuivers. Hier is geen huis dat wedijveren kan met de firma Moeke de Booijs of
Juffrouw Kamerling. Dit geeft dan ook aanleiding dat in 's-Gravenhage of Amsterdam
de studentenkasten zijn. Voor het overige is alles duurder dan in Groningen, ook de
Godsdienst, door de ploerten zeer geëerd, door de studenten vertrapt, bijna allen hier
Deïsten zijnde. De Groninger theologie wordt als orthodox beschouwd nevens die
van Scholten; en de Groninger christolaterie, zoals ze genoemd wordt, is hier niet
zeer geacht. Hebt ge Scholtens vlugschrift gelezen getiteld Krause's Godsbegrip,
waarin hij Krause het pantheïsme verwijt? Bronner zal nu de weg wel weten; hij is
met Juffer van Kouteren dinsdag geïncarneerd volgens Mattheus' vrouw en man zijn
één vlees. Men is hier in het land der roomsen; te Leiden zijn zeven roomse kerken,
buiten de bisschop (een half uur van hier); te Warmond (1½ uur afstand) het
seminarium der jezuïeten en te Katwijk een kostschool voor roomse jongeheren. Ik
zal vanavond wat doen wat ik in lange tijd niet deed: dat is studeren. Je begrijpt het
niet hoe moeilijk het is op glee te komen na enige weken de wandelende Jood gespeeld
te hebben. Ik deed in den beginne niets anders dan toeren naar Amsterdam, Zaandam,
Delft, Den Haag enz. Hoe is Hecker lector paedagogices geworden; het is goed dat
hij niet fijn rooms is. Doorenbos' broer heeft een plaats te Goes in Zeeland.

19.
Brief aan J. Roos, ‘litt. cand. te Groningen’, ongedateerd; poststempel: 9 juli 1846.
Amice! Het is goed dat ge mij deze keer van uw komst waarschuwt; ik heb nu althans
de tijd, om u deze voor je vertrek te doen
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toekomen. Hoe duivel komt ge zo onverwacht als het weer in Holland (te willen)
vallen? Zonder er iets vooraf van te berichten over het hoe en wanneer. Ziehier wat
ik je voorstel omtrent je reistochtje. De gelegenheid om hierheen te komen is evengoed
in augustus als in deze maand. Doorenbos zult ge ook niet eerder dan in augustus
kunnen zien of spreken, daar hij naar het Olde Land bij Goes bij zijn broer is gaan
logeren. Mijn broeder heeft ongelukkiglijk doordat zijn neef in Friesland een kraambed
thuis heeft en Van der Jagt in Den Haag logeren gaat, geen ander toevluchtsoord dan
mijn nederige stulp. Ik houd veel van mijn broeder, maar zijn discours kan mij niet
onderhouden. Ik zal hem een week bij mij moeten hebben; de 18de juli komt hij.
Wilt ge nu vóór die dag hier bij mij logeren of na het verstrijken van die week (o,
verveling!), kom dan, ik zal je bij de spoortrein hier te Leiden opwachten. Van
Amsterdam kan ik je bezwaarlijk afhalen en ge zoudt het ook niet geschreven hebben,
zo ge wist dat dat reisje zo klein niet is. Verbeeld je, ik stap in de spoorwagen, kom
drie uur te Amsterdam, loop als de bliksem naar de stoombootaanlandingsplaats en
heb mogelijk zeer veel kans je niet eens aan te treffen, daar je mogelijk uit ongeduld
weggegaan zult zijn, omdat de stoomboot drie uur aankomt en ik niet eerder dan half
vier op die plaats wezen kan, wegens de afstand van het spoorstation. Heb ik het
geluk je aan te treffen, dan moeten we als de bliksem weer naar het spoorstation om
vroeg in de avond nog te Leiden te zijn. Behalve de ongemakkelijkheden is die reis
26 stuivers en dat verdubbeld door de terugkomst en het verblijf te Amsterdam in
mijn gezelschap in die verleiding! Voor uw maagdom en beurs gevaarlijk. Het beste
dat ik je kan aanraden is: ga elf uur 's avonds te Groningen op de diligence naar
Harlingen, klim dan in de stoomboot naar Amsterdam, waar je om drie uur zult zijn,
gebruik dan het kostelijk geschenk van de hemel, de tong, en vraag naar het station
van de spoortrein naar Den Haag, of neem voor een schelling een van de vigilantes
of andere rijtuigen die bij de aankomst van een stoomboot altijd aanwezig zijn. Zo
ge uw vertrek niet kunt verschuiven, dan zal ik je zondag om zes uur te Leiden bij
aankomst verwachten. Het is voor mij en u gemakkelijker in augustus te komen; ik
kan u dan beter
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logeren, en zo ge bij geval het Don-Quichoten-plan voor die tijd mocht hebben in
een logement te blijven, zult ge een gespekte beurs moeten meenemen. Gij stelt u
voor dat ik met je naar Brussel kan gaan, neen maar! De zaken staan bij mij evenzo
als verleden jaar, een steen op het hart en bedonderde situatie. Gij wilt Holland
bekijken, dit vind ik zeer goed van u, maar blijft in het verleidelijke Amsterdam
vooral niet naar de huizen en meiden kijken, maar reis dadelijk door naar Leiden;
we zullen samen dan eerst het merkwaardige van Leiden kunnen zien en dan naar
Den Haag, Rotterdam of Amsterdam toertjes maken, maar je begrijpt die toertjes
moeten niet en grand seigneur geschieden, want dan mogen wij wel Croesi zijn. Ze
snijden je hier als ze aan je veren zien, dat je geen Hollander bent en dat je een Fries
(hier voor rijk doorgaande) bent. Ik hoop dat deze brief helder genoeg is, en ge kunt
u ernaar richten. Ik ben deze hele vakantie hier; dus wanneer je ook komt, ik ben
thuis en zal je dus verwachten in een van de voorgestelde tijden. Adieu! tot weerziens!
ik ga mijn (onleesbaar) maar in de hand nemen en eten. t.t.H. Neubronner van der
Tuuk

20.
Brief aan J. Roos, ‘litt. cand. te Groningen’, ongedateerd; poststempel: 26 oktober
1846. Uit deze brief blijkt dat Van der Tuuk zijn juridische studie toch nog niet geheel
had opgegeven.
Amice! Ik ben in mijn negende maand; ieder ogenblik springt het jongske of meisje
in mij op en dra zal de ontbinding daar zijn. Opdat dezelve zonder enige onaangename
toevallen geschiede, heb ik een verzoek aan u: namelijk voor mij naar Prof. Meijer
te willen gaan en hem het testimonium der Vaderlandse geschiedenis af te smeken.
Gij zijt bij hem immers op een goede voet en wanneer ge hem vertelt, dat ik, ofschoon
niet zeer frequent geweest zijnde, mij toch nooit aan kwade-jongensstreken bij zijn
voorlezingen heb schuldig gemaakt, geloof ik niet dat Zijne Hgl. het u zal weigeren.
Ten tweede verzoek ik u nog Wassenaar om op uw creditum aan te dringen, zo hij
het dadelijk bij de hand heeft. Ten derde is wat anders: gij moet namelijk weten dat
ik de volgende maand een recensie van De Hollander in ‘De Gids’ heb staan waarvan
ik een
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anti-kritiek vrees alsmede de eeuwige vijandschap van de patiënt. Nu is Papenbroek
met enige dingen in die recensie voorkomende, zo bekend, dat hij mij dadelijk zal
herkennen ofschoon de naamtekening S.B. Soerabaja niet doet vermoeden; ga daarom
als gij mij pleizier wilt doen naar hem toe en verzoek hem uit mijn naam, dit te
verzwijgen. De kogel is door de kerk en ik ben vervloekt bang, dat mij dat ding nog
veel werks zal kosten en ik heb waarlijk berouw het niet ingehouden te hebben, daar
het van dien aard is, om een vervelende pennestrijd te provoceren.
Ik ben met een collega van u aan het repeteren en krijg de boel er goed in. O, had
ik geweten dat het zo gemakkelijk was, ik had allang kandidaat geweest. Nu is het
mogelijk al te laat; het enigst wat mij hierbij nog vertroosting kan geven, is de
mogelijkheid, hier in het land nog te kunnen blijven en aldus in geen woestenij te
gaan, die met al haar bekoorlijkheid toch de conversatie van vrienden mist. Ik ben
nog steeds in Oosterse studiën verzonken en maak bij Rutgers snelle vorderingen en
de grammatica wordt ten tweeden male de draad langs afgelezen en valt nu zeer
gemakkelijk. Zijt ge reeds met de anthologie bezig? waarin zeer veel moeilijkheden
u in den beginne bij gemis van een syntaxis zullen hinderen. Indien ik u van dienst
kan zijn door mijn krabbelarijen, schrijf mij het dan. Vele plaatsen zijn corrupt in
die anthologie en daardoor slechts met hulp van een ingewijde zoals Rutgers
verstaanbaar. Binnenkort zal Rutgers een schets der Indische literatuur ten gebruike
van zijn leerlingen uitgeven en ik zal voor u een exemplaar verzoeken. Zijn
welwillendheid is te groot dan dat hij het weigeren zal, genegen als hij is voor wie
zich in deze studiën dompelt. Gij moet de groeten hebben van Sans Souci die hier
redacteur van de ‘Leidse Almanak’ is geworden en op een papieren ei (cf Lulofs) zit
te broeden. Ook Doorenbos verzoekt zijn groet aan u; hij is enigszins ongesteld
geweest en verschrikkelijk zenuwachtig en heeft thans veel van een koperdraadbeeld
dat door de zakkenrollers als elementair handboek gebezigd wordt. Het verwondert
mij van Majoor nog geen letter zelfs ontvangen te hebben. Ik heb gehoord dat hij in
Friesland zou worden beroepen en ik hoop dat hij een goed wijf krijgt, anders is hij
verloren met die abstractheid! Ik weet waarlijk niet wat ik je
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meer zal voorlullen om het papier vol te krijgen. Is het te Groningen ook al zo koud
als hier, waar ik een warmte op de kamer door middel van een kachel zoek te brengen?
Satan! wat heb ik gehoord? Heb jij Opzoomer gerecenseerd in het boekske ‘Mr
Opzoomer's redevoering een weinig nageplozen’? Die arme duivel krijgt van alle
kanten op zijn smoel en Scholten heeft hem nu wat dergelijks onder de neus gewreven
en hij zit daardoor met de handen in het haar. Als het waar is wat in het begin van
Scholtens tegenschrift van hem gezegd wordt, dan is hij een verwaand en daarbij
vals stuk stront die ik hoop dat men spoedig van zijn troon zal afdonderen. Die
vervloekte Hollanders! Ze babbelen zo hatelijk veel en vijzelen elkaar zo op, dat ik
meer en meer met dat oppervlakkig, voorzichtig en bedonderd volk overhoop lig.
Juynboll is een echte Hollander, hoe Samojeeds hij ook anders is. Wat is er weer een
koffiepraatje omtrent die expeditie van Bali geweest? Het was alsof het heel wat
was. Ik hoop dat zij nog eens op hun smoel zullen krijgen die tiendaagse ruziebluffers!
Ik heb tegenwoordig veel trek naar Algiers zo gloeiend is mij het land in geschoten.
Hier zijn zeer weinig studenten aangekomen en het laat zich aanzien dat de Academie
zal sjezen als de regering de wetenschap niet meer aanmoedigt. De bibliotheek alhier
krijgt bijkans geen subsidiën en naar verhaalt, wordt dezelve wat nieuwere werken
betreft, door de Utrechtse overtroffen. Nu ik groet je. t.t.H. Neubronner van der Tuuk

21.
Het is niet bekend of Van der Tuuk het examen waar in het begin van de vorige brief
sprake van is, nog heeft gedaan, dan wel of hij ervoor gezakt is. Vermoedelijk was
het inderdaad al te laat. Weliswaar kon men toen in Leiden enige oosterse talen
leren, maar een studierichting bestond nog niet, ook niet voor de Indonesische talen.
Deze kwam pas in 1877 tot stand bij K.B. van 27 april. Met al zijn belangstelling
voor oosterse talen en met zijn geniale aanleg, kwam Van der Tuuk maatschappelijk
gesproken in een soort luchtledig te hangen. Volgens de notulen van de vergaderingen
van het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Bijbelgenootschap had een commissie
in 1846 onder voorzitterschap van prof. P.J. Veth (toen nog hoogleraar in o.m. de
oosterse talen aan het Athenaeum te Amsterdam) de
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wenselijkheid uitgesproken ‘een agent’ te zenden naar Celebes voor het Boeginees
en naar de Bataklanden voor het Bataks. Prof. Juynboll drong er bij Van der Tuuk
op aan te solliciteren. Deze stond eigenlijk geen andere weg open; hij stond met de
rug tegen de muur. Familieconsideraties gaven ten slotte de doorslag en Van der
Tuuk bood zich aan - om zijn eigen ironische uitdrukking te gebruiken - ‘de Batta's
een fakkeltje te brengen’. Zijn groeiende ongodistische opvattingen, die in zijn
vroegste brieven reeds tot uiting komen, moet hij hiervoor - althans enigszins - hebben
teruggehouden. Rutgers en Juynboll wendden intussen al hun invloed aan om hem
benoemd te krijgen. Toch vroeg het Bijbelgenootschap nog het advies van prof. Taco
Roorda, bij wie Van der Tuuk zich blijkbaar moest melden. Dit advies van Van der
Tuuks latere ‘bête noire’ luidde onverdeeld gunstig. Dank zij deze aanbevelingen
werd Van der Tuuk benoemd tot ‘afgevaardigde van het Nederlandsch
Bijbelgenootschap voor de Batta'landen’ (voor het Boeginees werd dr. B.F. Matthes
benoemd). Hieronder volgt het oordeel van Roorda over Van der Tuuk, in een brief
aan het Hoofdbestuur gedateerd: Delft, 17 november 1847.
Hooggeleerde Heer! Op uw verzoek om namens het Hoofdbestuur van het
Bijbelgenootschap met de heer Van der Tuuk te spreken, heb ik voldaan, voornamelijk
om te onderzoeken, of hij wel goed besloten en de zwarigheden aan die missie
verbonden, overwogen had maar ik heb bevonden dat hij wel vastbesloten en met
de meeste lust voor de betrekking bezield is. Zijn aanleg en ijver waren mij bekend;
die aanleg is voortreffelijk en zijn zucht tot taalstudie bepaald hartstochtelijk. Hij is,
zoals u en het Hoofdbestuur zeker bekend is, geen theologant, maar dit houd ik voor
geen onoverkomelijke zwarigheid. Iemand van die aanleg kan zich gemakkelijk op
de hoogte brengen, om zo goed als iemand anders, die theologant heet, een goede
vertaling van de bijbel te leveren.
Niet licht, geloof ik, zal men iemand vinden met zoveel aanleg, geschiktheid en
lust om voor het Bijbelgenootschap naar de Batta'-landen te gaan. T. Roorda.
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22.
Op grond van deze onverdeeld gunstige referenties wordt Van der Tuuk benoemd
en hij ontvangt een Instructie, gedateerd 8 december 1847, die door hem
medeondertekend wordt. Daarmee is zijn benoeming bekrachtigd. Uit deze Instructie
zijn hieronder enkele der voornaamste artikelen afgedrukt.
Art. I. De heer H. Neubronner van der Tuuk zal zich zo spoedig mogelijk naar de
plaats zijner bestemming begeven.
Art. II. Hij zal bij zijn aankomst in Oost-Indië zodanige stappen doen als nodig
zijn om zich te vestigen waar dit voor zijn doel nodig mocht zijn.
Art. III. Hij zal zich dadelijk na zijn vestiging onledig houden met het leren van
de taal van de Batta's, het samenstellen van een woordenboek, een grammatica, en
wat verder tot beoefening der taal als hulpmiddel ook voor anderen dienen kan.
Art. V. Hij zal zo spoedig mogelijk onderzoeken, welke der bestaande tongvallen
voor de bijbelvertaling de meest geschikte is, en daarna, zodra hem dit mogelijk zal
zijn, de Heilige Schrift, te beginnen met het Nieuwe Testament, in dat dialect der
Batta'taal overbrengen.
Art. VIII. Hij zal de vruchten van zijn arbeid, die met het doel zijner zending in
verband staan, alleen door tussenkomst van het Bijbelgenootschap publiek maken.
Art. IX. Hij zal zich geheel en met alle krachten wijden aan de zaak van het
Bijbelgenootschap en aan de werkzaamheden uit deze instructie voortvloeiende.
De ondergetekende belooft overeenkomstig deze instructie van zijn taak zich te
zullen kwijten. H. Neubronner van der Tuuk

23.
In het begeleidend schrijven waarmee Van der Tuuk de door hem ondertekende
instructie terugzond, schreef hij:
Ik behoef UED niet van mijn blijdschap te verzekeren bij het ontvangen van dit bewijs
van vertrouwen, waarmede mij het Ned. Bijbelgenootschap heeft willen vereren en
ik hoop dan ook het geluk te zullen hebben mij die vererende last waardig te maken.
De
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conditiën zijn mij zeer aannemelijk voorgekomen en dwingen mij met volharding
en ijver het edele doel te bereiken dat zich gemeld genootschap voor ogen stelt.
(Hierop laat Van der Tuuk een lijst volgen van de Batakse handschriften die in
Londen, Kiew, Amsterdam en Leiden aanwezig zijn).

24.
Kort na zijn benoeming begon Van der Tuuk zich voor te bereiden op zijn taak.
Blijkens onderstaande brief aan W. Fockens Meyer van 29 februari 1848, was hij
bezig een tweetal Batakse handschriften af te schrijven en te ontcijferen. Het eerste
bevond zich op het ‘Instituut’, d.i. het Koninklijk Instituut voor Wetenschappen te
Amsterdam, waaruit in 1851 de Koninklijke Akademie van Wetenschappen is
voortgekomen. Willem Fockens Meyer werd in 1836 te Groningen ingeschreven; hij
studeerde eerst Letteren en Theologie, daarna Letteren en Rechten en ten slotte
alleen maar Rechten. In 1848 was hij nog altijd ‘juridisch candidaat’. Het is niet na
te gaan of hij ooit afgestudeerd is.
Amice, Wat houdt ge het lang uit in uw Patmos! Is die rode stof in uw bloed nog
altijd even brutaal om zich aan het publiek door uw vingeren heen te vertonen? Wel
zonderling! Gij zijt mij op dit ogenblik zo onbekend alsof er veertig jaar waren
verlopen sedert onze laatste ontmoeting. Voor een veertien dagen heb ik de
complimenten van u gehad door middel van Cattenburgh en deze door middel van
Verhuell van wie ik niets hoor dan dat hij leeft en die ik reeds lang bij mij heb
verwacht. Ook vernam ik iets over u door middel van Lucretius-Roos wiens weidse
brief even weids door mij zal worden beantwoord zodra ik van Wassenaar antwoord
zal hebben ontvangen. Lucretius-Roos heeft mij naar Doorenbos gevraagd en ik heb
daarom het Zaandammer orakeltje een brief geschreven waarin ik hem verzocht eens
bij mij over te komen opdat ik zijn aanschijn toch niet mocht vergeten, maar geen
bericht hoegenaamd heeft hij zich verwaardigd mij toe te zenden en ik ben thans van
mening dat hij het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld ofschoon de
‘Haarlemmer’ ervan zwijgt. Misschien heeft hij ook zijn tabernakel aan een molenaar's
dochter verpand en wil hij als toekomend kapitalist zich niet gemeen maken met een
arme
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duivel die zich aangeboden heeft om aan de Batta's een fakkeltje te brengen. Ik heb
het thans verschrikkelijk druk en zit de gehele dag op Battase duivelarijen te turen
zonder er veel van te begrijpen. Ik heb namelijk een handschrift van het Instituut en
zal dit zo spoedig mogelijk afschrijven, daar toch op Sumatra dergelijke bronnen
zeldzaam zijn geworden door de Maleise Omars; buitendien is dat Hs. van historische
waarde, daar het reeds 150 jaar lang hier in het land is en nu nog op de Catalogus
van het Instituut als een Egyptisch gewrocht wordt vermeld en dit is geen wonder,
daar een Hooggeleerdheid na twintig jaren studie en vergelijking met het Koptisch
op zijn sterfbed geklommen is met de zelfvoldoening met iets bijgedragen te hebben
tot de kennis van de nog zo weinig bekende, oude ‘Egyptische necromansie’; ik heb
zijn ontcijfering gezien en er uit geleerd dat verbeelding iemand ver kan brengen.
Ik ga denkelijk in het midden van mei naar de Batta's en zal nog eerst naar Londen
gaan om nog andere handschriften af te schrijven. Ik heb niet lang geleden Van den
Burch gesproken bij mij; het ging hem goed en hij verzoekt mij u te groeten. Zo gij
binnenkort terugkomt, schrijf mij het, daar ik u dan van Amsterdam zal kunnen halen,
daar ik met die aardigheid van de Batta's nu nogal dikwijls heen ga. Binnenkort ga
ik Van den Burch en zijn familie opzoeken en hoop er een soort van landelijk
genoegen te smaken. Ik heb ook kennis gemaakt met Matthes die naar de Boeginezen
gaat; het is een patente kerel en geen theoloog. Gij zijt te Groningen incognito en
leeft er als een heilige (dit zijn de woorden van Kiers) maar waarom toch niet een
reis gemaakt? Dit zou geloof ik meer helpen dan het bed, tenzij ge het met een
wederhelft kondt bezetten. Ik ben ook niet al te wel, maar dit is mijn eigen schuld,
daar ik mij misschien wat teveel afsloof om niet op Sumatra zonder bronnen te zitten.
Tot afwisseling een stukje Battas in een Hollands kleedje gestoken; hier heb je een
godheid, die je maakt onkwetsbaar voor een vijand, als je maar een harnas van lood
aandoet; dan is er niets dat er door gaat of het moest wezen een pijl van lood door
deze godheid door een roer geblazen; want alles wat hij doet, dat sluit als een bus en
is probatissimum. Onthoud dit professor!
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A propos! Wat heb je mij satanisch voorgelogen met die Pantsjatantra door te kallen
dat zij geen tien f. kosten zou; ik heb er toch maar 13 voor betaald, dat nogal veel is
voor een arme duivel al houdt hij van de wetenschap om haar en niet om wat aârs.
Jongens! wat heb ik een trek om mijn ikje te verdubbelen in alle eer en deugd d.i.
voor 60 ropijen namelijk bij de Batta's. Ik weet werkelijk niet wat ik meer zal kletsen;
mijn stof is op en het is alsof mij de pen zegt: ga naar bed. Dat doe ik dan ook. Goede
nacht samen! t.t.H. Neubronner van der Tuuk
P.S. Misschien ga ik eerst in juli weg; strooi dit maar uit om de beren, weet je; of
neen! vertel maar dat ik in maart de plaat poets, want anders krijg ik nog zo'n menigte
felicitaties, waarvan ik er een heb van mijn oude hospes die blijken draagt van genie
en die zich een (onleesbaar), uitrukker van avondnesten als hij is, niet schamen zou.
De aanhef is dus: muziek klonk mij als het ware trillende op het trommelvlies, toen
ik in de couranten vernam dat Ued etc. Het slotje: allervriendelijkst verzoek ik Ued
mij de mij competerende gelden op een expeditie manier toe te sturen. Deze man is
objectief! Hij verenigt het weinig gevondene talent, dichter te wezen en het slijk der
aarde te verfoeien en toch het hem competerende te innen.

25.
In een brief van 2 maart 1848 brengt hij aan het Bijbelgenootschap verslag uit van
zijn bevindingen en doet dan het verzoek hss. in Londen te mogen afschrijven.
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Dank zij Prof. Millies staat mij nog een hs. uit Mandaïling ter beschikking, dat evenzo
een verzameling bevat van duivelarijen en waarvan de afbeeldsels dienen afgetekend
te worden. Maar geschriften, waaruit de stof niet in een verhalende stijl is vervat,
blijven voor een oningewijde een onvoldoende bron; het is daarom, dat ik het
Hoofdbestuur verzoek mij in de gelegenheid te stellen drie Battase kronieken in
Londen af te schrijven. De langdurigheid van het verblijf aldaar kan ik niet bepalen,
maar ik denk dat vier weken mij nogal veel zullen baten. Met wat er vereist wordt
voor reis- en verblijfkosten, ben ik evenmin in het zekere en ik laat deze geheel aan
het Hoofdbestuur over.

26.
Dit verzoek wordt blijkbaar toegestaan blijkens een tweetal brieven uit Londen, een
aan zijn vriend J. Roos van 28 mei 1849 en een waarin Van der Tuuk verslag uitbrengt
van zijn werkzaamheden (d.d. 31 juli 1848). Alleen de eerste brief is hier opgenomen.
Amice! Twaalf stuivers Mijn Heer! Wat? voor die stinkende brief? Ja man, dat jaag
ik je nu uit de zak daar ik mij thans verveel. Je moet weten dat ik des voormiddags
van 10-4 in de verschillende bibliotheken zit, maar 's middags mij met andere dingen
moet bezig houden dan met handschriften. Nu zijn de Epsom-races aan de gang en
de wereld in Engeland is er zo verzot op dat er geen theatre speelt. A propos over
theatres; ik heb Hamlet tweemaal zien spelen en vrij goed in de Royal Olympic
Theatre waar de rol van Hamlet door Brouke wordt vervuld, die ik moet zeggen zeer
mooi Engels spreekt en energiek in zijn actio is, maar anders is het prullewerk, dat
vertonen van Shakespeare's spelen. Zo heb ik The Merchant of Venice allerliederlijkst
gevonden en zo verbrabbeld dat men zou denken dat de acteurs gek waren. De rol
van Jessica, Shylock's dochter, was zo saai, dat een aap haar beter zou hebben
begrepen. Die theatre's zien er zeer fraai uit namelijk in plaat in het Leeskabinet,
maar kom er binnenin en je zult zien dat het vuile hokken zijn waar men op zo'n
allesbehalve poëtische manier de meesterstukken van het voorgeslacht zit aan te
horen dat geen vreemdeling het zou willen geloven. De pit (dat is hier het parterre)
en de boxes (dat zijn
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de loges) zijn opgevuld met de ingrediënten van het keurras John Bull die zich dan
zeer veel genoegen geeft door hazelnoten te kraken, sodawater (allerwalgelijkst en
veel overeenkomst hebbende met lauw water en zout), ginger-beer (dito, smaakt naar
aftreksel van mosterd) te slurpen en aan een oranje appel te zuigen; hetwelk alles
zeer veel mortificatie geeft aan iemand die vlak voor zo'n bestie zit. Dan heeft John
Bull daarbij de loffelijke gewoonte om eerst dan zijn hoed af te zetten wanneer men
het hem verzoekt, want je moet weten dat hij nooit de hoed afneemt dan in de Kerk
en het horen van zijn God save the king or queen, niettegenstaande zij zeer
republikeins zijn en vrij wat paskwillen laten horen op zulke personages. Wat hier
aardig te zien is, is Smithfield waar men in de tijden van Bloody Mary de protestanten
verbrandde en zijn vrouw verkopen kon met haar een leidsel om de nek te doen. Ga
daar op een zondag heen en je zult lachen. Daar ziet ge dan groepen staan, met
elkander disputerende over godsdienstige en staatkundige onderwerpen. Op zekere
zondag zag ik een hoopje van drie dissenters (de Engelsen verstaan hier protestanten
door die geen church, maar chapel hebben en dus niet episcopaal zijn) waarvan een
hardop bad (en het was een lang gebed) de tweede rookte en de ander een psalm
zong. Ik heb zeer veel moeite mij in het Engels uit te drukken en werk met handen
en benen om mij te doen verstaan. In het boardinghouse waar ik gelogeerd ben, is
een Yorkshirer mijn gewone kameraad; deze spreekt zeer duidelijk en laat niet zoveel
letters zakken als de Cockney's (Londeners) doen. Gij zoudt u zeer vermaken zo ge
zaagt op welk een wijze ik mij beijver om niet verneukt te worden. Een staaltje! Men
heeft hier een menigte omnibussen, van buiten beschilderd met de namen van de
straten die zij aandoen en van binnen met verschillende annonces van theatres,
goedkope logementen enz. enz. Zo'n bus brengt u voor 6 pence (6 stuivers) waar ge
wilt wezen, maar vraagt niet zoveel als het een kleine afstand is, maar hoe kan dat
een vreemdeling weten? Daar ik dikwijls in de noodzakelijkheid ben wegens de grote
afstanden daarvan gebruik te maken, zo word ik hier nog al mede in de nek gezien
en betaal dikwijls 6 pence als ik maar 2 pence moet geven; maar nu ben ik op deze
vondst gekomen: ik vraag aan mijn kame-
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raad de echte uitspraak van de een of andere straat, eerst dan ga ik naar de Bank
(vanwaar zij alle afrijden) trek een verschrikkelijke bek om die klanken uit te brengen,
ga op de bok zitten, spreek geen enkel woord en bij de aankomst stop ik de conducteur
een groter stuk dan 6 pence in handen en krijg dan altijd het restant dat mij toekomt.
Op deze wijze kunnen zij niet weten dat ik vreemdeling ben en evenzo als ik ergens
in ga om iets te kopen, terwijl ik alle betaalde prijzen opschrijf en vergelijk en zoveel
mogelijk altijd in hetzelfde huis kruip om een soort van habitué te zijn en wanneer
ik spreken moet, vertel ik altijd dat ik een jaar te Londen denk te passeren, vraag
adressen, enz. enz. Enfin! ik kan nu verduiveld goedkoop leven. Ik heb hier zeer veel
gebouwen gezien enz. enz. en ben er vol van en moet zeggen dat het tout comme
chez nous is. Schobbejakken legio. Ik heb weinig boeken meegenomen zoals natuurlijk
en verveel mij dus nogal na 4 uur; voor het overige ben ik nogal opgeruimd, daar ik
doe waar ik lust voor heb, weinig behoeften heb en per pedes apostolorum de stad
doorkruis en op steamers (waarvan hier wel duizend zijn) mij voor een Hottentot
uitgeef en ze de hals vol lieg. De stoom ziet ge hier tot allerlei einden; spoorwegen
over de huizen, steamers van de ene brug naar de andere en nu bouwt men een tower
die de grootste van de wereld zal worden bij het House of Lords alleen door stoom;
de ene kolossale steen wordt op de andere getild en zó zal deze toren die van Babel
worden zonder in te storten en naar een drol te gelijken, want als er een mooi gebouw
is, dan is het het parliamenthouse, gotische arcades en reusachtig vertoont het zich
op een brede plaats zodat het een goed effect doet en niet zoals de St. Paul's church
beknepen is door huizen waar men voor de glazen ziet staan: a nip of genuine Burton
ale and sandwich only 4 pence; mock turtle only 10 pence, splendid roastbeef, chops,
ham, en dan het zonderlinge commit no nuisance (je mag hier geen vuiligheid
brengen), everybody committing nuisance will be prosecuted enz. enz. Ik heb de
chanting in de St. Paul's gehoord maar kan het niet mooi vinden. Sans Souci moest
hier komen om een afkeer te krijgen van ale. O, het is ongelooflijk wat die Engelsen
daarvan inslaan. Ge ziet voor iedere toonbank (counter) zelfs de vrouwen staan
zuipen en pork-pie
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kauwen. Je moogt hier nergens roken en in sommige huizen zijn afgezonderde
vertrekken waar je dat doen moogt; men noemt ze cigar-divans. Vlees en meel is
hier puik puik, maar voor het overige is alles zeer duur en slecht. Een redelijke sigaar,
three pence! en dat voor een roker als ik ben; verbeeld je de mortificatie van je H.
Neubronner van der Tuuk
Schrijf mij ook eens over Thorbecke en de politieke toestand van ons dierbaar
landje dat ik meer en meer begin lief te krijgen. O comfortable Amsterdam! Ik kom
september weerom en kom u dan bezoeken.

27.
Brief van Van der Tuuk aan J. Roos, plaatsvervangend rector te Sneek, d.d. 1 juni
1849 geschreven vanuit Nieuwediep a.b. van de ‘Prinses Sophia’.
Amice! Zaagt ge ooit een man die pretendeerde een vrije wil te bezitten? Bijlo!
die liegt. Want wat is wil anders dan het noodzakelijk gevolg van de werking der
omstandigheden enz. op het individu? Daarom bestaat er deugd noch ondeugd. Tast
in je boezem, spoor naar de drijfveren van wat je doet en laat; en ik ben er zeker van
je zult met mijn stelling volkomen instemmen en zeggen: ook ik ben een machine.
Je weet ik houd niet van vleierij en zelfs niet van de waarheid zo die iemand
aangenaam is. Waarom schreef ik u niet reeds lang een brief? Waarom schreef ik
personen die mij niet zo waard zijn dan gij? Het antwoord moet je weten; het is omdat
ik een machine ben. Ik schreef u niet, omdat ik wel wat anders en aangenamers doen
kon; soms ook omdat ik geen pen of postpapier bij de hand had of slaperig was of
dacht: wat heeft hij er toch aan? Kortom om allerlei redenen daar ik een fraaie kleur
aan zou kunnen geven zo ik het verkoos. En nu waarom schrijf ik je nu? Juist om
even nietige redenen: omdat ik postpapier heb en een goede pen, omdat het zo
winderig is dat ik niet wandelen kan, omdat ik het land heb en (in zulke ogenblikken
waardeert men zijn vrienden immers!) wel voornamelijk omdat ik in het Nieuwediep
op de grilligheid van de wind zit te wachten en daardoor een kroegloper,
allemansvriend enz. voor een paar dagen ben. Wat is het bestaan?
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Zonder onze toestemming hebben wij het gekregen en wij moeten er dankbaar voor
zijn en wij mogen het zonder Zijn toestemming niet wegwerpen. Wel is het een
contract! die betrekking van de mens tot God; deze gelieft je in de wereld je te laten
vervelen zonder je te vragen of je er lust toe hebt en als je nu dat present hebt, krijg
je deze condities: hel of hemel. Dat contract moet een leugen zijn, want één van de
partijen had zijn toestemming niet gegeven. En nu Roos! wat blijft er nu van de mens
over dan een machine, ook zelfs wanneer gij met een hypothese evenals het
christendom begint? Ons wordt geleerd en de meesten geloven het, dat het leven een
geschenk is, maar men moest er bij zeggen, dat het een geschenk is met condities en
zonder toestemming van de beschonkene. Het is aardig hoe de Mohammedanen dit
gevoeld hebben in een beeld dat ge misschien kent: ‘het leven is een touw waarmede
God de mens heeft gebonden; die goed leven wil moet zich in zijn loop naar de
richting schikken, waarin het touw door de Trekker wordt gehouden.’ Maar enfin!
Wij zijn hier nu eenmaal en daarom laten wij het ons zo gemakkelijk mogelijk maken,
ons niet storen aan condities die het gezond verstand niet erkent en alleen voor de
gelovige verbindend zijn.
Ik heb met veel genoegen gehoord dat je te Sneek plaatsvervangend rector bent
en hoop dat je nog eens een glorierijke carrière zult maken en je niet storen aan poëzie
en dergelijke gekheden. Als ik de tijd had kunnen vinden, had ik je nog eens komen
opzoeken ofschoon het afscheid nemen bij mij maar gekheid is. En of men Sneek
verlaat om naar de Oost of naar Amsterdam te gaan, zal toch wel hetzelfde zijn.
Hoevelen wonen er op twee dagreizen afstand van elkander zonder elkander ooit te
zien? Zó zoek ik mij en ieder die het onding gevoel weggeredeneerd heeft, zoveel
mogelijk te troosten.
Mijn schip heet de Prinses Sophia, de kapitein: Matzen. Ik ga eerst naar Batavia
en dan naar de oude te Soerabaja alwaar ik slechts enige weken zal blijven en
vervolgens naar Tapanoeli (op de noordwestkust van Sumatra) afreizen, ofschoon
dit laatste zeer onzeker is en ik mij vooreerst zal gaan informeren over de geschiktste
plaats om met de Batta's spoedig en veilig in aanraking te
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komen. Er zijn hier vier passagiers: no. 1 de Heer Denninghof, rijtuigfabrikant te
Batavia; 2de Mevrouw Denninghof (vroeger de weduwe van Stelling, in leven
logementhouder te Batavia) bedgenoot van no. 1. No. 3 Mejuffrouw Stelling, gevolg
van een combinatie van no. 2 met de nu zalig gemelde logementhouder. No. 4 naam
onbekend, Duits meisje van zins zich als gouvernante ergens in de Oost de kost te
geven en reizende onder bescherming van de vorige nummers. Wat betreft de ikken
van bovenstaande nummers weet ik weinig te zeggen, daar wat ik ervan weet
lichamelijk is en wat het geestelijke betreft, volgens gezag is van de een of de andere.
No. 1, 2 en 3 is een lieve familie (volgens een juffrouw die dit mijn vriend Bruining
heeft verteld). No. 1 speelt perfect op de klarinet en is raar (volgens de cargadoor),
no. 3 heb ik gezien, heeft een piano en speelt er tralalanes op (en meesterlijk voor
de cargadoor); no. 2 ziet er ziekelijk, goedig, maar niet vrolijk uit. No.4 wenst zich
op het Engels spreken toe te leggen, is een echte Moffin die alles beter vindt in haar
Moffrica, vrolijk van humeur en lijkt perfect op een bruid van plaat no. 1 van de
Japanese bruiloft in Titring's ‘Beschrijving van Japan’. No. 1 kleedt zich volgens de
laatste smaak en schijnt nogal voornaam. No. 3 ziet er aardig uit, babbelt gaarne,
schijnt pas van een kostschool gekomen te zijn en is juist rijp. Ik ben van plan deze
nummers eens goed te bestuderen en hun karakters in een Battase roman te laten
figureren, alsmede in brieven, die ik u bij mijn aankomst in het land waar de peper
groeit, hoop te schijven. Ik heb Doorenbos een afscheidsbezoek gebracht van twee
dagen; hij leeft als een prins en eet tulband bij het ontbijt, daarbij zeggende dat dit
hem nog goedkoper dan brood komt en goed is voor de digestie. Hij had toen drie
zusters van hem bij zich; heel aardige meisjes zijn het en zeer goed voor de
huwelijkskoets, waarom ik je aanraad hem eens een bezoek te brengen om een van
zijn buikgenoten tot je bedgenote te verheffen, om zo een nieuw geslacht te beginnen,
dat krachtig worden zal wegens achtentwintigjarige kuisheid. Hoe gaat het Tellegen?
En is Fockens Meyer nog altijd zich verbeeldende dat hij sterven zal vóór zijn tijd?
Uit de brief die hij mij schreef maak ik op, dat hij zeer oud zal worden, althans hij
sprak dat niets bij hem verteerde, hetwelk een
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bewijs is dat hij toch iets eet, welk iets ook alweer naar hetgeen hij geïnfluenceerd
door zijn maag denkt, moet worden opgevat. Hoe is het, denkt gij uw bestaan zo
maar als bachelor te slijten? Enfin! wij moeten afbreken, niet omdat het mij aan stof
tot lulla ontbreekt, maar omdat het papier het wil. Als het postpapier nog in groter
formaat werd gemaakt, zoudt ge zekerlijk meer lulla van mij horen en wanneer de
briefpost niet zo hoog was, zou ik er mij zo'n velletje bijschrijven, maar je weet: de
mens is een machine, en met al zijn pretenties van goddelijk, onsterfelijk enz. enz.
te wezen, blijft hij een kind dat aan de wormen lijdt en niemand heeft die hem
wormkruid wil geven. Wat zal je eraan doen? Komaan, laat ons uitscheiden, want
daar komen mijn nummers van een wandelingje (dit moest eufonisch wandelinkje
worden gespeld) terug. Nu Roos! wens ik u gezondheid en vergenoegdheid en hoop
dat je steeds denken zult aan t.t.H. Neubronner van der Tuuk.
Nieuwediep 1ste juni 1849 aan boord van het schip de Prinses Sophia.
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Afgevaardigde voor de Bataklanden
(1849-1857)
28.
De eerste brief die we van Van der Tuuk kennen na zijn aankomst in Indië. Hij is
gericht aan prof. Millies te Utrecht, verzonden uit Soerabaja en gedateerd: oktober
1849.
Hooggeleerde Heer! Mijn overtocht is vrij voorspoedig geweest. Van studeren aan
boord is meer gekomen dan ik verwachtte. Te Batavia zijn we de 2de september
gearriveerd. Ik heb daar een week doorgebracht en ben toen met dezelfde kapitein
naar Soerabaja doorgereisd. Over Batavia heb ik weinig te melden. Aldaar heb ik
kennis gemaakt met de heer Friederich over wiens grondige richting ik mij verheugd
heb. Ik heb ook de bibliotheek in het Museum van het Bataviaasch Genootschap
door de welwillendheid van de heer Friederich naar behoren kunnen zien. Groot was
mijn verwachting, maar lacy! groter nog mijn teleurstelling. Ge kunt begrijpen dat
ik vooral naar de handschriften omkeek, als ook naar de boeken, waaronder de oude
Nederlandse lexicografie enz. te verwachten waren. De hooggeroemde boekerij
bestond uit een menigte lege kasten, die duidelijk vol geweest zijn. Op mijn vraag
of die hss. en boeken bij de een of ander ter leen waren, werd mij geantwoord, dat
niemand zich zoveel zweets berokkende, boeken te laten halen om ze te lezen, maar
dat men zulke werken, als ze van prentjes voorzien zijn, gaarne bij zich aan huis
hield totdat men de tijd kon vinden, om er de prentjes uit te scheuren en er de lieve
kindertjes mee te laten spelen. Het is bijna ongelooflijk hoezeer zich onverschilligheid
en laffe liefhebberij hier hebben verenigd, om deze rijke boekerij (zie ‘Verslagen’
van het Bat. Genootschap) arm te maken. Ik zag daar o.a. anatomische werken,
waaruit men de platen
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had gescheurd, waarvan enige delen ontbraken, met sirihvocht bemorst waren enz.
enz.
Wat de Arabische hss. afkomstig van de Sultan van Banten betreft, ik kan u
verklaren dat ik een kast gezien heb waarin ze gestaan moeten hebben en waarin ook
enige mooi gekleurde, reusachtige folio-exemplaren van de ‘Zuor-ân’ zich op de
onderste plank in een hoekje verscholen hadden. Kortom, een menigte geschriften
is op geheimzinnige wijze verdwenen en heeft hier hetzelfde lot gedeeld als hun
confraters van Bali, Java, Sumatra (er zijn nog drie Battase, waaronder eigenlijk één
hs. en drie bamboekokers), Malaka enz. Het schijnt dat een zeker persoon hier
autocraat heeft gespeeld en bij het verlaten van zijn slachtoffers zoveel berouw heeft
gekregen, dat hij met innig medelijden hen met zich nam naar het land, waar de
constitutie van kakkerlak en witte mier niet tegen het klimaat bestand is. Het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen kan nog slechts rijk
genoemd worden in zulke voorwerpen, die wegens zwaarte niet lichtelijk mee te
pakken zijn.
Mijn reis naar Soerabaja was niet voorspoedig; wij waren negen dagen onderweg.
Mijn familie vond ik in goede welstand. Mijn vader is er zeer op gesteld dat ik hier
zal trouwen en ik ben het met hem eens, dat niets raadzamer is, maar ik dien toch
eerst te weten, waar mijn woning te zullen vestigen. Ik heb mij hier meubelen en
dergelijke aangeschaft en ga overmorgen naar Batavia en vandaar met een Arabisch
zoutschip naar Padang, alwaar ik goede aanbevelingsbrieven zal hebben voor de
gouverneur en anderen. Gij kunt u de moeilijkheden niet voorstellen, die hier iemand
in het reizen naar een zo onbekend en weinig bezocht oord als Tapanoeli moet
ondervinden, vooral als hij geen gouvernementsambtenaar is; om nietige redenen,
als daar zijn: weinig gezag van het Hollands gouvernement benoorden Padang en
verderop in het bovenland van Tapanoeli; ongehoorde kosten, die zeker konden
verminderd worden bij meerdere communicatie. Ik heb hier verschillende mensen
(w.o. Willer) die in de Battalanden bekend zijn (zoals een Europeaan het wezen kan)
over mijn bestemming gesproken en van allen altijd hatelijke afradingen moeten
horen. Ze hebben een verblijf te Tapanoeli als gewaagd voorgesteld en wel
voornamelijk om on-
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gezondheid, moeilijke correspondentie enz. Men heeft mij als het verkieslijkste oord
ter vestiging Fort Elout (Kota Napan) aanbevolen en Willer, Panjaboengan. Ik heb
echter een groot bezwaar tegen de vestiging aldaar, de reis nl. over land met al de
bagage. De reis van Padang naar Tapanoeli is natuurlijk, omdat zij over zee geschiedt,
veel gemakkelijker en goedkoper. In alle gevallen zal ik te Padang nadere inlichtingen
kunnen inwinnen en mij daarnaar richten.

29.
Het zou echter heel anders lopen dan Van der Tuuk het zich gedacht had. In Batavia
werd hij zeer ernstig ziek. Wat er precies met hem gebeurd is, kunnen we uit een
brief lezen van E. Netscher, ‘kommies ter Algemeene Secretarie’ te Batavia, d.d. 25
september 1850.
Hooggeleerde Heer! Ik ben verplicht UHG. andermaal met de toestand van mijn
vriend, de Heer van der Tuuk, bekend te maken, daar ZED op dit ogenblik niet in
staat is zelf de pen te voeren.
In mijn eerste brief (niet opgenomen) aan UHG. berichtte ik, dat de Heer van der
Tuuk aan een huidziekte lijdende was, die hem noodzaakte zijn kamer te houden.
Na een geruime tijd in het logement dat hij bewoonde door een particuliere geneesheer
te zijn verpleegd, besloot hij eindelijk, daar hij geen baat daarbij vond, op dringend
aanraden van zijn vrienden, zich naar het Militair Hospitaal te begeven. Dit was de
enige weg om tot een spoedige genezing te geraken. Met de meeste zorg en
oplettendheid worden de zieken in dat hospitaal door de eerste geneeskundigen van
Indië behandeld. Daar zijn ziekte hem niet aanhoudend aan zijn bed boeide, had Van
der Tuuk zijn boeken en papieren meegenomen en bleef hij met de hem kenschetsende
ijver, aanhoudend doorstuderen, waartoe hij niet alleen de ganse dagen, maar ook
een groot gedeelte der nachten besteedde. In korte tijd ontwierp hij een stuk over het
Centralisatie-Maleis hetwelk hij mij voor een gedeelte heeft voorgelezen. Mijn studiën
in de Indische talen veroorloven mij een opinie over dat werk uit te brengen, en ik
kan UHG. de verzekering geven, dat het eenmaal als een der hoekstenen van de kennis
der Indische talen zal aangemerkt worden, bijaldien (zoals te hopen is en waaraan
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ik niet twijfel) het Ned. Bijbelgenootschap ertoe mocht overgaan hetzelve door de
druk te verspreiden. Dit stuk heeft Van der Tuuk nu een maand geleden aan het Ned.
Bijbelgen. toegezonden, vergezeld van een brief, die hij mij niet heeft voorgelezen,
doch waarvan ik de inhoud wel raden kan. Die brief moet UED. hoogst zonderling
zijn voorgekomen en wellicht tot gevolgtrekkingen ten nadele van de schrijver geleid
hebben. Daarom, Hooggeleerde Heer, doe ik UHG. deze geworden, om de zaak voor
U duidelijk te maken. Alles heeft zijn grenzen: zowel als het lichaam, put zich ook
de geest door te zware arbeid eindelijk uit. En zoals lichamelijke overspanning,
lichamelijke ziekten kan veroorzaken, zo brengt soms de overspanning van de geest
ook ziekten van de geest teweeg. De verzwakte toestand van het lichaam van Van
der Tuuk had een nadelige invloed op zijn geestvermogens en weinige dagen na het
verzenden van zijn opstel aan UHG., werd hij zodanig overspannen, dat zijn toestand
aan krankzinnigheid grensde en men genoodzaakt was hem in een voor krankzinnigen
bestemd lokaal over te brengen. Ik wil niets aangaande zijn toestand verborgen
houden. Deze letteren zijn van wellicht de enige vriend (namelijk ware vriend) die
Van der Tuuk hier heeft. Gelijkheid in studiën, in jaren, in zienswijze, heeft ons door
een onverbreekbare band verenigd; UHG. kan er dus staat op maken, dat ik alles,
maar ook niet meer dan alles aan UHG. mededeel en alle andere berichten die UHG.
wellicht aangaande Van der Tuuk moogt ontvangen, voorzover zij niet met de mijne
overeenkomen, terzijde stellen. Gedurende enige dagen werd mij verboden Van der
Tuuk te bezoeken. De even kundige als menslievende, dirigerende Officier van
Gezondheid van de 1ste klasse, Wassink, hoopte dat gehele afzondering de geschokte
geestvermogens van Van der Tuuk zou herstellen, en Gode zij innig dank, die hoop
werd vervuld en binnen acht of tien dagen was Van der Tuuk zover hersteld, dat hij
de gewone kamers van het Hospitaal weer kon betrekken. Langzamerhand werd mij
weer vergund bij hem toegelaten te worden; kort daarna mocht ik hem enige lectuur
van vrolijke aard verschaffen en thans is hij, naar de geest, geheel en al hersteld.
Zijn lichaamskrachten zijn echter nog niet geheel en al teruggekomen, en dezer dagen
had hij een weinig
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koorts, hetgeen evenwel niet op zijn hoofd terugwerkte. Het zal UHG. dus verklaard
zijn, dat zijn laatste schrijven niet was zoals men van een verstandig man kon
verwachten. Thans echter kan ik UHG. de plechtige verklaring geven, dat hij geenszins
die denkbeelden meer voedt welke in zijn laatste brief zijn uitgedrukt. Ook twee
zonderlinge brieven heeft hij per vorige landmail geschreven aan de HHGG. HH.
Rutgers en Juynboll; een Latijnse en een Arabische. Daar ik beide gelezen heb en
Van der Tuuk mij dezelve ter bezorging had gegeven, zo had ik de gelegenheid die
beide heren door een brief van mij het zonderlinge van het schrijven van Van der
Tuuk enigszins uit te leggen. Dit kon ik echter niet doen aan UHG., daar hij buiten
mijn weten, zijn brief aan UHG. heeft verzonden. Ik neem de vrijheid UHG. beleefdelijk
te verzoeken de beide genoemde Heren met deze goede tijding aangaande Van der
Tuuk, mijnentwege bekend te willen maken.
Het is niet te ontkennen, dat het verblijf van Van der Tuuk in Indië niet aan het
doel van zijn zending heeft voldaan, doch het is daarentegen niet minder waar, dat
alhoewel de studie van het Bataks daardoor niets gewonnen heeft, de algemene kennis
van Indische talen belangrijke resultaten van de aanwezigheid van Van der Tuuk
alhier kan verwachten en dat de kennis van het Bataks door zijn algemene
onderzoekingen veel gemakkelijker en eenvoudiger te verkrijgen zal zijn. Het is mij
natuurlijk ten enenmale onbekend hoe het Bijbelgen. in dezen denkt, doch bijaldien
Hetzelve de raad wil aannemen van iemand die geheel belangeloos in dit opzicht is,
en die door ondervinding in staat is raad te geven, dan kan ik het Bijbelgen. niet te
sterk aanbevelen Van der Tuuk in waarde te houden en zich liever te getroosten dat
hij zijn eigen weg volgt, dan dat de hoogst belangrijke resultaten welke bij leven en
welzijn, door hem geleverd zullen worden, voor de wetenschap verloren gaan. Zodra
hij het Hospitaal zal kunnen verlaten (waarschijnlijk over twee à drie weken) heb ik
hem aangeboden enige tijd (misschien een maand) bij mij te logeren. Daarna zal het
wellicht voor hem nuttig zijn een maand of zes weken in de koele streken van
Buitenzorg of Tjiandjoer door te brengen en alsdan twijfel ik er niet aan of hij zal
geheel en al hersteld, in staat zijn zonder gevaar voor zijn
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lichaam of geestvermogens, naar Sumatra te vertrekken. Bij zijn vertrek zal ik hem
ten sterkste aanbevelen aan mijn broeder F.H.J. Netscher, assistent-resident van
Tanah Datar (Padangse bovenlanden) waardoor zijn reizen veel vergemakkelijkt
zullen worden.
Van der Tuuk heeft mij dezer dagen opgedragen UHG. indachtig te maken op de
grote moeilijkheden die hem te wachten staan in het trekken van wissels op het Ned.
Bijbelgen., zonder voorzien te zijn van een bewijs van de penningmeester dat hij
daartoe gerechtigd is. Per vorige landmail had hij over deze aangelegenheid aan de
Heer W. Backer geschreven, doch door een toeval is die brief niet verzonden en
zoekgeraakt. Ik kan UGH. en de Heren Bestuurderen van het Bijbelgen. niet genoeg
oplettend maken op de werkelijke noodzakelijkheid, dat hem een zodanig bewijs
geworde. Het gemis daaraan zal hem minder gevoelig zijn zolang hij op Java is, doch
voor zijn verblijf op Sumatra moet het een overwegend bezwaar uitmaken.
Ik vermeen door de mededeling van het bovenstaande voldaan te hebben aan de
eisen der vriendschap en aan het belang der wetenschap. Op grond van dien hoop
ik, dat UHG. mij deze ongevraagde inmenging in zaken niet ten kwade zal duiden en
mij veroorloven zal mij met het diepste gevoel van hoogachting te noemen,
Hooggeleerde Heer, UHGel. Dw. Dienaar, F. Netscher

30.
De brief (eigenlijk zijn het er twee) die Van der Tuuk aan het Hoofdbestuur van het
Bijbelgenootschap schreef, vinden we hieronder afgedrukt, voor zover deze tenminste
nog leesbaar was.
Aan de Hoofdcommissie van het Nederlands Bijbelgenootschap. President de Heer
Baron van Ewijck, gouverneur van Noord-Holland; secretaris de Hooggeleerde Heer
Domela Nieuwenhuis te Amsterdam.
Geachte Heren! Gij hebt omtrent mij, in de mij medegegevene instructie, een
voorbarige, voor mij veel kostende bepaling gemaakt: het is die van mij te noodzaken
alles wat ik bewerkt heb, door u slechts het licht te mogen laten zien, want wie toch
zal en wil zich de moeite geven het uitgave-orgaan te zijn van een slechts drie
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maanden (tot voleindiging nodig) verblijf in de Battalanden behoevend Battas
dialecten-woordenboek, waarin ik de schatten van de mij enigszins bekende talen
heb opgenomen?
Het is immers een vak waarin geen andere buiten mij de gelegenheid heeft gehad
zich te huisvesten. Of moet ik mijn gevoel vertrappende, mij vernederen tot een
ellendige transcriptie in het Romeins karakter? In het stuk dat ik (zoals ik hoop) nog
tegelijk met deze brief u kan doen toekomen (ik schrijf deze regelen namelijk enige
dagen voor het vertrek der mailboot) om de overige dagen, voorzover een uitgeput
lichaam dit vermag, aan dat stuk te kunnen besteden, ben ik hoewel het onderwerp
er zich niet toe verbuigen laat, populair geweest. En waarom denkt gij? Om u voor
te bereiden op wat van mij u op een minder kostbare wijze (in een koffie-zeekast)
zal bereiken, want van de wijze der uitgave van deze eerste (onleesbaar) van mijn
Centralisatie-Maleis zal het toch afhangen, of ik geen roepende in de woestijn ben!
Vergeeft mij deze bovenstaande regelen. Misschien heeft deze pen wat gal uit de
inkt opgetrokken; vergeeft mij dat ik u schrijf zoals ik een boezemvriend gewoon
ben te schrijven, dat is: zonder geweld te doen aan mijn subjectiviteit en dus zonder
mijn taal in een voor mij moeilijk korset te kleden. Zo gij mij kent voor die ik ben,
zult gij begrijpen, dat ik geen der bepalingen in vermelde instructie heb kunnen
overtreden. Mijn ondanks mijzelf veld winnende subjectiviteit, heeft mijn geluk
misschien ondermijnd en niettegenstaande dat heb ik haar zo lief (de objectiviteit is
immers slechts en uitvloeisel van geëerbiedigde eigen subjectiviteit!) dat ik u niet
genoeg kan bidden het nevengaande stuk en het daarop volgende, zonder verandering
door Prof. Veth (die mij uiterst zal verplichten door vooral de Taalkundige Bladwijzer
met zorg te doen drukken) zo spoedig mogelijk te laten uitgeven. De daarin
voorkomende aanvallen zijn tegen een richting, niet tegen individuen. Gij moet ze
daarom niet onchristelijk beschelden. Wie zich aan kwakzalverij heeft schuldig
gemaakt en de wetenschap tot een boekverkopersspeculatie heeft verlaagd, die heb
ik met een Augiasstalbezem geveegd. Mijn taal moet noodwendig hard, ruw en
onaangenaam zijn, want zij is de mijne; verandert gij haar, gij maakt een stelsel
duister
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door één der samenbrengsels te vernietigen. Ik kan echter niet scheiden vóór u te
doen gevoelen, dat ik over de taal, waarop gij met mij trots zult wezen, heb gepeinsd.
Dat ik u dan voor een ogenblik vervele! Gij moogt er mij voor straffen met een
kamergeleerde!
Ik ben er van overtuigd, dat gij mij in mijn stuk niet overal aan dit stelsel zult zien
kleven, want ook hierin lever ik een bewijs, dat een individu behorende tot een zekere
maatschapij, hoewel het hem helder is dat zij gebreken bezit, ondanks zichzelf haar
invloed, en dus ook enige harer gebreken als op hem invloed gehad hebbende, moet
erkennen. Zo gij Hamlet zó hebt gelezen als ik, zal u het doel van mijn
‘Centralisatie-Maleis’ duidelijk zijn. Het is een hint van wat ik niet anders kan
verklaren dan door: ‘de banier van de islam is de vuurkolom voor de taalbeoefenaar
in deze streken’. Gij zijt het gedeeltelijk met mij hierin eens en de hieruit
voortvloeiende waarheid, dat de taalkennis uw bedoelingen moet vergemakkelijken,
daarvan zult gij wier richting de wetenschappelijke (de ware) is, toch wel geen titteltje
van ontkennen. Ik ben oprecht geweest mijne heren, weest het jegens mij! Ik ben
met de verschuldigde eerbied, geachte heren, Uw Dw. Dienaar H. Neubronner van
der Tuuk
Batavia, 20 augustus 1850.
P.S. Mijn hoofd is tamelijk goed, want ik ben zo opgewekt, dat ik sedert veertien
dagen bijna geen slaap heb mogen genieten. Mijn lichaam dat tweemaal is aangevallen
door een vervelende ziekte (waarvan ik één keer dacht hersteld te zijn en waarvan
mijn moeder het slachtoffer is geweest) is door de voor mijn genezing (die volgens
de Heer Wassink kort op handen zal zijn) noodzakelijke zweet- en zwavelkuur
uitgeput.
Als mij tijd overschiet, zal ik de H.H. Millies en Veth ook schrijven; deze gaat
voorlopig op de post, want in een hospitaal is de kennis van een datum bij mij niet
alle dagen te verwachten.
Ik moet U het treurig overlijden van Mr. W. van der Jagt, lid van het
Hooggerechtshof van Ned.-Indië vermelden; hij was mij een vriend hetgeen meer
betekent bij mij dan de toevalligheid broeder. Ik weet niet of mijn diepbedroefde en
beklagenswaardige zuster
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gezorgd heeft dat mijn brief aan de heer Bakker terecht zal komen.
Adresseer Militair Hospitaal, Batavia (zo ik namelijk niet reeds weg ben en dus
genezen). Schrik niet, dit hospitaal heb ik mijn genezing te danken, daar mij anders
een kwakzalver had verknoeid en mij misschien voor altijd ongelukkig gemaakt.

31.
Tweede brief aan de Hoofdcommissie van het Bijbelgenootschap ongedateerd doch
tegelijk ontvangen met de voorafgaande.
Waarde Heer Nieuwenhuis! Mijn verzoek zal u zonderling luiden; ik wil de mij door
u opgedragen last veranderd hebben, omdat ik uw belangen en bedoelingen goed
(d.i. uit een stelsel) begrijp. Uit de eerste paragrafen van mijn ‘Centralisatie-Maleis’
(waarvan ik u de eerste paragrafen met de bladwijzers niet zenden kan, omdat ik dan
met de volgende mail u mijn dood zou moeten berichten) bewijs ik, dat zich twee
subjectiviteiten tegen uw bedoelingen en mijn paragrafen - die de mogelijkheid
bewijst van een taal te scheppen, waardoor een andere gelegenheid zal hebben uw
bedoelingen, maar geholpen door onderwijs, uit te drukken in een verstaanbare taal
die tot aan de oostkust van Afrika en de westkust van Amerika verstaan wordt vijandig in de weg liggen: het is het anti-christelijke Europese regeringssysteem
alhier, en het mij vijandige bijgeloof der Batta's en de centraliserende
veroveringsgodsdienst van de centraliserende Mohammed. Om u te bewijzen dat ik
in uw dienst, u mijn hoofddenkbeeld te danken heb, deel ik u mede, dat mijn streven
in mijn zo verscheiden en grote bouwstoffen een stelsel te brengen, belet wordt door
die anti-christelijke subjectiviteiten. Wilt ge waarheid? Ik wil haar niet verbloemen;
zij is immers u niet vijandig en kan het uw bedoeling ook niet zijn, daar zij aan die
bedoelingen zoveel te danken heeft. Mijn verzoek is dan:
Ontslaat mij uit uw dienst, om u te dienen; dit is mij door de genoemde
subjectiviteiten onmogelijk, daar die juist mij de schatten ontrukken, die anders in
mijn bereik zijn. Vgl. de brief aan Prof. Millies die, ondanks hij mij in uw ogen zal
verlagen, u dit alles kan ophelderen en u beletten zal mijn regelen the mad movings
te noemen van een
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ziekelijk brein (disordered brain is beter: uit een stelsel gerukt). Bezorgt mij door
het Nederlandse volk een betrekking die mij in staat stelt met kracht en macht onder
een volk te leven, dat ieder optekensel van grammaticale opmaking met een dolksteek
door het bijgeloof zal belonen. Geef mij dus geen geestelijke post, zoals de
bijbelvertaling in het Battas de mijne thans maakt; geef mij een wereldlijke betrekking,
omdat ik dan zonder onstelselmatig te handelen, zonder uw bedoelingen te bedriegen,
die subjectiviteiten slechts voor een ogenblik kan eerbiedigen, om ze beide terug te
voeren naar haar oorsprong, die een vrijheidsbeminnende (het kan niet naders)
objectiviteit voorstelt, en door die kennis van haar oorsprong tot de waarheid geleidt.
Heb ik u voorgelogen toen ik mij aan uw dienst onderwierp ofschoon ik geen theoloog
ben, noch ooit zal worden? Het nevensgaande moge u, zo deze regelen en de aan
Millies, Veth enz. gerichte het niet reeds doen, bewijzen dat bluffen niet in het stelsel
behoort waarvoor uw ondergetekende dienaar, met geestdrift zal blijven kampen. Ik
ben oprecht geweest! Weest gij het ook, want gij zult redden H.N. van der Tuuk
Het nevensgaande zult gij slordig vinden, maar ik verwacht dat Prof. Veth door de
Semitische opleiding die hij met mij deelt, een systeem eruit vermoeden kan. Aan
hem dus de zorg daarvoor; het kan een programma wezen.
Vergeeft mijn slordigheid, zij is een gevolg van een disordered body.

32.
Dank zij het optreden van Netscher, maar ook dank zij het begrip en de grote tact
van de secretaris, kon de delicate situatie, ontstaan door de brieven van Van der
Tuuk, in de Hoofdbestuursvergadering van 13 november 1850 tot een bevredigende
oplossing worden gebracht. In de notulen lezen we:
De secretaris, de Heer Domela Nieuwenhuis bericht de ontvangst van: twee brieven
van den Heer Van der Tuuk te Batavia, de een van 20 aug. jl. de ander zonder
dagtekening. Daar het de Heer Nieuwenhuis hieruit gebleken was, dat de schrijver
in zijn verstandelijke vermogens enigszins is gekrenkt, acht hij het niet gepast de
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inhoud hiervan voor te dragen. Naar aanleiding evenwel der ongunstige berichten
die hij ingewonnen had, brengt hij ter kennisse van de vergadering, dat hij hierop de
heer Wassing, geneesheer in het Militair Hospitaal te Batavia geschreven en hem
uitgenodigd heeft, om de papieren die de Heer Van der Tuuk mocht bezitten,
zorgvuldig te bewaren ten behoeve van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ook in
die zin is de Heer Netscher geschreven. De vergadering brengt hiervoor de secretaris
haar dank.

33.
Brief aan het Bijbelgenootschap uit Siboga d.d. 8 juni 1851.
Het doet mij leed u nog te moeten melden, dat ik mij hier nog niet heb kunnen
etablisseren wegens gebrek aan een enigszins geschikte woning. Op de plaats zelf
heb ik zoveel mogelijk geprofiteerd van wat er voor de kennis van de Batakse taal
valt op te doen, maar de gelegenheid is hier thans bij lange na niet zo goed als
daarvóór, in de tijd van Burton (Engelse zendeling uit de jaren twintig). De bevolking
van Siboga is Maleis en de Battase dorpen liggen meer in het binnenland, daar de
Batta's zich bij het overplaatsen van het Nederlandse etablissement herwaarts, meer
binnenwaarts hebben teruggetrokken. In de tijd dat Burton schreef, was hier de
bevolking geheel Battas en vonden de godsdienstige plechtigheden plaats, waarvan
hij in zijn reisverslag melding maakt.
Ik heb hier echter zeer veel voor de taal opgedaan door dagelijks de radja van Si
Roedoet (op een half uur afstands van hier) te raadplegen. Hij is een islamiet, maar
heeft Battase onderdanen, waarvan slechts een gedeelte zich heeft laten ver-islamen.
Het is mij gebleken dat Baroes (kustplaats ten noorden van Siboga) vooreerst voor
mij de geschiktste plaats is, daar zich daar de echte Batta's met hun kamfer en benzoïn
(harssoort) dagelijks vertonen; ik heb daarom daar een huis laten bouwen.

34.
Brief aan het Bijbelgenootschap van 8 augustus 1851.
Ik ben nog steeds in Siboga wachtende op het klaar zijn van het voor mij gebouwd
wordende huis te Baroes.
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Ware ik niet, zoals wij allen hier, nu en dan door de lokale koorts gekweld, ik zou
reeds mijn voorgenomen uitstapje naar Silindoeng (ten z.o. van Siboga) hebben
gemaakt.

35.
Een brief van 5 mei 1852 geeft een verslag van de tocht naar de binnenlanden die
hij gedeeltelijk per prauw, gedeeltelijk te voet aflegde. Gedurende die tocht zette hij
de Bataks aan tot het opschrijven en vertellen van volksverhalen. Op 25 mei 1855
schrijft hij:
Reeds lang had ik u een groot Bataks verhaal (kleine zijn zeldzaam) met vertaling
toegezonden, zo ik niet bevreesd was voor de grote kosten. Een menigte dier verhalen
bevatten zeer ergerlijke passages, maar ik hoop dat ge daarover niet als een dame
zult denken of daaruit de gevolgtrekking maken dat de Bataks onzedelijker zijn dan
wij met onze fijne uitdrukkingen. Bovendien zijn de Batakse obsceniteiten, evenals
in onze kluchtspelen, meer om te lachen als de fatsoenlijke Fransen dan om de wellust
op te wekken.

36.
In de loop van 1852 gelukte het Van der Tuuk zich in Baroes te ‘etablisseren’. Hoe
hij daar leefde en hoe hij te werk ging om de taal te leren, weten we uit een getuigenis
van een ex-officier die zich ‘Athos’ noemde. Deze haalde in ‘De Locomotief’ van 21
december 1898 allerlei herinneringen op uit de twee jaren die hij en Van der Tuuk
samen in Baroes doorbrachten. Hij gaf zijn artikel de veelzeggende titel: ‘Een humaan
geleerde, de grondlegger der goede verhouding tussen Bataks en Nederlanders’.
In 1850-1852 had ik het genoegen en het voorrecht te Baroes samen te zijn met
de geleerde, humane Neubronner van der Tuuk (hier heeft ‘Athos’ zich vergist, want
Van der Tuuk vestigde zich pas in 1852 te Baroes). Hij was door het Nederlands
Bijbelgenootschap naar Sumatra gezonden om de Bataktaal te bestuderen, een
woordenboek samen te stellen en de bijbel te vertalen. Hij was de juiste man op de
rechte plaats; geen moeite en ontberingen vrezende en steeds trachtende zo spoedig
mogelijk met het volk, waarvan hij de taal, ja, de verschillende dialecten moest leren
kennen, in nauwe en ge-
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durige aanraking te komen. Hij begon met een leermeester - een goeroe - bij zich in
huis te nemen. Deze man werd weldra zijn getrouwe metgezel, die met hem at en
dronk en hem op veel wandeltochten vergezelde. Van der Tuuk beweerde, dat door
in alle omstandigheden met die goeroe te kunnen praten, hij het spoedigst achter de
finesses der taal zou komen. En hij bleek gelijk te hebben, want al heel gauw voelde
hij zich in staat, om met allerlei lieden uit de ommelanden lange gesprekken te voeren.
De avonden besteedde hij om aan zijn spraakkunst te beginnen; meestal zat hij tot
laat in de nacht te werken. Wanneer ik 's morgens tegen zes uur bij hem aanklopte,
om met hem naar de bruisende rivier te gaan, was hij dikwijls nog erg slaperig. Ik
verwonderde mij dan soms in zijn voorkamer een half dozijn vreemde Bataks in
diepe rust te zien liggen. ‘Die kerels’, zei hij, ‘kwamen gisterenavond nog laat uit
Toba of andere streken; ze zetten hier hun vracht benzoïn neer en deden precies alsof
ze thuis waren; meest alle avonden komt er zo'n troepje hier en blijft hier maar slapen.
Ik neem de gelegenheid waar, om een praatje met hen te maken en kom dan achter
veel wat ik nog niet wist.’
De roep van Van der Tuuk's gastvrijheid en vriendelijke gemeenzaamheid had
zich weldra in de verste bovenlanden en zelfs in het moerassige Daïri verbreid.
Even weinig zorg als de brave, eenvoudige geleerde voor zijn toilet droeg, had hij
ook voor de woning en huisraad; de vloer en de meubels droegen overal de sporen
van het verblijf dezer natuurmensen, die zeker nooit een stukje zeep gebruikt hadden.
Als wij tezamen naar de rivier gingen, waren wij in kabaia en nachtbroek, met een
strohoed op, maar barrevoets, want voor wij aan het snelstromende water kwamen,
moesten nog een paar beekjes doorwaad worden. Soms lokte een heerlijke morgen
ons uit om een flinke tocht te maken. Na een kop koffie en wat eten, trokken wij een
dun jasje over ons badkostuum aan, namen een stok in de hand - soms nam ik een
jachtgeweer mee - en marcheerden af, steeds barrevoets, want nu ging het door natte
rijstvelden, afgewisseld door grasland, bos of kam. Wij bezochten herhaaldelijk de
omliggende kampongs (hoeta's) en met verscheidene radja's - elk kamponghoofd
heet
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Radja - waren we weldra goed bekend. Wanneer wij wat te eten en te drinken
meenamen en in dat geval een jongen ons vergezelde, gaven wij de radja's ook eens
wat mee; vooral het vet van de ham viel in hun smaak. Uit alles bleek ons dat de
Bataks ons zeer goed gezind waren en ons veel meer vertrouwden dan Maleiers en
Chinezen. Wij bemerkten hoe gaarne die kampongbewoners door ons
vriendschappelijk toegesproken werden en ondervonden ook van hen hulpvaardigheid
en vertrouwen. Meermalen gaf ik aan enigen hunner voorschotten, waarvan zij mij
runderen, paarden en timmerhout zouden leveren; door echte Bataks werd ik nooit
teleurgesteld, wel eens door een Maleier, een mohammedaan van het echte geloof.
Van der Tuuk was weldra op de hoogte van al wat de Bataks hun godsdienst
noemden; toverstokken, beeldjes van zogenaamde goede en kwade geesten,
toverformulieren in uit boomschors vervaardigde boeken enz. Opmerkelijk is de
vaardigheid die bijna alle mannen hebben om redevoeringen te houden, zowel als
om te schrijven. Op een stukje bamboe weten zij met de punt van hun mes of dolk
zeer netjes en met evenwijdige figuurlijnen hun brieven te griffen. Al hun doen en
laten wordt door bijgeloof en duivelvrees beheerst. Om voor zulke lieden de gehele
bijbel te vertalen, grotendeels toch ook samengesteld uit overleveringen, legenden,
sprookjes en vruchten der verbeelding, die niet altijd de toets der waarheid kunnen
doorstaan, vond Van der Tuuk onraadzaam. Toen hij begon om aan enigen der
ontwikkeldsten het begin zijner vertaling van het Oude Testament voor te dragen,
schaterden zij dikwijls van het lachen, alhoewel zij veel verhalen mooi vonden. Zij
beweerden echter ook zulke vertellingen in hun oude boeken en overleveringen te
hebben. Het vermakelijkste vonden zij de lange geslachtslijsten. Van der Tuuk was
bemind bij zijn als ‘wilden’ te boek staande Bataks. Deze wilden mochten barbaarse
wetten hebben, ze waren meestal mannen van hun woord en niet onvatbaar voor
redenering en beschaving. Wederkerig elkander vertrouwende, maakte Van der Tuuk
tochten in de bovenlanden van Baroes, tot zelfs aan het Toba-meer. Thans wordt de
door Van der Tuuk gebaande weg bewandeld door zendelingen van het Rijnse
genootschap.
Hij was een specialiteit in de kennis der Inlandse talen en een man,
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zeer geschikt om met inboorlingen om te gaan, want hij wist met hen te redeneren,
met hen mede te leven. Hij was een trouwhartig, oprecht en menslievend man. Dat
zijn naam in ere blijve!

37.
Uit een artikel van C.M. Pleyte, ‘De verkenning der Bataklanden’ (Tijdschrift Kon.
Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1895).
Gelijk Willer (oud-resident, de man die de Bataklanden zo goed kende als voor een
Europeaan mogelijk was) voorspeld had, geschiedde: de pogingen die Van der Tuuk
aanwendde om aanraking met de Inlanders te verkrijgen mislukten het eerste jaar
alle vanwege de grote mate van wantrouwendheid de Bataks eigen. In 1852 had hij
evenwel reeds genoeg vertrouwen weten te verwerven om een reis naar het binnenland
te kunnen ondernemen, tot welk doel hij per scheepsgelegenheid naar Siboga ging,
en vandaar op gelijke wijze naar Djaga-djaga aan de Loemoet. Hij liet zich deze
oproeien en begaf zich vervolgens van het dorp Loemoet door de beide Angkola's
naar Panjaboengan, dat hij de 19de bereikte. Op de terugreis die geheel te voet werd
afgelegd, vergezelde hij de controleur Hamers van Padang Sidimpoean naar Sipirok,
alwaar hij twee dagen vertoefde. Te Siboga teruggekeerd, bezorgde hij zijn
correspondentie, om vervolgens zijn woning te Baroes te betrekken.
De treffende schoonheid van het landschap had Van der Tuuk zozeer bekoord, dat
hij besloot in februari van het volgende jaar andermaal de wandelstaf op te nemen.
Met ijzeren wil heeft hij bij zijn voornemen volhard en de reis volvoerd in weerwil
van de grote bezwaren die daaraan verbonden waren zoals kan blijken uit een
eigenhandig schrijven, dat wij thans zullen laten volgen:

38.
Brief aan prof. Van Gilse, secretaris van het Bijbelgenootschap, d.d. 23 juli 1853.
Hooggeleerde Heer, Mijn lang stilzwijgen is een gevolg geweest van een tocht tot
aan het meer en een, tengevolge van bij die gelegenheid genuttigd slecht voedsel
ontstane, kortstondige ongesteldheid. Bij mijn tocht heb ik tweemaal gevaar gelopen
van op-
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gegeten te worden. Bij het meer in de vallei van Bakkara afgedaald zijnde, om de
Koning aller Bataks, Si Singa Mangaradja, op te zoeken, kreeg genoemde heiligheid,
ofschoon hij mij liet halen, door opstokerij van een hier wel eens ten handel
afkomende Batak zo'n wantrouwen tegen mij, dat ik omringd door duizenden van
alle districten aangekomene Bataks, die allen met lansen gewapend waren, het
voorwerp werd van hevige debatten, waarvan de slotsom de nuttiging van mij als
spion van het Nederlandse gouvernement geweest zou zijn, zo niet twee mijner
geleiders Zijne Heiligheid met de oorlog hadden bedreigd. Wij waren met ons
dertienen en hadden slechts twee geweren (waarbij een dubbelloop) en twee pistolen
bij ons, zodat alle tegenstand van onze kant onmogelijk was. In het ogenblik toen
enige heren bezig waren over de lekkerste onzer met mondlikking te spreken, kreeg
ik de heilzame raad van een Maleise paardenkoper, die evenveel belang had bij mijn
leven, mij met mijn pistolen zo dicht mogelijk naast Z.H. te schuiven en hem bij de
minste beweging van een zijner aanbidders bij de kraag te pakken en een vuurmond
voor zijn heilige mond te zetten. Ik zag bij deze mijn beweging, dat hij een lagere
toon aansloeg, althans op het ogenblik zelf. De redenen van zijn wantrouwen waren
niet ongegrond: de vallei van Bakkara was voor dertig jaren door een Maleise
geestdrijver geheel afgelopen en uitgeplunderd en de huizen waren nog niet eens
opgebouwd, omdat Z.H. te arm was het hier van een grote afstand aangebrachte hout
daartoe aan te kopen, behelpende Z.H. met zijn aanbidders zich met kotten die veel
van een geitestal hadden. Daarbij hadden mijn geleiders, zo zij dachten, in mijn
voordeel uitgestrooid, dat ik geen Hollander was en niemand anders dan de door Si
Pokki (de naam die de Toba's aan gemelde veroveraar geven; ongetwijfeld was zijn
titel fakih in de Maleise uitspraak van het noorden pokki uitgesproken) meegevoerde
zoon van de bij die gelegenheid vermoorde heilige koning, wiens rechtmatige
troonopvolger hij zou zijn, daar de thans regerende Si Singa Mangaradja een jongere
zoon is. Om mij voor die Radja Lamboeng (zo heette de medegevoerde prins) te
kunnen uitgeven, hadden zij uitgestrooid dat de Hollanders na Si Pokki in het Raose
gedood te hebben, de gevangen Batak naar
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de overkant (naar Holland) hadden meegevoerd en hem daar hadden opgevoed. Zo'n
praatje werd door de bijgelovige Bataks natuurlijk met graagte geslikt, hoezeer een
menigte dingen en vooral mijn voorkomen, hen hadden kunnen doen zien, dat men
ze beetnam. En ware die opstoker, die zeer goed het voorkomen van een Europeaan
had leren kennen, er niet tussen gekomen, dan hadden wij ons plan van tot de oostkust
door te dringen ten einde gebracht. Ofschoon ik mij niets van al die sprookjes liet
aanleunen en mij gedurende mijn gehele tocht die ruim een maand duurde, steeds
voor een Nederlander uitgaf, schreven de Bataks mijn verklaringen aan de vrees toe
van bij mijn jongere broeder niet zeer wel ontvangen te zullen worden, daar deze
met recht beducht moest zijn, door mij op zijde geschoven te zullen worden. Hierbij
kwam nog dat enige maanden voor mijn komst een van Atjeh weggelopen slaaf (een
Batak) zich in alle, in het boomloze Toba (Toba na sae) gelegene vestingen, hulde
had laten toebrengen door zich uit te geven voor Si Takki Torop, de reisgezel van
Si Marimboeloe bosi, een held, die volgens de Batakse verhalen als de onsterfelijkheid
hier op aarde deelachtig geworden, steeds hier beneden rondzwerft en zijn komst
door een zijner bedienden (die hetzelfde prerogatief van onsterfelijkheid genieten)
laat aankondigen. Naderhand merkte ik, dat juist mijn stijf ontkennen een der redenen
was waarom een gedeelte der samengevloeide menigte mijn partij tegen Z.H. koos,
mijn klein gevolg en mijn verklaringen aanvoerende als het grootste bewijs, dat ik
met zuivere bedoelingen gekomen was. Oppoet so hahoeaon bleef mij bij het afscheid
vijandig, want geen der door mij voor hem bestemde geschenken nam hij aan. Dit
romannetje was de reden dat ik van het meer (dat geen bepaalde naam draagt,
betekenende Tao, meer en noemende het naar de eraan gelegene districten zoals Tao
Bakkara, Tao Silalahi naar de landschappen van die naam) bedroevend weinig zag.
De vallei Bakkara omringd door steile rotsen, ligt aan de, zo men mij verhaalde,
zuidoostelijke oever van het meer en het scheen mij toe dat het zich van het westen
naar het oosten uitstrekt. Van de vallei ziet men de oostelijke zijde van het daarin
gelegen eiland Samosir, terwijl de overkant met zijn hoge bergen, die naar de
opstijgende rook te
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oordelen even sterk als het gehele Toba na sae bevolkt was, zich duidelijk vertoonde.
Van de vallei Bakkara kon ik helaas niet meer dan een stuk van het meer zien en ben
dus niet in staat over de gedaante, lengte enz. iets mede te delen. Daar Bakkara als
het ware in een kom ligt, was het er vrij warm, ofschoon de rotswanden van waar
wij naar beneden daalden niet hoger dan een honderd voet konden wezen. Aan de
noordwestzijde van genoemde vallei ligt het landschap Polloeng, alwaar het vinnig
koud was en ik 's nachts mijn deken wel nodig had terwijl mijn reiskameraden zich
om het warm te hebben naar Batakse gewoonte met hun drieën onder een mat rolden,
iets dat hier te Baroes ieder zou doen stikken. De praatjes die ik van het meer en de
daarmee in verband staande rivieren hoorde, zal ik u niet melden, want ik weet bij
ondervinding dat het wantrouwen der bevolking u met opzet voorliegt. Door de vallei
stroomden twee zeer snel stromende, zich van hoge rotsen neerstortende, ondiepe
rivieren, naar het meer toe en men verhaalde mij, dat alle daarin uitstromende rivieren
even onbevaarbaar waren. Mijn terugtocht uit Bakkara was meer een vlucht te
noemen: met spoed maakten wij dat wij buiten Z.H.'s gebied kwamen en ik zag toen
dat men mij bij de heenreis door een omweg bij het meer had gebracht, voorwendende
dat een kortere weg door het terrein onmogelijk was. Ik zag toen eerst dat het meer
van Baroes uit in drie dagreizen te bereiken is. Bakkara ligt noord-oost ten oosten
van Baroes. Ik stond gedurende mijn tocht verbaasd over de grote bevolking die zich
in talrijke confederatieve staatjes bevindt (nader een gedetailleerd verslag namelijk
zodra ik Mevrouw Pfeiffer's verslag zal hebben). De tweede maal dat ik gevaar liep
opgegeten te worden, was bij de terugtocht in de nabijheid van het landschap Dolok
Sanggoel, een halve dagreize ten westen van Bakkara, maar had mijn leven te danken
aan de lange beraadslagingen van de rover met zijn volgelingen, waardoor ik hem
een half uur vooruit was. Hier was het te doen om een Chinees koffertje dat door de
hebzucht der Bataks verondersteld werd alleen goud te bevatten. De rover, het hoofd
van Si Borboron kreeg door deze verraderlijke wijze van handelen oorlog met mijn
gastheer in het Dolok Sanggoelse. Ik volbracht mijn terugtocht in drie dagreizen, na
van
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het einde van februari tot het begin van april rondgezworven te hebben. De
ongelukkige afloop van die tocht heeft mij nu meer op mijn hoede doen zijn, en
schrikt mij vooreerst van meerdere dergelijke uitstapjes af.
In het landschap Aek na oeli kreeg ik bij een voornaam Bataks hoofd een poestaha
te lezen waarin een verhaal der wereldschepping voorkwam, waaruit men veilig kan
opmaken dat er in de Bataklanden nog verhalen en kronieken aanwezig zijn.
Eerstdaags hoop ik in het bezit te komen van een poestaha die de stichting der staat
Nai Pospos behelst. Jammer dat de Bataks met die dingen verschrikkelijk wijs zijn
en u met een onbeschaamdheid die aan het ongelooflijke grenst, een geschenk vragen
voor het lenen van een boek. Zo vroeg mij genoemd hoofd toen ik hem
bovengenoemde poestaha ter leen verzocht, een Europese hond van de grootte van
een kalf, een dozijn kelderflessen jenever, tien Spaanse matten, drie padang roesaks
(zijnde een soort van omslagdoek van Atjinees maaksel), zodat ik genoodzaakt was
van het nemen van een kopie af te zien. Bataks die in het Silindoengse bekend zijn,
hebben mij bevestigd wat reeds door Burton over de aanwezigheid van Batakse
wetboeken vermeld is, zodat ik een tocht naar het Silindoengse zal ondernemen,
zodra ik te weten kan komen dat men mij zo'n wetboek ter afschrijving in een sopo
voor een ogenblik zal willen afstaan, want aan het medenemen ervan behoef ik niet
eens te denken. Wij hebben dus onze hoop op de toekomst te vestigen wat betreft
belangrijke stukken der Batakse letterkunde.
Ik ben er thans vast van overtuigd, dat het vertalen van de bijbel in het Tobaas
gemakkelijker is dan het geven van een woordenboek van die taal, waarin zovele
taalsoorten aanwezig zijn. Bij het vertalen van de bijbel heeft men hiermede niets te
maken, terwijl de wetenschap in een woordenboek er niet zonder zal kunnen. Ik
begrijp dus, dat het uitgeven van een Tobaas woordenboek eigenlijk na de
bijbelvertaling moet plaatsvinden en stel daarom aan de Hoofdcommissie voor mij
hier geheel en al met de taal vooreerst bezig te mogen houden, tegelijkertijd tot
zelfoefening de bijbelse verhalen van Zahn vertalende. De eigenlijke bijbelvertalingen
zou ik in Holland kunnen beginnen en zelfs spoedig kun-

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

63
nen voltooien na hier vooraf het taalkundige gedeelte van mijn taak to goed mogelijk
afgewerkt te hebben. Bij zo'n voorstel kan de Hoofdcommissie niet anders dan
winnen, want ik zal in Holland bij het werken aan die vertaling niet meer dan de helft
van het thans door mij genoten wordende traktement nodig hebben. Denk echter niet
dat mijn Bataks woordenboek enigszins aanspraak zal kunnen maken op volledigheid,
want zolang de Bataklanden voor een Europeaan zo gevaarlijk zijn te bereizen, zal
er wel geen mogelijkheid zijn om al het nodige voor een Tobaas woordenboek bijeen
te brengen, hebbende men met een taal te doen die gesproken wordt door een in alle
opzichten zonderling volk, terwijl een menigte woorden ten enenmale onvertaalbaar
of slechts door omschrijving te vertalen zijn. Bij de bijbelvertaling heeft men echter
met die moeilijkheden niet te worstelen; men bezige slechts de gesproken taal en
weze vooral niets te slaafs. Ik hoop dat men mij op dit voorstel bescheid doe. Onder
het afmaken van mijn spraakkunst en woordenboek zal ik zorgen ulieden een kopie
van mijn werk te doen toekomen. Niet alleen kan zoiets een uwer op de hoogte van
mijn studie brengen, maar het is misschien ook een soort van veiligheidsmaatregel
in geval ik bij het naar Holland gaan eens met mijn stukken schipbreuk mocht lijden.
Aan een verblijf temidden van aan het Ned.-Indische gouvernement onafhankelijke
Bataks, behoeft men nog niet te denken; overal waar ik zulks verzocht, is het mij
geweigerd, daar de Bataks in mij niets anders zien dan een wolf in schapevacht, die
hen met zijn kakementen (de Compagnie) zal komen opknabbelen, in welk denkbeeld
het mohammedaanse gedeelte der alhier aanwezige Bataks hen versterken, daar zij
mij graag zouden slijten, omdat ik menige knevelarij aan het licht verplicht ben te
brengen. De minachting waarmee de islamiet de Batak behandelt, grenst aan het
ongelooflijke en de wijze hoe hier de aan dobbelen verslaafde, slaaf wordt, zou u de
haren te bergen doen rijzen. Het gouvernement is hier lam; het heeft hier op een
plaats die ieder ogenblik door een handvol Atjinezen kan bedreigd en veroverd
worden, een bezetting van vijfentwintig man! Het is bang de knevelarijen der hoofden
naar behoren te straffen, want oproer zou met een groter macht moeten
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worden beteugeld. De wetten hier handhaven op een wijze die een beschaafde natie
betaamt, zou dus geld moeten kosten. De pepercultuur die gedwongen is, heeft de
bevolking niet voor ons bestuur ingenomen en de onmogelijkheid om met de Chinezen
in de zout- en lijnwaadhandel te concurreren, doet haar het ogenblik vervloeken dat
zij ons herwaarts uitnodigden. Onze enigste steun hier in het noorden is de
Radja-moeda van Taroemoen die voor een traktement van f 200. - 's maands zich de
taak heeft opgelegd het gouvernement tegen de minste beweging van de kant der
Atjinezen te waarschuwen. Die steun is echter allesbehalve hecht, want hij is wegens
zijn Hollandismen in kleding en manieren bij de Atjinezen zeer gehaat. Onlangs
werd hier het gerucht verspreid dat een zoon van de koning van Atjeh op zijn
bedevaart naar Mekka, de Sjarif om ondersteuning tegen ons had verzocht en
tegelijkertijd kwam hier een twintigtal fanatieke vrienden der Atjinezen de
civiel-gezaghebber verzoeken hen toe te staan zich te Tappoes te vestigen. Verbaast
u dus niet, zo gij eens mocht horen dat men ons hier heeft vermoord. Ik weet niet
wat u meer te moeten schrijven en groet u allen. Ik ben als steeds, Hooggeleerde
Heer! UHgel. Dwn. H.N. van der Tuuk

39.
Het volgende stuk, overgenomen uit een artikel van C.M. Pleyte in het Tijdschrift
voor Indische Taal-, Land-, en Volkenkunde, 1904, kan dienen als verduidelijking
van de gebeurtenissen die door Van der Tuuk in de voorafgaande brief verteld worden.
Radja Lamboeng, zoëven genoemd, was de oudere broeder, de eigenlijke
troonopvolger dus, in stede van de op dit tijdstip (1850) te Bakkara zetelende Si
Singa Mangaradja alias Oppoet Sohahoeaon. Bij een overval der Padri's gedurende
welke Si Singa Mangaradja's vader was omgebracht, had Si Pokki, de leider der
invallers, Radja Lamboeng in gevangenschap weggevoerd en zo was dus Oppoet
Sohahoeaon op de heilige zetel aan het meer gekomen. Si Pokki op zijn beurt
sneuvelde in een gevecht tegen onze troepen in Rao, bij welke gelegenheid naar
Batakse overlevering, Radja Lamboeng aan de Kompeni in handen viel, waarna hij
naar Hol-
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land werd gezonden om opgevoed te worden. Thans, zo meende men, was deze in
de persoon van Van der Tuuk teruggekeerd om zich krachtens zijn eerstgeboorterecht
in het bezit van de troon zijner vaderen te stellen en het land onder Nederlands bestuur
te brengen. Dit praatje, vermoedelijk door Si Singa Mangaradja vernomen, stemde
hem zeer vijandig ten opzichte van Van der Tuuk, in die mate zelfs, dat toen deze
hem in 1853 bezocht, hij een aanslag op diens leven beoogde, die evenwel door Van
der Tuuks grote persoonlijke moed verijdeld werd.

40.
Notulen van de vergadering van het Hoofdbestuur van het Bijbelgenootschap op 14
december 1853.
De Secretaris Van Gilse brengt ter tafel: een missive van de afgevaardigde Neubronner
van der Tuuk uit Baroes 23 juli 11. houdende o.a. een uitvoerig bericht omtrent zijn
reis door de Battalanden, de moeiten die daarmede gepaard gingen, enz. Alhoewel
die reis niet de vruchten had opgeleverd, die hij zich daarvan had voorgesteld, was
hij nochtans met zijn taalstudiën ijverig voortgegaan, waarvan o.a. de overzending
van een nomenclator in het Battas tot proeve kon strekken. Niettemin had de
ongunstige uitslag zijner reis een diepe indruk op hem gemaakt en hem het denkbeeld
doen opvatten om de vertaling des Bijbels in het Battas in Europa voort te zetten.
De secretaris Van Gilse geeft daarop namens de eerste Commissie bericht, dat deze
van die missive met leedwezen had kennis genomen en deze vooral het denkbeeld
door de afgevaardigde geopperd om Sumatra te verlaten, van harte betreurd had.
Overeenkomstig haar voorstel wordt op voordracht van de Voorzitter besloten aan
de afgevaardigde Van der Tuuk de deelneming te betuigen van het Hoofdbestuur in
de gevaren en de moeiten, waarmede hij tijdens zijn reis te kampen had, maar daarbij
uitdrukkelijk het verlangen te kennen te geven, dat hij op Sumatra zou blijven
vertoeven, daar men dit in het belang van het werk waartoe hij geroepen is,
allernoodzakelijkst acht, met vrijlating nochtans, om zich te verplaatsen naar een
streek waar hij zich veiliger kan rekenen.
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41.
Uit hetzelfde artikel genoemd in doc. nr. 39 van C.M. Pleyte, getiteld ‘Hoe de Bataks
over wijlen Dr. H.N. van der Tuuk dachten’:
Het is wellicht bekend, dat Van der Tuuk iedere ontwikkelde Batak die zijn weg
kruiste, aan het opschrijven zette van hetgeen deze aan legenden, volksgebruiken
enz. enz. bekend was. Op deze wijze is het twintigtal folio-delen, ieder van
driehonderd bladzijden schrifts, bijeengekomen, dat behalve een honderdtal
handschriften op boombast Van der Tuuks erflating met betrekking tot de Bataks
uitmaakt. In gezegde folianten vindt men allerhande opstellen dooreen: verhandelingen
over godsdienstige onderwerpen worden afgewisseld door minnezangen, klaagliederen
door sprookjes, raadsels door beschrijvingen van begrafenisplechtigheden, gebeden
door mantras (toverspreuken) om een erectio penis te bewerken, kortom de inhoud
is van de meest heterogene aard.
Gewoonlijk geven de schrijvers der stukken hun namen niet op. Zij volstaan met
te vermelden op welk landschap hun opgaven betrekking hebben en vragen ‘Si pan
dor Toek’ daarbij een enkele maal het stuk toch goed te bewaren en de inhoud daarvan
niet te vergeten. Een uitzondering op deze regel maakt evenwel zekere goeroe Tian
Dangan uit Nai Pospos, opsteller van een hoogst belangrijke beschrijving van zijn
land en van tal van andere stukken, waaronder ook een tonggo-tonggo,
aanroepingsformulier, in casu om de Pane, naga-achtige slangen die in het uitspansel
verblijf houden, op te roepen ten einde haar tussenkomst in bijvoorbeeld
krijgsaangelegenheden te vragen. Nadat genoemde auteur opgesomd heeft welke
namen deze Pane dragen en hoe ieder in het bijzonder een werkzaam aandeel kan
nemen bij het verdelgen van vijanden, zegt hij eensklaps: ‘Zeg, mijnheer Van der
Tuuk, inderdaad gij zijt uit het land der Hollanders, doch wat uw afkomst aangaat,
zegt men, dat gij uit Bakkara stamt; men zegt gij heet Radja Lamboeng, maar hier
te Baroes verloochent u uw ware naam en in Dolok neemt gij weer die van Mijnheer
Pandjito aan; gij houdt de lui voor de gek mijnheer. Zo is het!’
Na deze ontboezeming gaat de schrijver rustig door en vervolgt:
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‘Kom, herwaarts, Pane de Grote die in het Oosten verwijlt, U zijn de offerkoeken,
de grote tot spijze’ enz.

42.
Van zijn tocht naar het Toba-meer heeft Van der Tuuk nooit een verslag ingezonden;
wel heeft hij aantekeningen gemaakt, waarvan hier enige fragmenten worden
afgedrukt (Rijksuniversiteit Leiden, Codex Or. 3386 van de oosterse handschriften).
Ze zijn niet alleen als reisverslag interessant.
De volgende morgen om half negen begon de plechtigheid met het in de grond
plaatsen van twee gevorkte stokken, waarover een rijststamper dwars geplaatst werd.
Aan dit geïmproviseerde rek werden vier door poeli (soort was) verschillend gestemde
ogoengs (gongs, metalen bekkens) laag bij de grond gehangen. Naast dit rek plaatste
men een brede plank, waarop de vier spelers van de ogoengs benevens die van de
odaps (trommen) zich nederzetten. Aan de andere kant van het rek werd een grote
mat gespreid voor de gasten en de bespeler van de saroene (soort hobo). De karbouw
was intussen reeds van de benen gehaald en lag vast aan één zijner horens in de grond
genageld, met gebonden poten. De gever van het banket ging nu met een fraai kleed
over de schouders midden op de mat staan en hield dansende, in zijn handen een
santi santi (offerrijst) die hij aan de mortoea sombaom (beschermgeest) toewijdde.
Hij smeekte de zegen van die god over zich, de zijnen en zijn gasten, gedurende welk
gebed zijn kinderen, rijk uitgedost, ons sirih kwamen aanbieden. Voorts verzocht hij
mij een partijtje met hem te dansen, maar nam, daar ik hem mijn onbedrevenheid in
die kunst verklaarde, mijn leermeester als plaatsvervanger aan. Toen de dans geëindigd
was, werd de karbouw geslacht, verdeeld en toebereid. Na het maal maakte hij volgens
Batakse gewoonte zijn verontschuldiging daarover, zeggende dat ik het hem niet
wijten moest, zo mijn buik niet van eten verzadigd was geworden. Met de Batakse
wijze van bedanking in vrij onbegrijpelijke verzen onbekend, liet ik mijn leermeester
voor mij antwoorden en deed hem enige patronen en twee pakjes tabak cadeau,
waarna het feest besloten werd met wederzijdse gelukwensen. Om twaalf uur verlieten
wij
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onze gastheer en de zijnen en sloegen het pad in naar Arbaan. De volgende morgen
verlieten wij Arbaan en vervolgden onze tocht naar Parbotihan, alwaar wij half drie
aankwamen. Mijn reismakker, de paardenkoper verliet mij de volgende dag en begaf
zich oostwaarts naar Matiti. Men stond mij niet toe hem te vergezellen, zeggende
dat zulks mijn dood zou zijn. De meer oostwaarts wonende Bataks zouden mij
namelijk voor Si Pokki houden - een benaming waarmee men hier de Padri's aanduidt
- en zich op mij wreken voor de door hen uitgestane beledigingen vanwege de
Toeankoe Rao, die tot aan het meer doorgedrongen zou zijn en in het landschap
Bakkara de handen aan de koning aller Bataks, Si Singa Mangaradja zou geslagen
hebben. De paardenkoper zou de hoofden van Matiti en de verder oostwaarts gelegene
districten eerst op mijn komst voorbereiden. Ik bleef gedurende zijn afwezigheid mij
te Parbotihan ophouden en ondernam links en rechts kleine uitstapjes, waarvan ik
veel nut heb getrokken. Onder andere beklom ik de Siala, vanwaar ik in het westen
de zee flauwelijk zien kon. Het panorama van deze berg was allerprachtigst. Ook
bezocht ik een in het zuidwesten van Parbotihan gevonden kalkgrot van waaruit de
inwoners bij toortslicht hun sirih-kalk halen. Een uitstap naar Aèk Godang, dat in
het zuiden van Parbotihan op een half uur afstands lag, verschafte mij het gezicht,
van één der grootste grafmonumenten die bij de Bataks bekend zijn. Het is een
reusachtig grote stenen doodkist, die fraai besneden en met rood, wit en zwart is
afgezet, stellende een gedrocht voor met het lijf van een paard, maar met de kop en
tromp van een olifant. Onder de kop van het beeld staat een menselijk beeld. Het
deksel van de kist was het voetstuk van een mannelijk, rijk uitgedost, met de rug
tegen een kussen aangeleund beeld, waarachter weer een klein beeld zat, dat echter
op het achtereinde van de kist geplaatst was. De voegen van het deksel waren met
kalk dichtgemaakt. Over dit monument was een gebouw, van alle kanten open,
opgetrokken, terwijl aan het dak boven het beeld de kinnebakken hingen van de op
de begrafenis van de overledene genuttigde runderen, buffels en varkens. De radja
van Aèk Godang is in het bezit van een reusachtige poestaha, waarbij dat van het
Kon. Instituut een

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

69
kleine jongen is. Daar het mede over toverij handelde, heb ik er niet veel notitie van
genomen. Aan de aankoop van het boek was niet te denken. Ik bleef negen dagen te
Parbotihan en had er, hoe ellendig het ook met de eterij gesteld was, nog langer willen
blijven, daar ik er bijna iedere dag wat leerde. De inwoners van Marboen komen er
ruiterlijk voor uit menseneters te zijn en zeggen dat er geen vlees boven dat van
mensenvlees gaat; de palmen der handen en de voetzolen zijn volgens hun gevoelen
het lekkerste beetje. Te Parbotihan hadden zelfs kinderen meermalen ervan geproefd.
Ik was verwonderd bij dit volk zoveel gastvrijheid jegens mij op te merken; men was
zelfs zo vertrouwelijk met mij, dat men mij met de vrouwen liet praten en de kinderen
niet eens wegliepen. Het menseneten kan niet tot maatstaf worden genomen voor
het karakter dezer lieden en men zou hen dan een grote woest- en wreedheid moeten
toeschrijven; het is blotelijk een oeroud gebruik bij hen. Meermalen sprak ik met
hen over deze barbaarse gewoonte, maar zij zagen er niets onnatuurlijks in. Een
hunner vertelde mij met een effen gelaat zijn ondervinding bij het slachten van een
mens.
Hij wilde weten hoe wij hier kwamen. Toen ik tegenover Holland de eilanden
Groot-Bretagne en Ierland tekende, vroeg hij mij waarom wij zo bang voor de
Engelsen waren. Ik vroeg hem vanwaar hij die infame leugens had en kreeg ten
antwoord dat hem zulks door verschillende Maleise handelaars was verzekerd
geworden. Zoiets kon niet nalaten mij te grieven, maar zei ik bij mijzelf, is het niet
onze eigen schuld? Wij spreken zo zelden intiem met de Inlander, dat zelfs de Maleier
die toch met ons meer in aanraking komt, alles wat hij van ons weet van personen
moet horen die tegen ons zijn vooringenomen. De hier in omloop zijnde praatjes
over de nederige houding van Holland jegens Engeland, hebben wij vooral aan de
bewoners van Padang te danken, alwaar de zogenaamde sinjo's (aanduiding voor
Indo-Europeanen) Engelsen pretenderen te zijn en de enigsten zijn die met de Inlander
over het een en ander, dat geen betrekking op handel of zaken van bestuur heeft,
spreken. De meeste Nederlanders, ambtenaren zijnde, spreken met de Inlander alleen
dan wanneer hij met hem iets te doen
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heeft. Hetzelfde hoofd klaagde over de mishandelingen die zich de oppassers van
het bestuur jegens verschillende van zijn onderdanen hadden veroorloofd, zeggende
dat als er een aanklacht tegen een Batak was, deze dadelijk gekneveld werd alvorens
zijn schuld bleek, dat men hem herhaaldelijk benzoïn afnam, tot het leveren van
koeliediensten preste, dat de Chinezen altijd gelijk kregen en wanneer een Chinees
of voorname Maleier ongelijk kreeg, hij er met een berisping af kwam, terwijl een
arme Batak of wel Maleier op zijn derrière kreeg. Al deze dingen gebeurden, vernam
ik, buiten weten van de civiel-gezaghebber, daar de Batak over het algemeen niet
dorst klagen, wanneer hem onrecht was gedaan, dat het bij ons niet geoorloofd was,
dat mensen die niet op de plaats thuisbehoren, koeliediensten te laten doen, en dat
zo zulks gebeurde, de oppassers het buiten weten van het bestuur deden.
Over het onderscheid dat het bestuur te goeder trouw tussen een zogenaamd
fatsoenlijk man en de gewone man maakt, was ik verlegen hen een voldoend antwoord
te geven. Het is helaas! maar al te waar, dat wat de hoofden willen nu meer geschiedt
dan toen zij niet onder ons bestuur waren. Het bestuur plaatst zich op een standpunt
alsof het in Holland was: het beschouwt een welgezeten Inlander als een welopgevoed
mens. Gedeeltelijk moet dit toegeschreven worden aan vrees dat er een oproer zou
ontstaan door de invloed van die hoofden. Dit mag op Java het geval zijn, maar hier
is dit allesbehalve waar, daar zich hier de Inlander slechts aan zijn hoofden klemt in
zover zij door een Europeaan worden gehandhaafd. Op deze plaats zijn een menigte
dezer, die in de onafhankelijke landen een slechte indruk maken. Men lacht onder
andere terecht om onze rechtspleging die uit gebrek aan een gevangenis, een
misdadiger na hem enige a posteriori te hebben gegeven, voor enige dagen in het
blok zet, een straf die een dief niet belet weer te gaan stelen. Toen hier ons bestuur
nog niet gevestigd was, was de naijver der hoofden onder elkaar een waarborg voor
de gemene man om niet gekneveld te worden, maar nu zijn zij en de hoofden één
tegenover een bestuur dat uit ongelovigen bestaat en ze zijn er op uit het te
blinddoeken. Daarbij komt voor de gemene man nog een plaag, namelijk de Chinezen
die als het ware onze staart zijn
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als wij ons ergens komen vestigen. De Chinees wenst alles van zich afhankelijk te
maken door de hoofden (meestal zeer spilziek) geld te lenen en abortineert daardoor
menige jegens hem gerichte aanklacht, die het de plicht is der hoofden bij het bestuur
te brengen. Gij kunt u voorstellen, dat het mij niet aangenaam was die en diergelijke
klachten te horen, daar ik genoodzaakt was ten slotte altijd mij aan te bieden als het
middel om de verongelijkte Batak recht te doen verschaffen. Nu is dit soms zeer
moeilijk, vooral wanneer men met een kittelorig ambtenaar te doen heeft (hetgeen
hier gelukkig niet het geval is). Zoveel mogelijk tracht ik mij met niets van die aard
te bemoeien, maar ik kan er wel niet buiten, daar die eenvoudige mensen in iedere
Europeaan, hoe hij ook het tegenovergestelde moge beweren, een met gezag bekleed
persoon zien. Ik vrees hierdoor in ongelegenheid te komen, want nu reeds is menig
Maleier of Chinees die in de gelegenheid is de bergbewoners te knevelen, meer of
min tegen mij vooringenomen en ik zou daarom liever op een plaats zijn waar zich
geen vestiging van ons bestuur bevond. Gedurende mijn tocht moest ik telkens de
Engelse invloed opmerken, en geen wonder, daar de naam van Singapore en andere
plaatsen ook hier doorgedrongen is. Men vindt hier in de bergdistricten menige
handelaar uit het aan ons onderworpene Maleise district Rao, die bekend staan als
de meest ondernemende inwoners van dit eiland, alwaar men ze overal vindt. Deze
Maleiers hebben altijd gaarne met Singapore handel willen drijven, maar moeten,
volgens hun zeggen, daarin door het bestuur met geweld verhinderd zijn, terwijl zij
over de onverdraaglijke herendiensten steeds klagen en beweren dat het door het
volk te verrichten werk op de kleinhandelaar drukt. Hoe slechtgezind de Bataks dezer
streken jegens ons zijn, bleek mij onder andere aan een Batak die mijn wandelstok
waarop een ivoren knop was, wenste te bezichtigen, maar toen hem dit één zijner
kameraden afried door te beweren dat ik het hem kwaliijk zou nemen, uitriep: ‘Nou!
hij zou het je hier durven kwalijk nemen! Daar beneden hebben ze veel praats, maar
hier is het blaadje omgekeerd. Ze zijn daar gauw op hun paardje, maar zullen zich
hier toch wel een weinig inhouden.’
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43.
In zijn artikel over ‘De verkenning der Bataklanden’ (doc. 37) betoogt C.M. Pleyte,
dat Van der Tuuk toch de eerste Europeaan is geweest die het heilige meer der
Bataks, het Toba-meer gezien heeft. Hij beroept zich hiervoor op de bekende brief
van Van der Tuuk aan prof. P.J. Veth van 14 april 1867 (zie ook doc. 85). Hieronder
volgt het betreffende fragment:
Onlangs kreeg ik uwe beschrijving van Sumatra in het ‘Aardrijkskundig Wdb.’ onder
de ogen en zag daar, dat gij P. hebt gevolgd in de naam van het Meer van Toba, dat
niet aek dao heet, maar tao (zie ‘Tob. Sprk. Inleiding’), dat Junghuhn op zijn
Moffrikaans heeft uitgesproken, en P. door aan daó (verafgelegen) te denken, tot een
dwaling heeft gebracht. Het Bataks kent het adjectieve naamwoord niet, en zou dus
aek na dao (het water dat ver is) gebruiken, want daó is alleen predikatief. Het Meer
van Toba heet bij uitnemendheid Het Meer (táo), en verder naarmate van de
landschappen er aan gelegen tao ni lalahi, tao-bakkara, enz. Uit een brief van de
oostkust van Sumatra verneem ik dat een Engels officier van Deli uit naar het meer
is geweest en de beschrijving van zijn tocht eerstdaags zal bekend maken. Ik ben
ook aan het Meer geweest maar alleen aan de zuid-oost hoek in Bakkara, waar men
mij wilde opeten zodat mijn plan over te steken aan de oostkust mislukte. Van Bakkara
uit kon ik het niet overzien. De Bataks vertellen dat het zich lang uitstrekt en in het
midden smal toeloopt. Aan de oostzijde van het meer verbrandt men nog lijken en
is het land nog bevolkter dan aan de westkust. De opgave van Junghuhn dat er niet
meer dan 200.000 Bataks zouden zijn, is gebaseerd op zijn bezoek van het zuidelijk
gedeelte, waarin de Padri's (orang poetih) en ons vaderlijk bestuur de bevolking
hebben verminderd.
Sommige waarheden zijn mythen geworden en sommige mythen waarheden. Zoals
deze: dat Van der Tuuk nooit het Tobameer aanschouwd zou hebben, al schreef hij
aan prof. Veth dat hij de eerste Europeaan was die tot zover in de Bataklanden was
doorgedrongen. Veth sprak er zijn twijfel over uit in zijn artikel in het
‘Aardrijkskundig Woordenboek’, het artikel dat juist door Van der Tuuk gecorrigeerd
wordt (zie doc. 43). Veth
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heeft zijn vermoeden, dat toch een beschuldiging van leugen inhield, nooit
gerectificeerd. Het is daardoor een lang leven gaan leiden. Zelfs tien jaar later werd
in het ‘Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap’ in een voetnoot, met een
beroep op Veth, geschreven dat Van der Tuuk ‘gedroomd’ had toen hij in zijn bekende,
in hetzelfde tijdschrift afgedrukte brief van 1867 verklaarde de eerste Europeaan te
zijn geweest die het Tobameer gezien had (men zie doc. 43 dat aan deze toelichting
voorafgaat). In het tijdschrift Oost en West (1878, blz. 2), werd Van der Tuuk in
bescherming genomen door de bekende S.E.W. Roorda van Eysinga, vriend van
Multatuli en Domela Nieuwenhuis. Roorda van Eysinga schreef: ‘Ik kan niet
aannemen dat de heer Van der Tuuk in staat is tot een zo kinderachtige domme
leugen, als hem door de heer Veth, op grond van een schijnbaar verkeerde
plaatsbepaling, wordt toegeschreven. Zijn gezond verstand en waarheidsliefde zijn
mij daarvoor borg. Ieder zal billijk handelen door aan het vermoeden van de heer
Veth geen waarde te hechten zolang de beschuldigde niet in de gelegenheid is geweest
zich te verdedigen. Hij is nu op Bali.’ Niemand, ook de redactie niet, heeft zich toen
blijkbaar tot Van der Tuuk gewend. De rehabilitatie kwam pas na zijn dood met het
artikel van Pleyte (zie doc. 37) die aan de hand van een kaart van 1885 schrijft dat
het dal van Bakkara wel degelijk door steile rotsen omringd was, zoals door Veth
betwijfeld was op grond van mededelingen van anderen. Het is bekend dat Veth Indië
nooit bezocht had. Pleyte toont aan dat Van der Tuuk zich alleen in de richting vergist
had en dat hij zich gemakkelijk kón vergissen. Als we, schrijft hij, ‘zuidoostelijke
oever’ vervangen door ‘zuidwestelijke oever’, klopt alles. Op het artikeltje in Oost
en West werd mijn aandacht gevestigd door Hans Vervoort die een biografie over
S.E.W. Roorda van Eysinga schreef in de reeks ‘De Engelbewaarder’ onder de titel
‘Zijn eigen vijand’ (nr. 14, 1979).

44.
Dr. E. Gobee in het ‘Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap’, 1917.
Van 1911-1914 als controleur te Baroes in de residentie Tapanoeli geplaatst, heb ik
op verzoek van Dr. N. Adriani getracht bijzonderheden omtrent de grote taalgeleerde
te verzamelen. In Baroes zelf,
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zijn toenmalige woonplaats, is mij dat niet meer gelukt. Door tussenkomst van de
Pandita Batak Johannes si Regar uit Toba, die in Bangkara het stamland der Singa
Mangaradja's, waarheen hij op mijn verzoek op berichten is uitgegaan, enkele zeer
oude Inlanders heeft ontmoet, die Dr. v.d. Tuuk nog persoonlijk gezien hebben,
ontving ik het door die Inlanders gedane verhaal over het bovengenoemde bezoek
aan de Singa Mangaradja Ompoe Sahahoeaon, de 30ste mei 1912 te Bangkara
opgetekend. Om de eigenaardigheid van de Batakse verhaaltrant te behouden laat ik
hier een zoveel mogelijk getrouwe weergave van het origineel volgen. Reeds meer
dan zestig jaren geleden kwam wijlen de heer Van der Tuuk in het gebied van
Bangkara (spreek uit: Bakkara); er is nog een enkele reeds oude van dagen die zich
dat herinnert en wel Ompoe Mangiran si Hite en Ompoe Pandjomak si Manoelang;
ze zijn nu beiden reeds oud, ze waren toen volwassen jonge mannen. Ze herinneren
zich het over het algemeen vrij duidelijk, enkele dingen nog maar flauw.
‘Die meneer dan ging van Baroes naar Toeka; zelfs tegenwoordig nog moet de
plaats waar hij gewoond heeft te zien zijn. Van Toeka ging hij naar Parbotihan,
vandaar naar Parsinggoeran in Marboen Dolok, begeleid door Ama Taeran, vandaar
daalde hij af naar het Bangkarase met Ama Taeran en Ompoe Tor naar Gindjang
Parsinggoeran. Zij gingen Marboen Toba door en staken de rivier de Silang over
naar Loemban Radja de hoeta van Si Singa Mangaradja Ompoe Sohahoeaon, dat
was de vader van degene, die de Singa Mangaradja Ompoe Poelo Batoe verwekte,
die onlangs omkwam door toedoen van de Kompeni. Mijnheer dan omhing de sopo
(het vreemdelingenverblijf) met matten. Hij schreef maar altijd door met een potlood.
Hij schreef alles wat er gebeurde op; van alles schreef hij op en kocht hij, weef
benodigdheden van de vrouwen en gereedschappen van de mannen, tot zelfs
bamboefluiten en gitaren. De mensen stonden verbaasd als ze hem voor het eerst
zagen; hij was lang en breed en lichtgeel.
“Hoe heet gij?” vroegen de mensen; zijn antwoord was dan: “mijn naam is Si
Radja Tuk (Heer Welvoorzien), ik heb zowat dit gehele gebied bereisd.” “Welke is
uwe marga (stam, clan)?” vroeg
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men, dan antwoordde mijnheer-zo zegt men tenminste - “Si Nambela” (een zeer
bekende marganaam in Toba).
Hij was vriendelijk, minzaam en vrijgevig; hij sloot zich geheel bij de mensen
aan. Bijzonder handig was hij er in ongemerkt te ontkomen aan de boze plannen, die
men tegen hem smeedde. Si Balga Igoeng (de grootneuzige) zei men van hem.
Singa Mangaradja Ompoe Sohahoeaon wilde hem eigenlijk al opnemen in zijn
marga en een groot feest gaan geven waarbij een rund zou worden geslacht, maar
toen kwam Ompoe Toroes Si Maremare van Hoeta Nagodang Moeara, de schoonvader
van de vorst met vele anderen om dat te verbieden. Zij zeiden: “het gaat niet door,
men kan niet twee tijgers in een ravijn hebben”. Men vermoedde namelijk van
mijnheer dat hij Radja Lamboeng was, die weer in het leven terug was gekomen om
zijn rijk op te eisen. Die Radja Lamboeng was geboren uit de nevenvrouw van de
vrouw, die Singa Mangaradja Ompoe Sohahoeaon baarde, zijn erfvijand in zijn rijk,
toen hij nog in leven was.
Er waren dus geen radja's in Bangkara, die hem in hun margaverband wilden
opnemen. Hij was slechts gast en at ten huize van de vorst.
Mijnheer zou zelfs gezegd hebben: “De radja's van Bangkara zullen ervoor boeten
dat ze me niet hebben opgenomen.”
Daarop ontstond het plan hem maar met knuppels dood te slaan; hij was toen pas
drie dagen in Loemban Radja. Toen hij van dat plan hoorde ging hij langs de weg
naar Pamoerpoeran naar boven. Boven Hoeta Djoeloe godang gekomen, ging hij
naar Gonting en naar Hoembang, langs de weg die voert naar Si Manoelang Dolok
Sanggoel. Maar op die weg naar boven gaande hield Radja Ompoe Sibaroeng hem
aan, bij de poort van hoeta Djoeloe godang om hem in zijn kampong op te nemen
maar hij weigerde dat eraan toevoegende: “Braaf zo Radja, gij zult met uw
nakomelingen radja zijn door Gods hand”.
Ompoe Sibaroeng nu is de radja, die de tegenwoordige radja hoetan Alexander
Ompoe Boentoe van si Mamora si Goelang Batoe verwekte. Nadat mijnheer op die
tocht al lopende bij de rivier Robean gekomen was aan de steen, die zit- en rustplaats
was
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van de vroegere de allereerste Singa Mangaradja en hij vandaar het gehele dal van
Bangkara overzag, weende hij.
In Hoembang aangekomen overnachtte hij in si Hite si Manoelang, vandaar ging
hij weer terug en daalde af naar Baroes. Toen hij die hoeta's voorbij was legden
Ompoe Sarambar, Ompoe Goemoentam en Ompoe Djoemélan zich in een hinderlaag,
maar waar ze hem ook wilden opwachten, hij was steeds voorbij; ze legden hem
geen hinderlaag of hij was hun steeds net vooruit. Zo ontkwam mijnheer voortdurend
door Gods hulp met zijn metgezellen. Maar als kaf door de wind zijn deze drie rovers
door God verstrooid, geen spoor is meer van hen te zien, ze zijn vernietigd en zonder
nakomelingen gebleven. Naar verluidt zeggen sommigen: “hij was een geleerde. Tot
zover.”’

45.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 17 december 1853.
Een groot Bataks verhaal heb ik voor de druk laten afschrijven; ik zal het u spoedig
doen toekomen. Het is zo netjes afgeschreven als het een Batak mogelijk is en ik
hoop dat er geen bezwaren zijn tegen publikatie. Hoewel de Bataks dezer streken
hun schrijven bijna alleen op brieven en toverij concentreren, zo zijn toch hun verhalen
die ik door bekwame schrijvers heb laten afschrijven, en die ik zelf heb nagezien om
er een geregelde spelling in aan te brengen, zo goed geschreven alsof ze uit het een
of ander boek waren overgeschreven en bij de vergelijking met de twee verhalen
bleek het mij, dat de Bataks de zotheid nog niet hebben van de meeste natiën, anders
te schrijven dan te spreken. Vandaar dan ook dat zij bij het terneer schrijven van hun
gedachten niet die onzin verkopen waarop men bij ons, om maar een voorbeeld te
noemen, vergast worden bij briefjes van mensen die geen opvoeding gehad hebben.
Iedere Batak die zijn schrift kent, schrijft zijn gedachten duidelijk neer, want hij
schrijft de bij hem in omloop zijnde taal. Daarbij is zijn schrift een meesterstuk van
stelselmatigheid, dat de klanken van zijn taal geheel weergeeft, zodat hij geen gevaar
loopt van verkeerd te spellen. Ieder die de wijze kent, waarop hij de door hem
gehoorde woorden opschrijft, zal dit moeten toestemmen.
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Van de stukken die in mijn bezit zijn, zal ik met de volgende mail een verslag zenden;
ze worden thans door een sergeant van de fortificatie ingebonden. Mijn gezondheid
is goed, ik zou zeggen bijna al te goed, want ik geloof dat ik te veel bloed heb en
daaraan mijn neerslachtige vlagen moet toeschrijven. Ik hoop dat gijlieden een goede
welstand geniet. UHgel. Dw. Dn. H.N.v.d. Tuuk.

46.
Brief aan het Bijbelgenootschap van 27 maart 1854.
Met het drukken van die vertaling naar Zahn's boekje is het beter maar op te houden,
niet alleen, omdat alles vergeefse moeite is geweest bij het drukken van het
Scheppingsverhaal, maar ook omdat de reeds u door mij gewordene vertaling niet
vrij genoeg is en volstrekt niet in de smaak van het geëerde publiek zal vallen. Ik
weet wel dat mijn schrijven u niet zo aangenaam is, als wanneer ik u de nogal
frequente leugen debiteerde van: ‘de Bataks gevoelen behoefte aan een Verlosser,
zij dorsten naar het Heilige Woord enz.’ Ik weet zeer wel dat u zulke fraaie woorden
aangenamer zouden zijn en meer moed zouden inspreken voor onze zaak, maar het
is mij tot nog toe onmogelijk om zoiets te schrijven, en ik ben zelfs zo vrij om zulke
fraaiigheden op de Dajaks, Javanen en andere volken toegepast, in twijfel te trekken,
en grotendeels toe te schrijven aan gebrek aan intieme omgang met de Inlander in
het algemeen. Het is mij onbegrijpelijk dat een volk dat door de opvoeding niet
opgeleid is voor iets beters dan het leven bij de dag, ooit behoefte kan voelen voor
hogere denkbeelden. De Inlanders onder het N.I. bestuur gevoelen aan niets meer
behoefte dan aan de verlichting der herendiensten. Ik zou hier veel van kunnen
zeggen, maar het is beter dat ik zwijg en hier eindig. Mijn groeten zij u allen! H.N.
van der Tuuk.

47.
Brief aan het Bijbelgenootschap van 12 april 1854.
Het is zonderling dat ons gouvernement door het volk geacht wordt de islam genegen
te zijn. Varkens mogen niet onder ons bestuur in de kampongs gehouden worden om
de boel schoon te
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maken en van dit punt bedienen zich de hoofden, die voor het merendeel
mohammedaan zijn, om het volk in de waan te brengen dat zij de islam bevorderen
willen. Zal er dus iets voor het christendom gedaan worden, dan moet er een krachtige
maatregel genomen worden: er moet zich een menigte zendelingen op één plaats
vestigen en anders geloof ik, dat men in die landen de bevolking eerder mohammedaan
ziet worden dan men het over het algemeen denkt. Gemis aan een intiem verkeer
van de Europeaan met de Batak doet deze het geloof van de Maleier aannemen;
daarbij komt dat een vestiging van onze kant niet alleen de Maleise taal invoert, maar
ook een sleep van Maleiers aanbrengt die er op uit zijn om proselieten te maken. Te
Panjaboengan is zelfs een hadji de meester van de gouvernementsschool. De schrijver
van het gouvernement, de factotum van iemand die het bestuur in handen heeft, als
de man bij wie zich de hoofden aangenaam zoeken te maken, draagt veel tot bekering
middellijk bij, want een Batak die spek eet, kan zelfs een Maleier niet naderen, veel
min met hem op goede voet zijn. Nu is het natuurlijk, dat de hoofden de klachten
van de gemene man het best ineffectief kunnen maken door de schrijver op hun hand
te hebben, daar deze toch alle zaken bij de ambtenaar voordragen moet en
onwillekeurig grote invloed uitoefent, zelfs op de rechtschapenste Europeaan en ik
zwijg van de ambtenaren die het zich zo gemakkelijk mogelijk maken door de hoofden
maar altijd in het gelijk te stellen tegenover de gemene man. Het bestuur ziet de
overgang tot de islam onverschillig, zo niet met genoegen aan, en zou uit vrees voor
onlusten - die echter bij een flauw volk als de Bataks niet denkbaar zijn - de
zendelingen aan een toezicht onderwerpen dat hen de handen meer of min binden
moet. De meeste ambtenaren zijn van gevoelen, dat de poging om christenen te
maken onder de bevolking, aanleiding zal geven tot het uitbreken van onlusten, daar
er dan twee godsdiensten tegenover elkaar zouden komen te staan, die ongelijk aan
de Batakse, de gemoederen zou opwinden. Tot nu toe ben ik van mening dat deze
natiën in het algemeen te flauw zijn om wegens godsdienst te gaan bakkelijen. Het
lijdt echter geen twijfel dat zendelingen door de hoofden zullen worden tegengewerkt,
want
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de gemene man die in intieme aanraking met Europeanen komt, zal niet nalaten deze
kennis te geven van de verregaande knevelarijen, waaraan hij blootgesteld is, die hij
in het algemeen niet aan de ambtenaren ter kennis durft brengen, daar het bestuur
het zich zeer gemakkelijk maakt door door middel der hoofden op de gemene man
te werken, zo is het natuurlijk dat het spoedig redenen zal vinden een zendeling te
verwijderen. Kon men een zendeling, zodra hij de taal machtig is, opdragen de
ambtenaren in de rechtsbedeling bij te staan, dan zou zeer veel tot het geluk van de
gemene man bijgedragen worden en daarbij ons bestuur een betere reputatie krijgen.
Het zijn vooral de herendiensten die op de gemene man zwaar drukken, daar de
verplichte arbeid niet gelijkelijk verdeeld wordt en de slecht bezoldigde hoofden
zeer vele stille winsten genieten bij het passeren van de een of andere, die zijn
vrijlating met een douceurtje wil betalen. Ook het toezicht op de scholen zou men
die zendelingen van het bestuur moeten laten geven. Tevens zou het goed zijn, dat
zendelingen zich met een kleine handel bezighielden, om daardoor de aanraking met
het volk te bevorderen. Onder het voorwendsel van handeldrijven zou men zelfs het
hele land kunnen doorreizen, daar een Batak niet begrijpt wat een Europeaan in hun
land uitvoert, zo hij niet werelds voordeel beoogt, daar hij zich op zijn tochten zeer
veel moet getroosten, ja, zelfs ellende lijdt. Ik weet zulks bij ondervinding en zie dat
men niet begrijpt waarom ik mij op de taal toeleg en wat ik als reden aanvoer voor
praatjes houdt en Europese listen. Men kan het de Inlander niet ten kwade duiden
dat hem belangeloosheid wantrouwen inboezemt, want hij ziet van ons wel niets
anders dan belangenzucht. Men ziet het aan de invoering van de vaccine: hoeveel
praatjes zijn er daarbij niet bij de Inlander in omloop geweest. Nu eens was het om
de kinderen christenbloed in te gieten, dan weer om hen tot soldaten te stempelen
enz. Zulk een wantrouwen neemt men ineens weg door de zendelingen een kleine
winkel te laten houden, waardoor de Batak tot het inzicht zal komen, dat zij er op
uit zijn om geld te verdienen. Bij zoiets zal de eerlijkheid van de Europeaan hem in
het oog vallen en hen voor ons winnen, daar hij dan eerst het onderscheid ziet tussen
een Maleier en een
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mens. De rechtschapenheid van een Europeaan blijkt hem tot nog toe slechts zelden
in de rechtsbedeling, want de onbekendheid met de taal geeft de ambtenaar geen
andere invloed dan door de valse trechter van een Maleise schrijver of het een of
ander schurkachtig hoofd, dat zich beijvert de confectie-taal aan te leren die het hem
mogelijk maakt met de Europeaan te spreken. De enige Europeaan die Bataks spreekt
van de ambtenaren, is de Hr Van Praag, posthouder te Batangtoroe, een gewezen
sergeant, die behalve dat hij weinig te zeggen heeft, een bezoldiging geniet van f 30.
- 's maands en die daarom misschien wel zal genoodzaakt zijn presenten aan te nemen
die een Inlander bij het voorbrengen van een zaak gewoon is aan te bieden. De Stuers
heeft terecht opgemerkt, dat wij onze morele invloed de grootste knak geven door
slecht bezoldigde en slecht opgevoede mensen, in pas bezette landen, het bestuur op
te dragen. Men leide hieruit niet af dat ik de Hr Van Praag zwart wil maken; ik ken
hem niet en spreek dus in het algemeen. Mijn gezondheid laat niets te wensen over.
Mijn groeten aan u allen. UHgl. Dw. Dienaar H. Neubronner van der Tuuk

48.
Notulen vergadering van het Hoofdbestuur van het Bijbelgenootschap d.d. 12 juli
1854.
De Secretaris Van Gilse brengt ter tafel: een missive van de afgevaardigde Neubronner
van der Tuuk d.d. 27 maart 11. Deze missive hield enige hoogst belangrijke
mededelingen in aangaande verspreiding van het Scheppingsverhaal in de Batakse
taal. Verre van bemoedigend was de uitslag dier proefneming geweest. Over het
algemeen betoonde men weinig lust om het te lezen, terwijl het oordeel dat daarover
werd uitgesproken mede ongunstig was. Slechts het mohammedaanse gedeelte der
bevolking toonde daarin enig belang te stellen. De afgevaardigde trok uit zijn
opmerkingen het besluit, dat men voor alles zich beijveren moest de leeslust bij de
Bataks op te wekken en aan te vangen met een verspreiding van de hun bekende
volksverhalen. Ten slotte gaf de afgevaardigde enige voorbeelden van de grote
bezwaren om een verstaanbare vertaling des Bijbels voor de Bataks te vervaardigen.
Op voorstel
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van de voorzitter wordt besloten deze missive in handen te stellen van de Eerste
Commissie teneinde deswegen te dienen van bericht en raad.

49.
Brief aan het Bijbelgenootschap van 25 juli 1854.
Hooggeleerde Heer! In mijn vorige gewaagde ik van de vorderingen die de islam in
de Bataklanden, vooral in de aan ons onderworpene maakt. Ik schreef ze toe aan de
meer of min onmiddellijke werking van ons bestuur, maar zie nu dat ik het feit te
gunstig heb voorgesteld. Na gedaan onderzoek daaromtrent, durf ik nu beweren dat
ons bestuur de islam direct tegemoet komt. Op de gouvernementsscholen zowel te
Panjaboengan als te Kota Nopan onderwijzen Maleise schoolmeesters het Maleis in
Arabische en Italische karakters zonder dat er enig toezicht op gehouden wordt,
terwijl daarentegen de Batakse karakters daar geen deel van het onderwijs uitmaken.
Bij het onderwijs in het Maleis verzuimen de priesters niet de kinderen Arabische
gebeden van buiten te doen leren en ze bekend te maken met de inhoud van de
ellendigste soort van Maleise verhalen wier geest, zoals bekend, intolerant is,
zelfverheffing en minachting voor niet-mohammedanen aanprijst. Zolang er zo weinig
ambtenaren zijn die met de Maleise letterkunde bekend zijn, zal ook het toezicht op
die scholen zo flauw zijn, dat men niet eens weet te zeggen of de meesters niet buiten
hun boekje gaan en tevens onderwijs in de godsdienst geven.
Dat ons bestuur bepaaldelijk tegen het christendom vooringenomen is, blijkt
buitendien niet alleen uit de moeilijkheid waarmede de Hr De Hessele zich te S. heeft
mogen vestigen, maar ook uit de lange deliberatie te Padang, gehouden over dat
stukje Genesis dat door mij in het Tobaas is vertaald, terwijl het resultaat dier
gewichtige deliberatie daarop neerkwam, dat men niets tegen de verspreiding in de
aan het bestuur onderworpene landen had, mits zij niet geschiede door middel of
door tussenkomst van ambtenaren, hetgeen zoveel is als: de verspreiding is verboden,
want de verzending kan wel niet anders dan door tussenkomst van ambtenaren
geschieden. Daarentegen mogen zich mohammedaanse
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priesters overal vestigen, geeft men de hoofden bij het einde van het jaar een pak
Maleise kleren ten geschenke, brengt men het landschap Angkola dat de islam nog
niet heeft omhelsd, onder Mandaïling waar bijna alle hoofden reeds mohammedanen
zijn, worden Arabische gebeden en het houden der vasten de kinderen op
gouvernementsscholen opgedrongen. De Hr De Hessele, met wie ik kennis heb
gemaakt, zal trachten enige Mandaïlingse verhalen, waarvan ik hem heb voorzien,
als leesboek op de scholen in te voeren, maar het zou mij niet bevreemden, zo men
ze als contrabande verklaarde, want niets is er bijna dat door een particulier persoon
gedaan wordt, of het gouvernement past er zijn argwaan op toe. Zowel de Hr De
Hessele als ik, die aan een taak werken van wier uitkomsten het bestuur zoveel nut
zal trekken, worden door spionnen als gevaarlijke personen nagegaan. Of zulks van
het gouvernement uitgaat of wel uit het brein komt van de resident Netscher (een
personificatie van Indische bekrompenheid en willekeur), weet ik niet te zeggen,
maar het is mij in alle gevallen gebleken dat de resident voornoemd zich niet schaamt
spionnen te bezigen die verschillende personen opstoken en een beschuldiging tegen
de een of ander in de mond leggen. Nog onlangs heeft de controleur H. op het punt
gestaan zijn ontslag te krijgen door een beschuldiging tegen hem door een spion
ingebracht, die na het onderzoek van een voor die zaak bijzonderlijk benoemde
commissie, bleek de beschuldiger de woorden in de mond gelegd te hebben na hem
met des residents geduchte toorn te hebben bedreigd. Niettegenstaande zulk een
laagheid het bestuur te Padang ter ore kwam, bleef toch die resident zijn betrekking
behouden. Gij weet het, wanneer hier een resident tegen een minder persoon als
beschuldiger optreedt, dan kan hij zoveel valse getuigen krijgen als hij wil en de
arme delinquent zal ieder die van zijn onschuld overtuigd is en hem zou kunnen
redden, uit vrees zien zwijgen of wegdruipen. Op die wijze is het geen wonder dat
er tonelen voorvallen als die met Van Vliet en andere slachtoffers van ons verlicht
bestuur. Ongelukkig hij die geen gal genoeg heeft om zich over die willekeur te
wreken! Op die wijze rijzen mensen als vijanden van het Indisch bestuur op. De
controleur Gout alhier werd ook
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door de resident aangeklaagd en onder de punten tegen hem door de resident
ingebracht, was ook, dat hij met onbevoegde personen te gemeenzaam over zaken
van bestuur sprak. Onder die onbevoegde personen werd ook ik bedoeld die de
resident vermoedt van zich met het bestuur te bemoeien, denkelijk weer door een
der rechtschapenen (zo noemt hij zijn spionnen) die voor hem rondsnuffelen. En wat
denkt ge wat tot zulk een beschuldiging aanleiding gaf? Nu en dan een voor de
genoemde controleur door mij vertaalde aanklacht van een Batak! Ik weet niet hoe
lang hier die brave man resident zal wezen of liever, hoe lang hij de naam van resident
zal dragen, terwijl het bestuur geregeld wordt door zijn rechtschapenen. Ik voor mij
zal er wel voor oppassen uit zijn klauwen te blijven ofschoon ik er niet zeker van
ben in hoeverre zulks voor mij mogelijk zal zijn, want hem vleien kan ik niet zoals
de enkele personen doen waarmede hij op goede voet is. Mijn enigste troost is dat
ik niet onder hem sta. De ongelukkige ambtenaren worden als soldaten beschouwd
die een onrechtvaardige straf van hun chef eerst moeten ondergaan en zich eerst
naderhand mogen beklagen, want het bestuur is hier militair. Het is hier thans ook
zo aangenaam dat men niet eens met mij durft spreken, daar sommigen van het
personeel tot de rechtschapenen (in het woordenboek van Netscher) behoren. De
strengheid van de rechtschapen vriend der rechtschapenen is-jammer maar!-tegen
anderen gericht, terwijl hij voor zich zelf sigaren, portwijn en allerlei artikelen van
weelde laat binnensmokkelen. Maar genoeg van die kleinigheden waar men in Europa
geen last van heeft!
Ik wil beproeven of men Batakse verhalen op gouvernementsscholen zal dulden.
Intussen ga ik voort met het vertalen van Zahn's boekje en zal u het tweede stuk
mijner vertaling spoedig kunnen overzenden. Van het reeds gewordene eerste stukje
moet ge niet teveel exemplaren laten drukken, want het is nog vrij onzeker hoe de
Bataks het zullen opnemen. De slechte uitkomst den verspreiding van dat stukje
Genesis, moet u wat voorzichtig doen zijn met het maken van onnodige kosten. Wat
betreft de eigenlijk gezegde bijbelvertaling, ik ben nog steeds van mening dat zij
vooralsnog geen vruchten zal dragen. Het is vooral het geheel en al
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voor hem vreemde dat de Batak met weerzin een vertaling zal doen lezen. Overigens
is de Tobase taal rijk genoeg, vooral in vormen waardoor men in staat is nieuwe
woorden te maken voor begrippen die bij de Batak onbekend zijn. Gij zult uit de
spraakkunst zien dat het Bataks een bijzondere vorm heeft om abstracte woorden te
maken. De enigste moeilijkheid bij het vertalen van de bijbel is het aanduiden van
voor de Batak vreemde zaken zoals wijn, kameel, altaar enz. Het kost mij overigens
weinig moeite om iets in het Bataks te vertalen, daar de rijkdom in vormen dezer
taal mij in de gelegenheid stelt naar analogie andere woorden te maken die dadelijk
uit het verband verstaanbaar zijn. Een groot geluk is het te achten dat het Bataks
rijkelijk voorzien is van godsdienstige woorden. Spoedig hoop ik door het bericht
verblijd te worden van de aanwezigheid van Batakse lettertypen. Zijn zijn voor de
Batakse taal als de verlossers te beschouwen van dit Turkse gouvernement. In de
laatste tijd heb ik nog twee leermeesters bij mij in huis genomen die pas uit de
Mandaïlingse districten de koeliediensten der Turken herwaarts waren komen
ontvluchten. Ik heb door hen nu meerdere kennis van het Mandaïlings gekregen. Een
van hen is een Angkolenaar die mij verklaart, dat zijn landslieden het Tobaas voor
het merendeel verstaan, zoals mij dan ook gebleken is uit een proef die ik genomen
heb door hem een Tobaas verhaal te laten lezen. Daar nu de Angkolenaars zich overal
in Mandaïling hebben verspreid, bestaat er hoop, dat gedrukte Tobase verhalen, eens
in omloop, ook bij de Mandaïlingers verstaanbaar zullen worden en hun nationaliteit
opwekken. Groeten aan u allen! U Hgel. Dw. Dn. H.N.v.d. Tuuk.

50.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 21 september 1854.
De 10de dezer ben ik te Baroes eensklaps door de tropische dysenterie aangegrepen,
waardoor ik gedurende acht dagen niets dan bloed en etter afging, zozeer dat men
voor mijn leven begon te vrezen. De civiel-gezaghebber en de militaire commandant
hebben mij toen wijselijk in een schuit naar Siboga laten brengen, om aldaar in het
militaire hospitaal verpleegd te kunnen worden, want een
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hospitaal is hier in Indië een ware alma mater voor mensen die als ik geen huisgezin
hebben: men vindt er alles wat voor een zieke noodzakelijk is.
De Heer De Hessele is te Nias de 21ste der vorige maand aan de dysenterie
overleden. Reeds te Baroes, waar hij bij mij gedurende een paar weken zijn intrek
had genomen, was hij ongesteld. Hoeveel men aan hem verliest behoef ik niet te
zeggen: in het hartje van Mandaïling gevestigd, had hij zo geen bekeerlingen gemaakt,
althans de Batak van de islam kunnen terughouden. De Batak denkt, dat wij hem als
Batak minachten en het was zeer noodzakelijk, dat men hem van dit denkbeeld
afbracht door in meer intieme aanraking met hem te komen. Het was vooral daarom,
dat het verblijf van de Hr De Hessele zeer weldadig op de Batak werkte. Mocht het
Zendingsgenootschap nu spoedig beschaafde zendelingen op verschillende punten
in Mandaïling detacheren!

51.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 10 januari 1855.
Hooggeleerde Heer! Het u reeds geworden eerste stuk van een vrije vertaling van
Zahn's bijbelverhalen, had ik reeds gedrukt gewaand en had ik geweten, dat men bij
u zo langzaam is, dan had ik het u niet toegezonden, daar dagelijks aan zoiets nog
wel wat te verbeteren valt en het dus beter bij mij dan bij ulieden gedeponeerd kan
liggen. De reden waarom ik het u zond, was wel om het zo spoedig mogelijk gedrukt
te krijgen en dus doende het oordeel der Bataks over dergelijke stukken te kunnen
inwinnen. Maar gijlieden moet zelve weten wat gij doen wilt; ik zal u niet meer
aansporen, daar ik toch zie dat mij zulks niet baat. De Hr Millies, van wie ik evenals
van u in lange tijd geen brief mocht ontvangen, heeft zich indertijd in één zijner
brieven over het nut uitgelaten, dat een spoediger studie van het Mandaïlingse dialect
zou opleveren. Ik heb mij daarom dan ook vrij veel moeite omtrent genoemd dialect
gegeven, zoals gij uit de volgende stukken zult zien. Dat veel nog daaraan ontbreekt,
is wel natuurlijk, daar ik niet in de gelegenheid ben dagelijks het Mandaïlings te
horen en een verblijf in zijn taalgebied mij niet alleen teveel zou kosten, maar ook
allerwaarschijnlijkst tegenkan-
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ting zou vinden van de kant van de lieve jongen, die we hier thans als resident hebben.
Deze toch is bang, dat op die wijze zijn willekeurige handelingen in het licht komen.
Ik zal dus maar mijn tijd ter volmaking van mijn spraakkunst en mijn woordenboek
besteden en eerst nadat Mijnheer Willekeur zal uitgesneden zijn, het beproeven de
Mandaïlingse districten tot mijn verblijfplaats te kiezen.

Bij deze zelfde brief treffen we een soort bijlage aan, waarin Van der Tuuk
een boekje open doet over deze resident Netscher. Hij schrijft:
Ik heb het noodzakelijk geacht het nevens gaande stukje voor het ‘Tijdschrift van
N.I.’ af te schrijven, daar de schrijver daarvan zijn incognito niet wenst verraden te
zien. Wat dunkt u? Kan het stukje onder de varia van genoemd tijdschrift plaats
nemen? Zo ge het niet ter publikatie waardig oordeelt, wees zo goed het te
verscheuren. De schrijver ervan zal in uw oordeel of dat van de Hr Millies volgaarne
berusten.

Hierop volgt het sarcastisch stukje, waarin Van der Tuuk spreekt over een
‘Rooms Katholiek zendeling’, de heer De Hessele, die door het bestuur geheel
misleid is en wie het werken eigenlijk onmogelijk is gemaakt door de heer
Netscher.
...moest de Heer De Hessele bemerken hoezeer men met hem de draak had gestoken,
want hij zag op de gouvernementsscholen in Mandaïling het Batakse schrift
verwaarloosd, de heidense districten Beneden-en Boven-Angkola onder reeds
mohammedaans gewordene hoofden brengen en de vastenmaand op uitdrukkelijk
bevel van de gouverneur in ledigheid doorgebracht en - alsof reeds de gehele
bevolking van Mandaïling mohammedaan was geworden - voor zo heilig verklaard,
dat zelfs de kinderen van nog heidense hoofden die op gouvernementsscholen
onderwezen werden, verplicht werden gedurende die maand dagelijks twaalf uren
zonder spijs of drank te zijn! Toen ons het bovenstaande ter ore kwam, rees bij ons
het vermoeden op, dat misschien Hr Netscher van Tapanoeli, wiens advies was
gevolgd, mohammedaan was ge-
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worden en wij haastten ons een vriend daaromtrent per brief te raadplegen. Het
antwoord dat ons mocht geworden lost het raadsel bevredigend op, en verdient hier
woordelijk aangehaald te worden.
Waarde vriend!
Uw vermoeden dat de resident van Tapanoeli mohammedaan zou zijn, is ten
enenmale ongegrond. Genoemde ambtenaar is een zeer goed christen, overal waar
hij geen ambtenaar hoeft te wezen. De Hr De Hessele heeft hij het wat moeilijk
gemaakt, omdat hij zeer bezorgd was voor de rust zijner Bataks, wier gemoed
natuurlijk door het christendom zeer geschokt zou worden. Daarbij is onze resident
iemand die uit kwalijk geplaatste zedigheid zijn handelingen liefst zoveel mogelijk
verbergt, hetgeen hem alleen mogelijk is zolang er slechts ambtenaren in zijn
residentie zijn, want dezen toch kan men beletten de pen in het publiek op te vatten.
Door zijn gestrengheid heeft hij zich veel lof verworven. Hij was nauwelijks resident
van Tapanoeli, of hij begreep dat men hier en daar het gouvernement misleidde en
vond het geraden gebruik te maken van enige dwarskijkers die beter dan hij met land
en volk bekend, hem de nodige inlichtingen zouden kunnen geven. Het gelukte hem
op dusdanige wijze een ambtenaar op bedrog te betrappen en als onbruikbaar bij de
gouverneur der Westkust voor te dragen. De beschuldigde ambtenaar, die in onmin
met de resident leefde, was echter zo voorzichtig zijn zaak voor een commissie te
brengen, die tot het zonderlinge resultaat kwam: ‘dat de beschuldiging door de
dwarskijker van de resident in de mond van de Inlander die als beschuldiger optrad,
was gelegd, en dat de beschuldigde vrij moest worden gesproken.’
Onze resident is ook een warm voorstander van de belangen van het gouvernement:
bij zijn aankomst te Siboga, ontdekte hij dadelijk het gebrek aan een overlandweg
van genoemde plaats naar Soemoet en de onmogelijkheid om van zijn bendy gebruik
te maken voor een inspectietocht. Hij vaardigde kort daarop een bevel uit, dat zich
de bevolking der tussen die plaatsen gelegen kampongs gereed moest houden voor
het algemene welzijn dagelijks aan het maken van een rijweg te arbeiden, maar moest
weldra tot zijn spijt ondervinden hoe weinig die luie Batta's op de hoogte zijner
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bedoelingen waren, want zij waren zo dwaas van te gaan verhuizen en zich aldus
aan de zegeningen van het bestuur van onze resident te onttrekken. ‘Hoe noodzakelijk
is het zulke mensen,’ riep hij uit, ‘te beschaven! te verhuizen omdat zij aan een rijweg
zonder loon moeten werken! waren zij mohammedaan, dan hadden zij zulk een
dwaasheid niet begaan.’
Siboeloeang, één der bloeiendste zeedorpen aan de baai van Tapanoeli was weldra
door de onkunde dier domme Batta's tot een wildernis herschapen. Niettegenstaande
deze teleurstelling verflauwde echter zijn moed geenszins; hij bereisde Nias en stelde
een meesterlijk rapport over dat eiland op. Verrassend vooral is daarin het denkbeeld,
dat de Niasser, hoewel bij hem nog de overoude mode van het Paradijs in zwang is
en hij door bevooroordeelden tot de onbeschaafdste naties gerangschikt wordt,
verlangende is zich aan ons bestuur te onderwerpen. De zedigheid van onze resident
heeft hem hier een onwaarheid doen zeggen. De Niasser, ingelicht als hij door de
Maleier of Atjinees is, omtrent de herendiensten die ons gouvernement van de Inlander
vergt, verlangt niets minder dan zich onder onze vleugels te begeven. Neen, hij
verkeert in het denkbeeld dat ieder resident F.H.J. Netscher is en denkt daarom ook
door andere ambtenaren overladen te zullen worden met koraalsnoeren, azijnstelletjes,
bitterflesjes, brandewijn en andere artikelen van beschaving, waaraan de Hr Netscher
hen behoefte heeft doen gevoelen. Het Kabinet van Padang heeft dan ook dadelijk
na de lezing van bovengemeld rapport voor Nias een commissie benoemd, wier taak
het is, de ter vestiging van ons bestuur geschiktste plaatsen aan te wijzen. Op raad
van de menslievende resident zal men daar van geen militairen gebruik maken, daar
de Niasser zo beschaafd is, dat hij niet alleen door vrees zonder loon zal gaan arbeiden
en reeds nu, dank zij de azijnstelletjes op de hoogte is van des residents bedoelingen.
In het dagelijks leven, voorzover hij niet de ambtenaar behoeft uit te hangen, is
onze resident een man die de erenaam van christen verdient. Bezorgd voor de
gezondheid zijner nog jeugdige ondergeschikten, heeft hij zijn vriend de
commies-ontvanger van Baroes last gegeven artikelen van weelde, zoals portwijn,
sigaren enz. enz.
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vrij van inkomende rechten te laten, mits zij slechts aan personen boven de veertig,
zoals b.v. de Hr Netscher, worden gesleten, want de goedkoopheid dier de zedelijkheid
ondermijnende zaken, zouden de jeugd tot buitensporigheden verleiden en haar
ongeschikt maken het spoor van onze resident te drukken. Op de receptie die hij des
zondags geeft, laat hij daarom ook zijn bezoekers een licht gezond biertje drinken,
terwijl hij zelf zich bij de nederige drank van jenever met water bepaalt, hetgeen
weer zijn karakter zoveel eer aandoet, daar genoemd mengsel als het ware een
herinnering is aan de dagen toen hij op een kustvaarder nog als lichtmatroos diende.
Een zijner kleine zwakheden is zijn antipathie tegen mensen die met het rechterbeen
een weinig trekken, daar hij, die in hetzelfde predikaat verkeert als andere grote
mannen als Byron, Walter Scott, Bilderdijk enz., vermeent dat zij zulks doen om
hem te bespotten. Ik hoop dat u deze brief bevredigen zal en ben als steeds enz. enz.

52.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 10 maart 1855.
Mijn gezondheid laat niets te wensen over; ik heb enige tijd geleden een aanval van
leverziekte gehad, die echter, de hemel zij dank, niet is teruggekeerd. Het is een
kwaal waar ik zeer bang voor ben, die mij ongeschikt zou maken hier langer te blijven,
en mij zou noodzaken een koeler klimaat tot woonplaats te zoeken. Daar ik nog niet
weet of ik elders zoveel kan opdoen als hier, zo ben ik tot nog toe niet zeer genegen
deze plaats te verlaten.
Varia van Sumatra's westkust. Padang is Engels, - en toch is daar een Brit een
witte raaf. De Engelsen van Padang stammen af van Europeanen van bijna iedere
natie die verplicht geweest zijn een ongeoorloofde omgang met Niasse vrouwen te
hebben. Men hoort daar niet zelden spreken van een Miss Jenny Bloemkool, een Mr
James Sauerkraut en diergelijke on-Britse namen dragende personages. Zekere nog
groene baar, die veel liefhebberij had in de etnografie, vroeg eens aan zulk een
Engelsman, hoe toch iemand een Engelsman kon zijn, die een Inlands gelaat en
Inlandse manieren had, en drukte daarbij zijn gevoelen uit, dat diergelijke lieden als

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

90
Inlanders moesten worden beschouwd, temeer omdat zij in het land zelf geboren
waren. De would-be Brit werd zenuwachtig en beefde vanaf zijn hoge boordjes tot
aan zijn lange sous-pieds. ‘Wat’, riep hij als een tweede Byron uit, ‘zou dan een hond
die in een paardestal toevallig geboren is, daarom een paard moeten zijn?’ Wij
behoeven niet te zeggen, dat de etnograaf door de poëzie van dat gezegde overbluft
was en stil wegdroop.
Zulke zowel de Engelsen als de Nederlanders tot eer strekkende mensen worden
door het Padangse gouvernement voorgetrokken, en ambtenaren die met dergelijke
misses trouwen, kunnen er zeker van zijn spoedig bevorderd te worden. Wat wonder
waar iemand gouverneur is, die teveel militair is (de latere opperbevelhebber generaal
Van Swieten) om zich met het civiele te bemoeien en alles overlaat aan zijn secretaris,
die zelf een bijdrage tot de Engelse bevolking van Padang geleverd hebbende, niet
de minste twijfel omtrent de meerdere voortreffelijkheid der Britten laat.
Op de 6de februari 1855 zijn in de residentie Tapanoeli alle door vreemdelingen
gehouden Batakse slaven en pandelingen opeens vrijgegeven. Zonder enige
voorafgaande waarschuwing van de kant van het gouvernement, moet zulk een
menslievendheid, die buitendien geen duit heeft gekost, daar geen der slavenhouders
enige vergoeding heeft gehad, als een willekeurige aanranding van het eigendomsrecht
worden beschouwd. Alleen de Batakse werden vrijgegeven en alléén in de residentie
Tapanoeli is men zo liberaal geweest! Natuurlijk, - want de Niasse pandelingen zijn
door het gouvernement zelf per contract geleverd en de contracterenden zouden dus
aanspraak op restitutie kunnen doen gelden, welke te verlenen, de gouverneur niet
mogelijk is, daar men te Batavia nauw op de baten let, die de aan zijn bestuur
onderworpen landen afwerpen. Waarom alleen in de residentie Tapanoeli? Het getal
der vreemdelingen is daar niet zo groot, dat men enige stoornis der rust van hen heeft
te vrezen, en daarbij houdt daar geen Europeaan Batakse pandelingen of slaven. Een
Inlander of Chinees durft zich toch niet te beklagen, en het staat hem immers vrij de
residentie te verlaten. Welk een gunstige indruk moet onze liberaliteit maken in een
land waar men gelegenheid heeft gehad de Engelsen te leren kennen.
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53.
Brief aan het Bijbelgenootschap, d.d. 10 augustus 1855.
Het is zonderling dat de heer Millies dacht dat het u gezondene stuk over F. Netscher
van mijn hand is: behalve dat de inhoud in geheel deze residentie bekend is, zo ben
ik van het stuk slechts de corrector. Het ware goed dat zo'n monster aan de kaak
gesteld werd en het is schande dat het gouvernement hem nog niet voorgedragen
heeft om ontslagen te worden. Gij weet dat een Europese particulier hier geen contract
hoegenaamd ook met een Inlands hoofd mag aangaan, en dat een resident in het
geheim door spionnen de vestiging van een ieder kan beletten door te zorgen dat hij
geen hout krijgt voor een door hem te zetten huis. Op die wijze is de heer De Hessele
behandeld geworden en ik zou zonder twijfel hetzelfde hebben ondervonden, zo ik
onder het bestuur van het monster hier ware aangekomen. Daar alles in gemeld stuk
overbekend is, zal men vergeefse moeite doen ter opsporing van de schrijver. Het
wordt hoog tijd dat er iets bekend wordt van de handelingen van het gouvernement
aan deze kust, want dagelijks gebeuren hier dingen die ieders verontwaardiging
gaande maken, en toch zwijgt iedereen om toch zelf eens het slachtoffer van willekeur
te worden. In de hoop dat gij allen wel zijt, ben ik H.N.v.d.T.

54.
Brief aan het Bijbelgenootschap van 10 februari 1856.
Men schijnt dat ding van mij over het Hoog-Maleis van de bijbel in het Delftse
tijdschrift niet te willen plaatsen, iets wat mij verwondert omdat er prullen genoeg
in opgenomen worden en een prul min of meer er niet veel kwaad toe doen kan.

55.
Brief aan het Bijbelgenootschap van 20 februari 1856.
Hooggeleerde Heer! Lang heb ik in beraad gestaan of ik u inliggende stukken zou
toezenden, want ik weet maar al te goed, dat er onder u zijn die liever de waarheid
niet horen en ieder als vijand beschouwen die zich het ondankbare werk getroosten
aan kinderen
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bittere medicijnen toe te dienen. Met verbazing heb ik de verslagen der 41ste
vergadering van het Bijbelgenootschap gelezen, hoe men tot nadeel der goede zaak,
nog altijd al te gunstig over het werk van Leijdecker c.s. (de Maleise bijbelvertaling)
spreekt. De bijbel heeft dunkt mij kwaad genoeg gedaan en doet zulks nog, want
iedere predikant en zendeling leert daaruit niet alleen zijn Maleis, maar men zou
zelfs kunnen bewijzen, dat dat ellendige werk een noodlottige invloed ook op
vertalingen in andere talen heeft uitgeoefend. Ligt het aan de mensen die men daarvoor
raadpleegde, of moet dat oordeel aan een soort van medelijden met de ijverige mannen
die hun tijd aan dat ding hebben verknoeid, geweten worden? In alle geval zou het
goed zijn de inliggende stukken (liefst in de werken van het Delfts Instituut) publiek
te maken, want het staat bewonderaars van Leijdecker c.s. immers vrij tegen mij in
het harnas te komen, om triomfantelijk hun beweringen te staven. Gij zult mij zeer
verplichten met die stukken te publiceren: de gevolgen die men daarvan ducht zijn
voor mijn rekening en ik ben geheel uitgerust tegen de aanvallen die soms de een of
de andere Oostindische predikant of zendeling tegen mij mocht in de zin hebben.
Ware de bijbel goed vertaald geworden, hij had reeds een grote invloed op de Maleier
uitgeoefend daar de mogelijkheid handschriften te krijgen die de hele geschiedenis
der mohammedaanse profeten behandelt, hem de bijbel in handen had doen nemen,
temeer daar de mohammedaanse overleveringen veel met de Joodse overeenkomen.

56.
Brief van Van der Tuuk aan de secretaris van het Bijbelgenootschap d.d. 10 juli
1856.
Daarbij zijn iemand in dienst van het Bijbelgenootschap de handen meer gebonden
dan wanneer hij als particulier of door een genootschap met minder vrome titulatuur
betaald kan worden. Hoe heeft Winter zijn grote kennis van het Javaans opgedaan?
Niet omdat hij op Java geboren is, maar omdat hij als Javaan kon gaan leven. Laat
ik, die als zendeling word beschouwd, ook eens zo met een Inlandse meid getrouwd
wezen, of de hele Indische wereld zal
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vertellen, dat ik er een harem op nahoud, want ofschoon in Indië ieder zich met zo'n
Inlandse dame behelpt, mag natuurlijk iemand die men onder de geestelijken zijns
ondanks rangschikt, die vrijheid niet nemen, ook al kon hij daarvoor de plausibelste
reden opgeven. De Bataks vinden het zeer zonderling, dat ik er niet zoals de anderen
een meid op na houd en ze presenteren mij nog dagelijks een wijze om met hen
vermaagschapt te worden. Ze kunnen maar niet begrijpen, waarom ik niet aan hun
wens voldoe. In den beginne dacht ik over het houden van meiden evenals men er
in Europa over denkt, maar ik zie nu in, dat het hier een noodzakelijk kwaad is, door
het gouvernement bevorderd doordat slechts hooggeplaatste personen in staat zijn
te trouwen en zelfs officieren onder de rang van kapitein, zonder het storten van 7000
gulden niet mogen trouwen. Hoe ellendig het leven met zo'n Inlandse dame kan zijn,
het zal op zulke kusten als deze altijd een noodzakelijkheid zijn. Daarbij is het
bewezen, dat het klimaat de dierlijke eisen van de mens hier meer doet uitkomen
dan in koudere landen en hem die zich wenst een uitzondering te zijn op de algemene
regel, spoedig ten grave sleept door een onweerstaanbare neerslachtigheid. Niet
genoeg kan men de mensen beklagen die hier hun leven moeten slijten en het is dan
ook geen wonder, dat hier menigeen, niet zozeer door het klimaat dan wel door het
ellendige leven als het ware vermoord wordt.
Mijn gezondheid is voortreffelijk en zou nog beter zijn, als het humeur beter was
en ik niet zoveel steenpuisten (allegaar gezondheid!) had. In de hoop dat gij allen
wel zijt, ben ik als steeds, H.N.v.d.T.

57.
Brief aan de secretaris van het Bijbelgenootschap, d.d. 20 juli 1856.
Hooggeleerde Heer! Mijn woordenboek beslaat nu reeds twee folio's ieder van 300
dicht in elkaar geschreven bladzijden en het zal niets meer bevatten dan een eerste
grondslag van een woordenboek dat door vele anderen zal moeten veranderd en
verbeterd worden. Thans, nu ik bezig ben mijn bouwstoffen die ik met praten op
tochten verzameld heb, bijeen te brengen, zie ik in dat ik mijn taak
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nooit zal mogen voleindigen. Studerende kan men het hier niet lang volhouden,
vooral als men verplicht is 's nachts te werken, daar ik overdag mijn tijd met
koeterwalen moet doorbrengen. Nu zou ik mij overdag wel kunnen afzonderen, maar
dan leer ik natuurlijk niets meer van de conversatie. Een ambtenaar of officier kan
het hier zo kwaad niet hebben, daar hij door het bestuur geholpen wordt, terwijl hij
daarbij door verplaatsingen zich verfrissen kan. Hij kan gerust zijn huis en inboedel
verkopen om met verlof te gaan, maar wat moet ik doen met mijn boeken en met
mijn huis? Ze verkopen? Om naderhand, evenals toen ik hier kwam, bijna een jaar
te verknoeien met het bouwen van een huis, te logeren bij iemand die mij voor een
zendeling aanziet en naar alle duivelen wenst enz. Ik zeg u, dat ik liever hier sterf,
en dat ik mij nog dagelijks beklaag van in dienst te zijn van het Bijbelgenootschap,
dat in het denkbeeld verkeert, dat men hier net zoals op Java kan leven. Er is maar
één middel om het hier lang te kunnen uithouden zonder dat u een neerslachtigheid
besluipt die lichaam en ziel ten grave sleept, en dat is bedwelming, hetzij men die
zoekt in amfioen of in de drank, of wel in gedurig zich te bewegen en overal heen
te trekken. Ik zou als een Batak kunnen beproeven te leven, maar het is de vraag of
men mij in de kampongs hier als inwoner zou toelaten, want de Batak denkt altijd
dat er iets staatkundigs achter steekt. Op deze wijze levende, kan men niet veel
uitrichten en ik durf gerustelijk te beweren dat ik niet het eerste slachtoffer zal zijn.
De invloed van de hoofden die de rondbrengers zijn van de bevelen van het bestuur,
is reeds aanmerkelijk gedaald door de afschaffing van de dwangpepercultuur, maar
ze hebben die nog in de verdeling der herendiensten, want het is juist de gemene
man die hierbij lijdt, daar de ambtenaren niet in staat zijn over de billijke verdeling
over rijk en arm een toeziend oog te houden en om te beletten, dat een voornaam
persoon er zich met een geschenk van afmaakt, waardoor die diensten dubbel zwaar
op de armen drukken. Alle herendiensten moeten afgeschaft worden!
De herendiensten hebben een immorele invloed zoals men zien kan uit het
onevenredig getal van vrouwen en mannen. Op die
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gedeelten van ons grondgebied waar geen dwangcultuur in werking is en slechts
weinig herendiensten worden gevorderd, komen zich de manlijke inwoners van
andere gebieden bij honderden tijdelijk vestigen. Gebrek aan vrouwen maakt de
bevolking flottant. Zo zijn er teveel vrouwen in Rao en teveel mannen in deze afdeling.
Waar gebrek aan vrouwen is, heerst de grootste onzedelijkheid (publiek is bij de
Atjinezen de pederastie getolereerd, ook te Baroes) terwijl het verbruik van amfioen
sterk toeneemt en zo alle welvaart belet.
Het is de plicht van ons bestuur de Batak te verheffen om hem beter te maken en
zulks kan alleen gedaan worden door hem te tonen dat wij hem voor de wet gelijk
met de mohammedaan stellen. In den beginne zal het bestuur vele moeilijkheden
hebben door de onbekendheid der heidense hoofden met het Maleis en de omgang
met Europeanen, maar wanneer een civiel-gezaghebber hen beleefd behandelt en
niet als een knecht van een Maleier, dan zal binnen een zestal jaren de Batak zijn
eigenwaarde leren kennen. Eerst dan zal hij los zijn van de invloed van de
mohammedaan. De Batak is zeer vatbaar voor beschaving, zoals men zien kan uit
de Mandaïlingers die allen nog de islam niet hebben aangenomen en die toch even
beschaafd zijn als hun Mohammedaanse landgenoten en nu reeds de Maleiers
overtreffen. Hij beschouwt ons als zijn natuurlijke bondgenoot maar dan moeten wij
hem ook zo behandelen, dat hij zich niet schaamt een heiden te zijn en uit schaamte
zich Maleier gaat noemen. Onze kracht bestaat hier niet in wapenen, maar in de vrede
die wij de guerrilla voerende Sumatraan geven, maar wij moeten tevens zorgen dat
de verschillende natiën in ons gebied hun nationaliteit houden of de centraliserende
islam zal ons met schande het veld doen ruimen.
Men moet hier het geschokte vertrouwen van een tegenover ons schuwe natie
winnen en daartoe zal kunnen dienen, de uitgave van hun geschriften, waardoor zij
zullen zien dat wij in hen belang stellen. Het kan zijn, dat zodanig geschrijf als het
mijne aan de Hoofdcommissie onaangenaam is en geweten wordt aan een te grote
voorliefde voor de taal die ik bekend moet maken, maar ze moet nooit vergeten dat
ik mij in dienst van het Bijbelgenootschap niet heb uitgegeven voor een man die
blaakt voor de verspreiding van
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het christendom en dat ik mij geheel aan de studie van de taal wil wijden.
Onafgebroken is mijn studie der Batakse taal geweest en de brieven die ik voor het
bestuur aan de onafhankelijke Batakse vorsten schrijf, verstaat men zeer goed; het
moet dus aan de bijbel liggen en niet aan mij, dat de Batak mijn vertalingen uit de
bijbel met weerzin leest en slechts daar verstaat waar geen Joodse toespelingen zoals
‘de schoot Abrahams’ enz. hem duister zijn of zo in de war brengen dat hij zelfs het
overige niet wil lezen. Er moet dus veel gedaan worden voor men aan een Batakse
vertaling van de gehele bijbel begint, maar kan dat één persoon doen wanneer men
hem zo met werk overlaadt, dat hij zonder ziek te worden zijn taak niet kan
volbrengen? Daar komt nu bij de geheel bijzondere studie van de wichelboeken
waarvan de bestudering zoveel tijd verslindt, dat ik ze moet laten slippen als men
steeds weer op de vertaling van de bijbel aandringt, niettegenstaande men met mij
ervan overtuigd kan zijn, dat zij niet gelezen zal worden. Ik heb rust nodig om de
verzamelde bouwstoffen te bewerken, maar ben niet in staat die door een verlof naar
Holland te vinden. De Noord van Sumatra blijft het ellendigste land van de wereld,
zolang de ambtenaren hier zijn om maar zo spoedig mogelijk weg te gaan en het zal
bij mijn leven er ook nooit beter beginnen uit te zien. Ik hoop dat gij van de inhoud
van deze brief een voorzichtig gebruik zult maken en dat gij in beter welstand verkeert
dan Uw Dw. Dn. H.N.v.d. Tuuk.

58.
Evenals in de voorafgaande brief aan het Bijbelgenootschap, oefent Van der Tuuk
ook in het ondervolgende fragment kritiek uit op de daden van het bestuur. Het
bevindt zich op de Universiteitsbibliotheek te Leiden onder de oosterse handschriften,
geschreven op een ongedateerd los velletje. Het wordt om de inhoud op deze plaats
opgenomen.
We hebben de bewoners onzer Oost-Indische bezittingen tot nog toe tamelijk wel
geëxploiteerd, we hebben ze laten werken tot ze nog zwarter geworden zijn dan zij
oorspronkelijk waren en wel voor een loon, waar Job tegen pruttelen zou. Geen
wonder dat er nu en dan wel eens een kreet in het belang van die arme drommels
onder ons opgaat, maar het is alles vruchteloos geweest, want we
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zitten daarginder in dezelfde onaangename positie, waarin zich een Franse meester
tegenover de secondanten en de schooljeugd bevindt: we moeten de secondanten
niet in het ongelijk stellen, want dan verliezen ze hun gezag, dat ons zoveel waard
is, om op een gemakkelijke wijze van de schooljongen iets gedaan te krijgen. De
Inlandse hoofden zijn immers de secondanten van Meester Gouvernement, wie het
teveel omslag is onmiddellijk met Inlanders, de schooljongens, in aanraking te zijn.
Laat de secondanten maar strafwerk opgeven en wij hebben geen tijd om te
onderzoeken of zij het met recht doen - buitendien, de jongens pruttelen toch, al
hebben zij het nog zo goed. Zo redeneert Meester Gouvernement. Niet zo de vrome
christen. Deze wil de Inlanders gelukkig maken, zo niet hier dan toch in het
hiernamaals. Hij bidt, schrijft traktaatjes, deelt bijbels uit en verbeeldt zich, dat hij
iets gedaan heeft, dat het onrecht, de Inlander aangedaan, goed kan maken. Ongelukkig
maar, dat de Inlander zijn oog meer op het ondermaanse gericht heeft, en daarom
helaas! niet gediend is van die gebeden en die bijbels en traktaatjes.

59.
Onderstaand fragment bevindt zich in dezelfde bundel oosterse handschriften,
eveneens op een los, ongedateerd velletje geschreven. Ook hierin oefent Van der
Tuuk kritiek uit op het bestuur. Er blijkt uit dat hij weleens met het civiele gezag
belast is geweest. De (...) staan zó ook in het handschrift.
Ik was in 't jaar 18.. met het civiele gezag belast op een buitenpost, niet ver van een
land gelegen, waar een andere taal of liever tongval gesproken werd en hoorde opeens
een klacht over de roof van een veertigtal mensen door de inwoners van dat land op
ons grondgebied gepleegd. De rovers waren op hun van het gouvernement
onafhankelijk grondgebied teruggetrokken en te talrijk om door ons klein personeel
van oppassers achterhaald te worden, zodat ik mij tot de resident wendde, die tevens
militair commandant was, en hem vroeg wat in dezen te moeten doen, daar er op de
rovers geen verhaal scheen te zijn. De resident, die gaarne expedities maakte, schreef
naar..., en ontving de last, een expeditie naar dat land te ondernemen, die enige tijd
daarna ook plaats had, en enige kam-
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pongs, zoals gewoonlijk, verbrandde zonder de schuldigen te treffen. Geruime tijd
daarna kwam iemand uit dat door ons getuchtigde land op ons grondgebied wegens
mishandeling, zoals hij zeide, vluchten en trad als bediende bij mij in dienst. Hij was
niet lang bij mij, of ik bespeurde dat hij in zijn land iemand geweest was die niet
onder het gemeen was te rangschikken, daar hij enige beschaving had en lezen en
schrijven kon. Daar ik in mijn archief een verzameling had van in de taal van het
land geschreven brieven, die aan mij als civiel gezaghebber gericht waren, en die ik
altijd in het Maleis door mijn inlandse schrijver moest laten vertalen, wilde ik de
kundigheden van mijn nieuwe bediende eens beproeven, daar ik niet ongaarne nog
iemand zoude willen hebben, die ik desnoods ook als tolk zoude kunnen gebruiken
wanneer de diensten van de in functie zijnde inlandse schrijver elders vereist werden.
Ik liet hem een der brieven lezen, hem tegelijk vragende wat er in stond. Tot mijn
verbazing meldde hij mij dat de brief was van... vorst van het door ons getuchtigde
land, die zich bij mij als civiel gezaghebber beklaagde over een op zijn grondgebied
door lieden, die onder de bescherming onzer jurisdictie stonden, gepleegde roof van
mensen! Ik wist van de inhoud van deze brief niets en begreep toen eerst dat de
mensenroof, waarvoor wij dat land getuchtigd hadden, hoogst denkelijk geen plaats
zoude gehad hebben, zo ik van de daarin vervatte klacht geweten had. Ik liet de
inlandse schrijver bij mij komen, ondervroeg hem, waarom hij mij de inhoud van
die brief niet had medegedeeld, en kreeg toen van hem tot antwoord, dat hij dezelve
niet had kunnen lezen, omdat het schrift zoveel verschilde van het op ons grondgebied
gebruikelijke, en niemand toen had kunnen vinden, die hem voor hem had kunnen
lezen. Ik kon om zeer gewichte redenen de inlandse schrijver niet ontslaan, en
buitendien, het kalf was reeds verdronken, want de vorst van dat land had zich een
tuchtiging van ons op de hals gehaald, omdat hij zich wreekte over de schending van
zijn grondgebied door de onzen. Wie gelooft niet dat er meer zulke dingen geschieden
en dat zij aan het licht zouden komen, zo niet op vele buitenposten slechts
gouvernementsdienaren aanwezig zijn die zwijgen moeten.
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60.
Als een soort aanhangsel bij de notulen van het Hoofdbestuur van 14 januari 1857,
vinden we een brief met de volgende wenken voor elke zendeling. Blijkens een
aantekening van de secretaris Van Gilse werd een kopie van dit document naar het
zendingsgenootschap te Rotterdam gezonden.
Ondervinding die duur is gekocht door de ondervinder, kan voor een ander van veel
nut wezen. Daarom zend ik u hier wat ik denk, dat zendelingen voor de Bataks moeten
zijn en doen.
1o. De zendeling zal zich onderwijzer laten noemen en moet de verspreiding van
het christendom niet als het begin van zijn taak beschouwen. Hij moet vooral zorgen
dat men hem in Indië geen padri of pandita (zoals christengeestelijken hier heten)
begint te noemen. Hij late zich goeroe noemen. Als zendeling heeft ieder een pik
aan hem; hij zal bij de inlander veel tegenkanting vinden, daar hem de
mohammedaanse Batak als een ijzervreter zal gaan voorstellen om de heidense schuw
voor hem te maken of wel zo te belasten, dat hij niets kan uitvoeren. Dat Europeanen
het land hebben aan zendelingen of personen die men als zodanig wil beschouwen,
weet ik helaas! bij ondervinding, want mijn eigen familie ontving mij zo.
2o. De onderwijzer zij getrouwd want het is bij de Batak een schande niet getrouwd
te zijn. Daarbij is de conversatie onder vrouwen veel intiemer en een brave Europese
vrouw zal meer invloed uitoefenen dan de knapste zendeling.
3o. Hij worde zo ruim mogelijk betaald en men regele zijn traktement niet naar
dat van ambtenaren, want deze hebben veel voor, niet alleen omdat zij door het
bestuur moeten ondersteund worden, maar ook omdat zij een huis en meubelen van
hun voorganger bij hun aankomst op een plaats kunnen vinden. Bij het reizen is de
ambtenaar niet verplicht de onbeschaamde vrachtprijzen te horen en soms aan te
nemen, want het bestuur heeft de prijs van zijn overtocht bepaald naar de ruimte die
hij met zijn goed inneemt. Men vroeg mij van Padang naar Siboga f 4000. -!
4o. De ontvangst van zijn traktement worde hem gemakkelijk gemaakt en men
noodzake hem niet een gemachtigde te benoemen die aan commissiepenningen 2½
per cent eist. Alweer iets uit mijn dure ondervinding.
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5o. Hij moet zich als een gewoon mens kleden en vooral niet met een witte das en
zwarte rok de predikant gaan uithangen, want in Indië is dat baars (alsof men een
nieuwkomeling is) en men maakt zulke personen gaarne bij de Inlander bespottelijk.
Dit is niet uit mijn ondervinding, want ik heb het land aan alle uiterlijke godsdienst
en tale Kanaäns.
6o. Hij zal zich direct naar Sumatra begeven en niet te lang op Padang blijven,
want zijn eerstgeleerde taal moet de Batakse zijn.
7o. Hij zal zich zo ver mogelijk van de plaatsen vestigen waar zich Europeanen
bevinden, want de conversatie met Europeanen is een groot beletsel bij het aanleren
der taal, daar de Europeanen niet gaarne Inlanders op een stoel zien zitten. Omdat
ik mij weinig aan die vooroordelen heb gestoord en naast een Batak die ik ook op
een stoel laat zitten, een sigaretje nu en dan rook, daarom ben ik een ‘rare bliksem’.
8o. Hij moet zich in den beginne nergens anders mee bezig houden dan met praten
en wandelen om dus doende de taal en het land te leren kennen en zo hij de taal reeds
meer of min kent, moet hij al diegenen lesgeven in het schrijven en lezen die hem
er om verzoeken, want zo hij zoiets een Batak die er hem niet om verzoekt aanbiedt,
zal deze hem wantrouwen en denken dat hij een geheim doel heeft. De Batak is een
grove egoïst en begrijpt geen belangeloosheid.
9o. Hij zal met zijn leerlingen Batakse verhalen lezen en eerst wanneer zij vlot
kunnen lezen hun Genesis en vervolgens een der Evangelies voorleggen.
10o. Hij moet zich zo familiaar mogelijk met de Batak maken, maar vooral geen
geld aan hem lenen, want dat is Batak-onzichtbaarmaking.
11o. Hij neme geen geschenken aan of geve dadelijk een tegengeschenk, want
daarom is het de Batak toch te doen. Daarom is het beter in het geheel geen
geschenken aan te nemen. Hij late zich ergens komende, niet feestelijk onthalen (op
taai karbouwenvlees), want de royale man die hem kiespijn heeft bezorgd zal hem
lastig blijven vallen om kruit, kogels enz. Ook zal die edelmoedige in hem een
voorspraak verwachten bij de civiel-gezaghebber en dat geeft aanleiding tot
onaangenaamheden met de hoofden.
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12o. Hij zal zich niet tegen de islam uitlaten maar telkens tonen dat een heiden even
goed is als een mohammedaan. Ook moet hij niet tegen het bijgeloof spreken of het
belachelijk zoeken te maken.
13o. Kent hij een handwerk (timmeren vooral), dan geve hij slechts heidenen daarin
onderwijs.
14o. Hij houde vooral varkens.
15o. Zo hij kinderen heeft, dan moet hij vooral zorgen dat deze niet op hoge toon
tegen Inlanders spreken, want dat is het juist wat hier in Indië door Europeanen uit
het oog verloren wordt en hun kinderen zo bederft, dat een Europese opvoeding daar
nauwelijks de sporen van kan uitwissen.
16o. Hij trachte de vaccine uit te oefenen, want op plaatsen waar zulks niet direct
onder de ogen van een ambtenaar geschieden kan, oefent de vaccinateur (een moh.)
meer of min invloed uit en laat niet na de ouders der ingeënte kinderen aan te bevelen
vooral geen varkensvlees te eten.
17o. Hij neme nooit een amfioenschuiver als leerling bij zich of wel als bediende.
18o. Kan hij een winkeltje houden, dan zal hij door zijn eerlijkheid niet alleen veel
geld verdienen, maar ook invloed uitoefenen. Daar één mens niet alles doen kan, zou
het goed zijn, dat zich op een plaats een zeker getal van onderwijzers vestigden; de
een kan een school houden, de ander een winkeltje, weer een ander les geven in het
timmeren enz. enz.
Wees zo goed de inhoud hiervan aan het zendelinggenootschap mede te delen
ofschoon ik twijfel dat men het geheel met mij eens zal zijn, zal men er toch wel het
een of ander van willen goedkeuren.

61.
Brief van Van der Tuuk aan de secretaris van het Bijbelgenootschap d.d. (?) december
1856.
Ik zou hier een bladzijde kunnen vullen alleen met hetgeen mij hier scheelt en toch
zijn het geen eigenlijk gezegde kwalen, maar een onbeschrijflijke lusteloosheid, die
niet nalaat op mijn gezondheid invloed uit te oefenen; in één woord: ik ben beroerd.
Het zal veel van het werk afhangen dat men mij in Holland zal geven, of ik
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immer mijn oude leut terug krijg. Of ik het lang in Holland zal uithouden, is ook de
vraag, want ik hoor van velen, dat men daar steeds over godsdienst aan het
harrewarren is, en dat is een groot ongeluk voor iemand die men als zendeling wil
beschouwen en die zich niet fijn kan voelen. Als ik mij te Utrecht ging vestigen, zou
ik gauw met de hele gemeente overhoop liggen en misschien uit wanhoop rooms
gaan worden! Ik geloof dat het in Holland van huichelaars wemelt: onder anderen
is het mij opgevallen, dat de niet-liberale ministeries, wat betreft hun inwendige
politiek, fijn protestant zijn en toch in de koloniën het christendom tegenwerken. Die
fijnheid moet dus een rok zijn die men hier wegens warmte uittrekt, maar in Holland
noodzakelijk acht.
Zeer onlangs heb ik het geluk gehad om in zes weken de talen der Filippijnse
eilanden te leren, zodat ik nu althans gedeeltelijk een vergelijking tussen haar en
Bataks kan maken. Bij het gebruik dier door de roomse priesters vervaardigde
woordenboeken, is het mij opgevallen, dat zij - niettegenstaande de wijze van
behandeling zeer ouderwets is - veel grondiger zijn dan enig door zendelingen of
protestantse geestelijken geleverd werk. De oorzaak ligt voor de hand: de protestanten
leerden de talen, om daarin de bijbel te vertalen, maar de katholieken, om invloed
op het volk uit te oefenen. Alweer is dat een bewijs van de meerdere mensenkennis
van de katholieke geestelijkheid, die hier dan ook veel meer invloed op de Inlanders
uitoefent dan de protestantse. Zo het Bijbelgenootschap zijn werking wilde wijzigen,
en onpartijdiger jegens het werk der rooms-katholieken ware, het zou veel meer
resultaten zien. Wat de Bataks betreft, het is geen wonder dat zij mohammedaan
worden, want zij worden door begrijpelijke verhalen bekeerd, terwijl men bij de
bekering meer op het tweede geslacht rekent, daar toch het eerste mohammedaanse
karikaturen levert. De roomsen doen te Banka juist hetzelfde als de mohammedanen
hier en krijgen daardoor meer resultaten. De Hessele, die men in Holland verkeerd
beoordeeld heeft, wilde zich, zodra hij de taal zou kennen, bepalen bij het vertalen
van enige gebeden, een vragenboekje en een kort overzicht van de bijbelse
geschiedenis en ik twijfel er niet aan, of hij zou vele bekeerlingen gemaakt hebben,
zo hij in het leven ge-
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bleven ware. Het is te wensen dat de roomsen hier spoedig zendelingen zenden, nu
toch de protestanten zo flauw zijn, want dat is het enigste middel dat ik vooralsnog
weet tegen de islam, zo men namelijk van protestantse zijde zijn onnozel standpunt
niet gaat verlaten. Het is mij nog altijd een raadsel, dat men in Holland niet begrijpt,
dat de bijbel teveel duisterheden bevat, om door nietgeprepareerden gelezen te worden.
Voor iemand die de bijbel niet leest als een kruidenier, moet het toch nogal duidelijk
zijn, dat daarin vele uitdrukkingen voorkomen, die zelfs gelukkig vertaald, niet
begrepen zullen worden.

62.
Brief aan het Bijbelgenootschap van 10 februari 1857.
Hooggeleerde Heer! Reeds lang had ik van u enige brieven verwacht, maar sedert
uw uitnodiging om Hollandwaarts te gaan, heb ik geen taal of teken van u gehoord,
ofschoon het antwoord op die uitnodiging zó geschreven was, dat men gemakkelijk
begrijpen kon, dat ik dadelijk in staat was van hier op te breken. Ik wil met gerustheid
naar Holland gaan en tevens het Bijbelgenootschap laten zien, dat ik mij genoegzaam
op de hoogte bevind van het Bataks om de bijbel daarin te vertalen, al houd ik
diergelijke vertalingen toch voor knoeiwerk, zolang die ze lezen moet, er niet voor
bereid is. Zelfs Batakse verhalen zouden nauwelijks gelezen worden, hoeveel te
minder dan een vertaling van iets waar zoveel in komt, dat zelfs een Europeaan,
zonder gecatechiseerd te hebben, niet verstaat!
Ik verneem dat er te Padang een zekere Van Asselt is aangekomen die als zendeling
door een damesvereniging te Utrecht gezegd wordt bezoldigd te zijn. Het is te hopen
dat hij met een weinig mensenkennis te werk gaat, vooral als hij zich op plaatsen
vestigt waar reeds de islam is doorgedrongen, want anders zal men om hem lachen.
Ik heb nog niets van hem vernomen wat mij aanleiding kan geven hem te beoordelen.
Ook verneem ik, dat het bijbelgenootschap de bemiddeling van het bestuur omtrent
het aannemen van de islam door de Mandaïlingers heeft ingeroepen. Het resultaat
zie ik vooruit: men zal een vroom gezicht trekken uit consideratie voor de vrome
Heren, evenals een erg vloekende winkelier in Holland
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doet als de dominee bij hem komt koffiedrinken - en toch zijn gang gaan. De
gezindheid van de ambtenaren omtrent zendelingen kan ik zeer goed weten, juist
doordat ik de man niet ben om de Eerwaarde uit te hangen: van de hoogste ambtenaar
af tot de kopiïst toe, zij hebben allen één gevoelen: dat een zendeling van de
schaafbank komt en fanatiek dom is. Een glimlach van medelijden ziet ge dadelijk
op ieders gezicht, die glimlach van bewuste meerderheid in zijn gevoelens, terwijl
de zendeling als persoon zoveel mogelijk vermeden wordt.
Op Sumatra leeft men op oudindische wijze, hetgeen velen terecht afkeuren, zonder
echter te begrijpen dat het zeer verschoonlijk is als men in aanmerking neemt, dat
men op deze buitenposten bijna aan alles gebrek heeft en niet eens iemand heeft om
knopen aan zijn jas te zetten. Zolang men in Holland geen begrip heeft voor de
verlaten toestand van een ongehuwde, zal men altijd met hoge woorden over die
dingen spreken en de oorzaak niet wegnemen.
Het is mijn mening dat het Bataks zeer weinig beoefenaars zal hebben, daar men
met de moeilijke spelling meer tot de taal zelf moet doordringen en zich door lezen
moet oefenen, vóór men in staat zal zijn geleerde aanhalingen uit een Bataks
woordenboek bij te brengen. Kwakzalverij en bluf zijn thans erg in de mode en
taalvergelijking makende heren zullen spoedig door het Bataks afgeschrikt worden,
daar ieder woord een andere gedaante heeft door de invloed van een voorafgaand of
volgend woord. Ook is het niet te denken dat zich ambtenaren met deze taal bezig
zullen houden, tenzij men hen eerst te Delft een weinig in de spelling laat studeren,
want anders zullen zij bij het horen van de taal zoals zij gesproken wordt, dadelijk
de moed verliezen.
De Hr Millies heeft verschillende malen bij mij aangedrongen op het nut van een
nadere studie van het Mandaïlings. Zolang zich het gouvernement niet om de studie
van de Batakse dialecten bekommert, zal er geen goed woordenboek dat alle dialecten
verklaart geleverd worden, want dat iemand die de bijbel in zijn geheel moet vertalen
daartoe de tijd niet zal hebben, spreekt vanzelf, want in één dialect hem verstaanbaar
te vertalen, is al werk genoeg. Ik heb hier gedaan wat ik kon en de omstandigheden
in aanmerking ge-
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nomen, oneindig veel verzameld. Da wereld zal het wel niet verstandig van mij
vinden verzamelingen op eigen kosten gemaakt te hebben, maar wat moet men doen
als men het ongeluk heeft teveel ijver te hebben? Het is nu te laat voor berouw en
iemand die gek geboren is, zal ook als gek sterven. Mijn fraaie vooruitzichten hebben
mij niet willen genezen, anders had ik de boedel moeten verbranden en mijzelf moeten
opknopen! Uw Dw. Dn. H.N. van der Tuuk.

63.
In de eerste maanden van 1857 maakte Van der Tuuk zich gereed de Bataklanden
te verlaten. Een groot deel van zijn boeken en papieren pakte hij in kisten en liet ze
vooruitzenden om in Nederland zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen met de
verwerking van zijn materiaal. Het moeten duizenden en nog eens duizenden vellen
zijn geweest met kopieën van Batakse handschriften, soms in Bataks schrift, soms
getranscribeerd in Latijnse karakters, met woordenlijsten, taalkundige en andere
aantekeningen, vaak op losse velletjes, reisverslagen, rapporten en niet te vergeten
de handschriften van zijn bijbelvertalingen. Al pruttelend blijkt hij nog heel te hebben
vertaald: Genesis, Exodus, Mozes I en II, de vier Evangeliën en de Handelingen.
Zijn vertalingen zijn vrij, maar duidelijk en precies, ze zijn volgens Bataïci uitstekend
leesbaar, aansluitend bij de Batakse vertelen denkwijze. Dr. J.L. Swellengrebel, die
zich als oriëntalist intensief met Van der Tuuk heeft beziggehouden, prijst Van der
Tuuks vertaalprincipe (zie ‘In Leijdeckers voetspoor’, deel I 1974, blz. 145/146).
De laatst bekende brief vanuit de Bataklanden aan de secretaris van het
Bijbelgenootschap is van 5 april 1857.
Hooggeleerde Heer! Zoals ge reeds begrepen zult hebben, heb ik reeds lang een
menigte mijner boeken en handschriften ingepakt en naar Padang verzonden, maar
het verzenden van daar naar Europa, is weer op z'n Sumatraans gegaan, en slechts
één kist, hoor ik, is van daar naar u op reis, terwijl nog tien kisten daar staan. Hoe
de boedel zal overkomen, is nog vrij onzeker. Dergelijke onaangenaamheden moet
men zich in dit land getroosten en maakt men zich daarover boos, dan helpt dat al
zeer weinig.
Ik kom over in het stellige vertrouwen dat men mij niet meer naar zulke ellendige
plaatsen zal zenden en begrijpt dat ik in Hol-
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land wel van dienst kan wezen. Misschien zal het mij in Holland niet bevallen en zal
ik vanzelf weer herwaarts mij in nieuwe beroerdheden begeven, maar zo het
Bijbelgenootschap mij tegen mijn zin herwaarts mocht willen zenden, dan ben ik
van zins de dienst van het Bijbelgenootschap vaarwel te zeggen, temeer daar ik
begrijp, dat men bij u al zeer weinig begrip heeft van mijn positie alhier en daardoor
verkeerdelijk mijn invloed zal beoordelen. Van de plaatsen waar zich iemand, die
niet geheel gelijk een Batak is, kan nederzetten, weet ik geen op te noemen, waar
men zich ter aanlering van de taal zo kan vestigen, dat men niets anders dan Bataks
hoort, want vooral waar ons gouvernement zich heeft gevestigd, is het
mohammedaanse of Maleise element de boventoon voerende.
Op sommige plaatsen vindt men geen enkele Europeaan, zodat men van alles
verstoken, als het ware in een wildernis woont. Hoewel ik weinig behoeften ken en
mij zeer goed schikken kan naar Inlandse zeden en gewoonten, ben ik als Europeaan
toch verplicht als Europeaan te leven en gevoel de voordelen der beschaving telkens
wanneer ik verplicht ben stil te zitten om mijn resultaten op te schrijven. Om u een
kleinigheid te noemen: nergens in deze residentie is er een boekbinder te vinden en
toen het papier van het eerst aangelegde woordenboek niet meer te beschrijven was,
daar zich de lijm had opgelost, was ik verplicht het geheel en al over te schrijven,
maar kon het ook niet langer goed houden, daar het papier door het telkens omslaan
bij het neerschrijven van nieuwe woorden, weldra weer onbeschrijfbaar werd. Ik
moest het voor de derde maal overschrijven en zal zulks voor de vierde maal moeten
doen zo ik hier nog een jaar talm, want het klimaat schijnt het beste Hollandse papier
vochtig te maken. Ziedaar een kleinigheid op zichzelf die de meest inschikkelijke
mens alle lust tot werken beneemt. Neemt men daarbij in aanmerking de wijze van
leven hier en de weinige opwekking die men bij zijn werk geniet, dan is het niet te
verwonderen dat hier menigeen als hij hier te lang blijft, door de zwartste melancholie
wordt aangetast en zo ad patres gaat. Ik geloof dat er geen studie is die meer tijd
verslindt dan het Bataks, want daargelaten de menigte dialecten, moet men zich
getroosten een menigte afschriften te maken, daar bijna alles op bamboe is
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geschreven en het bewaren van die kokergeschriften een onmogelijkheid is, niet
alleen omdat zij veel ruimte innemen, maar ook omdat ze spoedig door de mijt
aangetast worden. Meermalen heb ik de Hoofdcommissie bekend gemaakt met de
moeilijkheid van het reizen en het tijdverslindende van het bestuderen der dialecten,
maar daar ik geen antwoord daarop kreeg en zo ik antwoord kreeg, altijd die verkeerd
geplaatste bijbelliefde uit iedere regel las, zo heb ik mijn plan opgegeven van mij
meer met het Mandaïlings dialect bekend te maken. Zo lang men in Holland zo
onnozel is van niet te begrijpen dat het bestuderen van een taal zoals de Batakse,
geheel iets anders is dan het bestuderen van een Europese taal, en zoveel van iemand
vergt, zal al dat geld weggesmeten zijn. Het vertalen van zulke dingen als de
Openbaring en Leviticus maakt iemand dol en geheel ongeschikt voor taalstudie en
ik ben dan ook al mooi op weg van om niets te geven. Aan uw verzoek om over te
komen zal ik voldoen, maar geloof niet dat ik (zoals de Hr Millies denkt) mij verlagen
wil om een slaaf van het Bijbelgenootschap te zijn en buiten het maken van een
woordenboek, spraakkunst en de bijbelvertaling, tijd zal gaan verknoeien met
vragenboekjes en andere handboekjes ten behoeve van zendelingen. Het werk van
mij gevorderd, is meer dan genoeg en eerst wanneer men mij van een gedeelte der
bijbelvertaling ontslaat, zal ik mij daartoe laten vinden. Het is een groot ongeluk in
dienst te zijn van mensen die niet in staat zijn onbeschaafde mensen te beoordelen
en die denken dat het vertalen van de bijbel in het Bataks een aangenaam werk is.
Als ik een bedrieger was, zou ik u een schitterend tafereel ophangen, u onder andere
vertellen, dat de behoefte aan Christus bij de Bataks levendig gevoeld wordt enz.
enz. Ik laat die leugens aan zendelingen over en wil mij niet als huichelaar bij
lichtgelovigen aangenaam maken. Dikwijls is bij mij de vraag gerezen, of die ijver
ter verspreiding van het christendom bij de protestanten geen komedie is, om de
domme kudde een rad voor de ogen te draaien, daar toch de Inlander de wijze waarop
men die verbreiding aanlegt, belachelijk moet voorkomen. Dan heb ik mijzelf weleens
beklaagd een werktuig te zijn van huichelarij en ik ben daarom zeer verlangend
daaromtrent mijn twijfel opgelost te zien. In Indië drijft men zijn
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antipathie tegen de verspreiding van het christendom te ver en in Holland doet men
het tegenovergestelde. Om met vrucht iets te kunnen doen, moet men zich tussen
beide uitersten plaatsen en uit een vrijzinnig standpunt het pro en contra behandelen,
want het is uitgemaakt, dat men zich zowel in Holland als in Indië aan overdrijving
schuldig maakt. Ook kan ik niet nalaten u te waarschuwen voor de richting van het
Ministerie Van Brugghen-Simons daar zij voor u niet gunstig kan wezen. De Heer
Simons mag fijn protestants zijn voor Holland, voor Indië is hij een mohammedaan
en evenzo de Hr. Mijer, die zijn pakje ineens heeft rondgedraaid. Is het
Bijbelgenootschap te lichtgelovig omtrent de bedoelingen dier mensen, dan zal het
hoegenaamd niets tot stand brengen. De Hr Simons is geheel en al Delft, d.i. tegen
het christendom. Hij mag nu fijn protestant heten of niet, omtrent Indische zaken is
hij één met J.C. Baud, wiens partij hier mohammedaans gezind is. Meer en meer hel
ik tot het gevoelen over, dat men heden in Holland sterk aan het huichelen is. Of is
die voorgewende fijnheid ook politiek om de roomse invloed te weren? Ook
daaromtrent zou ik gaarne mijn twijfelingen opgelost zien, ofschoon gij zult denken
dat ik mij liever niet met die dingen moet inlaten. Men heeft hier thans de mond vol
van de fanatieke richting die in Holland de mode begint te worden en zelfs heb ik
een officier horen vertellen, dat men in Holland thans iemand, als hij een logement
binnentreedt, eerst vraagt of hij rooms of protestants is, vóór men hem logeren wil!
Op straat zou men de rooms-katholieke geestelijkheid beledigen! De predikanten
zouden tegen de roomsen preken en petitionnementen door weeskinderen, oude
luidjes, boerenkinkels enz. met namen zoeken vol te maken! Alles wat ik van Holland
hoor, doet mij bijna besluiten om niet op reis te gaan, want liever verkeer ik met naar
vis stinkende Inlanders dan met mooi geklede huichelaars. Het is nu te laat, want
mijn goed is ingepakt en ik zal deze maand nog vendutie houden. Te Batavia
aangekomen, zal ik u berichten met welke gelegenheid ik denk te vertrekken. Ik denk
wel met de landmail, daar ik anders met de koude in Holland aankom. De meeste
mensen raden mij de reis met de landmail af, daar zij voor een geschokt gestel te
vermoeiend is, maar ik geloof dat die vermoeienis geen kwaad kan
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doen en dat de afwisseling mij herstellen moet, want het is niet het lichaam dat bij
mij verfrissing behoeft, maar juist dat andere ding. Ik moet rust hebben en vooral
opgeruimdheid zal mij herstellen. Het lichaam is minoris momenti, want ik gevoel
mij vermoeid, het beste en zal van hier per pedes apostolorum de landreis naar Padang
doen. Voor enige tijd schreef ik over een zekere Van Asselt die als zendeling door
een vrouwenvereniging is uitgezonden. Ik heb nu nadere berichten omtrent hem: te
Padang aangekomen was hij aan de agent van de Handelmaatschappij aanbevolen
en door diens tussenkomst heeft de gouverneur hem te Sipirok als opziener geplaatst
daar alleen zijn overtocht door de vereniging was bekostigd. Hij gaf zich uit voor
zendeling-werkman, maar kende toevalligerwijs geen enkel ambacht, zodat men
letterlijk met hem verlegen zat. Hij moet een boerenkinkel wezen die allesbehalve
geschikt is een tegenwicht te zijn tegen de geslepen mohammedanen. Toen ik deze
nadere berichten omtrent hem vernam, heb ik gedacht dat men bij u gek geworden
was, want zo ergens beschaafde zendelingen nodig zijn, is het juist hier. Daarbij is
hij ongetrouwd en zal daarom, daar hij geheel alleen te Sipirok is, het niet lang kunnen
uithouden, daar hij als zendeling niet in concubinaat kan leven en zo hij van zins is
te trouwen, genoodzaakt zal zijn een huwelijk aan te gaan met de een of andere
Padangse liplap en zich daardoor in het ongeluk storten. Met Europese vrouwen kan
iemand hier geen huwelijk aangaan zo hij minder dan f 500.- in de maand heeft en
geen vooruitzichten op pensioen voor hem en zijn vrouw. Behalve dat Europese
vrouwen hier zeer zeldzaam zijn, kunnen zij een veel beter huwelijk doen dan met
zo'n boerenkinkel die overal uitgelachen wordt. Vandaar dat het concubinaat algemeen
is onder de mindere ambtenaren en officieren en de hoge woorden die men daartegen
in Holland uit onnozelheid gewoon is uit te braken, zullen het kwaad niet wegnemen
doch slechts verergeren. Hem met een Batakse vrouw te laten trouwen zou goed zijn,
maar in Holland heeft men daar veel tegen, ofschoon men te schriel is om hem de
middelen aan de hand te doen om op een andere wijze te voldoen aan de behoefte
van een vrouw in huis te hebben. Zulke dingen als die van Van Asselt leveren alweer
de bewijzen van de verregaande on-
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nozelheid, waarin men in het vrome of liever huichelende Holland omtrent Indië
steeds blijft verkeren. Die onnozelheid is het, die mij dagelijks meer en meer van de
dienst van het Bijbelgenootschap doet walgen en die mij noodzaakt nu en dan eens
met de rauwe waarheid voor de dag te komen. Zou ik de enigste zijn die zo tot u
spreekt?
De ellendige middelen waarmee ik hier sukkel om mijn goederen goed in te pakken,
hebben mij geheel en al uit mijn humeur gebracht. Het enigste wat mij te doen is, is
hoop te hebben dat alles overkomt. U allen het goede toewensende ben ik,
hooggeleerde heer, UH gel. Dw. Dn. H.N. van der Tuuk
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Jaren in Nederland
(1857-1868)
64.
Van der Tuuk was donderdag 1 oktober 1857 in Nederland terug; hij schrijft op 7
oktober een brief aan zijn oude studievriend Willem Doorenbos, die toen rector was
van het Gymnasium in Winschoten. Elise A. Haighton in haar boekje over Doorenbos
(1906) citeert er het volgende uit:
Donderdag voor een week ben ik uit het land waar de peper groeit met de landmail
in dit vrome Boeotië aangekomen. Ik brand van verlangen u te zien; daarom schop
de jongens voor een paar weken uit de school, want waarlijk, ik zal de tijd niet hebben
tot u te komen; gij weet, hoe die vrome heren erop staan, dat ik voor mijn traktement
naar behoren werk.

65.
De jaren dat Van der Tuuk in Nederland verbleef, van oktober 1857 tot april 1868,
zijn vooral jaren van wetenschappelijke arbeid geweest, van de uitwerking der
verworven bouwstoffen en van talrijke publikaties, waaronder een aantal
standaardwerken. Over de betekenis van Van der Tuuk voor het Bataks, schreef dr.
P. Voorhoeve in ‘Languages of Sumatra’ (1955):
De grondslag voor de studie van het Bataks werd gelegd door H.N. van der Tuuk.
Men verbaast zich erover hoe deze geniale man erin slaagde met behulp van de
schaarse gegevens over de Batakse taal, die in zijn studententijd te vinden waren,
Batakse teksten vrijwel geheel te begrijpen. Na zijn werk hebben alle oudere gegevens
hun belang verloren. Hij bewerkte het verzamelde materiaal in Holland, waar hij een
spraakkunst, een woordenboek en een leesboek met afzonderlijk deel aantekeningen
publiceerde. Ook op het gebied
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van de spraakkunst (evenals op lexicografisch gebied) werd het voornaamste werk
door Van der Tuuk gedaan. Van der Tuuks Tobase spraakkunst is feitelijk de eerste
volkomen wetenschappelijke grammatica van een Indonesische taal. Voor het eerst
werd hier een taalbeschrijving geboden, die niet uitging van een vooraf vaststaand
vreemd systeem, maar waarin het systeem uit de taal zelf werd afgeleid. (De tekst is
terugvertaald uit het Engels.)

66.
En een modern linguïst als prof. Uhlenbeck te Leiden zei eens, in een dies-college
op 4 februari 1956, sprekende over de taalstudie in de 19de eeuw:
Aan het eind van de 19de eeuw staat een imposant aantal woordenboeken,
grammatica's en taalkundige verhandelingen ter beschikking, op de kwaliteit waarvan
natuurlijk nog veel is af te dingen, maar waarvan enkele toch tot op de huidige dag
onovertroffen zijn. Ik noem hier als voorbeelden Kleinschmidts bewonderenswaardige
beschrijving van het op Groenland gesproken Eskimo, van 1851 en Van der Tuuks
even grote prestatie: zijn descriptie van het Toba-Bataks (1864-'67).

67.
Terwijl hij nog maar bezig was met de bewerking van zijn materiaal, dus enige jaren
vóór de verschijning van zijn klassiek geworden ‘Tobasche spraakkunst’ in 1867
(die ruim honderd jaar later nog in een Engelse vertaling herdrukt werd in de
Translations Series van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde),
maar wel na de publikatie door het Bijbelgenootschap van zijn
‘Bataksch-Nederduitsch woordenboek’ (1861), werd Van der Tuuk door de Utrechtse
universiteit tot doctor honoris causa benoemd. Op de Algemene vergadering van het
Bijbelgenootschap van 1861 deelde het Hoofdbestuur mede:
De grote verdienste die onze afgevaardigde zich omtrent taal- en letterkunde van
onze Oost-Indische archipel verwerft, is openlijk erkend door de Utrechtse
Hogeschool, die hem bij gelegenheid van haar jongste gedachtenisfeest (bedoeld
wordt het 45ste lustrum) de eretitel verleende van Doctor in de Letteren.
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68.
Daar waren overigens de nodige wrijvingen aan voorafgegaan. Doorenbos vertelt
dat Van der Tuuk door zijn respectloze houding tegenover verschillende van zijn
mede-oriëntalisten ergernis had gewekt, en daar waren hooggeëerde predikanten
en hoogleraren bij. De kring was klein en wat Van der Tuuk met zijn bekende
loslippigheid in gezelschap ten beste gaf, werd onmiddellijk overgebriefd, ook zijn
oordeel over de bewierookte prof. Taco Roorda. Tussen hem en van der Tuuk bestond
niet alleen een fundamenteel verschil in taalkundig inzicht, ook een ‘incompatibilité
d'humeurs’. De kamergeleerde Roorda stond hier tegenover de ‘fieldworker’ Van
der Tuuk. Tekenend voor dit inzicht is wat Van der Tuuk aan zijn wél gewaardeerde
collega Cohen Stuart schrijft (in doc. 71). Doorenbos:
Geen wonder dat hij vijanden kreeg die hem tegenwerkten. Zo wilden o.a. Rutgers
en Juynboll hem door de litteraire faculteit te Leiden honoris causa tot doctor in de
letteren benoemen, doch dit verhinderde Roorda, maar toen zette prof. Millies het te
Utrecht door.

69.
Met de uitgave van het tweede deel van deze ‘Tobasche spraakkunst’ in 1867 rondde
Van der Tuuk zijn studieperiode voorlopig af, waarna hij zoals hij in zijn inleiding
schreef, eerst nog wat ‘braak zou gaan liggen’. Het voor zijn tijd zeer bijzondere
van deze tweedelige Toba-Batakse spraakkunst is dat Van der Tuuk niet uitging van
de klassiekwesterse grammaticale categorieën, maar van het Bataks zelf. Hiermee
was hij zijn tijd een eeuw vooruit. Dat het met de uitgave van zijn wetenschappelijke
werken niet altijd even vlot is verlopen, kunnen we opmaken uit een brief van 5 april
1864 aan de secretaris van het Bijbelgenootschap. Het gaat hier om het eerste deel
van zijn Tobase spraakkunst.
Het ongelukkigste van alles is, dat ik en mijn werk eronder lijden moeten, want het
is voor mij van het hoogste belang, om zo spoedig mogelijk naar Indië te gaan, daar
ik hier nimmer zal genezen. Daarbij staat mij het leven op kamers zo tegen, dat ik
in gedurige agitatie moet zijn om het uit te kunnen houden. Ik hoopte door het drukken
van mijn spraakkunst, die voor mij zeer noodzakelijke agitatie te
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hebben, maar moet mij nu maar op het Maleise woordenboek werpen uit gebrek aan
iets beters, want wie weet hoe lang die ploerten over de prijs zullen haspelen.

70.
Wie mocht denken dat Van der Tuuk gedurende zijn verblijf in Nederland zich
uitsluitend aan wetenschappelijke arbeid heeft gewijd, vergist zich. Hem zou nooit
enige rust gegeven zijn, omdat hij de onrust zelve was. Hij geraakte onmiddellijk in
conflicten en polemieken. Allereerst in een zeer geruchtmakende met prof. Taco
Roorda, die op het gebied van de Indonesische talen, speciaal het Javaans, voor de
grote gezaghebbende figuur gold. Men moet zich de onaantastbare positie van Roorda
eerst goed indenken, vóór men beoordelen kan, welke indruk de aanvallen van Van
der Tuuk in Nederland maakten. Roorda, door Van der Tuuk steeds ‘het Delfts orakel’
genoemd, was jarenlang op zijn hoogleraarszetel te Delft en later in Leiden (na
1864), de enige figuur van allure geweest, maar - hoe kan het anders? - wat
zelfgenoegzaam geworden door alle officiële erkenning en de verering van zijn
discipelen. In de brieven van Van der Tuuk uit Baroes hebben we reeds enkele
schampere opmerkingen gevonden aan het adres van Roorda (‘ingebeelde gek’)
evenals in het ‘Bataksch Leesboek’, 4de stukje van 1862 (‘Roorda die zijn oren
verstopt heeft’, de ‘naschrijvende Roorda’ enz.), maar eerst in 1864, nadat Van der
Tuuk zich terdege had gedocumenteerd, werd de grote aanval op Roorda ingezet
met een brochure ‘Taco Roorda's beoefening van 't Javaansch bekeken’. Het ontbrak
Van der Tuuk niet aan argumenten om Roorda's misvattingen te signaleren - ze
nemen in zijn boekje tientallen bladzijden in - maar het betoog is ook tegen Roorda
persoonlijk gericht en tegen diens gezag als wetenschappelijk man; het is geschreven
in een spottende, bijtende toon die rancune verraadt.
Om mij bij u te verontschuldigen over de harde toon, die ik tegen de heer Roorda
heb aangeslagen, moet ik u zeggen, dat ik er iets mee beoogde, dat voor mij van zeer
veel belang is, namelijk: Roorda te beletten zich voortaan weer over mij uit te laten.
Had Roorda mij in het openbaar willen bestrijden als iemand, die hij redenen had
voor de beoefening van een Oostindische taal ongeschikt te achten, ik had hem een
fluwelen pootje gegeven en zou

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

115
hem dan uitdrukkelijk boven taalliefhebberende beschouwers ver hebben verheven.
Maar de heer Roorda, die zoveel op mij voor heeft, heeft naar het zeggen van iemand,
die ik geloven moet, misbruik gemaakt van de hoge rang die hij bekleedt en van het
gezag dat hem als beroemd man, door sommigen toegekend wordt. Hij schreef brieven
over mij aan personen die mij niet kenden en op zijn rechtschapenheid bouwende,
alles voor waarheid opnamen, wat hij geliefde in te brengen tegen mij, die als
afwezende en niet bevroedende welke een machtige vijand ik had, mij niet kon
verdedigen. Wanneer het geschiedde, kan ik niet zeggen, want de officiële mist
zweeft over de juiste tijd en nadere bijzonderheden - die ik buitendien voor het oor
van het publiek ongeschikt acht.

71.
Uit het vervolg van de brief komt ook de grief naar voren van de fieldworker Van
der Tuuk tegen de schrijftafelgeleerde Roorda. Een ‘pantoffelheld’ noemt Van der
Tuuk hem.
Misschien was het wel toen Si Singa Mangaradja in mij een spion zag van Goepponi
(‘Compagnie’, het gouvernement) die hij schuldig oordeelde de dood aan de slachtpaal
te sterven om naderhand in de maag zijner medemensen een graf te vinden. En
misschien zat de heer Roorda terzelfdertijd, omringd van de gemakken des levens,
gevierd door hoog en laag, met pantoffels aan, en als een echte Hollander, lurkende
aan zijn Goudse pijp die brieven te schrijven. Gij begrijpt, dat ik dit niet bekend zou
hebben gemaakt, zo gij en anderen mij niet hadden verweten, de heer Roorda op een
onwaardige wijze behandeld te hebben.

72.
Met wat hierboven staat, heeft Van der Tuuk in zekere zin de ‘voorgeschiedenis’ van
zijn polemiek met Roorda uit de doeken gedaan en zijn drijfveren bekend gemaakt,
niet van zijn aanval op Roorda - die was hij in ieder geval begonnen op grond van
verschil in taalkundig inzicht - maar van de wijze waarop hij dit doen zou: fel en
persoonlijk. Welke bezwaren had Van der Tuuk tegen Roorda als taalgeleerde?
Verschillende. Dat Roorda zijn grammatica uit een filosofisch systeem (een uitwerking
van Fichte's logicistische wijsbegeerte) had afgeleid, in plaats van uit een ‘on-
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bevooroordeelde waarneming der taalfeiten’. En verder dat Roorda het Javaans als
een soort grondtaal beschouwde, die hij een bijzondere positie deed innemen en
waaruit hij zelfs woorden uit andere Indonesische talen ging ‘afleiden’. Ernstig
achtte Van der Tuuk ook de consequenties van Roorda's taalbeschouwing - juist
omdat Roorda van een verkeerde premisse uitging - voor de grammaticale
beschrijving van andere Indonesische talen.
Mij is een hoge toon ten laste gelegd, omdat ik het werk van de heer Roorda op het
gebied der Javaanse taalkunde hard heb beoordeeld, en ik heb daar vroeger het
stilzwijgen op bewaard, niet bevroedende dat ook gij, die weet dat ik u niet voor een
Roordaïet houd, mij iets dergelijks zoudt voor de voeten werpen. Ons taalgebruik
verstaat onder ‘op hoge toon spreken’, de afkeurende wijze waarop zich iemand over
iets uitlaat, zo hij uit de hoogte spreekt, d.i. zich niet verwaardigt of de moeite geeft
de redenen van zijn afkeuring aan te voeren. Ik daarentegen heb mij die moeite wél
gegeven, en mij dus niet aan een hoge toon schuldig gemaakt. Onder ‘hoge toon’
zijn te sorteren uitdrukkingen als de volgende: ‘nu het Javaans zo goed beoefend is
geworden, zal men voortaan weinig moeite meer hebben de daaraan verwante talen
grammatisch op te helderen’ of ‘het Javaans is de nauwkeurigst bekende, best
beoefende, meest volmaakte taal, wier kennis niet alleen de toegang tot die van al
haar zusters vergemakkelijkt, maar zelfs de onmisbare voorwaarde is, om daarin
enigszins dieper door te dringen’ of ‘dat ontcijferen van Kawi-inscripties beduidt
immers niets, zodat een man die zich met zoiets bezig houdt, zijn tijd verbeuzelt’ of
‘de studie van een taal die zo arm is als het Maleis kan hoegenaamd niets geven’ of
‘dat Maleis leer ik in zes weken’ enz. Wie meer staaltjes van die aard verlangt, knope
een intieme kennismaking aan met ‘de africhters’ of, zo deze uit overmaat van
majesteit voor hem ontoegankelijk zijn, met een ‘afgerichte’.
Gij beschuldigt mij verder van onbillijkheid jegens de verdiensten van Roorda,
maar of dit ernst is, meen ik te moeten betwijfelen, daar gij toch beter dan ik, die
geen bijzondere studie van het Javaans heb kunnen maken, hebt moeten zien hoe
Roorda zelfs ge-
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makkelijk te verstane woorden geheel heeft overgeslagen en dat hij reeds lang
uitgegeven werken niet eens heeft willen doorlopen? Heb ik niet, ofschoon ik reeds
lang redenen mocht vinden het tegen hem op te nemen, geduldig het stilzwijgen
bewaard en eerst toen hij met een bijvoegsel op Gericke's Javaans woordenboek,
waarin geen spoor te zien is van een gezette studie van de taal, durfde voor de dag
komen, mijn tijd gaan verkwisten met iemand aan de kaak te stellen, die door lompe
bewonderaars en een bekrompen gouvernement als ‘de grote man’ beschouwd werd,
op wiens werk aanmerkingen te maken bijna gelijkstond aan heiligschennis? De
wierook hem toegezwaaid, had hem bedwelmd in doen dutten op een bed van
lauweren, dat de profetische Samuel Keijzer (doceerde Mohammedaans recht aan
de Koninklijke Academie te Delft voor opleiding van Indische ambtenaren) voor hem
had gespreid. Het was, dunkt mij, hoog tijd hem te redden uit die doodsslaap, die
besmettelijk van aard, ook zijn leerlingen zou gaan bevangen. Gij spreekt van een
leven als het zijne op zo'n wijze, alsof het zich bijzonder had onderscheiden door
een schoon streven, maar zijt ons het bewijs schuldig gebleven, dat Roorda de roem
verdiend heeft, die hij - Joost weet hoe! - in ons land heeft kunnen inoogsten. Is het
omdat hij een goed gebruik gemaakt heeft van zijn alvermogende invloed bij het
Ministerie Baud (R.I.P.)? Heeft hij toen geijverd voor de studie der Oostindische
talen, heeft hij jongelieden die lust hadden voor taalstudie bij het gouvernement
aanbevolen, om ter aanlering van een taal naar Indië gezonden te worden? Weliswaar
nam hij nu en dan een jongmens onder zijn bescherming, maar steeds onder
voorwaarde, dat hij te Delft zo lang zou moeten vertoeven, dat hij hem voor de nieuwe
taak berekend mocht achten en van hem kon zeggen: ‘hij is zeer knap; hij heeft zeer
veel van mijn lessen geprofiteerd.’ Onder zijn eigen leerlingen kon hij natuurlijk
slechts zelden iemand vinden, aan wie hij gerust de taak van een nieuwe taal te
ontginnen, mocht toevertrouwen, want de goede man kenmerkt zich door een methode
die alle onafhankelijkheid moet doden en aanleiding gaf onze tegenwoordige Minister
van Koloniën er de term van ‘africhting’ op toe te passen. Hij wilde bovendien
zichzelf de eer geven de eerste te zijn die de studie der
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Oostindische talen op een vaste grondslag vestigde, opdat het volgend geslacht hem
als een taalwetgevende Mozes kon vergoden. Maar ongelukkig rekende hij buiten
de waard, buiten het lot dat hem een lelijke poets speelde door hem op het denkbeeld
te brengen, dat de taal waaraan hij zijn leven had beginnen te wijden, de voornaamste
en belangrijkste onder de zustertalen was, zodat de kennis van iedere andere
Oostindische taal alleen door haar bevorderd kon worden. Het was een zonderling
denkbeeld, waarvoor niet de minste grond was te vinden, maar dat hij moest koesteren,
omdat het zo natuurlijk was bij hem, die nooit zijn dierbaar ik vergeet op de voorgrond
te plaatsen. Zie eens wat er van de Maleise spraakkunst geworden is onder de operatie
van een De Hollander, die zwerende bij Roorda, slechts dat in het Maleis ziet, wat
Roorda in het Javaans moest zien. Gijzelf die van alle beoefenaars van het Javaans,
het meest aan het Maleis gedaan hebt, zult mij toch toegeven, dat het Maleis door
De Hollander (hoogleraar aan de K.M.A. te Breda) mishandeld is, omdat hij het in
een korset heeft gewrongen, dat Roorda voor het Javaans fabriceerde. Misschien
echter zult gij niet met mij instemmen, zo ik beweer, dat Pijnappels geraamte van
een Maleise spraakkunst, hoeveel het ook te wensen moge overlaten, als een boekje
mag aanbevolen worden, dat juist omdat het zo weinig bladzijden beslaat, oneindig
veiliger is voor een leerling dan dat ding van De Hollander, dat ik niet anders kan
noemen dan een bord ongezonde kost, waaraan men een smaakje heeft zoeken te
geven door een boel zout en peper uit de keuken van Roorda. Iemand die geen studie
van die ongelukkige taal maakt, vervalt door De Hollanders werk licht tot het
denkbeeld, dat zij vrij nauwkeurig is onderzocht, want men ziet er een stelsel in, dat
door de ruimte die het beslaat, zo volledig schijnt, dat hij de studie van het Maleis
heeft uitgeput. Dat Pijnappel (hoogleraar aan de Academie te Delft) hier en daar
door de beschouwingen van zijn oude leermeester op een dwaalspoor is geraakt, durf
ik tot mijn leedwezen niet ontkennen, maar ik bezwaar mijn geweten niet zo ik
beweer, dat Pijnappel getoond heeft de goede weg op te willen, terwijl De Hollander,
koppig als het beest waarmee Ajax vergeleken wordt, de distels eet waarmee hij
vreest gekastijd te worden,

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

119
want ik houd het voor zeker dat hij niet vrij te pleiten is van vrees voor de officiële
man, die het gouvernement jaarlijks naar Breda afvaardigt om de cadetten het examen
af te nemen. Maar genoeg voor heden, daar ik u niet verdenk van te grote partijdigheid
jegens Roorda. Dat gij met Dr. David Koorders de heer Roorda ‘liefhebt en vereert’
verstout ik mij te betwijfelen en ik geloof dat die veelbelovende doctor in de theologie
die frase gebruikt, om zich te dekken voor het verwijt, geen tijd over gehad te hebben
voor de verdediging van zijn afgod. Met minzame groeten en de betuiging van mijn
hoogachting, ben ik als steeds, de uwe.

73.
In 1863 was door het Bijbelgenootschap als afgevaardigde voor de Soendalanden
benoemd dr. W.H. Engelmann. Te Amsterdam heeft hij zich onder leiding van Van
der Tuuk nog enige maanden voorbereid op zijn taak en werkzaamheden op Java.
Uit de toon van Van der Tuuks brieven aan Engelmann, maar ook uit de wiijze waarop
Van der Tuuk elders over Engelmann schrijft, blijkt dat beiden bevriend waren
geraakt. Als Engelmann medio 1864 naar de Soedalanden gaat, vergezelt Van der
Tuuk hem tot Marseille en reist dan via Bordeaux, Parijs en Antwerpen terug naar
Amsterdam. Een verslag van deze reis vinden we in een brief aan Engelmann d.d.
28 juli 1864 en het is ook op deze brief dat hij zinspeelt in de hieronder volgende,
geschreven op ‘oudejaarsavond 1864’.
Amice! Mijn brief die ik u poste restante Caïro schreef, schijnt gij of niet ontvangen
te hebben of niet hebben willen beantwoorden, omdat gij het misschien te druk had
met de Nubische schonen. Wat ik u daarin schreef, zal ik hier niet herhalen, om niet
teveel tijd aan deze te besteden, temeer daar ik mijn reis van Marseille naar
Amsterdam niet meer zo in detail kan vertellen en gij er geen belang in zoudt stellen.
Ik zal mij dus bepalen tot het nieuws. Roorda heeft tegen mij geschreven en ik weer
tegen hem. Mijn stuk (‘Opmerkingen naar aanleiding van een taalkundige bijdr. v.d.
Hglr. R.’) zend ik u niet, omdat ik het op eigen kosten heb moeten laten drukken en
het debiet van mensen zoals gij moet komen. Ik heb alleen de drukkosten te bestrijden
gehad, en met veel hocus-pocus van de uitgever verkregen, dat hij de
advertentie-brocheerkosten
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enz. op zich nam. Zo ik het u zond, zou het misschien te Batavia of elders gaan
circuleren en mij van een getal kopers beroven. Van Van der Jagt kreeg ik een brief,
waarin hij mij schreef dat Koorders en Cohen Stuart Roorda tegen mij in bescherming
zullen nemen. Of dit Roorda helpen zal, is de vraag, want ik heb mij er nu juist op
gespitst heel bedaard zotheden van hem te verzamelen, die ik in een voorrede van
het tweede stuk van mijn Tobase spraakkunst zal plakken. Hij zal last van mij hebben
niettegenstaande alle leerlingen van hem. Ik zou gaarne eerst willen lezen wat C.St.
en K. tegen mij zullen aanvoeren, en dan eerst zal ik mijn stuk uitgeven. Ik heb in
de laatste tijd niets anders dan Javaans gedaan en vrees dat mij dit nogal zal ophouden,
maar dat doet er niets toe, want te eerder ben ik met het Balinees klaar. Ik vind thans
zoveel dwaasheden van Roorda, dat hij er nog ferm van langs zal hebben en dat troost
mij. Zo gij er gauw bij zijt, zult gij mijn stuk van Lange, die er dertien exemplaren
van genomen heeft, kunnen krijgen. Het is verdomd hatelijk, dat men geen uitgever
voor dergelijke dingen kan vinden en de dupe van zijn ijver wordt. Van der Jagt zit
op Bali en heeft een weidse brief geschreven over de hoofden, die hem, zegt hij,
goed hebben ontvangen, omdat hij hun vertelde dat hij uit naam van Europa hun iets
kwam leren dat zij niet kenden en tevens van hen kwam leren wat Europa niet wist.
Hij heeft dus het plan om zich op de kennis van Bali toe te leggen, maar ik geloof
dat er niet veel van komen zal.
Van mijn Maleis woordenboek komt de Hemel zij dank! niets, want niemand
tekent er op in en als ik er geen duiten bij verdien, zet ik geen pen op papier. Van de
Leidse beoefenaars der Oostindische talen hoor ik niets. Men klaagt over het onderwijs
van Pijnappel, zodat Roorda de meeste toeloop heeft. Uw boezezmvriend Keijzer
zwijgt en is als secretaris van het Instituut afgetreden en door Bleeker vervangen.
Wij hebben in geen half jaar iets van het ‘Tijdschrift’ (bedoeld worden de zg.
‘Bijdragen’) gehoord na hetgeen Roorda tegen mij heeft aangevoerd, hetgeen in
augustus reeds verschenen is. Roorda heeft een derde uitgave van zijn ‘Deelen der
Rede’ gegeven en er weer die aardigheid over calamo gedebiteerd, waarover ik hem
natuurlijk zeer lekker poeier heb
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gegeven. De vent is een ingebeelde gek en zegt in zijn ‘Voorrede’, dat de
aanmerkingen die Te Winkel tegen hem gemaakt heeft, te danken zijn aan
misverstand. Van de jonge Bruining hoor ik, dat Roorda met Te Winkel op een goede
voet staat, hetgeen niet belet dat Te Winkel aan Jan en alleman de inhoud van Roorda's
brieven mededeelt en er vooral opmerkzaam op maakt, dat R. in de schulp kruipt. Ik
geloof dat die Te Winkel een verbazende ploert is, want ik vind zo'n wijze van
handelen allesbehalve loyaal. Wat Cohen Stuart beweegt de partij van Roorda op te
nemen is mij onbegrijpelijk. Of voelt hij zelf het Kawi van de door Friederich
uitgegeven werken verwaarloosd te hebben? Hoe meer men voor Roorda tegen mij
schrijft, hoe liever het mij is, want dan kan ik Roorda nog eens ferm beet hebben.
Hij heeft onlangs aan Millies verteld, dat hij omtrent het Soendaas grote
verwachtingen heeft van Koorders en dat het Bijbelgenootschap zijn geld verkwistte,
daar de beoefening van het Soendaas zonder u ook wel plaats gehad zou hebben. Gij
zult met Koorders wel spoedig ruzie krijgen, vooral als gij u over Roorda uitlaat.
Voor u is het geraden niet te veel met hem in aanraking te komen. In de hoop dat
deze brief terecht komt en door u beantwoord zal worden, eindig ik in haast,
t.t.H.N.v.d. Tuuk

74.
Uit de notulen van de Hoofdbestuursvergadering van het Bijbelgenootschap van 10
januari 1866 blijkt dat er een brief binnengekomen is van de oud-resident van Timor,
I. Esser.
Omtrent de missive van de heer I. Esser d.d. Zeist 11 dec. 1865, preadviseert de
eerste commissie, dat het door de heer Esser geavanceerde aangaande dr. H.
Neubronner van der Tuuk aan het bestuur niet bekend is, maar dat het bestuur wel
kent en hoog waardeert de werkzaamheid van deze afgevaardigde in dienst van het
genootschap. Na een zeer uitvoerige beraadslaging inzonderheid betreffende de heer
Van der Tuuk en de tegen deze ingebrachte bezwaren, wordt het preadvies der eerste
commissie aangenomen. Voorts wordt aan de eerste commissie opgedragen een
preadvies over de vraag, of het Hoofdbestuur, naar aanleiding van het ge-
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schrevene door de heer Esser, in verband met zekere opgewekte suspiciën en
circulerende geruchten, zich geroepen moet achten een onderzoek in te stellen naar
het religieus standpunt van de heer Van der Tuuk en zo ja, op welke wijze zodanig
onderzoek zou behoren te geschieden.

75.
Intussen bleek Van der Tuuk ingelicht, waarschijnlijk door de secretaris van het
genootschap ds. J. van Leeuwen (sinds 1864) met wie hij bevriend was, zoals ook
uit de toon van zijn latere brieven aan het Bijbelgenootschap blijkt. Hoe het ook zij,
hij was op de hoogte van wat besproken was. Dit blijkt uit een brief van 18 januari
1866 aan zijn oudstudiegenoot B.D.H. Tellegen wiens naam al eerder gevallen is in
doc. 18, blz. 18. Van der Tuuk schrijft na eerst gesproken te hebben over de
‘orthodox-conservatieve huichelaars’ en ‘femelaars’ in het Nederlandsch
Bijbelgenootschap, het volgende:
Men heeft in de laatste vergadering van het bijbelgen. twee uren lang gedelibereerd
of het niet goed zoude zijn om mij officieel de vraag te doen of ik wel christen was,
maar men is tot geen besluit kunnen komen, denkelijk omdat men wel weet dat men
het recht niet heeft op mij een inquisitie toe te passen. De president van het bijbelgen.
is de Amsterdamse burgervader, die opgezet door een geestdrijver wiens neef zijn
zuster heeft gehuwd (zekere Esser, vroeger postdirecteur te Sneek, misschien kent
ge hem), niet begrijpt dat hij als burgemeester geen geloofsvervolging mag instellen.
Hoe het ook aflope, ik zal mij dapper tegen die Droogstoppels verweren, daar ik niet
om hun gunsten verlegen ben en in Engeland ook wel aan de kost kan komen.

76.
Uit het vervolg van deze brief blijkt dat Van der Tuuk er in deze tijd aan gedacht
heeft het Bijbelgenootschap vaarwel te zeggen, maar dat hij ondanks zijn verzekering
dat hij in Engeland wel aan de kost kon komen, nog heel wat moeilijkheden voor
zich zag. Hij heeft in ieder geval aan zijn vriend Roos geschreven dat hij graag in
dienst van het Gouvernement zou komen om uitsluitend wetenschappelijk werk te
doen. Hij schrijft aan Tellegen:
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't Spijt mij dat Roos u verteld heeft dat ik gaarne in dienst van het Gouvernement
zoude willen overgaan, en u heeft verzocht de Minister van Koloniën er eens over
te spreken, want ik geloof dat het Gouvernement zich tot Roorda zal wenden, en dus
alles behalve iets goed van mij zal horen. In de Bataklanden zoude ik in deze tijd
nog veel kunnen uitrichten bij een normaalschool die men van zins is daar op te
richten, maar ik geloof dat het Gouvernement zich weder tot Roorda zal wenden die
dan natuurlijk één zijner leerlingen daarvoor bestemmen zal. Te Leiden zijn mij Veth,
Rutgers, Dozy en Leemans genegen, maar of zij sterk genoeg zijn om tegen Roorda
te durven adviseren, weet ik niet. Zo gij dus werkelijk de Minister van Koloniën over
mijn belangen wilt onderhouden, dan verzoek ik u hem aandachtig te maken op de
Bataklanden of Bali alwaar ik het Kawi zoude kunnen exploiteren. Ik zie niet in
waarom ik niet evengoed als Friederich en Cohen Stuart in Indië werkzaam zoude
kunnen zijn in 't belang der wetenschap. Ik zeg in Indië, want er is daar nog zoveel
te leren dat een wetenschappelijke betrekking hier te lande eigenlijk weggesmeten
geld is, vooral als men zo weinig methode heeft van onderwijzen als zekere Heren,
wier handboeken door overmaat van geleerdheid in Indië onbruikbaar blijken te zijn
omdat men er de viva vox, bij zulk een duisterheid een groot vereiste, niet ter
opklaring bij zich heeft.

77.
Intussen brengt de eerste commissie rapport uit. Het blijkt dat Van der Tuuk juist in
deze commissie zijn beschermers heeft. Het rapport is een staaltje van diplomatie.
Uit de notulen van het Hoofdbestuur van 14 februari 1866:
Namens de eerste commissie wordt gerapporteerd, dat zij zich overeenkomstig de
last haar opgedragen, heeft bezig gehouden met de vraag of er gegronde redenen
bestaan om een onderzoek in te stellen naar de godsdienstige gevoelens van de
afgevaardigde Van der Tuuk. Zij meent die vraag ontkennend te moeten
beantwoorden, in aanmerking nemende dat de Instructie van de heer Van der Tuuk
geen termen aanbiedt om zodanig onderzoek in te
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stellen; dat zijn adviezen strekkende de voortplanting van de islam tegen te gaan en
de uitbreiding van het christendom te bevorderen, meermalen hebben getoond dat
hij het christendom waardeert; dat hij zich met name in één zijner geschriften over
het Mozaïse scheppingsverhaal heeft uitgelaten op een wijze, die van ingenomenheid
met de bijbel getuigt; dat het tegendeel uit zijn geschriften nooit is gebleken en dat
door de heer Esser hoegenaamd geen feiten van zijn ongunstige beoordeling zijn
aangevoerd. De vergadering conformeerde zich aan dit preadvies.

78.
Alsof er met Van der Tuuks christelijke gevoelens niets aan de hand is wordt in de
Hoofbestuursvergadering van 13 juni 1866 het volgende bekend gemaakt. Toch had
Van der Tuuk in een artikel in De Nederlandsche Spectator van 5 juni, van ruim een
week tevoren, reeds wraak genomem op Esser die hij voorstelt als het type van de
‘bigotte christen’. Geen woord daarover in de vergadering!
Wordt overgelegd een uittreksel uit de Tobasche grammatica van Van der Tuuk in
het Hoogduits, gedrukt te Barmen voor rekening van het Rijnse zendingsgenootschap,
aldus getiteld: ‘Kurzer Abriss einer Battaschen Formenlehre’ von H.N. van der Tuuk,
verdeutscht durch A. Schreiber. Naar aanleiding van dit stuk maakt prof. Nieuwenhuis
opmerkzaam op de grote moeite en zorg, door de heer Van der Tuuk aan de instatuatie
van de missionair Schreiber ten koste gelegd en uit de wens, dat dit aangenaam blijk
van Van der Tuuks belangstelling in het zendingswerk onder de Bataks door de
vergadering ad notam genomen en naar waarde worde geapprecieerd. Besloten wordt
aan de heer Van der Tuuk deswegen het genoegen der vergadering te betuigen.

79.
In 1866 raakte Van der Tuuk nog in een andere polemiek verwikkeld met een zekere
A.E.C. over de toestanden in de Bataklanden (De Nederlandsche Spectator van 9 en
30 juni 1866).
A.E.C. zegt ook, dat de bevolking van Atjeh en die der onafhankelijke Bataklanden
zo ongunstig afsteekt bij die van Man-
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daïling; hij zegt zelfs dat de eerste beneden het dierlijke is gedaald! Weet A.E.C.
niet, dat in de onafkankelijke Bataklanden zonder dwangcultuur benzoë geteeld
wordt voor de vreemde markt door Inlanders die zelf geen wierook gebruiken en die
denken dat die gomsoort bestemd is voor een natie zonder mond om zich door de
neus met de vette geur te kunnen voeden? Heeft hij nimmer Atjehse kledingstukken
en wapens gezien? Weet hij niet dat Atjehers duizenden pikols korrelpeper voor de
Europese markt leveren, niettegenstaande zij zelf slechts Spaanse peper nuttigen en
denken dat de korrelpeper door de Europeaan in zijn koud en vochtig land ter vulling
van bultzakken gebezigd wordt ten einde warm te kunnen slapen?
Weet hij ook niet dat de onafhankelijke Bataklanden zoals Silindoeng, Toba Na
Sae, de bovenlanden van Baroes en Singkel sterk bevolkt zijn, terwijl Mandaïling
zeer slecht bevolkt is? Heeft hij ooit het onderscheid gezien tussen de kolossale
huizen van de Toba-Batak en de krotten van de Mandaïlinger? Weet hij niet dat in
het onafhankelijke Toba nog boeken gemaakt worden, terwijl in Mandaïling die
boomschorswerken zeer schaars zijn? Weet hij ook niet, dat juist de Mandaïlingers
- denkelijk uit grote liefde voor de dwangkoffie-cultuur en de zeer fraaie en brede
wegen - van alle Bataks de meest verspreide zijn, zo dat men ze overal aantreft, tot
zelfs op het Maleise schiereiland onder het Engels bestuur? (9 juni.) Dat men nog
mensen eet in de Bataklanden is ook waar, maar dat is nog geen bewijs dat de
bevolking beneden het dierlijke gezonken is; zoudt ge de christenen, die radbraakten,
vierendeelden, pijnbankten, heksen verbrandden, enz. enz. beneden de dieren stellen?
Ik hoop dat ge een te goed christen zijt om zoiets te durven beweren. Het menseneten
van de Batak geschiedt niet uit liefhebberij - ik heb zelfs Bataks gekend, die het
mensenvlees verafschuwden - maar als een strafoefening, die men toepast op spionnen
- als zodanig ben ik zelfs tweemaal op het punt geweest in de maag der Bataks te
passeren - en op de erotisch gestemde heren, die met eens anders vrouw te vrij zijn.
Het is zonder twijfel barbaars misdadigers op die wijze te straffen, maar barbaarser
nog is het verbranden van andersdenkenden door de volgers van de godsdienst van
liefde in de
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tijd van dat aandoenlijke kinderlijke geloof, toen men nog van geen moderne theologie
wist. Onze begrippen over de wijze een natie als de Bataks te beschaven, zullen denk
ik nogal verschillen, want naar uw stuk te oordelen loopt gij nogal hoog met de
‘zegeningen’ van ons bestuur. Ik daarentegen geloof, dat er aan die ‘zegeningen’
zekere eigenaardigheden verbonden zijn, die men geen mooie naam kan geven als
bijvoorbeeld: opium, brabbel-Maleis en de suprematie van het een of het ander lepe
hoofd, dat zich door middel der brabbeltaal noodzakelijk heeft weten te maken. Zelfs
de wegen van communicatie kunnen op een wijze aangelegd worden die niet
verontschuldigd mag worden door de in het verschiet liggende voordelen. In een
land waar geen rijtuigen zijn - doe er eens onderzoek naar bij zeker geleerd en dik
heer, die niet noordelijker dan Panjaboengan dorst te gaan - kan een brede weg de
lof wegdragen van een hoofdambtenaar, die zijn ondergeschikte een compliment
maakt over de netheid der afdeling, maar voor de Inlander is het een onrecht, zo er
niet voor betaald wordt, want de indeling van de arbeid bij herendiensten gaat, zoals
ge zonder twijfel weet, zeer onrechtvaardig toe daar de hoofden niet alleen hun
talrijke verwanten, maar ook degenen die wat afschuiven van het werk kunnen
vrijstellen, zodat het overige gedeelte van de bevolking des te meer gedrukt wordt.
(30 juni.)

80.
Van de erkenning van het Hoofdbestuur voor de medewerking die hij aan de
missionaris Schreiber heeft verleend, moet Van der Tuuk eenvoudig nota hebben
genomen. Uit de stukken berustend op het Bijbelgenootschap blijkt niets van een
reactie van Van der Tuuk, al zal hem een gevoel van genoegdoening niet vreemd zijn
geweest na het optreden van Esser en dat van de voorzitter van het genootschap, de
Amsterdamse burgemeester mr. J. Messchert van Vollenhoven die Esser als
aangetrouwd familielid persoonlijk gekend moet hebben. In ieder geval gaat Van
der Tuuk zijn gang en revancheert zich na 5 april nog een keer met een honend artikel
in ‘De Nederlandsche Spectator’ van 2 september 1866, getiteld Een evangelie-bazuin
te steeken door ‘I. Esser’, geschreven naar aanleiding van een prospectus, waarin
Esser de uitgave
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aankondigt van een Maleis dagblad ‘De evangelie-bazuin’, door hem te redigeren.
Na ons met citaten te hebben laten zien hoe erbarmelijk het Maleis van Esser is, laat
hij hem eerst zelf aan het woord om daarna als volgt verder te gaan:
De heer Esser: ‘Ik heb er lang over gedacht en veel gesproken. Menigmaal gevoeld
dat ik deze taak moest aanvaarden, omdat de Heer mij in staat gesteld heeft populair
te schrijven, ook in het Maleis. Ongeveer honderdduizend exemplaren van
verschillende Maleise christelijke geschriften, gelithografeerd of gedrukt met
Arabische of Romeinse karakters zijn vooral door de vereniging voor christelijke
Maleise letterkunde te Batavia en hulp van christelijke vrienden in Nederland
verspreid en ik heb er de zegen van mogen zien tot op het verwijderde Timor.’
Zo het gouvernement uit vrees voor botsingen met andersdenkenden de heer Esser
soms een wenk mocht gegeven hebben van zijn plan af te zien, dan hopen we dat hij
doordrongen van zijn hogere plichten toch zijn gang zal gaan, want een man die zoals
hij met zulk een heilige ijver bezield is, mag zich niet door aardse hinderpalen laten
afschrikken. Hij bedenke toch dat het merendeel der bewoners onzer Oostindische
bezittingen nog ‘in de schaduwen des doods’ zit te verzuchten en het opkomen van
‘de zon der gerechtigheid’ met een juichtoon zal begroeten. We zouden het zelfs van
zeer veel belang achten voor de goede zaak dat de heer Esser, die met aardse goederen
gezegend is, en een goed pensioen geniet, aan zijn werkloos leven te Zeist-Driebergen
vaarwel zei en zelf als zendeling naar Indië optrok om door het levende woord de
nodige kracht aan ‘de Bazuin’ bij te zetten. Hij doe als Mr. W. van der Jagt en wijde
zich aan een leven van ontberingen waarvoor hij in zijn geloof de vereiste kracht zal
vinden. Is hij soms te afgeleefd om zoiets nog te ondernemen, welnu hij leide zijn
kinderen voor zendelingen op en late ze vooral niet in wetenschappen onderwijzen
die zoals de rechten op heidense beschaving gebaseerd zijn. De heer Esser is tot nog
toe slechts een dilettantzendeling geweest en beseffe dus dat het thans voor hem
hoog tijd wordt de naam-christenen te beschamen, die in hem helaas (!) niets
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meer zien dan een liefhebber en hem niet meer lof willen toezwaaien dan aan iemand
die het ‘Onze Vader’ op een dubbeltje weet te schrijven.

81.
Maar alsof dit nog niet genoeg was, bleef Van der Tuuk Esser vervolgen. Toen het
tijdschrift ‘De Heraut’ eens een bloemlezing in het Maleis, uit de bijbel samengesteld
door een zekere I.E., met vreugde begroette, moet Van der Tuuk direct begrepen
hebben wie deze I.E. was. En hij gaat hem te lijf in een spottend en hatelijk artikel
(in ‘De Nederlandsche Spectator’ van 1867). Hij citeert eerst weer een stukje Maleis
proza en schrijft dan:
Met opzet heb ik hier een der beste preekjes als proeve meegedeeld en ben dezulke
voorbijgegaan, waarin door het verkeerd gebruik van een woord dwaas- of
godslasterlijkheden verteld worden, die ongelooflijk zouden zijn, als men niet wist
hoe lichtvaardig dilettanten iets durven ondernemen, waartoe zij niet berekend zijn,
soms alleen met de bedoeling zich als omnis homo te laten aangapen, zonder méér
recht op die naam te hebben dan de weduwe Philips (Muiderstraat v 263), die ons
op haar naambordje ‘Besteedster. Zet ook Lava Mente’ laat lezen.
De schrijver heeft met het Arabisch geen weg geweten en begreep terecht zulke
woorden door een ander woord, tussen haakjes geplaatst, te moeten verklaren, maar
zijn verklaringen zijn meestal van dien aard, dat men ervan zeggen moet: I wish he
would explain his explanation.
Op blz. 119 vinden we dedarah met de betekenis van maagd en op blz. 7 in de
betekenis van duif. Volgens de regelen der zielkunde moet er in de hersens van de
schrijver een verband tussen een meisje en een vogel bestaan, dat slechts verklaarbaar
is uit een vroegere omgang met matrozen van de Koninklijke Nederlandsche Marine,
de guitjes die gewoon zijn de Inlandse dames ‘geelvinkjes’ te noemen. Telkens vinden
we kami (wij) dat de aangesprokene uitsluit, in de betekenis van kita (dat de
aangesprokene insluit), zodat de arme drommel die door dit werkje zich wil stichten,
wel moet denken dat de bloemlezer alleen over zichzelf
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en zijn consorten van ‘De Heraut’ spreekt, en hem, arme Inlander, van het koninkrijk
der hemelen uitsluit.

82.
Ditmaal was men op het Bijbelgenootschap minder over Van der Tuuk te spreken.
We lezen in de notulen van 13 maart 1867:
Voorts gewaagt de voorzitter naar aanleiding van een artikel in het weekblad ‘De
Heraut’ van zekere schimpende opstellen door de heer Van der Tuuk, gepubliceerd
in ‘De Nederlandsche Spectator’. Wordt goedgevonden in een officieel schrijven de
heer Van der Tuuk aan te manen zich te onthouden van zodanig polemisch geschrijf,
als geschikt om het genootschap dat hij dient, in diskrediet te brengen.

83.
In de notulen van 10 april 1867 lezen we:
De secretaris deelt mede, dat de heer Van der Tuuk de juistheid der observaties, die
hem namens het Hoofdbestuur waren gemaakt, erkent en zich verbonden heeft om
zijn strijd tegen ‘De Heraut’ te staken.

84.
Van der Tuuk is veel later, in het Soerabaiaasch Handelsblad van 12 december 1876
nog eens op deze zaak teruggekomen, die hem blijkbaar heel hoog heeft gezeten.
De ‘brave’ Messchert van Vollenhoven, destijds burgemeester van Amsterdam, ging
zich naar aanleiding van enige nummers van ‘De Heraut’, waarin ik uitgemaakt werd
voor een wezen, door de satan uitgekipt, om de kinderen Gods voorzichtigheid te
leren, over mij bij het Bijbelgenootschap, zwaar zuchtend en tranen stortende,
beklagen! Hij had hetgeen ik tegen Esser aanvoerde niet eens gelezen, omdat - zei
hij - de redactie van de ‘Spectator’ uit atheïsten bestond!

85.
In de bekende brief aan prof. P.J. Veth van 14 april 1867 (waarvan het slot reeds
eerder in een ander verband geciteerd is; zie doc. nr. 43) blijkt,
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dat de kwestie met Esser en de handelwijze van het bestuur Van der Tuuk toch zeer
dwars heeft gezeten.
Waarde Hoogleraar, Iemand, die de zitting bijwoonde der Koninklijke Academie
van l.l. maandag heeft mij verteld, dat de heer Sloet onder anderen ook heeft
gesproken van de weinige belangstelling in de studie der Inlandse talen en dat gij
toen partij voor de Hollanders hebt getrokken en melding hebt gemaakt van het werk
van Matthes en mij. Ofschoon ik van uw goede bedoeling overtuigd ben en u zelfs
daarvoor danken moet, geloof ik toch, dat hetgeen gij gezegd hebt, juist de
beschuldiging van de heer S. versterkt. Het is toch ongelukkig, dat het bigotte gedeelte
van de natie de kosten moet dragen van de studie van talen, waarvan de kennis voor
ons van zoveel belang is. Daarbij komt dat lieden in dienst van een genootschap, dat
om geld te krijgen de mening van het gemeen (onleesbaar) moet aanhoren, juist
doordat men hen belast met zulk morswerk als de vertaling van de bijbel, eigenlijk
niet dat kunnen doen wat nodig is. Zo bijvoorbeeld ben ik heilig overtuigd, dat het
Bijbelgenootschap weer een grote teleurstelling ondervinden zal bij de nieuwe
bijbelvertaling in het Maleis, daar deze taal voor een zendeling ontoegankelijk is,
zoals mij onder anderen bleek toen ik met Keasberry te Singapore kennis maakte en
op zijn school geen enkele Maleise jongen zag, maar wel gewezen bedienden, waarvan
sommigen Javanen, Bataks en liplap-Chinezen. Ook op Poelau Pinang vindt men
geen Maleiers op de zendingsscholen. De Maleiers trekken zich overal terug. Niet
alleen dat men moeilijk hun vertrouwen wint, maar het is zelfs zo erg, dat zij u slechts
slechte handschriften willen verkopen en de goede achterbaks houden. Het zou mij
weinig moeite kosten u te bewijzen, dat wat ons over het Maleis door zekere lieden
wordt bericht niet uit de omgang met Maleiers is geput, maar na raadpleging van een
Inlandse schrijver, die nooit tegenover een Europeaan de gemeenzame toon zal
aanslaan, die een taalkundige zozeer behoeft, om bijvoorbeeld zulke woorden als
gerangan te begrijpen. Wat van de Maleiers waar is, is het ook van andere, minder
fanatieke natiën van de archipel, ja zelfs van de Bataks, waarbij ik heel veel moeite
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en tijd heb moeten verspillen, voor ik van de conversatie kon profiteren. En waaraan
lag het? Aan niets anders dan aan de zogenaamde majesteit, die wij ons moeten
aanmatigen om het fatsoen op te houden, zodat men er mij een verwijt van maakte
te familiaar met de Inlander te zijn, ja zelfs de resident F. Netscher (nu in Den Haag)
mij als een gevaarlijk persoon wist voor te stellen. Om een taal goed te leren moet
men met het volk familiaar omgaan, en dit is bij sommige natiën niet anders mogelijk
dan door hun godsdienst aan te nemen. En juist dit zou een genootschap dat van
bigotterie leeft, als een doodzonde aanwitten. Ik geloof niet dat een Europeaan in
staat is een goede vertaling in één der Inlandse talen te leveren.
De lieden die hun vertaalwerk hebben laten drukken zonder daartoe, zoals ik,
genoodzaakt te zijn, zijn allen onbevoegd geweest. Neem eens een proef bij de een
of de ander, die u hoog opgeeft van zijn taalkennis. Vraag hem bijvoorbeeld of men
in de taal die hij heeft bestudeerd, onderscheid kan uitdrukken als bijvoorbeeld in
de onze tussen ‘is hij ziek?’ en ‘zou hij ziek zijn?’ Hij zal u, zo hij tot de species
behoort, die gaarne vertalen, brutaal antwoorden dat het er zo nauw niet op aan komt.
En toch, al die fijne onderscheidingen worden in gindse talen even goed uitgedrukt
als in de onze. Ik heb nooit anders bij mijn studie van het Bataks gedaan dan
nauwkeurig dergelijke wijzigingen van zin na te gaan en toch moet ik bekennen dat
mij nu nog veel duister is gebleven. Ik begreep dat hier niets anders op was dan mij
te denationaliseren en toen ik aan Professor Millies, een orakel van het
Bijbelgenootschap destijds, dat dorst proponeren, beginnende met hem te zeggen dat
ik een Bataks huwelijk wilde ondernemen, toen kreeg ik de wind van voren en het
antwoord ‘maar dan moet dat meisje gedoopt worden’ overtuigde mij, dat ik met de
beste wil ter wereld niets kon uitrichten. Ik zat nu eenmaal in de dienst van een bende
heiligen, die geen zier om studie geven en op de zak speculeren van de vrome
kaaskopers. Ik gaf het op en houd mijn zending zowel als die van Matthes voor geheel
mislukt, al mogen wij ook iets geleerd hebben. Alles wat tot nog toe gedaan is voor
de Inlandse talen houd ik voor prullewerk en daarin zal geen verandering
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komen zolang men de talen niet om haarzelve laat bestuderen. In geen vak brengt
men het ver als men het beoefent zonder liefde. Die een taal aanleert om er de bijbel
in te vertalen, is van zelf een ellendeling en daarom heb ik voor mijzelf meer
minachting dan voor een ander. Ik begrijp dat het een wreed noodlot was dat mij in
de armen voerde van het Bijbelgenootschap. Professor Juynboll haalde mij ertoe
over, maar het spijt mij nog dat ik mij heb laten overhalen uit familieconsideraties.
In Indië is het baantje van bijbelvertaler allesbehalve een eer, want men wordt er
steeds met een zendeling verward, met een vent dus die vanachter een toonbank is
ontsnapt, ja zelfs hier denkt men aan een vroom personaadje als men hoort van
iemands bijbelvertalende taak. Ik behoef u niet te zeggen dat ik allesbehalve gevleid
ben met het predikaat vroom en het eigenlijk voor een scheldwoord houd. Wanneer
dus in de zitting der Koninklijke Academie weer de studie der Inlandse talen ter
sprake komt, dan hoop ik, dat gij met lof sprekende van het Bijbelgenootschap, dat
werkelijk aanspraak heeft op eer, toch ook eens op het tapijt zult brengen dat juist
het werk van het Bijbelgenootschap het beste bewijs is dat de Nederlandse natie geen
zin heeft voor studie en evenals Batavus Droogstoppel, de personificatie van onze
dierbare landgenoten, alleen denkt aan geldmakerij en de belangen van hare kostbare
ziel in het vervelende hiernamaalse. Mijn laatste stuk tegen de dilettant-zendeling
Esser (in ‘De Nederlandsche Spectator’ van 5 juni) heeft mij de verbolgenheid op
de hals gehaald van de Mandarijn met zeven pauwstaarten, die president is van het
Bijbelgenootschap. Hij heeft mij namelijk een brief geschreven, waarin de ‘Spectator’
genoemd wordt een ‘cynisch atheïstisch weekblad’ en mij voorgehouden dat ik als
heilig personaadje daarin niet mocht schrijven. Gij kunt begrijpen dat zulk een
bekrompenheid mij allesbehalve sticht en dat ik mij thans wapen voor een eventuele
breuk met de santekraam, die niet lang zal uitblijven en mij een overschone
gelegenheid zal geven de heiligen met bewijsstukken in mijn hand uit de nis te drijven.
Of er wat komen zal van mijn aankondiging van P.'s Maleise spraakkunst, weet ik
niet. Omstandigheden van verschillende aard hebben tot nog toe mij belet, mijn
begonnen werk voort te zetten. Ik
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vrees dat het weldra te laat zal zijn iets van die aard te publiceren. Misschien is het
beter dat ik mij maar stilhoud, want om het honorarium zo iets te schrijven vind ik
afschuwelijk, behalve dat het toch niets beduidt en mij geen zier helpt.

86.
Dan, bijna op de valreep, vraagt Van der Tuuk nog uitstel om een uitgave te kunnen
bewerkstelligen van een handleiding en een woordenlijst van het Bataviaas Maleis
uit de nalatenschap van de kort tevoren overleden dr. J.D. Homan, ambtenaar aan
de Algemene Secretarie te Batavia. Van de uitgave in twee deeltjes (1867/1868) zijn
de polemische inleidingen weer typerend voor Van der Tuuk.
Wil de regering de Inlander ontwikkelen, dan moet zij tot zijn hart spreken, en dit
zal wel niet mogelijk zijn, zo zij zich van de brabbeltaal blijft bedienen. Geschikte
volksleesboeken zal men voor de Inlander niet eerder kunnen maken dan nadat men
goede woordenboeken en spraakkunsten heeft. Eerst nadat een taal grondig beoefend
is geworden, kan men verwachten, geschikte leesboeken daarin te bekomen. De
vervaardiger van zulk werk moet veilig op de schouders kunnen staan van degenen,
die een grondige studie der taal- en letterkunde hebben gemaakt, want van hen moet
hij de eigenaardige taalwendingen leren, die hij zozeer behoeft om lezers te vinden
die niet aan het lezen als aan het aanleggen van een weg gezet kunnen worden.
Wanneer onze kennis van het Maleis nog zo laag staat, hoe zal het dan mogelijk
zijn dat iemand zich behoorlijk in die taal uitdrukt? Hij moet, wil hij gelezen worden,
de taal met bewustzijn, niet op het gevoel af, kunnen hanteren, tenzij hij als een
papegaai zich aan vergissingen wil bloot stellen die voor de hoorder allesbehalve
aangenaam zijn. Dat de Maleise door Europeanen vervaardigde geschriften van de
zonderlingste fouten tegen de taal krioelen is geen wonder, als men bedenkt met
welke gebrekkige hulpmiddelen de schrijvers te worstelen hadden. De weg tot het
grote doel: de Inlanders tot hogere ontwikkeling te voeren, is lang, maar mag ons
niet wanhopig maken. De kreet van mismoedigheid: ‘de Polynesische stam heeft
geen toekomst’, strekt ons tot schande, want
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hoe weinig moeite hebben wij ons gegeven de Inlander te leren kennen! We hebben
ons niet eens verwaardigd vertrouwelijk met hem om te gaan, en zijn taal aan te leren
was ons slechts bijzaak. Ja, zelfs de verbreiders van het christendom, zij die zozeer
tot het hart hebben te spreken, zij hebben zich niet geschaamd een voor hen, zowel
als voor de Inlander, vreemde taal - nadat zij eerst door vreemdelingen verknoeid
was - in de Molukken en in de Minahasa in te voeren! (‘Bijdrage tot de kennis van
het Bataviaasch Maleisch’.)
Maar ook uit een wetenschappelijk oogpunt - schrik niet lezer!- verdient het
Bataviaas Maleis bekend te worden, want we hebben de voorlichting nodig van de
talen die naast het Javaans staan, om eenmaal het Kawi te kunnen ontraadselen, want
juist het Maleise, niet het Indische bestanddeel van die taal is het moeilijkste, te meer
daar het hedendaags Javaans door zijn wormstekig karakter zo weinig licht verspreidt,
dat een officieel orakel heeft durven beweren, dat het niet de dochter is van het Kawi.
Onze nationale roem is met de kennis van het Kawi gemoeid en het zou onze eeuwige
schande zijn, zo wij de schone taak het toegankelijk te maken, aan vreemdelingen
overlieten. Maar ik vergeet weer dat ik dit in 't land schrijf, waarin de Droogstoppels
tieren, en dus niet rekenen mag op enige belangstelling in het Bataviaas Maleis, uit
een wetenschappelijk oogpunt beschouwd; immers alles wat geen geldelijk voordeel
afwerpt, is hier, waar de aandoenlijke gehechtheid aan het batig slot reeds lang alle
belangstelling in de Inlander heeft verstikt in minachting. Taalstudie is hier zo weinig
in tel, dat mij onwillekeurig te binnen schiet wat mij eens zekere toko-houder schreef,
die ook zaken maakte met het geestrijke vocht dat de naam van Hoboken vereeuwigt
en in kisten verkocht wordt die de kleur dragen van de galg. Om mij lekker te maken
vereerde hij mij namelijk met een brief, waarin hij beweerde van kindsbeen af veel
geestdrift voor de wetenschap gehad te hebben, maar voegde hij erbij: taalstudie lijkt
me niet en ik zou meer lief hebberij hebben in het mijningenieurschap. Hij dacht
zoals het iemand betaamt die op de Lauriergracht geboren is, hij dacht aan het vinden
van goud! En toch was de man een goed christen. Wat wij Nederlanders door het
batig slot ten koste van de Inlanders genieten, moeten we dank-
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baar erkennen door de opgang van de zon der Gerechtigheid over hen die nog in de
schaduwen des doods verwijlen zoveel mogelijk te bevorderen (sic!), opdat zij in de
zaligheid een schadevergoeding mogen vinden voor hetgeen de Voorzienigheid ons
toeliet hun te ontnemen.
Onder de hier opgegeven woorden zal men wel eens een aantreffen dat tot de tijden
behoort, waarin de mens nog niet met de zogenaamde kiesheid besmet was, die zulke
woorden als bijvoorbeeld aarzelen (reculer) zou veroordelen. Vooral in de wetenschap
komt nufferigheid niet te pas. Ik keur het daarom in de schrijver van het jongste
Maleise Woordenboek af dat hij uit vrees voor enige ziekelijke kamergeleerden, die
de waarheid met een witte das verworgen, bij sommige woorden dát weglaat, wat er
bij vermeld moet worden. Zo bijvoorbeeld geeft hij aan het Arabische istindja de
betekenis van reiniging zonder te zeggen aan welk verheven deel van het sterfelijk
hulsel zij plaats heeft, want juist door zulk een verzwijging wordt zo'n woord
gevaarlijk en bevordert de onzedelijkheid. Is een schrijver bevreesd door volledigheid
zijn naam wegens gebrek aan zogenaamde fatsoenlijkheid in opspraak te brengen,
welnu! dan kan hij, om de wetenschappen in haar rechten niet te verkorten, en om
tegelijkertijd voor ‘lieve lezeressen’ leesbaar te zijn, evenals P.P. Roorda van Eysinga
veiligheidshalve achter de betekenis van een woord dat hem in verdenking mocht
brengen van onzedelijk te zijn, ‘gemeen woord’ zetten. Daar ik zo weinig mogelijk
letters wens te zetten-reeds sedert jaren correspondeer ik met een mijner vrienden
zonder klinkers, en het gaat zeer goed - zo verzoek ik de kiese lezer bij een woord
dat zijn ‘fijn gevoel’ zeer kon doen, bij wijze van bezweringsformule een ‘g.w.’ te
prevelen. (‘Handleiding tot de kennis van het Bataviaasch Maleisch’.)

87.
Kort daarop verlaat Van der Tuuk Nederland. Het zal voorgoed blijken te zijn. In
de notulen van de vergadering van het Hoofdbestuur van het Bijbelgenootschap van
8 april 1868 staat:
Daarna verschijnt de heer Van der Tuuk ter vergadering en ontvangt bij monde van
de voorzitter de wensen en de beden des
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Hoofdbestuurs voor zijn voorspoedige reis naar Bali en het welslagen van de arbeid
die hem daar te wachten staat.
Over deze verloftijd in Nederland kan men nog een en ander lezen in doc. 115.
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Afgevaardigde voor Bali
(1868-1873)
88.
Brief van Van der Tuuk (Buitenzorg, 14 augustus 1868) aan de secretaris van het
Bijbelgenootschap, ds. J. van Leeuwen, met wie Van der Tuuk reeds in Holland op
zeer goede voet stond. Ds. Van Leeuwen was van 1864 tot 1893 secretaris. Alle
brieven die Van der Tuuk van nu af aan aan het Bijbelgenootschap schrijft, zijn dus
aan hem gericht, tenzij anders vermeld.
Amice! Toen ik te Batavia aankwam, liep het gerucht omtrent onlusten op Bali. De
vorsten van Bangli en Mengoei, zeide men, waren aan het plukharen, en het
gouvernement zou ze laten begaan totdat zij, evenals de kilkennykatten, elkander zo
zouden beoorloogd hebben, dat er van hen niets overbleef dan de staarten. Enige
dagen daarop las ik in de ‘Javabode’, dat het niets te beduiden had en weer enige
dagen later, dat het gouvernement een gecommitteerde naar Bali gezonden had om
het geplukhaar te doen ophouden. Nu horen we weer, dat men twee bataljons naar
Bali heeft gezonden, omdat het de gecommitteerde niet gelukt is iets uit te werken.
Gij begrijpt dat deze geschiedenis mij zeer onaangenaam op het lijf viel, temeer daar
ik van alle kanten de raad ontving mij niet naar Bali te begeven, hetgeen ik na mijn
bezoek te Bandoeng bij Engelmann stellig gedaan zou hebben. Intussen werd mij
vanwege het gouvernement de vraag gedaan, of ik genegen zou zijn voor een vijftal
maanden voor gouvernementsrekening naar de Lampongs te gaan om aldaar de taal
te bekijken. Daar ik begreep vooreerst niet veel voor het Balinees te kunnen doen,
zo heb ik mij genegen betoond aan die wens gehoor te geven, onder voorwaarde dat
mijn traktement bij het Bijbelgenootschap vanaf 1 augustus tot
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1 januari 1869 zou stilstaan en door het gouvernement zou uitbetaald worden. Men
heeft de door mij gestelde voorwaarde aangenomen en gisteren ontving ik de last de
25ste dezer mij naar de Lampongs te begeven. Ik hoop dat het Bijbelgenootschap
mij dit niet ten kwade zal duiden; wegens de grote afstand heb ik het eerst niet kunnen
polsen, of het ook enig bezwaar kon hebben tegen mijn handelwijze. Ik was wel
genoodzaakt mij zo spoedig mogelijk te decideren. Zoals gij weten zult, heb ik bij
Engelmann een viertal dagen doorgebracht. Ik ben hem gaan opzoeken, omdat men
mij te Batavia meldde, dat hij de tering had. Ik was bij de eerste ontmoeting werkelijk
geschokt, zozeer was hij afgevallen. Dat hij de tering heeft geloof ik niet, maar ik
geloof, dat het voor hem goed zou zijn enige tijd in een warmer klimaat door te
brengen, want hij geeft bloed op. Hij zegt dat zijn ene long aangetast is en zal
eerstdaags naar Buitenzorg gaan, om weer op zijn verhaal te komen. Bandoeng is te
mistig voor iemand die zulk een kwaal heeft. Te Tjiandjoer heb ik kennis gemaakt
met de zendelingen Albers en Coolsma, beiden van de Rotterdamse
zendingsvereniging. Genoemde heren waren zeer ingenomen met Engelmann, wiens
ijver en kunde door hen naar waarde worden geschat. Engelmann heeft zeer veel
verzameld voor een woordenboek en het zou zeer jammer zijn, zo hij eens aan zijn
kwaal mocht komen te overlijden. Wij willen het beste hopen. De gouverneur-generaal
is op reis, zodat ik bij hem geen audiëntie heb behoeven te vragen-ik haat een zwarte
rok. Ik ben echter bij de waarnemende gouverneur-generaal, de Heer A. Loudon
geweest. Daartoe was wel een zwarte rok, maar geen adjudant benodigd. Men is hier
zeer stijf. Men kan in een wit buisje geen visite afleggen en moet tenminste een
zwarte jas aanhebben. Ik snak naar het leven onder Inlanders om bevrijd te kunnen
zijn van die zogenaamde beschaving. Onder de Lampongs zal ik mij aan de
natuurmens kunnen vergasten en zwarte rokken voor een poos vergeten.
Gaarne zou ik van u een brief ontvangen. Wees zo goed hem te adresseren aan de
resident der Lampongste districten. Met hartelijke groeten, ook aan de familie, de
heren van het Bijbelgenootschap en andere vrienden en kennissen, ben ik steeds de
uwe H.N.v.d. Tuuk
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Mijn gezondheid laat niets te wensen over. In de Rode Zee heb ik het vrij goed
gemaakt, ofschoon de thermometer in de schaduw op 94 stond en het bladstil was.
De hitte had slechts invloed op mijn buik en geen wonder, daar ik vroeger de
dysenterie gehad heb. Die zes dagen in de Rode Zee zijn een goede voorbereiding
voor iemand die naar Indië gaat: hij vindt zelfs het smoorhete Batavia (de stad)
aangenaam, als hij van de Rode Zee heeft geproefd.

89.
Brief van Van der Tuuk uit Batavia aan dr. J. Roos te Amsterdam, gedateerd 17
augustus 1868.
Amice, Zoals ge ziet, zit ik te Batavia en zou reeds naar Bali vertrokken zijn, zo er
niet allerlei geruchten omtrent onlusten op dat eiland liepen. De laatste berichten zult
ge zelf reeds gelezen hebben of wel tegelijk met deze kunnen lezen. Intussen heb ik
met een paar vrienden een tocht gemaakt naar de Preanger Regentschappen, alwaar
het reizen verbazend duur is, vooral als men als particulier over geen postpaarden te
beschikken heeft. Gouvernementspostpaarden kosten per paar twee gulden en moeten
genomen worden op de wegen, waar geen regentspaarden, die de helft minder kosten,
gestationeerd zijn. De regentspaarden worden alleen aan inwoners der Preanger
Regentschappen verstrekt en door de gunst van de resident alleen aan anderen. Ik
heb op de terugreis van Tjiandjoer naar Buitenzorg kennis gemaakt met de heer Van
Geuns die te Tjiandjoer woont; hij verzocht mij u van zijnentwege te groeten. De
plaatsen die ik bezocht, kunt ge op de kaart nazien; ze zijn vooreerst Buitenzorg en
Gadok, dan over de Mègaměndoeng (‘van regen zwangere wolk’) naar Telagawarna
(een kratermeer), vervolgens naar Sindanglaja, Tjiandjoer, Bandoeng, Garoet en
Waspada. De laatste plaats is zonder twijfel het mooiste punt op Java en bestaat uit
een theetuin door de heer Holle aangelegd. Van Bandoeng uit gingen wij naar
Lembang, alwaar het graf van Junghuhn is en van daar naar de Tangkoeban Prahoe,
een nog kokende krater die u uit de werken van Junghuhn wel bekend zal zijn. Te
Bandoeng heb ik bij Engelmann gelogeerd; hij ziet er zeer slecht uit en geeft telkens
bloed op. Ik vrees voor zijn leven, temeer daar hij onder
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behandeling van een dokter is, die ik voor een knoeier houd. Zijn dokter behandelt
hem als een koortslijder, zodat Engelmann een massa kinine slikken moet.
Mijn reis naar Italië noem ik mislukt, omdat ik Napels niet gezien heb. Dit heb ik
aan Jäger te wijten, die door de praatjes over de aldaar heersende tyfus afgeschrikt
werd. We zijn van Rome naar Florence gegaan, alwaar we ons ongeveer een week
verveelden, want de musea af te lopen is alleen draaglijk voor een kunstkenner. Van
Florence zijn we over de Mont Senis weer naar Frankrijk gereisd, van elkaar afscheid
nemende op een kleine plaats, vanwaar Jäger naar Parijs en ik naar Marseille ging.
Als gij ooit met iemand op reis wilt gaan, vermijd dan zorgvuldig tot reisgenoot te
hebben iemand die getrouwd is, want zo een is bepaald lastig met zijn gezanik over
brieven van zijn vrouw enz. Er was geen plaats waar Jäger geen telegram afzond, en
als alle getrouwde lieden zoals hij zijn, dan is het huwelijk een vreselijke vloek, want
het schijnt sterk op de zenuwen te werken. Een ander iets waardoor Jäger lastig is,
is zijn loomheid, zodat hij bijna nooit verkiest te wandelen. Toen ik hier de 23ste
juli arriveerde, werd door de heer Cohen Stuart aan de regering het voorstel gedaan
mij voor zes maanden naar de Lampongs te zenden op de door mij gestelde
voorwaarde, dat mijn traktement bij het Bijbelgenootschap zou stilstaan. De regering
heeft genoegen genomen met dit voorstel en mij buiten mijn tractement f 250.- 's
maands voor reiskosten toegestaan. Ik vertrek de 25ste van hier naar Telokbetong
en hoop in de Lampongs vrij wat op te doen, ofschoon ik weet in zes maanden zoveel
te zullen leren, dat ik gaarne de studie van het Lampongs zou willen voortzetten. In
alle geval zal ik met mijn tijd woekeren en hoop ik met de handschriften van Sloet
tot grondslag iets goeds te kunnen leveren. Denk niet dat ik de opdracht van het
gouvernement aangenomen heb om mij van het Balinees af te maken. Ik heb toegetast,
omdat ik begrijp, op dit ogenblik niets op Bali te kunnen doen. Hier zowel als te
Soerabaja verveel ik mij en verknoei geld.
Op de mail heb ik gereisd met Jellinghaus, een der kennissen van Van der Burch
die hem hartelijk laat groeten. Te Buitenzorg ontmoette ik zekere Weber uit Tjogrèk,
die V.d.B. goed kent. Te
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Bandoeng vernam ik de treurige tijding, dat Karel Graafland aan de drank is en thans
nagenoeg idioot. Hij woont in een bijgebouw van een logement te Bandoeng en men
ontried mij hem te bezoeken. Onze vriend Johan Graafland is met zijn vroomheid
nog altijd even vrolijk als vroeger. Hij heeft met belangstelling naar u en Van der
Burch gevraagd en was een der eersten die mij opzocht. Men vertelt hier dat hij diep
in de beren steekt. Ik weet alleen dat hij zeer goedkoop leeft en een huisje bewoont,
dat stellig niet veel huur zal eisen. Zijn vrouw en kinderen zijn in Europa. Hij reist
met een bekeerde Inlandse meid rond die hij Maria heeft laten dopen, en die, zegt
men, zeer wulps is. Ik geloof dat dit de aanleiding is van de vele praatjes die te zijnen
koste lopen. Gij weet, dat hier godsdienstlozen zijn, die het iemand kwalijk nemen
vroom te zijn. Ik voor mij geloof, na hem gesproken te hebben, dat hij te goeder
trouw is en het lot deelt van menig oude zondaar. Last en De Pauly heb ik nog niet
ontmoet. Ik ben niet van plan hen op te zoeken daar ik hen niet genoeg ken. De Pauly
is nog altijd de oude hoveling en zal Graafland denkelijk over het hoofd gaan door
vóór hem vice-president van het Hof te worden. Men zoekt Graafland te negeren en
neemt tot voorwendsel aan dat hij slechts in het Romeinse recht is gepromoveerd.
Busken Huet heeft hier een storm tegen zich opgewekt door de laaghartigheid
waarmede hij van het Ministerie Hasselmann vrij overtocht heeft aangenomen. De
Handelsvereniging van hier en Semarang hebben de ‘Java Bode’ reeds opgezegd tot
tijd en wijle Busken Huet het redacteurschap neerlegt. Hij worstelt tegen de publieke
opinie en zal, alhoewel er zijn die hem willen steunen, ten langen leste met
beschaamde kaken moeten gaan. De publieke opinie is hier vrij wat sterker dan in
Holland, juist omdat het getal Europeanen zeer klein is. Daarbij komt, dat men hier
oneindig meer met aandacht de gebeurtenissen op politiek terrein nagaat. Met
blijdschap heeft men hier het bericht vernomen dat Keuchenius redacteur zal worden
van het ‘Nieuw Bataviaasch Handelsblad’. Mijer zonder e is te glad om zich hier
niet naar de in de mode zijnde richting te regelen. Ik weet niet meer aan u te schrijven.
Ik weet u te vervelen. Denk daarom niet dat uw geschrijf mij zal vervelen. Misschien
schrijf ik V.d. Burch ook met deze
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mail. Zo gij mij wilt schrijven, adresseer uw brief naar Telokbetong, Lampongse
districten. Met hartelijke groeten, ook aan V.d. Burch t.t.H.N.v.d. Tuuk.

90.
In het eerste deel van de vorige brief wordt gesproken van een bezoek aan de heer
K.F. Holle, eigenaar van de theeonderneming ‘Waspada’ (‘Bellevue’), een groot
kenner van het Soendanees en het Soendanese volk, dat hem beurtelings met
‘Kandjeng’ (Heer) en ‘Bapak’ (vader) aansprak. Over dit verblijf (of een ander) is
een bekende anekdote te vertellen.
Holle verraste Van der Tuuk tijdens een logeerpartij met de mededeling, dat hij een
inscriptie ontdekt had op een rots. Men ging er heen en het bleek een hulde aan Van
der Tuuk in het Soendanees, geschreven in Oudjavaans schrift, die Holle had laten
aanbrengen. Het was een aardigheid van hem, van een soort die wij in de 19de eeuw
meer aantreffen. Van der Tuuk vertaalde de tekst zonder moeite en toen Holle hem
vroeg of hij ook Soendanees spreken kon, antwoordde hij: ‘roep die vrouw maar
eens’ en toen deze enigszins schuw naderde, uitte hij zich in obscene bewoordingen
en met zo'n ‘flux de bouche’, alsof hij deze grove volkstaal dagelijks sprak.

91.
Brief aan de heer J.J. der Kinderen, penningmeester van het Bijbelgenootschap d.d.
15 november 1868
Geachte Heer! Ik ben thans druk met het Lampongs bezig en heb reeds een grote
voorraad woorden verzameld, maar moet nog over de tongvallen rapporteren. Hier
is veel te leren en iedere wetenschap(?) voor mij een goudmijn. Ik ben dan ook vrij
gelukkig, ofschoon ik nu en dan wel eens de levendige straten van Amsterdam
regretteer, vooral wanneer ik hier door een bos wandel, waar nu en dan een wild
zwijn, eekhoorn, ja soms een tijger kan ritselen. Hoe jammer dat in dit heerlijke land
zo weinig afwisseling is, dat men de grachten van Amsterdam zelfs een plek gaat
noemen, waar het geluk is. Als ik op een herfstige avond door die slikkerige straten
moest draven, verlangde ik naar 't land der palmen, en nu omringd van de schoonste
natuur zou ik een duim(?) willen geven om maar
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één avond in een der variétés, die ik om de afschuwelijke hitte meestal vermeed, te
kunnen doorbrengen. Veel nieuws is hier niet, of het moest zijn dat ik de Lampongs
een goed volk vind; ze zijn vrij van de kruiperige onderdanigheid van een Javaan en
herinneren mij aan de Bataks, die ik wel weer zou willen bezoeken. Bali verlies ik
niet uit het oog, want ik hoop daar nog meer op te doen dan hier. De resident alhier,
de heer Schiff is een zeer aangenaam mens. Ik logeer bij hem en zou hem gaarne een
bewijs van achting geven. Daarom ben ik zo vrij u te verzoeken, aan het adres van
de heer D. Schiff, resident der Lampongse districten, per mail te willen toezenden
een Bataks woordenboek, de Tobase Spraakkunst en het vierde stukje van het Bataks
Leesboek. Natuurlijk alles voor mijn rekening. Van Engelmann hoor ik dat hij veel
beter is dan toen ik hem opzocht. Hij zag er toen verschrikkelijk slecht uit en ik dacht
waarlijk dat hij dood zou gaan. Van Matthes' werkzaamheden is een goede proef
verschenen in het tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. Een controleur, Wilken, die hier in de Lampongs te Manggala woont,
kent hem persoonlijk en prijst zijn ijver zeer. Hij schijnt in Makassar zowat de
rechterhand van de gouverneur te zijn. Hier is een Amsterdammer op de plaats, de
heer Lubblink Weddik, zoon van de Amsterdamse predikant, die zoveel geschreven
heeft. Het grootste gedeelte der blanke inwoners is echter hier in Indië geboren van
Inlandse moeders en Europese vaders. Gij begriijpt dat hier dus zeer weinig
conversatie is en dat hier het grootste vermaak is: kaartspelen en nu en dan dansen.
Daar ik aan beide vermaken niet doe, zo gevoel ik mij hier wel eens zeer geïsoleerd,
vooral 's avonds. Ik sta om halfzes op om de morgenlucht te genieten. Het
residentiehuis is hier op een heuvel, met name Talang. De hitte is hier beneden
verbazend (86 Fahrenheit). Hier op de heuvel zelden meer dan 83, terwijl het 's
avonds koud kan zijn. Het klimaat heet hier ongezond, maar dat geldt meer van de
stad Telokbetong, die op de wijze onzer voorouders in een moeras gelegen is. Hier
op de heuvel is het zeer gezond. De wind is hier schraal en verwekt een droge huid,
maar ik heb er nog geen last van gehad. Vroeger zegt men, moet hier meer sterfte
onder de Europeanen geweest zijn dan
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thans. Misschien lag het aan de dokter. Al die praatjes van ongezondheid zijn zeer
weinig te vertrouwen, want vele Europeanen zijn hier ziek, omdat ze zich vervelen
en nergens belang in stellen. Het klimaat is weliswaar afmattend, maar niet zo, of
men kan hier zeer veel geestkracht behouden, mits men zich maar vermaken kan met
iets anders dan kaartspelen. Ik heb dan ook niet kunnen merken, dat mijn tijdgenoten,
die nooit in Indië geweest waren, het van mij in levenslust wonnen. Misschien is het
bitteren in Holland nog schadelijker dan een temperatuur van 83o. Als men hier een
kwaal krijgt, dan is men er gauw vandoor. Indië heeft de naam van een kerkhof der
Europeanen, niet omdat het ongezond is, maar omdat er zo weinig Europeanen zijn,
dat men van deze doden meer notitie neemt. Met groeten aan de heren van het
Bijbelgenootschap heb ik de eer mij hoogachtend te noemen, Ued. dw. dn. H.N. van
der Tuuk

92.
Brief aan het Bijbelgenootschap uit Lèhan, 17 december 1868.
Waarde Heer! Tegelijk met uw brief ontving ik van Java bericht van Engelmanns
dood. Ik hoop, dat zijn afsterven u die blijkens uw brief zeer terneergeslagen zijt,
minder zal aanpakken dan mij, die heden door het treurige bericht, hier in de
eenzaamheid overkropt met bezigheden, zonder iemand die mij toespreken kan, zit
te zuchten.
De dood van Engelmann is een zwaar verlies voor de wetenschap, want hij was
een van die weinigen, die de wetenschap om haarzelve beminnen. Onze vriend is te
Batavia in een logement plotseling overleden; men vond een kom bloed op de tafel,
zodat hij waarschijnlijk in een bloedspuwing gestikt is. Arme man, hij had als student
een leven van kommer, en toen hij naar hartelust zich wijden kon aan hetgeen hem
zo dierbaar was, is hij de weg van alle vlees gegaan; dat de aarde zacht op hem
drukke. In zo'n ogenblik wordt men naar. Ik zit hier in een open gebouw, vlak
tegenover de rivier Sepoetik, omringd door bossen. Mijn woning is een huis zonder
voor- of achterdeur en in het middenvertrek, dat de beide ellendige hokken scheidt,
die door mij en mijn twee bedienden bezet zijn, brandt een pijp van banaanbladen
met gesmolten hars, de lamp, die de koningstijger, die hier zijn hikkend geluid laat
horen,
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van ons af moet houden. Ik zit met een petroleumlampje u deze te schrijven en rook
als een stoomboot, om de insekten, die hier in de regentijd op u aanzweven, van mij
te houden. Een muskiet te vangen, die ongeschonden is zal een toer zijn, want onder
het huis met losse vloerplanken brandt een hoop vuilnis, die de heren van de twee
slaaphokken moet houden. Ze zijn in het donker lastig genoeg, maar er nu een te
vangen, daar ziet mijn bediende geen kans toe. Ergo geduld tot morgen om halfzes,
want om zes uur moet de man weg, die deze naar Tarabanggi brengt met een pakket
dat van Soekadana komt. De muskieten zijn hier zeer klein en zullen u niet meevallen;
te Telokbetong zijn er meer te vangen. Ik ben hier geheel onder Lampongs en leer
ontzettend veel. Mijn verblijf alhier is voor het Bijbelgenootschap van zeer veel
belang, daar ik hier geleerd heb geheel alleen te zijn. Ik ben van plan ook op Bali
mijzelf te verbannen uit de kaartspelende Indo-Europese maatschappij, die zoveel
tijd rooft en geen genoegen geeft. Mijn tijd zal denkelijk een weinig verlengd worden
en zo niet, dan zal ik met liefde dit land van bossen, krokodillen, moerassen en
koningstijgers verlaten. Hier blijven wil ik niet, want er is hier bijna geen literatuur,
zodat ik alles uit de mond van de Inlanders moet opvangen. Het spijt me dat ik de
opdracht van het gouvernement heb aangenomen. In een hoek van de enveloppe zit
nu een zo juist gevangen dwergmuskiet, in de andere een collectie andere plagers.
Ik heb er een stinkvlinder bijgedaan, gemakkelijk te herkennen aan zijn poten en
meerdere omvang. Deze brief zend ik geopend aan de resident, met verzoek een paar
grote muskieten voor u te laten vangen, want Telokbetong is daar rijk aan. In de hoop
dat de muskieten u zullen kunnen opvrolijken, ben ik met de hartelijkste groeten aan
u en de uwen en aan de heren van het B.G., als steeds de uwe H.N. van der Tuuk.

93.
Brief aan het Bijbelgenootschap, Moewara Doewa (Res. Palembang) d.d. 24 mei
1869.
Amice! Gij ziet dat ik nog niet op weg ben naar Bali, van waar de epidemie van
december mij teruggehouden heeft. Ik veronderstel
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dat gij de landmailcouranten uit Indië wel leest, en dus zult weten hoe ellendig het
met Bali in het laatst van het vorige jaar gesteld was. Ziedaar de reden, waarom ik
nog niet weer in dienst van het Bijbelgenootschap ben getreden. Ondertussen heeft
het gouvernement mijn termijn alhier voor zes maanden verlengd, zodat ik denkelijk
eerst juli a.s. op weg naar Soerabaja zal zijn, waar mijn goed overzee reeds lang is
aangekomen. Ik ben beu van dit zwervend leven, en zal eerst enige tijd rust moeten
hebben, voor ik in staat zal zijn weer zoiets te beginnen. Naderhand zult gij wel meer
van mijn tochten in de Lampongse districten vernemen. Zoals gij weet hebben ook
Cohen Stuart en de heer Karel Holle van Waspada (Preanger Regentschappen) zorg
gedragen, dat de papieren van Engelmann niet voor het Bijbelgenootschap verloren
zijn. Ik hoop dat het Bijbelgenootschap dit zal willen erkennen. De dood van Martinus
v.d.J. heeft mij zeer getroffen, ofschoon ik zijn uiteinde reeds lang heb verwacht.
Hij leefde te zenuwachtig om lang te kunnen leven. Ook de heer Millies is plotseling
overleden; zoals Niemann mij schrijft is zijn werk over de munten van N.I. toch klaar
gekomen. De muskieten zijn hoop ik goed overgekomen. Kan ik u met het een of
ander verder genoegen doen, wees dan zo goed over mij te disponeren. Zijt gij bij
geval een grote liefhebber van thee of gember? Het is mij zeer weinig moeite u zo
iets toe te zenden, als gij maar zorgt het in Holland behoorlijk te laten afhalen. Wij
zijn hier op een plaatsje, waar slechts drie Europeanen zijn, en toch heet dit nog een
vrolijk plaatsje. Kebang, Tarabanggi, Soekadana (op de kaart Soekatanah) in het
oosten verheugen zich in één Europeaan (controleur 1e, 2e of 3e klasse). Het is hier
zeer gezond en ik ben hier geheel bekomen van een hevige buikloop die ik mij op
de hals gehaald heb door van Tarabanggi uit over Blambangan, Koeta Boewi, Adji
Kajoengan en Tijoekbalak (op de kaart Tjoek Balak) alle plaatsen in het westelijk
deel der Lampongs gelegen, te voet herwaarts te marcheren. Ik behoef u niet te
zeggen, dat ik mij bijna overal geheel alleen onder de Lampongs bevind en dus
verbazend veel materiaal heb kunnen verzamelen. De uitwerking van dit alles zal
mij enige tijd meer moeten kosten; maar in alle geval zal ik zorgen dat het B.G. er
geen nadeel bij heeft.
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De dood van Engelmann heeft mij wel in het eerst zeer terneergedrukt, maar wat
baat het ons, die neerslachtigheid. Het Bijbelgenootschap verliest in hem iemand die
het niet spoedig zal kunnen doen vervangen. Hij was door en door voor zijn taak
berekend en genoot in de Preanger aller achting. Zo gij over hem treurt, wees er
verzekerd van, dat er velen zijn die met u treuren. Ik ben zeer benieuwd van u iets
te horen en vooral wens ik van u te vernemen wat gij met zijn papieren verlangt te
doen. De vrees, dat zij in handen zouden vallen van zijn vijand D. Koorders, is nu
vervallen; zorg toch dat zij in goede handen komen! Denk aan de kleingeestige
eerzucht, waaraan Hollandse geleerden zich schuldig maken omtrent hetgeen hier
verricht wordt door de ongelukkigen, die in het belang van de wetenschap, zich van
alle intellectueel genot moeten spenen. Vergeet nooit wat wij hier opofferen moeten
en gij zult billijker zijn in het beoordelen van onze arbeid en te gestrenger jegens
degenen, die zich een eer aanmatigen die hun niet toekomt en zich rechten toekennen
over ons zuur verworven eigendom. Mijn brief is te lang voor iemand die nog
inpakken moet, om morgen om vijf uur geheel klaar te zijn. Het is half vier na de
middag en ieder slaapt na de uitputtende arbeid bij een hitte van 94 graden. Wees
hartelijk van mij gegroet en groet ook de heer Domela Nieuwenhuis en de andere
heren van het Genootschap. Als steeds de uwe H.N. van der Tuuk.

94.
Brief aan het Bijbelgenootschap uit Tarabanggi, 9 juni 1869.
Amice! Met de laatste post, die kort na mijn schrijven van Moewara Doewa aankwam,
ontving ik een brief van de heer Cohen Stuart te Batavia, waarin mij gevraagd werd,
of ik genegen was in gouvernementsdienst over te gaan. Ik heb daarop geantwoord
dat ik, aan de dienst van het Bijbelgenootschap verbonden niet dadelijk daarop een
beslissend antwoord kon geven. Ik voor mij heb niet over het Bijbelgenootschap te
klagen, al moge ook de bezoldiging die het geeft, in vergelijking van hetgeen
ambtenaren van zovele dienstjaren hebben, gering zijn. Men heeft in dienst van het
Bijbelgenootschap in alle geval vrijheid, en met verstandige chefs te maken. Dit,
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vrees ik, zal met de regering niet het geval zijn; men is reeds zo vaak aan de praat
gehouden bij wetenschappelijke nasporingen, getuige bijv. het grote Javaanse
Woordenboek, dat men dat getalm moede, nu misschien van iemand de snelheid van
een tovenaar zal gaan verwachten. Daar de afstand te groot is, om spoedig op deze
van u antwoord te hebben, zo zal ik mij naar bevind van zaken gedragen, altijd met
het oog op hetgeen het Bijbelgenootschap aan dat drukken te Makassar verspilt. In
de dienst van de regering overgaande kan ik buitendien ook voor het
Bijbelgenootschap van nut zijn, want al ben ik niet vroom genoeg naar sommiger
wens uitgevallen, ik heb toch altijd de belangen van het Bijbelgenootschap naar mijn
beste vermogen zoeken te bevorderen en hoop dit te kunnen blijven doen. De
bijbelvertaling is een werk dat gebaseerd moet zijn op grondige taalstudie, zodat
iemand die met ernst een taal beoefent en de resultaten van zijn onderzoek voor de
dag brengt, reeds van zelf een bondgenoot van het Bijbelgenootschap is-dit zult gij
en allen die wel denken, mij wel willen toegeven. Bijbelvertalingen, die alleen op
vroomheid gebaseerd zijn, zoals b.v. de Hoogmaleise van Leijdecker c.s., doen aan
het Bijbelgenootschap niet zoveel dienst als een spraakkunst en een woordenboek
waaraan met ijver is gewerkt. Ik weet niet of iemand zich reeds heeft uitgerust om
de nieuwe vertaling van Mattheus te beoordelen. Ik vrees van niet, want in de regel
lezen taalkundigen zulke dingen ongaarne en noemen het tijdverspilling. Ik geloof
dat Klinkert, die slechts twee jaren te Riouw verbleef, en vroeger nooit aan het Maleis
gedaan heeft, zich te vroeg aan de bijbelvertaling heeft gezet, of was dit de begeerte
van de Hoofdcommissie? Zijn werk is gelukkig een vooruitgang, maar had vrij wat
beter kunnen zijn, als hij wat meer notitie had willen nemen van de spraakkunst der
zustertalen; maar iemand kan niet alles doen. Buitendien zal een goede Maleise
vertaling van de Bijbel wel tot de vrome wensen blijven behoren. Men heeft zich
niet duidelijk voorgesteld of zij dienen moet voor de christeninlanders of wel voor
de mohammedanen. Schrijft men goed voor deze, dan krijgt men de zendelingen
tegen zich. Ik ben in de laatste tijd aan de koorts, die hier in de Lampongs ieder moet
bezoeken. Nu ben ik beter en reis overmor-
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gen naar Telokbetong. Ik ben nu sinds mei '68 aan het zwerven en begin aan dat
vagabonderen gewoon te raken. Ik heb nu de Lampongs van zuid tot noord en van
noord tot zuid langs een verschillende route doorgetrokken. Ik ging noordwaarts van
uit Tarabanggi westwaarts over Balambangan en Koetaboemi naar Boemiagoen over
Manggala weder herwaarts en ga nu langs de grote weg, waar ook de telegraaf is,
naar Telokbetong terug. Ik heb bijna alles te voet afgelegd en veel verzameld. Het
land is hier, met enkele uitzonderingen, even eentonig als Holland, bijna overal vlak
en altijd bos. Alleen het zuidelijk deel van de afdeling Boemiagoeng en vanaf
Damarpoera tot Moewara Doewa is fraai. Het fraaiste gedeelte van het land ligt aan
zee in het zuiden, waar men hoge bergen vindt. Mij hangen de Lampongs de keel
uit, zodat ik in mijn antwoord op het voorstel van het gouvernement als voorwaarde
heb gesteld een zending naar Bali, waar ik oneindig meer zal kunnen uitvoeren dan
hier, want daar vindt men een beschaafde natie en een ontwikkelde literatuur. Met
hartelijke groeten, ook aan de heren van het Bijbelgenootschap, de uwe H.N.v.d.
Tuuk.

95.
Brief aan het Bijbelgenootschap uit Buitenzorg d.d. 23 november 1869.
Amice! In hoe lange tijd heb ik wel niets van mij doen horen! Ik ben erg ziek geweest
en heb Batavia onmiddellijk (de volgende dag) moeten verlaten, om hier mijn krachten
terug te krijgen. Reeds van september ben ik van de Lampongs terug, en ben nu eerst
weer in staat iets met lust uit te voeren. Een buikloop, die in dysenterie dreigde over
te slaan, had mij zo uitgeput, dat ik te Telokbetong in een draagstoel naar de boot
ben getransporteerd, want aldaar heeft men nog geen rijtuigen. Hier heb ik vrij goed
kunnen herstellen en nam driemaal in de week les in het Soendanees. Ik heb hier
geteerd op hetgeen ik in de Lampongs niet kon verteren, zodat mijn verblijf alhier
aan het Bijbelgenootschap niets kost; daar mijn ongesteldheid een gevolg was van
mijn verblijf in de Lampongs, zo is het natuurlijk billijk dat het Bijbelgenootschap
mij in al die tijd geen traktement uitkeert. Ik treed nu december weer in
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dienst van het Genootschap, en hoop dat gij dit aan de penningmeester zult willen
berichten. Ofschoon ik nog niet geheel en al hersteld ben, en een verblijf van nog
een maand alhier mij niet schaden zou, zo ga ik toch weg, in de hoop van door
verandering van levenswijs, het gaan over zee enz., geheel mijn krachten terug te
zullen krijgen. De papieren van Engelmann vallen, volgens Holle, tegen, omdat hij
in de laatste jaren te zwak was, om geregeld aantekening te houden. Van Dorp en
Ds. van Steeden hebben ze nu, en de eerste is niet ongenegen ze mij te geven, om te
zien wat ik er van maken kan. Maar het Bijbelgenootschap, wat wil het met die
papieren? Antwoord mij s.v.p.! De opdracht van het Bijbelgenootschap aan Denninger
is onvoorzichtig. Maar wat baat het mij tegen dergelijke lieden te velde te trekken?
Men is in Europa zo onnozel van te geloven, dat iemand hier met gemak een taal
kan leren, want men weet niet hoe men hier ten opzichte van de Inlander leeft. De
moeilijkheden beseft men niet en vandaar gelooft men, dat lieden die voor het aanleren
ener taal niet geprepareerd zijn, zo maar in een paar jaren een bijbelvertaling kunnen
leveren, die dadelijk bruikbaar is. De geschiedenis van Grashuis en zijn vertaling
van Lucas leert ons, hoe licht te grote godsdienstijver over de bezwaren tracht heen
te stappen. Zelfs de zendelingen Coolsma en Albers hebben over het werk van
Grashuis slecht moeten rapporteren en toch maakte dat werk zo'n opgang dat het
Bijbelgenootschap de arme Engelmann trachtte te dwingen ook prulwerk te gaan
leveren. De heer Coolsma woont hier. Ik heb hem als een grondig beoefenaar der
Soendanese taal leren kennen. Niet dat ik hem voor een taalkundige verslijt, maar
ik heb gezien dat hij met Inlanders veel heeft omgegaan en daardoor veel praktische
kennis van het Soendanees bezit. Een kleine toelage bij hetgeen hij van de
Rotterdamse Zendingsvereniging als traktement geniet zou hem aansporen een
bijbelvertaling in het Soendanees te ondernemen. Aan hem is het geld beter besteed
dan aan die Denninger. Ik heb een vertaling van Lucas door Coolsma ingezien, en
bemerkt, dat hij zich meer Inlands uitdrukt dan Grashuis. Kan het Bijbelgenootschap
hiervan niet profiteren? Omtrent Coolsma en zijn werk kunt ge informatie nemen
bij de Zendingsvereniging. Daar is zijn
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kritiek van Grashuis' vertaling. Met hartelijke groeten, ook aan de heren van het
Bijbelgenootschap enz. H.N. van der Tuuk.

96.
Brief aan het Bijbelgenootschap uit Soerabaja d.d. 3 januari 1870.
Amice! Nu ik hier ben, rijzen de moeilijkheden op, die mij in het onzekere doen zijn
omtrent de plaats waar ik mij heb te vestigen. Boelèlèng, waar een paar zendelingen
en ambtenaren zijn, wordt mij ontraden, omdat het er zeer ongezond is. Nog onlangs
is de assistent-resident Eijbergen aan de koorts bezweken. Badong zegt men is de
beste plaats, omdat het klimaat er goed is, maar daar zou ik geheel alleen zijn, en
moeite hebben met berichten te ontvangen of te verzenden, daar aldaar geen post is.
Ik schrijf thans aan de resident van Banjoewangi, om hem kennis te geven van
mijn voornemen en om tevens van hem een brief te krijgen, die mij bij de vorsten
inleidt. Mijn gezondheid is geheel hersteld, maar ik ben nog een weinig
terneergeslagen, ik geloof omdat ik niet naar mijn genoegen kan studeren, daar ik
mijn kisten nog niet alle heb kunnen uitpakken; ik zit in een logement. Grote
moeilijkheden heb ik met de bedienden, daar de Javanen en Maleiers van Batavia
voor Bali bang zijn. Ik heb nu een bediende, een jongen van 13 jaar, die eerlijk is
maar vrij onhandig. Daarbij vrees ik dat hij bij mijn vertrek naar Bali zal drossen.
De vrees voor Bali is hier algemeen.
Gij ziet dus wat een moeite ik nog voor de deur heb. Ik zou me van dat alles kunnen
afmaken door naar Boelèlèng te gaan, maar vrees daar niets te zullen leren. De aldaar
aanwezige zendelingen willen mij daar gaarne hebben, om mij als leermeester voor
het Balinees te kunnen gebruiken. Ik zal derwaarts een tocht beproeven, al was het
maar alleen om er te horen wat mij te doen staat. Daar ik vele boeken en bagage heb,
zo is het natuurlijk dat ik eerst moet weten hoe onder dak te komen, voor ik met pak
en zak vertrek. Met mijn studies gaat het, ondanks de moeilijkheden van dat steeds
in logementen zitten en reizen, vrij goed, want overal verzamel ik materiaal. Het
behoort tot mijn idealen de taalvergelijking dezer zustertalen zover te brengen, dat
men voortaan met meer gemak
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één dezer talen zal kunnen leren. Ik heb reeds gezien dat er zoveel tijd niet toe nodig
is zich een taal eigen te maken, als men reeds goed bekend is met één der zustertalen.
Wij hebben hier een schrikbarende hitte op de dagen die geen regen brengen, want
men heeft hier de west- of regenmoesson. Welk een onderscheid met het klimaat van
de westkust van Sumatra, waar de hitte nimmer hindert. Moet men het aan het klimaat
toeschrijven, dat de Javaan, hoewel beschaafder dan Bataks en Niassers, zo ellendig
woont, of is het despotisme hieraan schuld. Gemener krotten dan de Javaanse huizen
kan men zich niet denken, en vooral mij valt dit op, die de flinke huizen van de
Sumatraan heb leren kennen. De beschaving van de Javaan is geheel uiterlijk; hij
heeft een fijne taal, kleedt zich met smaak, en kent veel snoeperijtjes, waaraan hij
zijn geld zoek maakt, maar woont als een rioolrot. Hoe dat sommigen zich op de
toestand van de Javaan kunnen beroepen als een bewijs dat het cultuurstelsel goed
gewerkt heeft, is mij een raadsel, ofschoon ik niet durf beslissen, dat hij zo ellendig
is tengevolge van dat stelsel, of wel tengevolge van het despotisme dat hier zeer oud
is. Men kan Java vergelijken met Frankrijk onder ‘le grand Louis’: uiterlijke
beschaving treedt u hier tegemoet, maar als een vernis van grote ellende en
zedeloosheid. Ik hoop u binnenkort wat beters te kunnen mededelen. Op dit ogenblik
is mijn toestand allesbehalve opwekkend, want gemener werk ken ik niet dan in- en
uitpakken, daargelaten nog de rommel van meubels enz., waarmede men een vestiging
in een nog niet door Europeanen bezet land heeft te ondernemen. Hoe geheel anders
is dit niet op de hoofdplaats, waar men aanstonds een huis betrekken en binnen een
paar dagen zich vestigen kan. De vagebondage die ik nu reeds sedert mei 1868 heb
moeten plegen, hangt mij de keel uit. Ik heb rust nodig om mijn materiaal te kunnen
uitwerken. Hoe jammer dat men nog geen luchtballon heeft. Men zou dan alhier
kunnen reizen om materiaal te verzamelen en dat dan in Europa gaan verwerken.
Maar waartoe u hiermede nog te vervelen. Met groeten aan de heren van het
Bijbelgenootschap en aan uw familie, de uwe H.N. van der Tuuk
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97.
Brief aan het Bijbelgenootschap uit Boelèlèng d.d. 5 mei 1870.
Amice! Reeds ongeveer een maand ben ik hier. Ik heb nog geen huis, dat nu voor
ongeveer f 1000.- gebouwd wordt en logeer bij de zendeling Van Eck, die meer van
het Balinees weet dan ik dacht. Met het Balinees ben ik reeds druk bezig en geloof
het spoedig onder de knie te zullen hebben, daar het Javaans er een grote invloed op
heeft uitgeoefend. Het goed werken zal eerst in een eigen huis moeten geschieden,
want de heer Van Eck krijgt meestal lieden bij zich, die zich het brabbelmaleis hebben
eigen gemaakt, zodat ik niet zoveel profiteer als ik doen zou, zo ik alleen was. Het
leven is hier allesbehalve aangenaam, want men sukkelt hier met bedienden, meestal
Javaanse spitsboeven. Zo begrijpt ge, dat men hier van de tijd, zo kostbaar voor
studie, veel moet vergooien aan het gesukkel met dagelijkse dingen. De heer Van
Eck had hier onlangs een lek in zijn dak van alang-alang vervaardigd, en kon niemand
krijgen om het te repareren. Ziedaar een kleinigheid die lastig is, en waarvan men
zich in Holland geen denkbeeld kan vormen. Er is heel veel te leren en dat is de
enigste troost bij het verdriet, dat men hier dagelijks heeft. Politie is hier niet; men
stal onlangs van het erf van de controleur één rund en van dat van de assistent-resident
twee. In een Inlandse maatschappij is de Inlandse wet de beste, want zij stelt het
gehele landschap waar de misdaad gepleegd wordt, daarvoor aansprakelijk en zo
krijgt men de dief of moordenaar in handen. Wij komen hier met onze vrije en humane
instellingen, maar beseffen niet dat de toepassing ervan oneindig veel kwaad sticht.
Zo bijvoorbeeld hebben we hier de slavernij verboden en de uitvoer van slaven, maar
we laten de Balinees toe iemand voor een kleine schuld voor altijd bij zich te laten
dienen. Wat is dit anders dan slavernij? De enigste wijze waarop zo'n schuldenaar
vrij kan komen is de dienst bij een vreemdeling, hetzij Arabier, Europeaan of Chinees,
die hem maandelijks bezoldigt en zijn dienst in afkorting van zijn schuld beschouwt.
Maar dit is nu verboden, want dit heet bij ons vermomde slavernij. De ware reden
is, dat we hier geen gezag hebben en niet durven tornen aan het Balinese
gewoonterecht. Dit weinige moge u verklaren waarom
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vele Indischgasten conservatief zijn. Denk niet dat ik ook conservatief ben. Ik ben
voor vrije arbeid en betaalde diensten, maar men moet de Inlander niet behandelen
alsof hij onze ontwikkeling had doorlopen. De twee zendelingen (van de Utrechtse
vereniging) die hier zijn, staan hier op een goede voet met de bevolking. Hoewel het
hun niet gelukt is één Balinees te bekeren, hebben zij hier toch een school, waarop
bijna veertig kinderen zijn. De motieven voor dat schoolgaan zijn niet altijd
prijzenswaardig en ik geloof dat er geen kind op zou gaan, zo er geen brabbelmaleis
tevens gedoceerd werd. Van zo'n school maakt men zich teveel illusies, maar hoeveel
die ook te wensen overlaat, de scholen der zendelingen trekken meer dan die van het
majestueuze gouvernement.
Ons bestuur is hier allesbehalve gevestigd en daarbij hebben wij hier ambtenaren
die, zoals men zegt, Gods water over Gods akker laten stromen. De vorsten van het
land doen wat zij willen. Te Ampenan op Lombok, waarvan de bevolking
mohammedaans is, laat de Balinese despoot van Mataram nu en dan een rijke
Lombokker wegens voorgewende bloedschande van de rotsen in zee werpen. Dat
geschiedt als het ware onder het oog van ons bestuur. Dit heb ik van ooggetuigen,
van Engelsen. In andere staten op dit eiland hoeft geen Chinees handelaar zijn
zuurverdiende rijkdom te vertonen, want dan heeft hij kans op een goede dag
vermoord of vergiftigd te worden. Communicatie bestaat er bijna niet. De post komt
van Banjoewanggi en zeer ongeregeld. Als hier wat gebeurt, dan kunnen hier geen
troepen van Soerabaja komen dan na een reis van ongeveer veertien dagen in de
regen- en van vier dagen in de droge maanden; in de regenmoesson kan hier geen
vaartuig ten anker liggen.
Het Bataviaas. Maleis vergemakkelijkt mij de studie van het Balinees. Het is
wonderlijk hoeveel Balinese woorden nog in die tongval van het Maleis overgebleven
zijn. De oorspronkelijke bevolking van Batavia, weet ge, bestond grotendeels uit
Balinezen die als slaven of soldaten bij de O.I. Compagnie in dienst waren. Zelfs de
huishoudsters van de heren van die vrome Compagnie waren Balinese slavinnen.
Vandaar dat nu nog de Inlandse huishoudster van een Europeaan ‘njai’ heet. Dit
‘njai’ is in Bali de gewone term,
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waarmede men een jonge vrouw van de laagste klasse vriendelijk toespreekt; het
betekent ‘jongere zuster’.
Met hartelijke groeten, ook aan de heren van het B.G. en aan onze kennissen, ben
ik als steeds de uwe H.N. van der Tuuk.

98.
Brief aan het Bijbelgenootschap uit Boelèlèng d.d. 31 juli 1870.
Waarde Heer! In mijn vorige brief heb ik vergeten u te melden, dat het departement
van onderwijs mij aangezocht heeft in gouvernementsdienst over te gaan. Ik heb mij
niet ongenegen betoond, maar heb als uitdrukkelijke voorwaarde gesteld: de
beoefening van het Balinees, daar ik op die wijze voor het B.G. tevens nuttig kan
zijn. Wat hiervan worden zal, weet ik niet, daar het voorstel naar Holland naar de
Minister van Koloniën is en vandaar de ratificatie wordt verwacht. In alle geval is
het mijn overtuiging dat mijn verblijf alhier van nut kan zijn, omdat ik voor het
Balinees goed ben voorbereid.
De twee zendelingen alhier zijn van de Utrechtse zending. Ze missen alle
wetenschappelijke vorming, daar men hen te Utrecht slechts met het brabbelmaleis
heeft bekend gemaakt. Ofschoon zij Balinees preken - ze zijn hier ongeveer vier jaar
- bespeur ik toch dat het hen niet spoedig gelukken zal iets verstaanbaars in het
Balinees te schrijven. Zij hadden hier eerst na de verschijning van een woordenboek
en een spraakkunst moeten komen. Daarbij komt dat zij in het Europese kwartier
wonen en slechts zelden een Balinees spreken, temeer daar zij beiden met Europese
vrouwen gehuwd zijn. Mijn huis heb ik op een afgezonderde plaats laten zetten en
ik heb mij bepaald voorgenomen zo weinig mogelijk met Europeanen in aanraking
te komen, want anders zie ik geen kans de taal grondig te leren. Van de wijze waarop
men met de Inlander in betrekking komt, hangt alles af en het is jammer dat men in
Holland de zendelingen niet verhindert met Europese vrouwen te trouwen. De eerste
verkondigers van de islam deden beter; zij huwden met Inlandse vrouwen en hun
kinderen waren het juist die het nieuwe geloof verkondigden. De illusies die men
zich in Holland van de prediking van het evangelie vormt, zijn voor iemand
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die de Inlander van nabij heeft leren kennen zeer belachelijk. De zending heeft dan
ook tot nog toe tot zeer weinig bevredigende uitkomsten geleid. Men begrijpt in
Europa de verhouding niet van de Europeaan tot de Inlander, en daarom heeft men
de onnozelheid zendelingen uit te zenden, die allesbehalve voor het werk hier
voorbereid zijn. De godsdienst der Balinezen, zeggen de hier aanwezige zendelingen,
is in verval, maar zij vergeten dat daaruit niet volgt, dat dat volk gereed zou zijn het
christendom aan te nemen. Aan de stranden heeft hier overal de islam met de amfioen
voortgang gemaakt en dat is zeer treurig.
Ik heb met mijn studiën nogal succes gehad. Ik hoop hier de taal in twee jaar te
kunnen leren, want tot nog toe schijnt ze me zeer gemakkelijk toe. Wat betreft mijn
verblijf alhier, het is niet zeer aangenaam, want conversatie ontbreekt hier geheel,
maar ik zal mij dit getroosten als ik maar voortgang in mijn werk zie. Men moet in
Indië niet als taalbeoefenaar komen om plezier te hebben, want men is er geheel
geïsoleerd. De meeste Europeanen alhier stellen in dergelijke studiën volstrekt geen
belang, terwijl men in de ogen van de zwaar betaalde ambtenaren een gek is, die de
manie heeft talen te moeten beoefenen en daarom zich tevreden stelt met een gering
inkomen. Zoiets heeft men ook in Holland waar een koopman zijn neus optrekt voor
‘die dode talen’. Onze natie is bij uitstek ploertig en heeft vooral in onze tijd van
burgerscholen een gering begrip van formeel nut.
Het B.G. staat op een te praktisch standpunt en doet zich daardoor veel kwaad.
De fout is aan één man de taak te geven van een taal te leren en tevens te gebruiken.
Het gevolg ervan is, dat men of een slechte bijbelvertaling of een slechte handleiding
voor die taal in kwestie verkrijgt en dikwijls vallen beide slecht uit, want men kan
geen twee heren dienen. De bijbelvertaler moest een zendeling zijn die op de
schouders stond van een taalbeoefenaar. Met hartelijke groeten ook aan de heren van
het B.G. en uw familie, als steeds de uwe H.N. van der Tuuk.

99.
Het ligt voor de hand dat Van der Tuuk in de tien jaren dat hij in Holland verbleef,
de meesten van zijn vakgenoten had leren kennen. De
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Nederlandse oriëntalisten vormden ten slotte maar een kleine wereld. Bovendien
leidde zijn positie in het Bijbelgenootschap en het gezag dat hij als taalgeleerde
geleidelijk had verworven daar vanzelf toe. Zo moet hij ook met Kern hebben kennis
gemaakt (‘de grote H. Kern’) die reeds op dertigjarige leeftijd hoogleraar in het
Sanskriet was geworden in Benares, in Voor-Indië, en die twee jaar later voor
eenzelfde leerstoel naar Leiden werd geroepen. Later legde hij zich ook op het
Oudjavaans toe. Samen met Van der Tuuk behoorde hij tot de beste kenners van deze
taal. Er was dus genoeg wat hen samenbracht en ditmaal geen jalousie de métier
dat hen scheidde. Van der Tuuk heeft zijn leven lang een groot respect voor Kern
gehad, die negen jaar jonger was dan hij. Ze moeten over allerlei vakaangelegenheden
vrij geregeld gecorrespondeerd hebben, maar wij bezitten niets dan een onvolledige
brief, die gevonden werd in Van der Tuuks handexemplaar van een Soendanees
woordenboek. De brief is gedateerd: 2 oktober. Het jaartal ontbreekt, maar dit moet
wel haast 1870 zijn. We merken uit deze brief, dat de zeer gedegen en systematische
Kern in zijn correspondentie met Van der Tuuk zich bijzonder emotioneel kon uiten
en zelfs flink kon doorslaan.
Aangezien ik niet kan weten of ge door anderen op de hoogte wordt gehouden van
wetenschappelijk nieuws, deel ik u het een en ander mede. In Duitsland is men
natuurlijk sedert een paar maanden zo druk met de grote gebeurtenissen op het
oorlogsveld, dat er weinig van iets anders inkomt. Over het algemeen ging de
linguïstiek in de laatste jaren daar te lande niet vooruit; men werkt voort in de geest
der grote waarden, doch zonder hun geest te bezitten. Uit Engeland komt niets dan
humbug en onzin; er zijn enkele uitstekende geleerden, doch die schijnen mismoedig
te wezen. De grote man in de Asiatic Society is Thomas, zoals ge wel weten zult,
een ijdele middleheaded ezel in folio. Hier te lande wordt tegenwoordig wel gewerkt,
doch niet met de nodige aandrift en voortvarendheid. Roorda bewerkt een nieuwe
uitgave van het Javaans woordenboek, omdat het oude uitverkocht is. Intussentijd
moeten de a.s. ambtenaren zich behelpen met het pas uitgekomen woordenboek van
Abbé Faure, natuurlijk een dubbel overgehaald prul.
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Laat de Regering in haar wijsheid (= o) dienaangaande besluiten wat ze verkiest.
Onze regeringsmannen zijn ezels, onze volksvertegenwoordigers (die het volk niet
vertegenwoordigen) zijn oude wijven. Desniettemin kan men trachten onder de hand
iets goeds te bewerken, want geen minister durft hier in de misselijke Tweede Kamer
opstaan, om eens een goede en edele handeling voor zichzelve te erkennen. Na
ontvangst van uw schrijven heb ik dadelijk het plan opgevat op de een of andere
wijze de Minister van Koloniën aan te klampen. Doch hoe? Om niet iets te doen wat
misschien meer kwaad dan goed zou stichten, wilde ik Veth in de arm nemen, want
die staat in betrekking met De Waal. Tot nu toe heb ik hem niet thuis getroffen, doch
vandaag beproef ik het weer. Wat ik van Veth wenste te weten is alleen dit: of hij
naar zijn kennis van De Waal, meent dat een audiëntiebezoek van mij bij de Minister
kwaad zou kunnen, niet voor mij, doch voor de zaak die ik bevorderen wilde. Graag
wil ik voor u doen wat ik kan, en Rutgers ook. (Wat was de zaak die Kern wilde
‘bevorderen’? Van der Tuuks overgang naar de dienst van het gouvernement? Vgl.
de eerste alinea van de vorige brief.)
Als deze brief tot u komt, zult ge reeds lang bekend wezen met de grote
gebeurtenissen in Europa. Ik weet niet welke indruk het lezen der nieuwsbladen in
Indië zal maken, doch hier is iedereen overtuigd, sommigen tegen wil en dank, dat
sedert de val van Rome zoiets niet vertoond is. Voor de val van Frankrijk sluit ook
niemand het oog en het enigste verschil van gevoelen is nog maar, of dat volk van
liegen en bedriegen, van snoeverij en onmacht, zich weer enigszins zal verheffen,
of voorgoed zal ondergaan, nog smadelijker dan Spanje. Ik voor mij durf wat wedden,
dat de erbarmelijke lage ziel van dat volk zich hoe langer hoe meer zal vertonen en
dat iedereen ze erkennen zal voor wat ze zijn: verniste wilden minus het
rechtvaardigheidsgevoel van de meeste wilden. Voor de toekomst van ons land maak
ik mij niet bang. De volksgeest in de lagere en hogere klassen is hier klimmend tegen
de Fransen (behalve bij de ultramontanen); de jeunesse dorée is Frans gezind, althans
in Den Haag. De geleerden en gestudeerden hellen over tot een aansluiting bij
Duitsland. Ik voor mij houd
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zulks voor een zaak van tijd. De Duitsers en Hollanders moeten nog eerst heel wat
verstandiger worden voordat een verbond goede vruchten zal afwerpen.
Ik zal trachten de Bali-schandalen in ‘Het Noorden’ (een vrij nieuwe courant)
bekend te maken. De andere kranten (ik weet het bij ondervinding, te lang om te
vertellen) vooral de ‘liberale’, willen niet eens aanmerkingen op officiële berichten
opnemen, uit vrees hun partij, een of andere minister, of de oude wijven, zich
noemende kamerleden, te kwetsen. Ze zijn zó humaan, dat ze niemand willen
beledigen behalve Recht en Waarheid. Deze te verwoorden is juist de taak der
humaniteit. Vaarwel, groeten van Rutgers, mijn vrouw en in trouwe uw H. Kern

100.
Brief aan het Bijbelgenootschap uit Boelèlèng d.d. 23 september 1870.
Amice! Zo ergens dan is het op Bali, dat het B.G. nut kan stichten door de gelegenheid
te openen tot het aanleren van een taal. Aan bijbelvertalingen heeft men minder dan
aan behoorlijke handboeken, die de zendeling in staat zullen stellen een taal grondig
te beoefenen. Men ziet dit bijv. aan het werk van de zendeling Jansz, die een
uitstekend lexicograaf is en dit te danken heeft aan een behoorlijke voorbereiding.
Ik wilde dat het B.G. ertoe besluiten kon de bijbelvertaling te laten varen, want
iemand die een taal toegankelijk heeft te maken met zóiets te belasten, staat gelijk
aan het bevel aan een botanicus om kool te planten; voor het gemeen behoort dit
rechtstreeks tot de botanie.
De Balinezen bevallen mij tot nog toe beter dan de Bataks. De Brahmanen hier
zijn zeer beschaafd en zachtzinnig van karakter. Jammer dat het bestuur niet meer
partij van hen trekt en hier een ambtenaar heeft, die de ongehoordste wreedheden
door de vorst laat begaan. Nu onlangs werd hier een grijsaard met gedorende bladeren
gegeseld, omdat hij op naam van de vorst bij een Chinees een baal goederen had
gekocht. Toen zijn lichaam vol striemen zat, legde men hem gebonden in de zon van
elf tot twaalf uur! Wat is het jammer dat men vanuit een buitenpost niet schrijven
mag over hetgeen hier soms onder het oog van het bestuur geschiedt. Die van
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zo'n plaats als deze iets schrijft, is dadelijk bekend en dan weet men hem door valse
getuigen van leugens te overtuigen. Hij wordt het land uitgezet en kan dan in Holland
schreeuwen zonder gehoord te worden, daar de makelaars in koffie Oostindisch-doof
zijn: iedere verandering zou de koffiemarkt kunnen benadelen. Met de conversatie
is het hier treurig gesteld, zodat ik hier het Europees publiek op een afstand houden
moet. Er zijn hier twee ambtenaren, die door de paperassen van het gouvernement
verstikt zijn en de twee zendelingen zweren bij Vethake en Lummel als het laatste
gezag inzake wetenschap! Ik troost mij met mijn studie en met de Balinezen, die mij
nog al eens komen opzoeken, ofschoon zij mij nauwelijks kennen. Ik woon ver van
het Europees element (Van der Tuuk had zijn bamboehuisje temidden van de Baliërs
laten zetten in de kampong Baratan, ongeveer drie kilometer van Boelèlèng) en dat
is zeer bevorderlijk voor mijn studie. Ik heb echter nog teveel last van het Europees
gespuis, daar dit om een praatje verlegen is. Zodra de financiële bezwaren, waarmee
ik te kampen heb, uit de weg geruimd zijn, ga ik op reis. Dan zie ik mij geheel onder
Balinezen en kan enige maanden verlost zijn van gezelschap, dat ik niet hoger stel
dan van een schoenmaker in Europa.

101.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 19 december 1870.
Ik ben hier overkropt met werk, want de Balinezen willen geen handschriften
verkopen, daar dit bij hen zonde is. Men moet ze dus ten geschenke ontvangen of
afschrijven. Ik schrijf thans de hele ‘Ramayana’ af, en zie eruit dat de studie van het
Balinees onmogelijk is zonder het Kawi. De taal is hier zo vermengd met Oudjavaans
(het zogenaamde Kawi) dat men genoodzaakt is de Kawiliteratuur te beoefenen om
daarin licht te brengen, temeer daar de Balinees, als hij fijn spreekt, niet schroomt
gebruik te maken van door hem alleen in schrift aangetroffen woorden. Dit nu vordert
ernstige studie, daar we nog geen Kawi-woordenboek bezitten en de door Gericke
en Roorda opgegeven Kawi-woorden op de gis af zijn uitgelegd. Gij begrijpt dat ik
mijn handen vol heb.
De zendelingen alhier; ik geloof niet dat ze ooit iets tot stand zul-
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len brengen. De schuld ligt niet aan hen, maar aan de Vereniging die hen heeft
uitgezonden. Verbeeld u dat men hen te Utrecht Maleis liet leren van een
christen-Alfoer! Is het die mensen dan ten kwade te duiden, dat zo zij eens Balinees
gingen schrijven, de constructies volgden of van het Hollands of van het
brabbelmaleis? Is de Hollandse lichtgelovigheid niet hemeltergend? Geen van beide
zendelingen kwam hier voorbereid voor zijn taak, die zeer zwaar is, als men in
aanmerking neemt dat de Balinezen een volk zijn dat vol zit met literarische
herinneringen. Dat de zendelingen nog de illusie hebben hier bekeerlingen te zullen
maken, is goed voor hen, want anders zouden zij tot desperatie moeten vervallen.
De Utrechtse vereniging echter moest wijzer zijn, daar zij mannen in haar midden
heeft, die konden weten wat er aan vast zit een nieuwe taal aan te leren. Mensen
geheel onbekend met de Javaanse taal en letterkunde herwaarts als zendelingen te
zenden is dom, doch zo het geschiedt met medeweten van wetenschappelijk gevormde
mannen, dan is dit in de hoogste graad onzedelijk. Als men het niet beter wist, zou
men zeggen, dat de Utrechtse zendingsvereniging er slechts op uit is om het gemeen
te vleien, dat deze ‘heidens’ en ‘zwarten’ voor een soort van apen houdt, die bij het
zien van een zendeling dadelijk de behoefte voelen aan ‘De Schrift’, om uit hun
apentoestand tot die van mensen te geraken. Kon de zendingsvereniging in het hart
lezen van een Balinees, voor wie de Kawiliteratuur een soort godsdienst is, dan zou
zij begrijpen dat de Inlander hier voor zendelingen van zulk soort slechts een
medelijdend glimlachje over heeft.

102.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 15 mei 1871.
Amice! Mijn plaatsing bij het gouvernement is zeer onzeker, daar ik condities stelde
in het belang van het B.G. Ik heb namelijk bedongen dat het B.G. ontslagen zou zijn
van mij een pensioen te moeten uitkeren.
Ik leer het Balinees uit gesprekken met Inlanders; tegelijkertijd leer ik Kawi, dat
zoals ge weet, een oude onbekende taal is, waarvan de Balinezen, zegt men (maar
ten onrechte) nog veel verstaan.
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De Balinezen verstaan weliswaar meer van het Kawi dan de Javanen, maar het lezen
van Kawi is bij hen een punt van geloof. Zij verbeelden zich een Kawi-tekst te
verstaan, maar als men hun een moeilijke plaats voorlegt, zijn ze er even brutaal mee
als een Jood met een stuk Hebreeuws. Hun verklaringen raken soms kant noch wal.
Door vele handschriften te lezen en herhaaldelijk een tekst te overpeinzen, geduldig
tevens woorden vergelijkende, kan men er meer van weten dan de geleerdste
Brahmaan. Ik gebruik deze geleerden ook alleen maar om handschriften op te sporen.
De beoefening van de taal alhier is wanhopig, daar men geheel op zichzelf staat. Dit
schrijf ik u bepaald met het doel om u geen illusie te doen hebben omtrent een
spoedige goede bijbelvertaling. Zijn er in Holland die denken dat de Balinezen rijp
zijn voor het christendom (Van Hoëvell beweerde het reeds in '48) dan is het goed
voor hen zich dat zo spoedig mogelijk uit het hoofd te zetten. Als de Balinezen een
nieuwe godsdienst willen aannemen, zullen zij denkelijk de islam kiezen, want
mohammedanen zijn hier reeds aan de stranden. Hun aantal is tot nog toe zeer klein,
maar juist hierdoor is het, dat men van hen zeggen kan, dat ze een uitgelezen gemeente
vormen. De Balische mohammedaan is niet alleen ijverig, maar onderscheidt zich
van zijn heidense landgenoot door rechtschapenheid en grotere zedelijkheid. Zekere
walgelijke zonden zijn hier algemener misschien dan in Europa; ik zeg misschien,
want men spreekt hier over zoiets zonder enige terughouding.
Ons bestuur doet hier meer kwaad dan goed, want de Balinese vorst hier doet al
wat hij wil, zonder dat de gemene man zich durft beklagen, want hij weet dat het
Europese bestuur hem toch ongelijk zal geven tegenover de zogenaamde ‘regent’.
Dit land zal ons nog menige expeditie kosten, want eenmaal moet het onweer
uitbarsten. Wij volgen hier een verkeerd stelsel. Wij geven hier de regent (die
ambtenaar is) de rechten van een vorst (eigen rechtspleging, hofhouding enz.) zodat
hij, ofschoon door ons tot die waardigheid verheven, zeer veel macht heeft. Wanneer
hij nu van zijn macht misbruik maakt en een eventuele opstand niet met eigen vazallen
kan dempen, moeten wij hem helpen. Dit is in de laatste onlusten van 1868 werkelijk
geschied. Ik bemoei me nergens mee,
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want ge weet hoe spoedig een particulier het met de ambtenaren te kwaad kan krijgen.

103.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 29 juni 1871.
Mijn woordenboek van het Balinees vordert goed. Ik neem de Kawi-woorden die ik
kan ontcijferen tevens er in op. Het is mij gebleken hoe onmogelijk het is Balinees
te leren zonder het Kawi erbij. De commentaren op de Kawi-gedichten verstaat
niemand dan die het Kawi beoefent, want de zucht geleerd te wezen, doet de
verklaarder woorden gebruiken, die nog moeilijker zijn dan de te verklarene. Hier
vooral geldt Byrons aardigheid: ‘I wish he would explain his explanation.’ Nu en
dan komt men mij een moeilijk woord voorleggen, soms omdat men denkt dat ik er
wat van weet, soms ook om mij in het nauw te brengen. Onder die mij voorgelegde
moeilijkheden zijn soms plaatsen die door de afschrijvers zo gehavend zijn, dat er
geen zin uit te halen is. Ik laat alles over mijn rug gaan en zie dat ik op die wijze een
massa onder mijn bereik krijg. De kennis van het Kawi en Balinees kan dan niet
anders verkregen worden dan door oplettende lezing van teksten.

104.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 9 november 1871.
Ik ben nog steeds bezig aan het verzamelen van bouwstoffen, en dit helaas, gaat niet
zo spoedig als ik wenste, daar bijna geen enkel bruikbaar is zonder vergelijking met
andere exemplaren. Waar moet dat heen, denk ik wel eens, bij zo'n uitgebreid veld
nog door mij te ontginnen! In het kort, ik heb hier een Herculische taak op mij
genomen. Een folio kantoorboek van 568 bladzijden heb ik reeds volgeklad met
getranscribeerde woorden, die mij onder het afschrijven zijn voorgekomen en waarvan
een groot aantal mij, wat de betekenis betreft, niet geheel duidelijk is. Als ge in
aanmerking neemt, dat ieder woord in Hollands schrift is geschreven met een
verwijzing naar de bladzijde in het handschrift, om naderhand vergeleken te worden,
dan kunt ge u een voorstelling maken van de uitgebreidheid, die mijn Kawi-Balinees
Woordenboek na de be-

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

164
werking moet krijgen. Aan de bijbelvertaling denk ik vooreerst maar niet. Het
Bijbelgenootschap moet zich dan ook maar geen illusies hieromtrent maken. Moge
het ook gaarne iets aangenaams horen, ik wil mij niet aan bedrog schuldig maken.
Ik denk dat het gouvernement mij niet in dienst zal nemen. Trouwens het is dan
ook vrij laat of liever gezegd te laat. Ik voor mij, ik beken het, ben liever in dienst
van het gouvernement, omdat ik mij dan geheel aan de studie zal kunnen wijden.
Een bijbelvertaling toch belemmert de studie op een noodlottige wijze.
Het verblijf hier is vrij eentonig en toch zou ik de plaats met weemoed verlaten.
Men raakt gehecht aan zijn huis, honden (4), apen (3), kippen (nooit geteld) en andere
wissewasjes die de kern van het leven blijken te zijn. (Eenden houd ik er tien.) Ge
kunt u nu een voorstelling maken van mijn leven alhier. De conversatie is hier niet
zeer opwekkend. Ik zit meestal met de Balinezen te wauwelen.

105.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 15 september 1872.
Om u ruiterlijk mijn mening te zeggen: ik houd het ervoor, dat alles wat door
Europeanen in één der Inlandse talen wordt opgesteld, zeer gebrekkig moet wezen,
want de beoefenaars dier talen hebben zichzelf tot grootste vijand. Iemand die zich
een taal wil eigen maken, moet met het volk meedenken, en dat kan hij niet, daar
zijn positie verbiedt Inlander te worden. Hij moest met een Inlandse vrouw trouwen
zonder eerst deze te bekeren en met de Inlanders hokken. Maar wie durft het doen?
De Europese trots zou hem uitwerpen als een vuilik. De enige wijze dus waarop de
Europeaan achter het denken van de Inlander moer komen, is door een grondiger
beoefening der letterkunde. Al is deze niet geschreven, ze bestaat in de mond der
Inlanders, naar wier verhalen men geduldig moet blijven luisteren. En juist in dit
opzicht is de zendeling defectief; hij tracht de Inlander te bekeren vóór hij weet wat
de Inlander denkt en dus vóór hij de taal machtig is. Men mag een taal niet beoefenen
met een bepaald doel, hetzij om haar te kunnen spreken, hetzij om er de bijbel in te
vertalen. Men moet haar om
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haarzelf beoefenen, anders zal men kleinigheden over het hoofd zien die toch voor
het recht inzicht van de taal zeer gewichtig zijn. De Inlander te bekeren door
zendelingen en een bijbelvertaling is een Hollandse of liever gezegd een protestantse
illusie. Men wil niet begrijpen dat iemand die in een andere godsdienst opgevoed is,
met evenveel scherpte een nieuwe leer beoordeelt als de bigotte christen. Men moest
in Holland eens horen wat een Arabier tegen het christendom aanvoert. Doch spreekt
hij het uit tegenover een zendeling, dan wordt deze in de regel boos. De Arabier
zwijgt dan uit beleefdheid. Hier op Bali heeft ook de islam het zwaar te
verantwoorden. De Balinees is zo trots, dat hij het mohammedaan worden noemt
‘van boven naar beneden springen’ en verandering van godsdienst ‘njaloek’, wat
evenveel betekent als bij ons ‘een andere rok aantrekken’. De Balinees is niet fanatiek,
maar zeer gehecht aan zijn godsdienst. En geen wonder, want zijn gehele denken zit
er vol van. Doet hij afstand van zijn godsdienst, dan doet hij tevens afstand van zijn
letterkunde, en dat is iets dat vooreerst een onmogelijkheid is.

106.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 15 januari 1873.
De regering heeft mij voorgesteld bij haar in dienst te treden. De voorwaarden zijn
f 800.- in de maand, maar twintig jaar dienst voor ik het recht heb pensioen te
genieten! Dit laatste is voor mij een bezwaar, maar toch meen ik toe te moeten grijpen,
daar de studie van het Balinees en Kawi het B.G. schatten zal kosten, zonder dat het
de hoop zal hebben ooit een bijbelvertaling te zien. Er is hier zoveel te onderzoeken,
dat men niet aan de bijbelvertaling kan denken. En is het niet in het belang van het
B.G. zelf dat ik in dienst van de regering overga? Immers mijn werk zal dan het
Genootschap niets kosten, terwijl het tevens ontslagen is van de betaling van een
pensioen. Ik zou er geen ogenblik aan gedacht hebben bij het gouvernement in dienst
te treden, zo het B.G. betere voorwaarden bij het pensioen gesteld had, want ik ben
allesbehalve jong meer. Ik zal dus de benoeming moeten aannemen en hoop dat men
mij dit niet ten kwade zal duiden. Echter stel ik mij voor het Genootschap beschikbaar,
zodra men mijn hulp mocht nodig hebben.
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107.
Uit de notulen van een vergadering van het Hoofdbestuur van het N.B.G d.d. 9 april
1873.
Bij de Eerste Commissie was ingekomen een missive van Dr. H.N. van der Tuuk do.
Boelèlèng 15 januari 1873 meldende o.a. dat hem een voorstel gedaan is in
gouvernementsdienst over te gaan. Dit wordt voorlopig voor kennisgeving
aangenomen.

108.
Uit de notulen van het Hoofdbestuur van het N.B.G. d.d. 11 juni 1873.
Voorts was bij de Eerste Commissie ingekomen een missive van Dr. H. Neubronner
van der Tuuk, do. Boelèlèng 20 april 1873 (deze brief ontbreekt), meldende dat hij
nog in tweestrijd is, of hij al dan niet in gouvernementsdienst zal overgaan. Intussen
was uit de nieuwsbladen zijn benoeming als rijksambtenaar tot beoefening van de
Indische talen gebleken. De Commissie stelt dientengevolge voor, en de vergadering
vindt goed, aan Dr. Van der Tuuk voor het geval hij deze benoeming wenst aan te
nemen of reeds aangenomen heeft, eervol ontslag uit zijn betrekking als afgevaardigde
van het N.B.G. te verlenen, met dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door
hem aan het Genootschap bewezen.

109.
Brief aan het Bijbelgenootschap d.d. 8 juli 1873.
Gisteren ontving ik uw brief van I mei, waaruit ik zie, dat gij mijn benoeming nog
niet gelezen hebt. Ik moest mij decideren, wilde ik de kans niet laten voorbijgaan.
Zoals ik u reeds vroeger schreef, was ik liever bij het B.G. in dienst gebleven, want
de regering is niet verstandig genoeg mij haar gehele vertrouwen te schenken. Immers
bij een taak als de mijne is gelegenheid genoeg iemand te bedriegen, zodat het het
beste is, iemand, van wie men weet dat hij ijver genoeg heeft, geheel vrij te laten. Ik
ben pas een maand in dienst en nu reeds word ik overstelpt met officiële stukken,
waaruit men opmaken moet, dat een ‘ambtenaar voor de beoefening der Indische
talen’ verondersteld wordt álle Indische talen te kennen. Gij ziet, de
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ruil is niet geheel in mijn voordeel uitgevallen. Ik heb de dienst van het B.G. verlaten,
omdat ik begrijp het Genootschap er een dienst mee te doen. Gij weet, ik heb de
vertaling van de bijbel altijd verfoeid, daar zij leidt tot het leveren van vodden. De
taal zó te beoefenen dat men redelijk werk kan leveren, kost teveel tijd, dan dat men
bij het vertalen van de bijbel de nodige ijver kan betonen. Meestal levert men
broddelwerk, daargelaten nog, dat men het niemand naar de zin kan maken. Vertaalt
ge naar de eisen der taal, een zendeling beschuldigt u licht van verkrachting van
‘Gods Woord’, offert ge de taal aan de bijbel op, een taalkundige maakt er zich dik
over. Ikzelf ben daarvan een sprekend voorbeeld. Men heeft van de beoefening dezer
talen in Europa een verkeerd begrip, daar men zich niet kan voorstellen, hoe moeilijk
het is met Inlanders te verkeren. Niet alleen zijn deze talen zeer rijk, maar zij hebben
ook eigenaardigheden, die een Europeaan nooit leert kennen. Ik wijs u maar op het
Maleis, waarin geen Europeaan zich behoorlijk weet uit te drukken, en toch is die
taal reeds eeuwenlang door ons beoefend. Men begon het Maleis te beoefenen alleen
maar om erin te vertalen (de bijbelvertalers gaven nimmer een Maleise tekst uit!) en
de onnozele waan, dat het gemakkelijk aan te leren is, duurt nog tot op onze dagen
voort en een knoeier als Esser blijft de naam behouden van een taalkenner! Kortom,
ik geloof dat de bijbelvertaling niet is in het belang der taalstudie. Nu heeft weliswaar
het N.B.G. de koninklijke weg bewandeld door tevens te zorgen voor handboeken,
maar desniettemin heeft het teveel van zijn afgevaardigden gevergd en is daardoor
ook medeplichtig aan knoeierij. Ik maak het daar geen verwijt van, want ik weet
maar al te goed hoeveel domme leden het telt, die men naar de ogen moet zien, omdat
zij voor het geld zorgdragen en die in staat zouden zijn hun bijdragen te weigeren,
zo het B.G. alleen zorgde voor taalkundige handboeken. Ik overdrijf niet en behoef
u slechts te wijzen op degenen die Esser met zijn ‘Heraut’ in het gelijk stelden.
Intussen dank ik het Bijbelgenootschap voor het vertrouwen mij zo lang geschonken,
al heb ik ook reden te geloven, dat ik méér had kunnen doen, zo ik van de
bijbelvertaling ontslagen was geworden. Het blijft altijd een verdienste van het B.G.,
dat het niet
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te nauw op mijn rechtzinnigheid lette en de dwaasheid niet had mij aan kant te zetten,
omdat ik niet tot de heilige vaten behoor. Het handelde als een goed calvinist: mijn
onheiligheid toch was gepraedestineerd!
Onlangs is hier een Balinees gedoopt. Of men er zich over verblijden kan, weet
ik niet. De heidense Balinezen hebben zich er niet aan geërgerd; zij maken zich ervan
af met hem voor gek te verklaren. Ze zijn zeer verdraagzaam jegens andersdenkenden.
Verdraagzaamheid schrijft men in de regel toe aan onverschilligheid. Bij de Balinezen
is dit volstrekt niet het geval; ze zijn trots op hun oude godsdienst en beschouwen
andersdenkenden als een soort van waanzinnigen, die zich bij een verandering
vernederen. Men ziet hieruit, dat verdraagzaamheid ook een andere bron kan hebben
dan lauwheid. Christendom en islam zullen hier weinig kans van slagen hebben. De
zendelingen hier zijn achtenswaardige lieden. Ik beklaag hen en ik geloof dat ze
zichzelve ook beklagen, want hun illusies zijn ze allang kwijt. Ik begrijp niet hoe
men in Holland zo onnozel kan zijn, dat men gelooft door Europese zendelingen, en
nog wel met Europese vrouwen gehuwd, iets te kunnen uitwerken. Zijn er reeds
Inlandse christenen, dan alleen is een Europese zendeling beter dan een Inlandse, in
het andere geval is het waanzin. Hier vooral is de zending belachelijk, want de
Balinees is trots op zijn schrifttaal. Hij zal zelfs een bijbelvertaling in het Balinees
verwerpen als godslastering, vandaar dat de priesters hier in het Kawi dichten, al
kennen zij het ook slechts zeer oppervlakkig. De priesterstand is hier zeer geëerd en
geen wonder, daar de priesters die ik ken, alle achting verdienen. De intriges der
Maleise geestelijkheid zijn hun onbekend. Ik schrijf dit verschijnsel toe aan hun
warsheid van pogingen om anderen tot hun godsdienst over te halen.
Proselietenmakerij - ik weet dit uit de Bataklanden - geeft aanleiding tot slinkse
streken. De mohammedanen nemen alles te baat om bekeerlingen te maken. Hier
zijn het vrouwen en slaven: een Balinees die op een mohammedaanse vrouw verliefd
wordt, kan haar niet bezitten zonder de islam aan te nemen en de slaven worden door
hun overgang vrij. Europese zendelingen mogen zulke middelen niet te baat nemen
en zien daarom weinig vrucht van hun arbeid. Men
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kan zeggen dat de zending in deze landen vooral in het leven gehouden wordt door
de begrippen die men in Holland heeft van de verhouding van de Europeaan tot de
Inlander. Zulke lieden als Esser houden de onnozelheid gaande, ten dele uit
onwetendheid, ten dele uit de zucht de gebraden haan uit te hangen in een land, waar
ieder gezag krijgt, die ‘er geweest is.’ Ik voor mij geloof, dat het beter is de waarheid
onder ogen te zien, al is ze ook verre van aanlokkelijk, want dan kan men de middelen
beramen die nodig zijn om de bestaande hinderpalen uit de weg te ruimen.

110.
Uit de notulen van een vergadering van het Hoofdbestuur van het Bijbelgenootschap,
d.d. 10 september 1873.
Een uitvoerig schrijven van Dr. H. Neubronner van der Tuuk do. Boelèlèng 8 juli
1873, bevestigende zijn overgang in dienst van het gouvernement, zal in kopie bij
de leden van het Hoofdbestuur circuleren.

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

170

In dienst van het gouvernement
(1873-1894)
111.
Van der Tuuk heeft om allerlei redenen - en zeker ook uit een gevoel van verplichting
tegenover het Bijbelgenootschap - zijn overgang in gouvernementsdienst zo geruisloos
mogelijk laten verlopen. Zijn groeiende haat tegen het christendom en misschien
nog meer tegen de christelijke praktijk, heeft hij in zijn correspondentie met de
secretaris van het Bijbelgenootschap, de hem bevriende remonstrantse predikant ds.
Van Leeuwen, in ieder geval nog pogen te onderdrukken. In onderstaande brief uit
Batavia, gericht aan zijn oude vriend J. Roos, breekt hij echter los.
Amice! Ge ziet, ik zit te Batavia, dat nu een stad is, waaraan Amsterdam en geheel
Holland met zijn bekrompen calvinisme een puntje kan zuigen. Wat een communicatie
voor alle natiën der wereld, van de langstaart van het hemelse rijk tot de bestiaal
uitziende neger van de kust van Guinee, van de zwartgerokte calvinist tot de
getulbande zoon van de woestijn. Men heeft hier een tramway, een spoortrein,
karretjes en dos à dos, rijtuigen die u in staat stellen voor een bagatelletje van het
ene einde naar het andere te gaan. Batavia is in drie jaren een kolos geworden. ‘Maar’,
zult ge zeggen, hoe komt ge daar te verzeilen? Verbeeld u dat men mij van Bali heeft
laten komen, om hier examen af te nemen in het Javaans en Maleis. De wetenschap
misbruikt voor praktische doeleinden! Ik die gedompeld was in Kawi en Balinees,
moet huis en honden verlaten om enige broodstudenten te examineren in talen die
me onverschillig geworden zijn! Ge weet, ik ben nu aan de ruif van het gouvernement,
en heb er berouw van, maar wat moest ik doen, daar mijn walg van de idioot van
Nazareth met de dag aangroeide. En geen wonder als men dagelijks makelaars in
zaligheid moet zien,
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die geloven dat een godsdienst, die begon met overspel en eindigde in zelfmoord,
zo voortreffelijk is. Jehova Junior's gewauwel werd mij zo walgelijk, dat ik mij als
een doodkistenmaker beschouwde, die men dingen bestelde, waar hij geen gebruik
van maken wil. De bijbel te vertalen niettegenstaande men het voor een onzedelijk
boek houdt, en dat waar zoveel beters te doen is, was voor mij een onmogelijkheid
geworden. Multatuli en Van Vloten schelden op de modernen als knoeiers, maar de
orthodoxen zijn even oneerlijk. Ik zag het dagelijks aan die twee zendelingen van
de Utrechtse zendingsvereniging, die op Bali slenteren.
Na afloop van het groot-ambtenaarsexamen ga ik terug (oktober of november) en
dan zal ik zien, dat mijn woordenboek in Holland gedrukt wordt en kom dan over.
Mijn werkkring op Bali is zeer aangenaam, maar de conversatie allertreurigst, want
ik ben nooit een vriend geweest van kerkkraaien. De Directeur van Onderwijs is mij
zeer genegen, daar hij begijpt dat ik met liefde mijn werk doe. Ik zal trachten hem
aan het verstand te brengen, dat het goedkoper is in Holland te drukken wat ik met
een paar jaar klaar hoop te hebben. Aan het Sanskriet ben ik nu weer gaan doen,
maar nu en dan, want ik kan er de tijd niet voor vinden. Buitendien is mij gebleken,
dat het Sanskriet niet zoveel opheldering geeft. Bij de beoefening van het Kawi blijft
de grootste moeilijkheid het Mal. bestanddeel, en juist hiermee zit ik steeds te hokken.
De studie der levende talen is nog niet op de gewenste hoogte, omdat men teveel aan
praktische eisen heeft toegegeven. Waar zit Van der Burch? Is hij al getrouwd? En
waarom trouwt gij niet? Voor mensen die niet als vagebond zoals ik moeten leven,
is het huwelijk in onze ziekelijke maatschappij een noodzakelijk kwaad. Hoe maakt
het Plato II? Maakt hij duiten daar hij uitgescheiden is met keerommige opmerkingen
in de ‘Ned. Spectator’? Werpt zijn rode vrouw nog inzendsels, waarvan Plato de
verantwoordelijke redacteur is? Loopt zij nog in het kostuum van ‘de waardin’ op 's
Heren straten tot verschrikking van Plato's traktement en het kiesheidsgevoel van
zijn vrienden? Onlangs zag ik hem de bijnaam geven van ‘vrouwenleraar’, zodat hij
evenals Multatuli en de idioot van Nazareth impotent schijnt te zijn, want anders is
het wat moeilijk met meiden te
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scharrelen. Van Leeuwen schrijft me nu en dan over u. Altijd nog op hetzelfde klokje
gaat ge naar het Leesmuseum en altijd nog voedt ge u in De Pool, bij de ‘vader der
leugen’, als het geldt de vraag of iets opgewarmd is? De voeding laat te Amsterdam
nogal te wensen over en evenzeer de ventilatie. Als ik terugkom, ga ik een optrekje
huren op de Singel en gaten laten maken in de bovenruiten, anders is Amsterdam
voor mij een moordkuil. Ik zal Van Leeuwen nader schrijven over dat deel van
Valentijn, dat onder de boeken van David Koning gevonden is. Ziet ge Jäger wel
eens, zo ja, groet hem. Een oude kennis van Van der Burch heb ik gisteren gesproken.
Hij maakt het slecht en lijdt naar den lijve aan debiliteit. Uw vriend, de ex-zendeling
Van der Jagt, schijnt nu te Amsterdam te wonen. Als ge die aap van de profeten
spreekt, wees dan zo goed uw filosofie op hem te appliceren. Hij is rechtzinnig en
heeft vroeger een openbaring gehad op de Fluwelen Burgwal ('s-Gravenhage). Jehova
moet hem daar antwoord gegeven hebben op een vurig gebed om licht! Zouden alle
godsdiensten zulke vuiliken opleveren? De Japannezen zijn van plan hun godsdienst
te veranderen en hebben nu een commissie om de in Europa gebruikte Goddienarijen
te onderzoeken. Als zij een der christelijke uitkiezen, zijn ze koebeesten. Echter is
het plan hun godsdienst te veranderen, een bewijs dat ze ons vooruit zijn. Een f
13.000.- die ik te Padang op interest liet liggen, is naar de maan en daarom ben ik
op een leeftijd, waarop men evenals Willem II een voorhoofd krijgt, dat tot aan de
kont voortloopt, in dienst van het gouvernement gegaan. Beklaag me niet, want dat
is bedonderd, maar wens me liever geluk met de losmaking van het
doodkistenmakerswerk. Ik leef op mijn gemak; ik wil genieten, want een overzijde
van het graf is slechts te vinden in de hersens van een onanist. Het ga je goed en
schrijf mij t.t.H.N.v.d.T.

112.
F.A. Liefrinck, kenner van de Balische samenleving, droeg zijn tweede boek over de
‘Verordeningen en overeenkomsten van Balische vorsten’ (1921) aan Van der Tuuk
op, de ‘eminente taalgeleerde’. Toch verwijt hij deze het taalgebied te weinig te
hebben bereisd en teveel op één plaats te hebben gezeten. Een uitzondering maakt
hij voor een reis van enkele weken, die Van der Tuuk (in oktober 1874) naar Lombok
onder-
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nam. Over deze tocht hebben we toevallig een getuigenis van Van der Tuuks
medereiziger dr. Van Rijckevorsel in diens ‘Brieven uit Insulinde’ (1878).
Singaradja, 16 oktober 1874.
Van hier zal mijn prauwreis zich uitstrekken tot Lombok. Bij deze reis kunnen
zich meer bezwaren voordoen dan bij de vorige. Er is daar geen Europees bestuur,
maar een vorst die slechts onze bondgenoot is, niet een vazal en met wie juist in de
laatste tijd enige verwikkelingen zijn ontstaan. Voor een eenzaam reiziger, die van
het Maleis nog niet bovenmate veel en van de andere Indische talen niets weet, is
dat vooruitzicht niet schitterend. Nu is tegenwoordig op Boelèlèng gevestigd de heer
Van der Tuuk, een bekende autoriteit op het gebied van de Indische talen, die met
alle soorten van Inlanders omgaat als met huisdieren. Deze heeft aangeboden om de
reis met mij te maken. In zijn gezelschap en gewapend met een gele brief van de
Resident van Banjoewangi, die reeds hierheen onderweg is, verwacht ik geen
moeilijkheden. Ook neemt de heer Van der Tuuk een Brahmaan mee, zodat wij op
reis ook onze devotie zullen kunnen doen.

Ampěnan, 23 oktober 1874.
We zitten goed en wel op Lombok na nog de achttiende in de namiddag van Boelèlèng
vertrokken te zijn. De recherche-kotter die mij van Probolinggo naar Bali bracht,
was een paleis vergeleken bij de kruisboot, die de resident de goedheid had mij voor
deze reis af te staan. De achtersteven is scherp uitgebouwd, waardoor de ruimte op
het dek zeer klein wordt; het kajuitje is half zo groot als dat van het vorige vaartuig.
Daar moesten wij met ons allen in huizen: de heer Van der Tuuk, mijn persoon, de
edele Brahmaan (een manneke van tachtig jaar), de tolk van de resident die de officiële
brief aan de Radja van Lombok moest overbrengen, benevens een Arabier Aboe
Bakar, die op het laatste ogenblik verlof vroeg om mee te gaan, daar hij op Lombok
zaken had. Met al onze bagage hadden wij natuurlijk juist ruimte om te liggen; van
rechtop staan of zitten was geen sprake en in hoeveel bochten zich onze Inlanders
moesten kronkelen, waag ik niet te beschrijven. Op het dek was het te zonnig, zodat
wij daar
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slechts de nacht doorbrachten. Zonder matras of hoofdkussen lag ik in mijn shawl
gewikkeld op de planken. Gelukkig was de reis zeer voorspoedig. Daar er in deze
tijd veel slecht weer te wachten is, had men ons voorspeld, dat de reis wel veertien
dagen kon duren, want Straat Lombok is geen gemakkelijk vaarwater. Toch kwamen
wij reeds de vierde dag hier aan, na een dag aan wal gesleten te hebben omdat er
geen wind was. Aan boord had ge ons moeten zien eten op de kleine achtersteven.
Al het eten op de grond, de heer Van der Tuuk op een vouwstoeltje, de Arabier op
zijn hurken, de Brahmaan met verlof wegens zeeziekte afwezig en ikzelf staande in
de hut met mijn hoofd juist boven het dek uit. Zo verslonden wij ons karig maal, te
kariger naarmate het schip meer beweging maakte en onze bedienden meer beweging
in hun ingewanden voelden. Is zulk een tafereel niet wat ellende waard?

Ampěnan, 24 oktober 1874.
Hedenmorgen het bezoek aan de vorst. Wij werden allervriendelijkst ontvangen en
de radja was bepaald aangenaam verrast, toen de heer Van der Tuuk opeens het
Maleis liet varen en hem in het Hoog-Balinees aansprak. Ook het geschenk dat de
heer Van der Tuuk had meegebracht, een achterlaadgeweer, scheen hem aangenaam
te zijn. Het gesprek bestond voornamelijk uit pauzen, zodat wij niet ondankbaar
waren na een uurtje te kunnen vertrekken.

28 oktober.
De vorst is zeer beleefd. Dagelijks komt een zijner hovelingen ons een bezoek brengen
om te vragen of wij wel eten hebben en of wij niet bestolen worden en dagelijks
krijgen wij een stapel van de heerlijkste vruchten ten geschenke. Gisteren bezocht
ons zelfs uit naam van de vorst een oom van deze. De eer was zeker groot, maar ik
had er weinig aan, daar de oude heer geen Maleis spreekt. Die bezoeken zijn echter
de heer Van der Tuuk, die de taal van het land wenst te bestuderen, zeer welkom.
Het is trouwens altijd in ons verblijf stampvol van inlanders. Mijn reisgenoot schaft
zich zoveel mogelijk boeken aan.
Tot onze omgang behoort voornamelijk een jongmens met een schoon en beschaafd
uiterlijk. De grote deugd van deze Abdoel

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

175
Rachman is echter, dat hij zeer intelligent is en ik geloof wel dat het door hem is,
dat de heer Van der Tuuk voornamelijk achter de taal komt. Deze laatste wekte de
algemene verbazing op door de vaardigheid waarmee hij nu reeds het Sasaks begint
te spreken.

113.
In sommige van zijn eerste brieven uit Bali maakte Van der Tuuk reeds enkele
opmerkingen over de onvoldoende voorbereiding van de zendelingen van de Utrechtse
zendingsvereniging. In 1876, nadat de zendeling Van Eck een Balisch woordenboek
had gemaakt, dat Van der Tuuk dilettantisch vond, schreef hij een stuk tegen hem in
het ‘Soerabaiaasch Handelsblad’ van december 1876 en verbond daaraan een kritiek
op de Utrechtse zendingsvereniging, op de bijterige toon, die hem niet meer zal
verlaten en waarin we telkens toespelingen op Multatuli zullen aantreffen.
Om de Utrechtse zendingsvereniging uit haar dommel wakker te schudden, is het
plicht de onbruikbaarheid aan te tonen van hetgeen de heer Van Eck tot dusver heeft
uitgegeven. Gemelde vereniging ligt in slaap gewiegd door vroom gekwezel en
droomt van de mogelijkheid een onbekende taal te doen ontginnen door iemand in
wiens hoofd het brabbelmaleis van een bekeerde Alfoer en de wijsheid van de
Heidelbergse catechismus de voornaamste plaats hebben ingenomen. ‘Zoek het
Koninkrijk Gods en alle dingen worden u toegeworpen’ en ‘de Vreze des Heren is
het begin van alle wijsheid’ zijn slaapdeuntjes die de Utrechtse vereniging zoetjes
doen insluimeren. Zij beseft niet dat het onzedelijk is zendelingen uit te zenden, die
de beste tijd van hun leven moeten vermorsen met zogenaamde taalstudie, zonder
enige kans iets goeds te zullen leveren. Zou zij niet verstandiger handelen, zo zij
haar kostbare krachten op één punt richtte en wel op een bevolking die aan geen oude
letterkunde gebonden is? In landen als Bali is een zendeling zeer misplaatst, want
hoeveel tijd heeft hij wel niet nodig, om zich met de taal en letterkunde vertrouwd
te maken vóór hij kan denken aan het redden van zielen! De Utrechtse
zendingsvrienden kan dit niet onbekend zijn, want in plaats van op de bekeerlingen
te wijzen, beginnen zij zich tot grote ergernis van Juffrouw Laps, die om het Balinees
niets geeft, op de letterkundige verdiensten van een Van Eck te beroe-
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men. Ze zijn dus van mening veranderd, want zij waren het die indertijd het
Bijbelgenootschap bestreden, omdat het lieden in dienst nam van wier rechtzinnigheid
en bijbelvast geloof, men de tastbare bewijzen niet had, het tevens afkeurende dat
gemeld genootschap zoveel werk maakte van taalkunde. Maar nu de vruchten van
de door hen tot stand gebrachte zending nog steeds op zich laten wachten - arme
Juffrouw Laps! - handelen zij evenals het vroeger door hen verketterde genootschap.
Eén hunner slachtoffers, de heer W. van der Jagt, die hier de weg moest glooien
voor de zendelingen, bleef zich gelijk en keerde terug met de eerlijke bekentenis,
dat de Duivel op dit eiland nog te sterk was. De zendingsvrienden, niet gaarne gestoord
in hun zoete dromen, waren er zeer over gebelgd. En toch, zijzelf hadden Van der
Jagt halfgek gepraat! Toen de wonderen, die zij van hem verwachtten niet
geschiedden, keerden ze hem de rug toe.
Ook de heer Van Eck keerde terug, maar met de blijde boodschap dat er nu althans
één Balinees is, die de wijsheid beseft van de Heidelbergse catechismus. Maar daar
de heer Van Eck zelf ervan overtuigd is, dat zijn doopgewrocht niet veel belooft, zo
verwachten we van hem, dat hij de Utrechtse zendingsvrienden met de gehele
waarheid zal bekend maken, om te verhinderen dat nog meer zendelingen hier hun
leven komen vermorsen. Hij toch hield zich steeds bezig met allerlei dingen die niets
te maken hebben met het redden van zielen en hiervoor alleen - hij vergete dit nimmer!
- geeft Juffrouw Laps haar spaarpenningen, daar de Balische letterkunde voor haar
een gerijmel is van ‘zwarte en blinde heidens’. De heer Van Eck moge de Utrechtse
broeders gezegd hebben dat hij blaakt van ijver voor het zendingswerk - ‘men zij
zacht als de duiven en voorzichtig als de slangen’ - hij zal als eerlijk man handelen,
zo hij er rond voor uitkomt, dat hem de zielen der Balinezen niet meer, zoals wel
misschien vroeger, enig belang inboezemen. Hij ging naar Holland, omdat hij er
genoeg van had en tevens om daar als een taalkundig wonderlicht voor de heiligen
te schitteren.

114.
Over de wijze waarop Van der Tuuk intussen leefde, deden de vreemdste verhalen
de ronde; ze hebben zijn legende gemaakt, die van de
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‘zonderlinge geleerde’. Dat hij er een eigengereide manier van leven op na hield,
die wel enigszins afweek van de leefwijze van de andere Europeanen, staat echter
vast. We vinden hierover gegevens bij dr. Julius Jacobs in zijn boek ‘Eenigen tijd
onder de Baliërs’, 1883. Dr. Jacobs was officier van Gezondheid 1ste klasse. Hij
stierf op 53-jarige leeftijd te Makassar op 21 februari 1895. Behalve dit boek over
Bali, schreef hij een boek over de Badoej's in Bantam. Zijn hoofdwerk, dat echter
onvoltooid bleef, handelde over het familie- en kampongleven in Groot-Atjeh. Met
een marineschip kwam hij op 10 augustus 1881 in Boelèlèng aan en dan vertelt hij:
's Avonds ging ik met twee officieren van de état major aan wal. Ik had het genoegen
die avond een oude kennis onderweg te ontmoeten. Die hem niet van vroeger kent,
zou niet kunnen vermoeden, dat de man, die in dat enigszins excentriek wandeltenue
op 2½ paal afstand van zijn woning komt aangewandeld, de bekende oriëntalist Dr.
Neubronner van der Tuuk is. Iedere avond kan men hem de wandeling zien maken
van zijn huis naar het zeestrand, op blote voeten, blootshoofds in slaapbroek en kabaja
en met de onafscheidelijke ruwhouten knuppel van verscheidene kilo's zwaar in de
hand. Sedert bijna elf jaren te Boelèlèng woonachtig, om uit de beste bronnen de
gegevens te putten voor zijn groot werk, een uitgebreid Balinees-Kawi (Oud-Javaans)
woordenboek, een ‘opus cedro dignum’, is hij zo in het Balische volksleven thuis,
dat menig voornaam Baliër hem komt raadplegen over Balische zaken. Een der radja's
van Badoeng die eens met mij over Van der Tuuk sprak, zei zeer eigenaardig van
hem: ‘Er is op geheel Bali maar één man, die de Balische taal kent en begrijpt en die
man is Goesti (Heer) Dertik (Van der Tuuk).’ Hij brengt in de ware zin van het woord
het leven en deszelfs genietingen ten offer aan een groot doel dat hij zich heeft
voorgesteld, namelijk de grondige kennis van de Kawi-taal en dit wel met een
toewijding, die men bij een man met grijze haren niet meer zou verwachten. En meen
nu niet dat hij een keurig erf bewoont en een huishouding voert die hem tenminste
enigszins schadeloos kan stellen voor zijn ontberingen. Hoewel zijn middelen hem
dit zeker zouden veroorloven, woont hij desniettemin in een kamponghuis, midden
tussen zijn Baliërs, die hem als een
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soort halfgod beschouwen en met wie hij, terwille van zijn studie, op intieme, zelfs
familiare voet staat. Zijn huisraad is niet meer dan het allernoodzakelijkste. Een
‘easy-chair’, bureau ministre of Chesterfield rustbanken, zal men tevergeefs bij hem
zoeken; daarentegen wordt zijn gehele huis, van voor tot achter, in beslag genomen
door zijn uitgebreide bibliotheek. Op de vloer, op stoelen, tafels, kisten en planken
liggen lijvige folianten, oude handschriften en dito beschreven lontarbladeren in
onbevallige wanorde dooreen en het is te verwonderen, hoe hij uit die wanordelijke
verzameling steeds het verlangde zo spoedig weet voor de dag te brengen. De vrees,
dat een vrouw zou trachten meer regel en orde in zijn huishouding te brengen, is
volgens zijn zeggen, de enige reden, dat hij zulk een verstokt celibatair is. Een
ongenietbaar mens, onmogelijk voor de samenleving, een echte boekenwurm, meent
ge. Ge vergist u waarde lezer! Van de vroege morgen tot soms diep in de nacht kunt
ge hem bezig vinden met zijn studie, die slechts voor een ogenblik afgebroken wordt
door mensen uit alle standen en rangen der Balische maatschappij die hem over een
juridisch vraagstuk of over een ziekte komen raadplegen, en die hij ook allen met de
meest mogelijke gewilligheid helpt. Doch wanneer ge hem bezoekt, is als met een
toverslag de hele geleerde verdwenen en gemetamorfoseerd in een jolig student,
wiens kennismaking niemand die ooit het voordeel had hem te ontmoeten, zal
betreuren. Wanneer er hoog bezoek ten huize van de assistent-resident is, zoals thans
het geval was, dan dompelt hij zich, zoals hij het noemt, voor enige ogenblikken in
de Europese beschaving, d.w.z., hij trekt een pantalon en overhemd aan van
twijfelachtige kleur, kleedt zich in een jas die wat snit en wolligheid aangaat, alle
air heeft van een erfstuk te zijn, dat hij als relikwie bewaart, trekt schoenen aan die
de helft te groot zijn, neemt zijn onafscheidelijke knuppel en gaat zijn opwachting
maken. Doch hij is nauwelijks gezeten en ge hebt nog ternauwernood zijn patriarchale
buitenzijde kunnen opnemen, of ge vergeet door zijn geestige kwinkslagen en talrijke
anekdotes, dat de snit van zijn jas wat antidiluviaans is, een winkelhaak in een zwart
kledingstuk met een witte draad genaaid is of dat de helft van zijn boord tot de rubriek
‘staande’, en andere helft tot die der ‘liggende’
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behoort. Dat zijn schoeisel hem hindert en ongewoon is, ziet ge telkens wanneer hij
opstaat. Doch de tijd vliegt om in zijn gezelschap en telkens wanneer men hem
ontmoet, leert en profiteert men van hem. Ik heb verscheidene aangename uren in
zijn gezelschap doorgebracht, uren in welke hij mij een heel studentenleven liet
doorleven. Van zijn Balilogische kennis heb ik veel kunnen profiteren en vele wenken
bij het samenstellen van deze bladzijden ben ik aan hem verschuldigd.

115.
Van der Tuuk was tijdens zijn verblijf in Nederland in kennis gekomen met R.C.
D'Ablaing van Giessenburg, de bekende vrijdenker, uitgever en boekhandelaar, die
in de jaren 1862-1866 Multatuli uitgaf. Zijn firmanaam was R.C. Meijer. Ook Van
der Tuuk publiceerde bij hem: ‘Taco Roorda's beoefening van 't Javaansch bekeken’
(1864), ‘Hikajat Bibi Sabarijah’, ‘Het verhaal van Vrouwe Sabarijah’, een Maleise
tekst en ‘Een Advokaat van den hoogleeraar Taco Roorda’ (1865). Dit laatste
geschrift, in het Nederlands en onmiskenbaar in de typografie van de firma Meijer,
kwam uit onder de vlag van Trübner & Co. De Duitser N. Trübner (1817-1884) stond
in Londen aan het hoofd van een uitgeverij met Europese vermaardheid op het gebied
van oriëntalia. Daarnaast was hij een vooraanstaand vrijdenker. Hij werkte kennelijk
met D'Ablaing samen, had voor Van der Tuuk een paar Nederlandse schotschriften
in depot en bezorgde een Engelse uitgave van enkele van zijn taalkundige brochures.
De betrekkingen tussen Van der Tuuk en D'Ablaing moeten vooral vriendschappelijk
zijn geweest. Voorzover bekend, dateren zij van eind 1859. In september 1861 woont
Van der Tuuk in Amsterdam ‘ten huize van den smid op de Kippenhoek’. Uit de
schaarse, bewaard gebleven getuigenissen blijkt dat in de jaren 1861-1862 ook de
vrijdenker en uitgever F.C. Günst (uitgever van o.a. Junghuhn) en Multatuli's broer
Jan Douwes Dekker tot zijn kennissen behoorden (Kopieboeken van D'Ablaing,
Multatuli-Museum, Amsterdam). Deze kringen waren zeker geen aanbevelenswaardig
gezelschap voor een medewerker van het Bijbelgenootschap. Regelrecht aan Multatuli
herinnerend, en daarom misschien nog compromitterender, was het adres waarop
Van der Tuuk in 1864 verbleef. Het is ons bekend door een uitnodiging voor een
bezoek dat Günst, D'Ablaing en de musicus David Koning hem op

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

180
19 februari van dat jaar zouden brengen: ‘Kalverstraat bij den Heiligenweg ten
huize van den banketbakker Knobel’. Multatuli zelf had in het voorjaar van 1862
kamers bewoond bij de Confiseur Suisse Fridolin Knobel. Idee 54 behelst een
overpeinzing uit de banketbakkerij en juist uit deze periode dateren vele anekdotes
uit de Multatuli-literatuur, zoals de uitdaging tot een duel om op te komen voor
Knobels winkeljuffrouw Mina Deiss die zwanger was (Volledige Werken X, ‘Het jaar
van Mimi’). Heeft hij Multatuli al niet persoonlijk ontmoet, dan zal Van der Tuuk
toch veel verhalen over hem uit de eerste hand hebben vernomen. Het gezin Koning
verkeerde al niet minder in Multatuli's directe omgeving, het nam in de loop van
1865 zijn nicht Sietske Abrahamsz als huisonderwijzeres in dienst en ontfermde zich
geruime tijd over Multatuli's zoon Edu.
Toen Van der Tuuk naar Indië teruggekeerd was, bleef hij met D'Ablaing in
correspondentie. Er bestaan een aantal brieven en briefkaarten die vrijwel alle
ongedateerd zijn. Aan de hand van poststempels en allerlei gegevens in de brieven
is de correspondentie, voorzover dit mogelijk was, chronologisch gerangschikt.
D'Ablaing was boekhandelaar en Van der Tuuk geeft in zijn aanvragen blijk van
een ruime belangstelling buiten zijn vakgebied: voor vrijdenkerij, van klassiek tot
recent, zoals ‘La Bible amusante’ van Léon Taxil, maar ook voor galante literatuur
en erotica. Als leverancier van deze waar moet D'Ablaing in Indië een reputatie
hebben gehad. In zijn archief berusten klachten over te ‘gepeperde’ zendingen en
uitingen van forse majesteitsschennis ‘Le Mariage d'une Espagnole’ (doc. 122) is
een politieke zedenroman die in doorzichtige vermomming het hof van Napoleon III
beschrijft en eigenlijk vooral het verleden van de keizerin, de geboren Spaanse
Eugénie de Montijo. Het kwam de auteur Pierre Vésinier op een zware veroordeling
te staan (1866). De correspondentie tussen D'Ablaing en Van der Tuuk gaat echter
vooral over de ontwikkeling van de vrijdenkerij, in Indië en in Nederland. Men moet
weten dat D'Ablaing vanaf de oprichting in juli 1879 tot midden 1882 hoofdredacteur
was van het vrijdenkersblad ‘De Dageraad’. Na een conflict verlaat hij in juli 1882
de vereniging, hij publiceert dan nog twee jaar het blad ‘Recht door zee’, maar speelt
daarna geen rol van betekenis meer. Hoewel zijn toon tegenover D'Ablaing allengs
nurkser wordt, staat één ding vast: zijn betrekkingen met die Amsterdamse kringen
van vrijdenkers moeten hechter zijn
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geweest dan wij nu weten. Dit blijkt ook treffend uit het zenden van een wissel voor
het gezin van de in 1876 op zesenvijftigjarige leeftijd overleden David Koning-een
nauwelijks toegelicht, maar simpel en niet mis te verstaan menselijk gebaar (slotzin
doc. 122).
Amice, Uit uw laatste brief maak ik op, dat ge nog onder de invloed van de godsdienst
der Liefde zwoegt, want ge zijt nog kwijlerig deftig gebleven. Uw peroratie over
Roorda van Eysinga's scheldwoorden is er een bewijs van. R.v.E. vecht tegen
nepotisme en schandelijk bedrog der vromen inzake de zending en dat is nog zeer
nodig, want we lijden hieraan beide. ‘De Dageraad’ zou er bij winnen, zo hij een
weinig meedeed in hetgeen gij schelden noemt. ‘De Dageraad’ schijnt Holland's
ongelovigen alleen te kennen en niet te weten hoeveel geld hier vermorst wordt aan
de zending. Gijlieden beweert dat de wetenschap de vromen heeft verslagen en wij
zien ze nog werken met laster en huichelarij; we zien een kerel als Kuyper invloed
uitoefenen, we zien dat volkje de smalle gemeente geld uit de zak kloppen enz. enz.
Wat vooral voor de ‘Dageraad’ van belang is, is wel aan te tonen dat er bedrog
gepleegd wordt in alles wat de godsdienst betreft, juist omdat de godsdienst onzedelijk
is, omdat zij de schurken de hoop geeft door uiterlijkheden alles goed te maken. Ik
ben wel slecht, zegt de boer die wagensmeer in zijn boter en dokwater in zijn melk
doet, maar te twijfelen aan het bestaan van God, dat is toch al te erg! Hier is pas een
zendeling doodgeknuppeld, zoals ge uit de kranten wel lezen zult en die moord zal
door andere gevolgd worden. Op Nieuw-Guinea zijn vier zendelingen vermoord,
zonder provocatie zeggen de koerantiers! Alsof het geen provocatie was, dat men de
Inlander komt verkondigen, dat zijn God een duivel is en ieder die eraan gelooft,
bezeten! Wat doet de ‘Dageraad’ met zijn deftigheid tegen de walgelijke huichelarij
die ten uwent heerst? Waarom geeft ge niet enige uittreksels uit de zendingsverslagen?
Dan zoudt ge ieder de overtuiging schenken, dat er schandelijk gelogen wordt. Ik
zond u verschillende kranten, waarin de zending tentoongesteld wordt, maar ik zie
niet, dat u er gebruik van gemaakt hebt. Niet met de wetenschap bestrijdt men het
christendom, want de grote hoop leest die
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vertogen niet. Men moet het bedrog tentoonstellen, om bekeerlingen te maken. Men
moet aantonen dat die spookhistories de maatschappij niet verder gebracht hebben,
maar achteruit. Mijn hand krijgt de schuld om u te verontschuldigen dat ge mij een
Hollandse vertaling zendt van het boek van Rhys Davis over het Boeddhisme. Ik heb
u verzocht mij het Engelse werk te zenden. Het spijt mij, dat gij mij met opzet niet
hebt willen begrijpen. De ‘Jâtaka's’ (Boeddhistische geboorteverhalen) van dezelfde
schrijver heb ik gisteren ontvangen, maar alleen het eerste deel. Zodra het tweede
uit is, zend het mij onmiddellijk. Bestel het maar vast vooruit bij Trübner, anders
vergeet ge het. ‘La Bible amusante’ van Léon Taxil bestelde ik per briefkaart, die
hoop ik, u geworden zal. Is er geen Franse spraakkunst van het Armenisch? Immers,
te Parijs maakt Dulaurier zeer veel werk van het Armenisch. Als mijn geheugen me
niet bedriegt, moet er een Armenische spraakkunst zijn in het Duits van Petermann,
maar het is een reeds zeer oud boek. Gij zult wel weten of er een nieuwer is, hetzij
in het Frans, Engels of Duits. De Engelse, door de Armenische monniken van Venetië
voor Lord Byron gemaakt, is geheel onbruikbaar zonder mondeling onderricht. Pas
op, dat ge mij dat prul niet toezendt!
Als de ‘Dageraad’ enige uittreksels wil hebben van zendingsverslagen, dan zal ik
er eens een bloemlezing van maken, waar ge van rillen zult. Het is jammer dat die
dingen zo vervelend zijn. Dat gij het druk hebt, geloof ik gaarne, maar dat ge mijn
brieven niet zoudt kunnen lezen, geloof ik niet. Ik vermoed, dat gij mijn brief hebt
ontvangen in een kwade bui, want ik herinner mij moeite gedaan te hebben de
opgegeven titels duidelijk te schrijven! Multatuli zou meer kunnen leveren, als hij
niet zo verwaand was. De ‘Asmodee’ zeide: als M. geld heeft, wil hij niet werken,
heeft hij het niet, dan kan hij het niet. Toen hij zijn aanschijn verkocht en bij u
exposeerde, dacht ik dat hij gek was, of liever de Hollanders niet kende. Zijn
vereerders in Holland zagen er tegenop tien gulden te betalen voor een portret,
waarvoor, zeiden zij, 2, 50 goed betaald was. Over het algemeen is M., hoe
mensenhatend hij ook moge zijn, te onnozel wat betreft het beoordelen van zijn
landslui. Hij had in Frankrijk moeten geboren worden, althans niet in Holland
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en dat is ook met Roorda van Eysinga het geval. Het verwondert mij vaak, dat gij
die nog Frans bloed in de aderen hebt, zo deftig zijt. Het calvinisme schijnt op u een
onuitwisbare invloed uitgeoefend te hebben. Het is dan ook geen bagatelletje, calvinist
geweest te zijn zonder ervan geleden te hebben. Het calvinisme werkt als amfioen.
Al is men er van af, men blijft zijn magerheid en blauwe lippen behouden. Men kan
zeggen, dat het calvinisme op iemands hersens dezelfde invloed uitoefent als een
afgedwaalde molenwiek op iemands hersenpan. Men komt er niet van op. De deuk
zit er in. In Holland kom ik niet terug, ofschoon ik geld genoeg heb om mijn ontslag
te nemen en coupons te gaan knippen. Als ik terugkom, ga ik te Napels wonen. Het
is wel niet aangenaam voor mij, omdat ik dan afgesloten ben van Hollands en Indisch
nieuws, maar ik heb dan geen last van calvinistisch gezeur met een saus van Hollandse
kwijl. Wat een land dat Holland! Ik herinner me zo'n gangetje naar De Pool op het
Rokin om mijn sterfelijk hulsel in te smeren op een regenachtige dag met veel wind.
Overkwam mij de behoefte om hetgeen ik gedronken had, kwijt te raken, dan had ik
niet genoeg aan twee handen: de hoed (kachelpijp), sigaar, parapluie en de jongeheer
tegelijk te moeten vasthouden, noem ik een heksentoer. Bij het lezen van enige
Boeddhistische werken, merk ik dat de ‘godsdienst der Liefde’ het kind der liefde is
van Papa Jehovah en Mama Boeddha. Zelfs de hel, zoals zij nog bij Dante beschreven
wordt en in het middeleeuwse gedicht ‘Het leven Jesu’, is gestolen. De heilige
kamferbroek Xaverius schreef naar Portugal, toen hij voor de eerste maal een
kerkdienst bijwoonde in Indië: de Duivel heeft me beet gehad en gaf een vertoning
van onze enige zaligmakende godsdienst. Jezus als incarnatie van God (awatara) is
een bedorven exemplaar van Wisnoe, die telkens op aarde komt om de wereld te
verlossen van monsters (raksasa's en andere kwaadaardige wezens, die een meervoud
zijn van de Duivel). De Joden hebben de Indische godsdienst een Joods kleurtje
gegeven en dat heet nu christendom. Op kerstmis vertoont men in katholieke landen
de geboorte van Jezus en laat dan een wieg schommelen. En datzelfde geschiedt in
Indië met Kresna als kind. De vele herderinnetjes van Kresna zijn veranderd in één
gevallen meisje (Maria Magdalena).
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Men heeft van de vele monsters waartegen Wisnoe streed, één Duivel gemaakt. Wat
in de Indische godsdienst veel was, heeft men in het christendom één gemaakt. De
Joden zaten onder de plak van één despoot en de Indiërs van vele. Vale! H.N.v.d.
Tuuk

116.
Brief aan D'Ablaing van Giessenburg, ongedateerd (1881).
Amice, Aangaande uw expectoratie op het kringetje waarin ik mij beweeg, zij is zeer
aardig en goed gemeend, maar hoe kunt ge denken dat ik in een kringetje leef van
christelijke vuiliken? Immers de meeste ambtenaren zijn ongelovigen en de
zendelingen geïsoleerd. Ik noem de zending onzedelijk, omdat zij zoveel geld verslindt
en ploerten in de gelegenheid stelt de gebraden haan uit te hangen. En is het niet een
ondeugd, de onverdraagzaamheid, waarmede een zendeling een priester toesnauwt:
Uw God is de Duivel? Onbeschoftheid is onzedelijk en beleefdheid is een deugd,
daar men om beleefd te zijn iets van zijn eigen ikheid opgeeft. Ik zie nog maar niet
in waarom de zending de aandacht van de ‘Dageraad’ niet waard zou zijn. Gij vraagt
om het kwaad aan te tonen dat de zendelingen doen. Welnu, wat anders dan kwaad
is het, dat de zoon van een Groninger snijder onbeschaamd in de krant de schuld
durft werpen op de ambtenaren, terwijl hij had kunnen onderzoeken en te weten was
kunnen komen, dat de zending op Bali mislukte door de schuld van zijn collega's.
Op de hoofdplaats was geen enkele bekeerling en het was geheel overbodig een
nieuw station te Panindjoan te stichten. De ‘Soerabaja-Courant’ heeft het aangetoond,
dat de uit Bali gezette zendeling Wigglendam gevaar liep van evenals zijn ‘broeder’
vermoord te worden en dat hij zelf zeer weinig lust had te P. te gaan wonen, daar hij
op de hoofdplaats zijn toen nog levende broeder bij het houden van een school had
kunnen ter zijde staan. De stichting van een nieuw station was een onzedelijke
vertoning, ten doel hebbende de smalle gemeente het geld uit de zak te kloppen.
Juffrouw Laps moest in de waan gebracht worden dat er veel in het belang van het
Koninkrijk der Hemelen was verricht! Is een zakkenroller bij u een eerlijk mens
geworden, dat ge nog vraagt om blijken van oneerlijkheid door
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de zendelingsvrienden geleverd? De hele boel is een schandelijk bedrog en dit weet
men in Holland evengoed als hier, maar het ongeloof en Rome zouden juichen, zo
men de zendelingen terugriep. Dat sommige zendelingen rechtschapen lieden zijn
en ook een gunstige invloed kunnen uitoefenen, zal niemand, zelfs ‘De Dageraad’
niet durven ontkennen, maar als men in aanmerking neemt dat lieden uit de heffe
des volks in de regel zich tegenover de Inlander te zeer op een hoogte stellen, ja zelfs
onbeschoft zijn, dan is het ook uit een staatkundig oogpunt niet raadzaam zulk volk
overal toe te laten. Zo het christendom nog leefde, zou men geen zendelingen van
node hebben. De Maleiers maken, zoals gij ziet uit de Indische kranten, zeer veel
bekeerlingen in de Bataklanden, maar hebben geen enkele zendeling in dienst. Iedere
mohammedaan is zendeling, en zeer ijverig, dat hij alles aangrijpt om zijn geloof uit
te breiden. Hiernevens een krant over de zending in de Bataklanden. Vale!
t.t.H.N.v.d.T.
Uit dit stuk over de zending heb ik eerst de fouten gehaald en het Indische
verhollandst. Gij kunt het opnemen, maar het is mij geheel onverschillig of gij het
doet of niet. De vromen zwijgen ‘De Dageraad’ dood en gij zijt een slecht christen
door hen met dezelfde munt te betalen. Wat voert Multatuli uit? Is er niet weer een
deel gekomen van zijn ‘Ideeën’? Is (onleesbaar) op de fles? Het is jammer van de
man dat hij zo in herhalingen vervalt en ook (onleesbaar). Zijn eigenwaan doet hem
meer kwaad dan hij denkt. Hij verlangt dat men zijn werk van buiten kent! Dit blijkt
wel uit zijn verwijzingen. We lezen hem om zijn aardige wijze van schrijven, maar
niet omdat wij bij hem zoveel nieuwe denkbeelden willen leren kennen. Hij wil Jezus
vervangen, maar een Jezus 11 is in onze tijd teveel; aan No. 1 hebben we reeds meer
dan genoeg. Jehova en Co. zijn bankroet en hebben een boel mensen geruïneerd. Of
Jezus 11, Multatuli of een ander die de profetenmantel omhangt, beter zal zijn, is
nog de grote vraag. Door van het ongeloof een godsdienst te maken, zou men tot een
bijgeloof vervallen en misschien evenzeer andersdenkenden gaan vervolgen. Ik ben
het met u eens: laat de fijnen begaan. Zij gooien hun eigen glazen in; door hun dwaas-
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heden zijn zij eigenlijk op onze hand. De modernen zijn gevaarlijk, want zij maken
de pil inslikbaar. Weet de binder niets om de boeken onkwetsbaar te maken voor
kakkerlakken, witte mieren en andere wezens die als de christen het land hebben aan
de wetenschap?

117.
Brief aan D'Ablaing, gedateerd 28 september 1881.
Amice, Vergeet het tweede deel van de ‘Jataka's’ niet. ‘Hamlet’ in het Portugees
ontvangen. Zend mij nog ‘Lear’ en ‘Othello’. Hiernevens enige Indische dagbladen
voor ‘De Dageraad’, die er het een en ander wel van zal kunnen gebruiken. Ik kan
mij maar niet begrijpen dat de redactie durft beweren dat de vromen uitgepraat zijn.
Duizenden, ja, miljoenen worden hier verspild aan ploertige zendelingen en die
gelden komen juist uit Holland. Aan de Indische bladen kunt gij zien hoe fel de strijd
aan het woeden is, doordat de moord op de zendeling De Vroom allerlei praatjes
heeft gaande gemaakt. De vromen hebben het land en nu moet op anderen de schuld
geworpen worden. Wees zo goed ‘De Dageraad’ opmerkzaam te maken, dat er meer
intekenaren zouden zijn, zo men ook eens aan Indië wilde denken. De redactie zit te
Amsterdam waar men de vromen kan ontlopen, maar dat is hier niet het geval. Zij
knoeien op allerlei wijzen om zich te kunnen handhaven en men zegt dat de
tegenwoordige gouverneur-generaal op christelijk onderwijs staat. Het is dus tijd dat
‘De Dageraad’ ons helpt met te strijden tegen de huichelarij. Wil de redactie gebruik
maken van de Indische bladen, ik zal haar van tijd tot tijd iets toezenden. Vale!
H.N.v.d.T.
Léon Taxil (zie doc. 115) valt niet mee. De ‘Citateur’ (anti-papistisch pamflet door
Pigeaud-Lebrun) is aardiger. Zend me ook een goede uitgave van ‘Don Quichote’
in het Spaans. Mijn exemplaar is door de witte mieren opgegeten. Deze bijna
onzichtbare vijanden der wetenschap helpen de boekverkopers. Als gij Jäger of Van
den Burch spreekt, mijn groeten. Jäger's brief ontvangen, maar nog geen tijd om hem
te beantwoorden. Hier wacht men op de uitzetting van
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de zendeling Wigglendam, maar te Batavia is men bang. Deze heilige man heeft van
het hier gebeurde een fraaier lezing ingezonden aan ongehuwde dames van middelbare
jaren als Jonkvrouw Elias (Den Haag), Jonkvrouw Beelaerts van Blokland (Utrecht),
Juffrouw Van Rijn van Alkemade (Utrecht) en andere geestverwanten van Juffrouw
Laps. Multatuli wordt onuitstaanbaar. Zijn brief in het blad van zekere Taco Roorda
is te gekunsteld om niet aan leugens te denken. De vent is anders ijdel genoeg om
zijn eigen leven in te zenden.

118.
Brief aan D'Ablaing, gedateerd 20 oktober 1881.
Amice, Uw brief heeft me niet overtuigd, dat Holland zo ontzettend is vooruitgegaan.
We zien hier immers telkens Hollanders aankomen, kersvers van het land van
vooruitgang! Hoe komt het dat zij nog altijd blijven hangen aan de ‘zegeningen’ van
het onverdraagzame met kwijl en bloed werkende christendom? Ge beoordeelt
Holland teveel naar uw omgeving, die stellig niet zo ‘motley’ is als de mijne. Ik ben
driemaal te Batavia geweest en heb er vromen gezien, fraîchement débarqués! En
dat is genoeg voor mij, om te denken dat ge teveel toegeeft aan fraaie droombeelden.
En de vervolging der Joden! En de massa abonnees van ‘De Standaard’! En de
duizenden vermorst aan de zending! Wat blief je? Redeneer al die bewijzen van
Europese dierlijkheid met christelijke humaniteit besprenkeld, eens weg! Als ik
geloofde wat ge me schreeft, zou ik dadelijk mijn boeltje pakken en in de arm der
lieve Hollanders smelten, want mijn ideaal is: vrijheid van gedachte. Wat is de reden
dat geen enkele Hollandse courant melding maakt van de moord op de zendeling De
Vroom gepleegd en over de ontzegging van het verblijf te Singaradja aan de zendeling
Wigglendam door de gouverneur-generaal? Die moord in verband met de handelingen
van gezegde Wigglendam zijn immers koren op uw molen! Het christendom, vooral
het calvinisme der Utrechtse zendelingen, is haatdragend en wordt hier verbreid door
kinkels die in Holland worden gefanatiseerd. En ware men in Holland zo verlicht als
gij beweert, hoe is het dan mogelijk dat de Indische regering zo bang

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

188
is een zendeling die gevaarlijk moet zijn, eruit te zetten? Uw fraai gekleurd tafereeltje
blijkt met de werkelijkheid niet overeen te komen. Zelfs de moderne dominees lachen
om ‘De Dageraad’, en ofschoon ik geheel op uw zijde ben, moet ik toegeven, dat uw
onverschilligheid in de strijd tegen de Nazareense onzin kwaad doet. Uw bewering
dat Roorda van Eysinga scheldt, is ook niet waar; de man is bitter en dat is hem wel
te vergeven. Zijn vijand is ook de onze. Ik vermoed dat gij hem veroordeelt zonder
hem gelezen te hebben. Zijn stuk over de paperassen der Indische regering is hier
bijna door alle bladen overgenomen en het is maar al te waar. Dat stuk had wel
plaatsing in ‘De Dageraad’ verdiend, en het getal intekenaren zou aangroeien zo gij
dergelijke stukken wildet opnemen. Rooskleurig is het hier allesbehalve, wel
doornachtig. Waarom neemt ‘De Dageraad’ geen stukken op uit ‘De Standaard’, om
er mee te (onleesbaar)? Dat blad heeft meer abonnees dan ‘De Dageraad’ en de partij
der bijgelovigen is veel groter dan ge denkt. Ze hebben hier gewerkt door
verdachtmaking van enige ambtenaren, die zeggen, dat zendingsvrienden het hier
onlangs gebeurde hebben bewerkt. ‘De Opwekker’, een vroom weekblad, beschuldigt
de redacteur van het ‘Soerab. Handelsblad’ ervan het fanatisme tegen de zendelingen
op Bali te hebben aangeblazen! In het geheim wordt tegen mij gewerkt, omdat ik
bekend sta - ik heb er dan ook nooit een geheim van gemaakt - als het Beest uit de
Openbaring. Maar zodra zij mij durven noemen, krijgen ze een dracht pijlen in de
ogen, waaraan zij zullen bezwijken. Ik kan de huichelaars uitkleden, want ik weet
veel van hun kronkelpaadjes. Vale! H.N.v.d. Tuuk

119.
Brief aan D'Ablaing, ongedateerd (1881-1882).
Amice, Uw ‘Dageraad’ wordt dagelijks taaier. Een uwer intekenaren zegt terecht,
dat de christelijke partij nog te sterk is om haar te ignoreren. Men ziet het vooral
hier, waar allerlei kinkels aan komen waaien, om de Leer te verkondigen. Waarom
gij de zending niet eens behandelt? Het is toch goed, die bedriegerijen te ontmaskeren.
De zendeling Van Eck moet een paar jaar geleden een redevoe-
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ring of lezing hebben uitgegeven over de zending in de Minahassa. Hij beschuldigt
daarin de vrijzinnige zendeling Wiersma van ongeloof en zegt, dat W. door verkeerd
geloof aanleiding gegeven heeft tot de komst van een pastoor in de Minahassa, die
braaf onder de duiven der zendelingen is gaan schieten. Welke titel het ding draagt,
weet ik niet, maar Kemink te Utrecht zal het wel weten te zeggen, om u in staat te
stellen mij een exemplaar toe te zenden. Zend mij ook Martineau's ‘Shortened
Exposition of the positive Philosophy of Comte’ (ik geloof dat de titel zo luidt). Ook
Feuerbach's ding tegen het christendom. Dat gij u vergist aangaande de verlichting
heb ik u reeds geschreven. Dezer dagen bevatten de bladen een goede verhandeling
over het materialisme, maar andere bladen noemen het taaie kost. De vromen werken
met geld en verdachtmaking. Zij verwarren het materialisme met het sensualisme en
met opzet. Die niet gelooft aan de botteriken van Ezechiël, is onzedelijk. En hoeveel
schatten worden er niet besteed aan de zending! Er zijn in Holland alleen vier
zendingsverenigingen! In haast en in de hoop dat gij mij gauw eens schrijft.
t.t.H.N.v.d. Tuuk.

120.
In deze chronologie past ook om de anti-christelijke tendens, een briefkaart aan zijn
oude vriend J. Roos, van wie hij blijkbaar in lange tijd niets gehoord heeft. Het
handschrift is bijzonder slordig en onduidelijk, op meer dan één plaats onleesbaar.
Nu begint het wachten op een brief van u me te vervelen. Ik denk dat ge dood zijt
en dan is 7½ cent tevergeefs besteed. Zit ge nog bij Katuil (?), die zo fraai achter de
toonbank en voor de likeurflesjes zit te pronken? Misschien zijt ge getrouwd en acht
het de moeite niet waard om iemand te schrijven die onder zware verdenking ligt
van zich af te geven met de dochteren van de gevloekte Ham (Cham, zoon van Noah,
stamvader van de Ethiopiërs, Egyptenaren en Lybiërs, die door de joden als
minderwaardig werden beschouwd; ze waren donker van huidskleur). Ook (?) De
Pool, waar de kleine Max die geen schoenen meer had, een rekening maakte van f
2.50 is, verneem ik, in de schoot Abrahams gaan liggen. Het gerucht zegt, dat gij
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godvrezend zijt geworden en nu behoort tot de antirevolutionairen. Van een oude
zondaar verwondert dit iemand niet, die thans Çiwadasa (dienaar van de god Çiwa)
is. Chaire (wees verheugd)!

121.
Brief van Van der Tuuk aan D'Ablaing, ongedateerd (1882?).
Amice, Zend me per mail ‘Struggle of Religion and Science’, de laatste uitgave. Ik
weet niet of ik de titel goed opgeef. Wat is die ‘Dageraad’ weer aan het lullen! Denkt
ge dat ge met zulke droge dingen hier abonnees zult krijgen? Ik zend het rond, maar
de meesten lezen het niet. Het is mij een raadsel, dat gij in één van uw brieven spreekt
van de vooruitgang in Europa, terwijl de Joden zo fel in Duitsland vervolgd worden!
‘De Dageraad’ moet de ogen niet sluiten voor het gevaar, dat ons van de kant der
orthodoxie bedreigt. Overal werken de vromen, en ook hier, door de ongelovigen
verdacht te maken, terwijl de nieuwsbladen uit vrees abonnees te zullen verliezen,
hen naar de ogen zien. Maakt gij u niet wat wijs, omdat ge slechts met ongelovigen
in aanraking komt? Van de val van het christendom bespeuren wij nog niets. Daarom
moet ‘De Dageraad’ erop letten, dat de ongelovigen, die niet zoals de vromen
aaneengesloten zijn, het zullen afleggen. Draper waarschuwt tegen het gevaar dat
onze beschaving zou kunnen ondergaan als die van de Arabieren in Spanje, toen de
orthodoxie hen de baas werd. Lees eens wat Prof. Van der Wijk in ‘De Gids’ over
Draper's werk zegt. Die hooggeleerde blijkt bang te zijn voor zijn vrome omgeving
en tracht u nog aan een persoonlijke God te doen geloven door zich te beroepen op
een Engelse bisschop Butler, wiens gewauwel hij aanhaalt. Overigens is de man het
met ons geheel eens, maar blijkt niet zoals gij de toekomst helder in te turen! De man
is bang, zeer bang zelfs en zijn honigzoet gekijk naar de ogen van zijn vrome
omgeving is reeds genoeg om te bewijzen, dat gij in uw ophef aangaande de
vooruitgang in godsdienstige meningen, uzelf bedriegt. Gij zult als gij niet beter uit
uw ogen kijkt, evenals Agag voor het aangezicht des Heren door Samuel terneder
geveld worden! (1 Samuel 15.)
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122.
Brief aan D'Ablaing, ongedateerd (1882).
Amice, Zend me s.v.p. het laatste werk van Jan Holland (hij verneukt daarin de
moderne theologie). Het is jammer dat gij overhoop ligt met de Dageraad-mannen,
ofschoon ik het mij begrijpen kan. ‘De Dageraad’ is verdomd taai. In mijn vorige
brief verzocht ik u mij de nummers te bezorgen van het ‘Soer. Handelsblad’, namelijk
die, waarin de stukken van Uilkens en Josua Zacheus geplaatst zijn. Misschien kan
Elsbach te Parijs ze u bezorgen, daar hij agent is van bijna alle Indische kranten. Van
Multatuli hoor ik niets. Is het waar, dat er een nieuwe uitgave is van Bredero's
kluchten? Ik heb ervan gehoord, toen men in Holland de feesten te zijner eer te
Amsterdam vierde. Als ik terugkom, weet ik niet, of ik wel te Amsterdam zal komen
wonen. Ik ben hier gezond en sterk en gebruik nog geen bril, doe zeer grote
wandelingen en ben zeer tevreden over mijn lichaam. Zou het daarvan komen dat ik
hier geboren ben? Ik loop de meeste, zelfs zeer jonge mensen dood. Dus, kom ik
terug dan zal ik u opzoeken, maar denkelijk in Italië gaan wonen. Wat is er van de
familie Koning geworden? David had immers geen geld. Zend deze wissel aan zijn
adres. Valeas! t.t.H.N.v.d. Tuuk.

123.
Brief aan D'Ablaing, ongedateerd (na 1883).
Amice, Hebt ge Draper gelezen? Hij waarschuwt voor de macht van het bijgeloof,
dat de Arabische beschaving van Spanje in de grond boorde. Welnu, als gij mij meldt,
dat het christendom op zijn laatste schoenen loopt, dan geloof ik dit graag, als gij
uw zeggen beperkt tot Amsterdam en dergelijke steden. Ziehier de wijze waarop de
Utrechtse zendingsvereniging, die zeer rijk is en zelfs een stoomboot in de vaart wil
brengen, ten behoeve der zendelingen op Nieuw-Guinea, geld slaat uit
buitenissigheden. In de ‘Berichten’ dier vereniging (1883, blz. 27) lezen we:
Een neger, Zacheüs genaamd, stierf op zekere avond, werd gewassen volgens de
gewoonte des lands en zou vervolgens worden begraven. Plotseling ontwaakte hij
uit de toestand van schijndood en verklaarde het volgende. Hij was reeds aan de deur
de eeuwig-
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heid geweest en had daar de last ontvangen om nog slechts één dag naar deze wereld
terug te keren om boete te prediken en de lieden te vermanen zich toch in waarheid
te bekeren; hij moest tevens een vrouw aanwijzen met wie hij heimelijk in echtbreuk
geleefd had. Hij verhaalde nog vervolgens wat hij van het rijk des lichts en van de
hel gezien had enz. En werkelijk legde de man zich, nadat hij zulks verkondigd had,
te ruste en sliep in om niet weer te ontwaken. Het woord van hem die zij meenden
gestorven te zijn, trof de menigte. De hoogmoedige zondaar beefde, de heidenen
erkenden de hand Gods en de kleine schaar der gelovigen verheugde zich over de
opnieuw ontwaakte geest onder hen.
Zie verder achterin die aflevering de menigte bijdragen die inkomen en gij zult
toegeven, dat er in Holland nog zeer velen zijn die onder het bijgeloof gebukt gaan.
De krant brengt zojuist het bericht dat de anti-revolutionaire partij terrein wint! Te
Soerabaja en elders op Java zijn vele vromen, die alles aangrijpen om laster uit te
strooien ten nadele van ongelovigen. Dr. Jacobs in zijn werk over Bali werd hevig
aangevallen, om zijn uitval tegen de zending en dat nog wel in het ‘Soerabaiaasch
Handelsblad’, waarvan de redacteur vroeger de ‘schandelijke’ artikelen van zekere
Jozua Zacheus tegen het ware geloof opnam. De redacteur van dat blad ziet er
voordeel in de vromen te vriend te houden en dat zal met andere redacteuren ook
wel het geval zijn. Hebben zij onder hun abonnees vromen, dan zullen zij niet
opnemen wat tegen het geloof gericht is. ‘Recht door Zee’ zou er een goed werk aan
doen zich te abonneren op de zendingsverslagen, om overtuigd te worden van de
feiten, die maar al te zeer bewijzen, dat het nog profijtelijk is bijgelovig te zijn. De
moderne kanselhansworsten zijn bijna allen voor de bekering der Inlanders en hebben
in Indië als schrijvers in de krant meer invloed dan gij denkt. Nog onlangs sprak een
vervelende ‘Desa-man’ in het ‘Soerab. Handelsblad’ van het ‘zielsverheffende
christendom’. Deze ‘Desa-man’ is een vriend van de redacteur! Zend mij ‘Le mariage
d'une Espagnole’ (zie inleiding bij doc. 114) en de andere daarmee in verband staande
werken als het ‘Huwelijk van een Creoolsche’ (de titels ken ik niet meer). Voeg er
het werk bij van Herbert Spencer ‘Elements of Sociology’ (of is de titel anders?).
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124.
Brief van Van der Tuuk aan D'Ablaing, ongedateerd (na 1883).
Amice! Ik word bang voor u, want ik zie dat ge evenals Jezus een martelaar wordt
van het hervormisme. De boekverkoper is ondergegaan in de schrijver. Ook ‘Recht
door Zee’ (in juli 1882 opgericht door een aantal dissidenten uit ‘De Dageraad’,
waaronder D'Ablaing) maakt me bang. Ik dacht dat uw tijdschrift niet meer tegen
de Ware Leer wou optreden, omdat het in onze tijd overbodig was geworden en toch
zie ik steeds aanvallen tegen Haar! Als ge een bijdrage van mij wildet opnemen - ik
weet dat gij het niet zult doen, omdat gij mij verdenkt van anti-zendelingerij - dan
zou ik een aardig staaltje kunnen leveren van knoeierijen die plaats gehad hebben in
deze gewesten en wel nog niet zo lang geleden. De wereld is ziek al moge het
christendom op zijn laatste schoenen lopen. Gij zijt martelaar geworden van uw
geschrijf en zult wel ras op de fles gaan. Multatuli zwijgt als Piet Snot. Is hij nog aan
het redevoeren? Gij hebt een hekel aan hem en ziet daardoor zijn deugden over het
hoofd. Ik herhaal het, dat zijn stuk over Pater Jansen een meesterstuk is, maar ik geef
u tevens toe, dat M. nu en dan oud-wijverig langdradig is. Als gij in de kranten leest,
kijk dan de ‘Oost-Post’ eens in. Daarin zult gij mopjes vinden over de Inlandse
christen, waaruit alweer blijkt, dat gij u vergist waar gij meent dat het gezendeling
niet meer behoeft bestreden te worden. Gij schijnt onbekend te zijn met het geknoei
der vromen - ik weet ervan mee te praten want ik ben bij het Bijbelgenootschap
geweest - en daarom denkt ge dat de vromigheden onschadelijk geworden zijn. De
vromen zijn juist nu gevaarlijk, want hun minderheid beseffende, vormen zij vaste
gelederen. In sommige streken moet de antirevolutionaire partij zeer sterk zijn. Dit
verneem ik van een luitenant ter zee wiens vader ergens burgemeester is van twee à
drie dorpen aan de Zuiderzee. Schoeljes krijgen, als ze maar gelovig zijn, vette
baantjes en het gewauwel over de zegeningen der Ware Leer houdt nog aan. Het
‘Soerab. Handelsblad’, vroeger de zending bestrijdende, is thans omgeslagen. De
schurk Uilkens (hoofdredacteur van het S.H.) wordt door de vromen betaald. Ik zou
hem mooi kunnen (onleesbaar), maar zijn vroegere artikelen die ik u toezond, zijn
thans
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naar de maan en wel door uw schuld. Dat ge zo tam zijt tegenover de vromen, verbaast
mij, want ook gij hebt van hun laster geleden. De ‘Citateur’, mij door u vroeger
gezonden, heb ik hier verschillende lieden uitgeleend en zij hebben er lol van gehad.
Nu vale! Beter u en denk aan de Gekruizigde. Hervormers komen er (? tekst corrupt)
beroerd af. Welk nieuws is er dat mij interesseren kan? Gij zijt nog luier briefschrijver
dan ik. t.t.T.

125.
Op het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Den Haag bevindt
zich een brievenverzameling afkomstig uit de nalatenschap van dr. J.L. Brandes, die
in 1905 op 48-jarige leeftijd overleed. In deze verzameling bevinden zich ook brieven
van Van der Tuuk. Brandes was een zeer begaafd en bijzonderlijk verdienstelijk
geleerde, die zich op tweeërlei gebied heeft bewogen: op dat van de Javaanse en
Maleise letterkunde en de archeologie. Zijn proefschrift bevat een soort hommage
aan Van der Tuuk. In zijn nalatenschap bevinden zich ook twee concepten van een
brief van hemzelf aan Van der Tuuk (Leiden 25 mei 1884) waaruit blijkt hoe Brandes
in zijn studiejaren tegen Van der Tuuk opzag en hem als zijn leermeester beschouwde.
Daar beide concepten elkaar grotendeels overlappen, worden ze hieronder als één
brief afgedrukt.
Hooggeachte Heer! Toen ik enige jaren geleden - ik was nog gymnasiast - één mijner
leermeesters, die ik vermoeden mag dat bij u wel bekend zal zijn, Dr. J. Roos, bij
herhaling gedurende zijn lessen, waar deze de Oost betroffen, uw naam hoorde
noemen, kon ik niet vermoeden, dat ik mij te eniger tijd zetten zou tot het schrijven
van een brief aan u gericht. Mijn carrière scheen een geheel andere richting uit te
liggen. Thans, zoals ik hoop aan de avond van mijn studententijd staande, voel ik
mij gedrongen, nog vóór ik voor het publiek treed, mij tot u te wenden, en zou ik
niet gaarne zien dat u in het bezit kwam van het eerste resultaat mijner studiën, die
zich in de laatste jaren bepaald hebben tot de talen van de Oosterse afdeling der
Maleis-Polynesische taalfamilie, het studieveld, waarop ook gij u bij voorkeur
bewogen hebt. Te minder nog, omdat ik zoals gij bespeuren zult bij inzage van mijn
proefschrift, waarvan ik u zodra ik de exemplaren ontvangen hebben zal, er één aan
uw
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adres verzenden zal, gemeend heb bij mijn methode van beoefening dier talen, vooral
bij u ter school te moeten gaan. In hoeverre ik geslaagd ben mijn voordeel te doen
met hetgeen uit uw mededelingen te leren valt, moet ik aan anderen ter beoordeling
overlaten; ik waag het hier mijn boekje bij u aan te bevelen, vooral inzover als gij
bij uw uitgebreide kennis der talen dier afdeling - ik zeg dit niet om u te vleien - u
wellicht genegen voelen zult, mij die nog tiro ben, door uw opmerkingen, door uw
kritiek opmerkzaam te maken op de vele zwakheden die mijn werk zullen kenmerken
en waarmee ik bij voortzetting mijner studiën mijn nut zou kunnen doen. Dat hetgeen
ik heb trachten te leveren in hoge mate nog onvoldoende zal worden bevonden, staat
bij mij vast. En evenzeer als ik mij gestreeld voelde van Prof. Kern, mijn
hooggeschatte promotor, te mogen vernemen, hoe gij de welwillendheid had mij het
aanbod te doen bij het samenstellen van mijn proefschrift gebruik te maken van de
verzameling aantekeningen welke gij bezit over het onderwerp waarover mijn boekje
handelt, evenzeer kon het mij slechts verdrieten, dat op dat ogenblik mijn boekje
reeds grotendeels was afgedrukt, en het mij dus onmogelijk was van dat aanbod bij
de studie, waarvan ik bezig was de resultaten in het licht te geven nog gebruik te
kunnen maken. Moet ik dit een groot verlies achten, aan de andere zijde beschouw
ik dit als een voordeel. Ik hoop echter dat u dit bij het beoordelen van mijn boekje
in aanmerking zal nemen, schrijf ik deze mijn overtuiging hier neer. Daar ik de hoop
voeden mag, na een welgeslaagde promotie naar Indië uit te mogen komen, hoop ik
u te een of andere tijd in persoon te kunnen ontmoeten.

126.
Toen Brandes in Indië kwam, zocht hij dadelijk contact met Van der Tuuk en schreef
hem de volgende brief uit Batavia, gedateerd 30 oktober 1884.
Zeer geachte Heer! Dat ik u nog geen brief zond na de kaart, die ik hoop dat ge
ontvangen zult hebben, vindt zijn oorzaak 1o daarin dat mij schier geheel de tijd
ontbrak mij tot schrijven te zetten, 2o dat het plan bestaat, dat ik, vóór ik mij hier aan
het werk zet, u op
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Bali een bezoek zal komen brengen, om mij persoonlijk met u te onderhouden over
mijn plan de campagne. Ik twijfel niet of, zo gij mij met uw hulp ter zijde zult willen
staan, ik mijn doel ‘te stappen in uw voetspoor’ zoveel te gemakkelijker zal kunnen
bereiken.
Hier ben ik zeer welwillend ontvangen. Aan mijn begeerte aangesteld te worden
tot ambtenaar voor Java's oudheid is onmiddelijk voldaan. In eerste instantie bepaalt
zich dit tot de taal. Doch ik ga, in de verwachting u binnenkort te zullen ontmoeten,
hierop thans niet verder in. Om dezelfde reden spreek ik daarom hier ook niet van
de 1ste V.d.T. klankwet. Het mondeling onderhoud met u zal veel ophelderen wat
mij nog onduidelijk is. De drie Lampongse vertellingen (zie ‘Bijdragen’ blz. 5 noot
3) heb ik maar niet te zien kunnen krijgen. Kan u mij daaraan niet helpen?
Hopende u welkom te zullen zijn, ben ik, hoogachtend UEd. Dienstw. Dien. J.
Brandes

127.
Deze brief kreeg Brandes retour met het antwoord van Van der Tuuk daaronder
gekrabbeld en op de volgende nog blanco bladzijde van het dubbele vel. Bovendien
is er minstens één los blad bijgevoegd, waarop nog een en ander vervolg van het
antwoord te vinden is.
Bezwaard met een aanhangsel van het waterige Mal. Wdb. van V.d. Wall, heb ik
geen tijd om lange brieven te schrijven. De drie Lampongse vertellingen zijn nimmer
verschenen. Ik zelf heb geen exemplaar. Ze werd gedrukt met onbruikbare types van
de firma Enschedé, die er een gieter op na houdt, die er maar wat van maakt. De
regering schijnt aan die firma getrouwd te zijn en blijft haar trouw, niettegenstaande
ze onlangs geklaagd heeft over de slordige wijze waarop men bij het maken van
Balische en Oudjavaanse karakters te werk ging. Dat gij hier wilt komen en veel van
een onderhoud met mij verwacht, verwondert mij. Na hetgeen gij in uw dissertatie
hebt bijeengebracht, zult ge gerust wel weten wat te doen, om ons bij het Kawi een
handje te helpen. Het Javaans van Solo is te zeer verknoeid onder invloed van de
vertalingen van wijlen Winter, die ze bij het Inlands onderwijs, tot hier toe, op de
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scholen heeft doen lezen. Ik heb brieven van Javanen ontvangen, die zo pedant en
tevens ongrammaticaal waren, dat het mij niet meer verwondert, maar ergert. Wilt
gij u op het Oudjavaans toeleggen, dan geloof ik, dat de tongval van Banjoemas nog
veel bevatten zal dat licht kan verspreiden. Misschien is het Javaans van Palembang
nog belangrijker. Ik voor mij hecht veel aan taalvergelijking, maar geloof, dat we
eerst moeten weten welke woorden in het Oudjavaans aanwezig waren en tevens wat
zij betekenen, om te kunnen vergelijken. Er zijn handschriften aanwezig die niet te
vertrouwen zijn, omdat de afschrijvers hun eigen taal er binnen gesmokkeld hebben.
Om zekerheid te hebben is het van belang meer inscripties te kunnen raadplegen.
Daar gij te Batavia nu eenmaal zijt, zal het voor u gemakkelijk zijn ons die menigte
inscripties toegankelijk te maken. Daarmee zult gij meer doen dan ik hier kan doen
door allerlei vodden te raadplegen. Het is waar, ik heb hier veel kunnen opdoen,
maar nog meer onverklaard in mijn woordenboek moeten laten, daar de Balische
vertalingen elkaar juist bij moeilijke plaatsen gruwelijk tegenspreken. Had ik geweten
wat een Janboel het hier is, ik was liever in de Lampongs gebleven. Ik ben thans
druk met het Sasaks bezig en heb daaruit het een en ander ter toelichting gevonden,
maar de oogst is schraal. We moeten sukkelen, temeer daar onze vraagbakens vaak
niet deugen. Ik heb vele misslagen gemaakt door er teveel op te vertrouwen. Maar
dat zal wel met ieder het geval moeten zijn.
Te Mechelen (‘resident ter zee’, evenals Van der Tuuk een ‘Indische jongen’;
sprak het Javaans als zijn moedertaal) zou hier bij mij zijn intrek komen nemen. Ik
heb hem getoond hoe slecht ik behuisd ben (heb geen logeerkamer, omdat ik hier in
de haast een bamboehuis moest laten opzetten en niet vooruit kon weten dat ik hier
zolang zou moeten blijven). Gij zult er berouw van hebben op Bali te komen, want
wilt ge niet zelf de reiskosten bestrijden, dan is de gelegenheid om te komen of te
vertrekken allesbehalve ruim. Er zijn hier Engelse boten uit Singapore genoeg die
Batavia aandoen, maar gij als ambtenaar moogt er niet mee reizen! Ik heb er van
gelust, want men heeft mij driemaal naar Batavia opgeroepen voor het
Groot-ambtenaarsexamen. Ik heb een hekel aan Batavia en ook
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aan Soerabaja. Alle grote plaatsen waar veel Europeanen zijn; men komt er moeilijk
in aanraking met de Inlanders. Om een taal onder de knie te krijgen, moet men zo
weinig mogelijk Europeaan zijn en zorgen dat er geen Europeanen te vaak over de
vloer zijn, want zij schrikken de Inlanders af. In de Lampongs zat ik alleen en leerde
daar in drie maanden meer dan ik op een grote plaats zou gedaan hebben. Zo het u
te doen is om een taal te ontginnen, dan zult ge het zelf ondervinden. Gunning heeft
een grote fout begaan met zich te Solo te vestigen. Het is daar te Europees. Uit de
noten van Roorda op de wajangverhalen zien wij, wat er nog aan het Javaans te doen
is. Hoeveel plaatsen zijn onverklaard gebleven! Het is mijn overtuiging dat er nog
vele Oudjavaanse woorden in de tongvallen schuilen. Daar ik nu vermoed, dat er
ook nog veel Oudjavaans in het Balisch schuilt, zo heb ik mijn woordenboek zoveel
mogelijk compleet trachten te maken. Ik ben met de laatste redactie bezig en dit
absorbeert mijn tijd. Zodra Kern de letters heeft laten gieten, zal ik met het drukken
beginnen, want hoe overtuigd ik ook ben, dat ik veel onverklaard moet laten, zeker
is het, dat het een stap vooruit is. Hebben we maar eerst toegang tot meerdere
oorkonden, dan kunnen we aan het verbeteren der teksten gaan. De ‘Bhaumakawya’
bijvoorbeeld bevat veel dat niet te verklaren is. De ‘Ramayana’ is duidelijker, maar
ook daarin komen woorden voor waarvan men niets maken kan. Het Balisch bevat
vele synoniemen en daaronder moet veel Oudjavaans zijn. Om u alle illusies te
benemen aangaande de kennis van het Oudjavaans bij de Baliërs wijs ik u op J 6,13
(‘Bhaumakawya’). Ge ziet eruit hoeveel Oudjavaanse woorden de Baliër onbekend
zijn, omdat ze bij hem een andere betekenis hebben. Van de ‘Wiwaha’ zijn de eerste
twee zangen de moeilijkste en het is geen wonder dat Kern ze slecht vertaald heeft.
Menige plaats daarin is onverklaarbaar. Maar daar krijg ik van de resident een
ordonnantie te vertalen in het Balisch en Maleis betreffende de vrijmaking der slaven!
Ik kan het moeilijk weigeren, maar intussen rooft het me weer tijd. (Aant. van
Brandes: ‘ontvangen 18 nov. 1884’.)
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128.
Of de volgende brief (beter: brieffragment) tegelijk met de voorafgaande verzonden
is, dan wel enige dagen later, is niet na te gaan. In ieder geval sluiten beide brieven
op elkaar aan.
Mijn brief werd onderbroken door dat verwenste ding over de vrijmaking der slaven.
In dienst van het gouvernement is het ook niet alles. De regering heeft Boelèlèng
eigenlijk voor mij verknoeid. Het was hier beter toen het nog geen residentie was.
Ambtenaren op de Secretarie hebben van Bali een buitenpost gemaakt
niettegenstaande het bij Java hoort, want taal, letterkunde, muziek en wat al niet
meer, is Javaans. Men is hier de rechtspleging van Sumatra's westkust gaan invoeren!
De djaksa (politieambtenaar) kwam bij mij om een verklaring te zoeken van de
daarin voor hem onverstaanbare Maleise woorden! Om de haverklap moet een
Balinees als getuige een eed afleggen en naar de Balinese adat mag men niet meer
dan driemaal een eed doen! Gelukkig dat de resident een rechtschapen man is. Anders
zou ik reeds lang verhuisd zijn. Geloof mij, dat de grootste hinderpaal voor ons bij
het aanleren van een taal is: het Europees publiek. Wees dus niet zo gek als Gunning
die zich te Solo is gaan vestigen. Vestig u op een plaats waar ge met geen Europeaan
hebt te doen. Na te Batavia de inscripties gekopieerd te hebben, zoudt ge u, zo ge u
bij het Javaans wilt houden, ergens op Java moeten vestigen, waar een bijzondere
tongval heerst, hetzij in Banjoemas, of wel Cheribon, of Tegal, want van die
tongvallen weten we zo goed als niets. Ook het Bantens is zeer belangrijk, namelijk
naar de zeekant toe, het binnenland te zeer Soendanees zijnde. De laatste bijdrage
van Kern is meesterlijk. Zijn ‘Wrttasançaya’ (Oudjavaans leerdicht over versbouw)
is zeer belangrijk; jammer dat hij zo vrij vertaalt, dat men niet weet of hij zekere
moeilijkheid heeft begrepen. In mijn woordenboek geef ik van woorden die ik niet
versta, geen vertaling, maar alleen het verband op. Vertalingen doen kwaad, in
aanmerking nemende, dat er lieden zijn als Van Eck, die dat dan naäpen. In zijn
vertaling van de ‘Megantaka’ beroept hij zich op Kern's bewering, dat namelijk een
vertaling vrij moet zijn. Maar nu moet ik weer uitscheiden. Te Mechelen is gearriveerd
(bekende resident, grootwild-jager en javanicus).
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129.
Het verzoek om te mogen logeren wordt zoals men kan zien, nauwelijks door Van
der Tuuk beantwoord. Blijkbaar heeft Brandes toch nog aangedrongen, want op een
latere ongedateerde briefkaart, schrijft Van der Tuuk:
Zoals ik u vroeger schreef ben ik er niet op ingericht om u bij mij te logeren, maar
ik heb een rustbank kunnen krijgen en kan in mijn voorgalerij een vertrekje maken.
Wilt ge het daarmee voor lief nemen, dan kunt gij bij mij uw intrek nemen. Ik verneem
dat de resident Hoos u geschreven heeft; is dat om u te logeren? Ik weet dat het u
hier niet bevallen zal, vooral daar gij getrouwd zijt.

130.
In januari 1885 gaat Brandes naar Bali, maar laat zijn vrouw in Oost-Java bij familie
achter. Hij logeert eerst twee weken bij de resident Hoos en komt daarna zijn intrek
bij Van der Tuuk nemen. Dr. G.P. Rouffaer schrijft over dit bezoek in zijn ‘Herdenking
van Dr. J.L.A. Brandes’ (opgenomen in de door Rouffaer verzorgde uitgave van
Brandes' ‘Tjandi Singasari en Panataran’, deel II, 1909):
De uitslag was geweest zoals ieder kon voorspellen die Van der Tuuk en Brandes
kende: rijk aan indrukken, nieuwe prikkels, gistende gegevens, kwam Brandes van
het bamboehuis en de stofboel terug, waarin zijn gastheer placht te leven; maar met
een gestel dat een hele duw had gekregen door de scheepskost die Van der Tuuk,
zelf een soort ‘stuurman in de grote vaart met taalgenie’, gewoon was zichzelf en
anderen als versnapering voor te zetten: zoals hutspot uit blik, worst, en dergelijke
Compagnie's-victualiën. Zelf heb ik eens bij Van der Tuuk ‘ontbeten’ en dadelijk
gezworen dat nooit weer te doen. Brandes heeft vier weken bij Van der Tuuk
gelogeerd; hij kwam als een half mens terug met ook een aandoening van de blinde
darm, die pas later als zodanig werd gezien. Brandes heeft drie volle jaren nodig
gehad (deels door op een rustbank te liggen studeren) om deze Van der Tuukse
voedingswet weer in harmonie te brengen met diens beide klankwetten.
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131.
Maar het contact was door het bezoek gelegd. Van der Tuuk en Brandes onderhielden
na het vertrek van de laatste, een correspondentie die vermoedelijk vrij omvangrijk
is geweest, maar waarvan slechts een deel behouden is gebleven: een zeventiental
briefkaarten en enige onvolledige brieven. Het grootste deel van de briefwisseling
gaat over taalkundige kwesties, waarover ze elkaar blijkbaar geregeld raadpleegden.
Ze zijn weinig geschikt om hier gepubliceerd te worden. Zelfs voor vaklieden hebben
ze nog maar historische betekenis. Uit een aantal brieven en briefkaarten volgen
hieronder enkele citaten, die men eigenlijk uit het chronologisch verband zou moeten
lichten en achterelkaar zou moeten lezen, om een indruk te krijgen van de ontzaglijke
moeilijkheden die Van der Tuuk ondervond, niet alleen met zijn werk, maar ook met
het doen overschrijven en laten drukken van de gereedgekomen kopij van zijn
Kawi-Balinees woordenboek. Er blijkt ook uit, dat Van der Tuuk in een stijgende
opwinding leefde naarmate hij door het materiaal bedolven werd en voor vrijwel
onoplosbare problemen kwam te staan. Daarbij kwam eind 1889 nog de dysenterie
die hem lichamelijk uitputte. Zijn handschrift in deze jaren toont duidelijk de tekenen
van zijn overspanning.

132.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (medio mei 1885).
Ik ben thans bezig de laatste omwerking, wat de citaten betreft, te revideren. Hoeveel
afschrijvers kan men te Batavia krijgen? Zou een gedeeltelijke overzending van mijn
woordenboek, b.v. 300 blz. ongeveer, niet raadzaam zijn? Natuurlijk als men dat
snel af kan hebben, want lang mag ik het niet uit mijn handen laten.

133.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (1885?).
Alles ontvangen behalve het wetboek, dat ge aan J. wilt meegeven. Waarom kan J.
het niet afschrijven? Ik voor mij heb het juist heden van node, omdat ik er mijn
aanhalingen van het woordenboek naar gericht heb. Ik zond het naar Batavia, omdat
ik dacht dat de lettertypen gauw klaar zouden zijn. Ik heb u reeds vroeger gezegd
welke koopjes ik gehad heb met het uitlenen van handschriften. Een prachtig
handschrift van de mohammedaan Chanafiah leende
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ik aan Van der Valk en ieder, ook H. wist dat het mijn eigendom was en toch was
het naar de maan toen Van der Valk zich de keel afsneed. Ik wou dat Kern klaar was
met de typen, want mijn woordenboek is tot 4000 bladzijden gaan dijen. Ik ben zeer
wel.

134.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (1885?).
Ik hoop dat gij u zo vroeg mogelijk in de oorkonden gaat dompelen, want Holle's
gissing en verkeerde lezing doen meer kwaad dan men denkt. Hij belet ons er wat
beters over te geven, vooral als hij alleen de toegang heeft tot zo'n oorkonde. Het is
drukkend warm en ik lijd ook aan snot en kwijl als een onvervalste christen. Nu en
dan ben ik wanhopig, daar ik de overtuiging heb, dat vele Oudjavaanse woorden een
raadsel zullen blijven, vooral voor mij wie het drukt allerlei boeken te moeten kopen
om er achter te komen, terwijl de witte mieren mij tevens de oorlog aandoen. Geen
nieuws dan de drukkende warmte en geen eetlust bij velen, ook niet bij mij. Ik heb
trek om de bijl er bij neer te leggen.

135.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (1885). De hier genoemde (W.) Stortenbeker
trad in april 1885 af als Directeur van Onderwijs en bedankte tegelijk als lid van
het Bataviaasch Genootschap. In zijn plaats kwam mr. U.J.H. Noodt. W.P.
Groeneveldt die toen geen directeur was geworden, werd dit in april 1887. Als Van
der Tuuk de brief schrijft, is Groeneveldt secretaris.
Het nieuwste afschrift is gevorderd tot ongeveer 700 blz. Zou het niet mogelijk zijn
er te Batavia een afschrift van te laten maken? Gij zoudt de Balische letters er in
kunnen voegen. Ik zou het dan bij gedeelten kunnen overzenden en zodra mij een
gedeelte, na afgeschreven te zijn, teruggezonden is, het vervolg. Hier zie ik geen
kans een tweede afschrijver te krijgen om voor Batavia een afschrift te maken.
Aangaande het eerste deel van mijn woordenboek (voorlaatste redactie), dat ik naar
Batavia zond; ik heb het nog niet terug. Ik zond het over, om de drukker in staat te
stellen zelf na te rekenen, hoeveel typen er benodigd zouden zijn voor iedere letter.
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Men vroeg mij een opgave van hoeveel (volgen Balische lettertekens) er moesten
worden aangemaakt! Mooi werk voor iemand die zijn tijd wel nodig heeft. Dit eerste
deel had ik nog niet met het afschrift kunnen collationeren, omdat men spoedig
antwoord van mij verwachtte en om de zaak, het aanmaken van typen, te bespoedigen,
zond ik het maar over. Als werkelijk Stortenbeker het niet terugzenden wil, dan geeft
hij de Regering een koopje, want dan moet men met het drukken van mijn
woordenboek zeer lang wachten, totdat ik door herlezing van al hetgeen ik voor het
woordenboek las, de fouten van het afschrift kan verbeteren. Wees zo goed
Groeneveldt (het is jammer dat hij geen Directeur geworden is!) om dat eerste deel
te verzoeken en hem tevens te zeggen, dat ik Stortenbeker zal aanklagen en ten toon
stellen als een grote intrigant. Ik heb hier nog brieven van hem aan mij en aan Cohen
Stuart waaruit een eigenaardig licht valt op zijn schurkenstreken. De man houdt ieder
voor een schurk omdat hij zelf een schurk is. Het is mij nog een raadsel, dat gij het
niet dadelijk gezien hebt, dat hij u ook voor een schurk houdt. Ik heb bij Kern
aangedrongen op haast met het aanmaken der typen, maar ik weet, dat ik zelf naar
Europa zal moeten gaan hetgeen een ramp zou zijn met betrekking tot mijn werk. Ik
vrees dat ik genoodzaakt zal zijn mijn werk zelf in Europa te laten drukken en wel
te Wenen, waar volgens de Abbé Faure zulk werk goed en goedkoop wordt uitgevoerd.
Ik laat dan het gouvernement naar de maan lopen, daar ik elders ook terecht kan
komen (dit blijft echter onder ons). Na het eerste afschrift met het laatste
gecollationeerd te hebben, zal ik een afschrift naar Batavia zenden voor ik de boel
er bij neersmijt. Dat niet terugzenden van het eerste deel heeft mij alle lust benomen.
Stortenbeker is een grote schurk en als ik hem ooit in Europa in het publiek tegenkom
dan zal ik hem, kolonel van de schutterij, noodzaken om met mij te duelleren,
ofschoon ik hem daarmee te veel eer aan doe. Ik zal het echter doen om hem van
zijn martiale aspiraties te genezen. De uniform van kolonel kan hij er dan bij
aantrekken! De kerel is, evenals alle parvenu's, ijdel als een pauw en offert ieder aan
zijn ijdelheid op. De kranten hebben hem al beet gehad (lees b.v. de laatste
‘Brabbelingen’ van Perragus(?) in het ‘Soerabaiaasch Han-
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delsblad’ en dan zult gij zien, hoe dat hij u heeft gelijmd; immers gij waart zeer met
hem ingenomen!) maar zij weten niet wat ik van hem weet en kan bewijzen! Groeten
aan de heer Birnie.

136.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (juni 1885).
Ik ben bezig mijn boel in te pakken, omdat ik bang ben voor de witte mieren en ik
ben van zins zelf naar Holland te gaan om de letters tot stand te brengen. Maar eerst
moet het woordenboek af.

137.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (juli 1885).
Als Kern niet klaar komt, laat ik de hele rommel liggen en vertrek. Ik sukkel hier
met afschrijvers; heb er over geschreven, maar aan het Departement houdt men zich
doof.

138.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (1885/'86).
Verzoek de Directeur van Onderwijs mij de ‘Kutara’ terug te willen zenden, omdat
ik toen ik het opzond, dacht dat de typen klaar zouden zijn en omdat ik de tijd niet
had het met een ander hs (uit Karangasem) te confronteren. Ik zal dit nu doen en dan
een afschrift laten maken. Ik ben tot over de oren in het werk!

139.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (januari 1886).
Gij hebt nu stellig reeds een afschrift klaar en kondt het reeds lang teruggezonden
hebben! Verbeeld je dat ze in Breda Van Eck krijgen. Zou Snouck niet willen? Er
moet een andere geest komen in de beoefening van het Maleis, want wat er te Leiden
en te Delft ontbreekt aan het onderwijs, doet meer kwaad dan men denkt.

140.
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Dr. Van der Tuuk een dezer 's avonds half tien voor zijn woning van achteren
overvallen en met een groot grasmes twee verwondingen toegebracht, waarvan een
nogal ernstig. Dader, aanvankelijk onbekend, werd volgende morgen in een ravijn
tussen struikgewas ontdekt en gevat, is in confessie, geeft over aanleiding
verschillende redenen op. Wordt gezegd nu en dan niet wel bij het hoofd te zijn.
Onderzoek wordt voortgezet. Dr. Van der Tuuk volgens dokter djawa hier buiten
gevaar. Zaak met politiek niets gemeen.

141.
Brief van de resident Van Zutphen van 9 november 1886 aan de gouverneur-generaal.
Ten vervolge op mijn telegram van 4 dezer nr. 1152, waarvan een afschrift hierbij
wordt aangeboden, heb ik de eer UE. eerbiedig te berichten, dat de dader van de
gepleegde poging tot moord op de hier verblijf houdende ambtenaar voor de
beoefening van de Indische talen Dr. Neubronner van der Tuuk een Baliër is van de
laagste kaste, koelie van beroep, afkomstig van het rijk van Karang Asem, en Si
Abang, ook wel I Blasukan genaamd, die hier sedert jaren gevestigd is.
Met opzicht tot de aanleiding van het door hem gepleegde feit heeft hij nog altijd
geen vertrouwbare reden opgegeven. Nu eens zegt hij door een boze geest (kalani)
te zijn bezield geweest toen hij de heer Van der Tuuk aanviel, dan weder dat hij mata
gelap was, en eindelijk dat hij tot zijn daad was aangezet door een zekere Dewa Ktoet
Kramas, mede van Karang Asem afkomstig en sedert jaren hier als koelie geweest,
met het doel om na de volbrachte moord die volgens zijn confessie in de bedoeling
heeft gelegen, ten huize van meergenoemde heer diefstal te plegen. Het breken van
de steel van het door hem gebezigde grasmes, waardoor dat wapen op de grond viel,
is oorzaak dat genoemde heer niet vermoord, doch slechts verwond is geworden.
Omtrent e.e.a. wordt het onderzoek voortgezet en twijfel ik er niet aan, of de ware
reden zal wel spoedig aan het licht komen. Naar het beweren als zou de dader nu en
dan niet wel bij het hoofd
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zijn, wat mede verder onderzocht wordt, bestaat tot nog toe weinig waarschijnlijkheid.
Wat echter ook de oorzaak moge zijn, dit is zeker, dat die met de politiek niets
gemeen heeft en hier veeleer aan een omgekochte wraakneming, of wel aan een
beraamde diefstal na de volbrachte moord moet gedacht worden.
Toen de aanval op de openbare weg vlak bij de ingang ven het voorerf plaats had,
des avonds ten half tien uur, was het zo donker, dat de heer Van der Tuuk en een
zijner bedienden die hem binnenliet niet de minste aanwijzing omtrent de dader
konden geven. Dadelijk na het gebeurde met de magistraat ter plaatse komende, viel
mijn vermoeden op een afwezige gardoewachter van het nabij de woning van de heer
Van der Tuuk staande wachthuis. Een onmiddellijk daarop door de politie naar deze
ingestelde opsporing leidde tot zijn ontdekking, de volgende morgen, in een ravijn
tussen het struikgewas verborgen en bleek het na zijn opvatting weldra overtuigend,
dat hij werkelijk de dader was.
De heer Van der Tuuk heeft van achteren aan de rechterzijde van het lichaam twee
wonden bekomen, één lang acht, breed drie en diep vier centimeter en één lang tien,
breed tweeëneenhalf en diep zes centimeter, die door de kundige dokter djawa alhier
dadelijk verbonden werden. Volgens die Inlandse geneeskundige is zijn leven thans
geheel buiten gevaar.

142.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (april 1887).
Kern wil dat ik hem het woordenboek zend, maar dan had hij meer zorg moeten
besteden aan de typen die geheel afwijken van hetgeen ik hem gaf.

143.
Op de gedrukte ledenlijst van de vereniging De Dageraad van 1 juli 1887 staat onder
de letter t: Tuuk (Dr. H. Neubronner v.d.) Particulier. Boleling. De eerste naam is
met inkt doorgehaald, waarschijnlijk in verband met het bijwerken van de lijst tot 2
december 1888 (Dageraadsarchief, Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis, Amsterdam). Hoewel dezelfde ledenlijst vele ambtenaren in
gouvernementsdienst met
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naam en volledige functie noemt, had de vermelding ‘particulier’ kennelijk Van der
Tuuks voorkeur. Briefkaart van Van der Tuuk aan D'Ablaing, 19 oktober 1887.
Uw voorstel aangaande de door mij bestelde ‘Hitopodeça’ is goed en er had gevolg
aan gegeven kunnen worden. Dietz, zowel grammatica als woordenboek, heb ik in
een latere brief reeds besteld. Bij de potloden mij toegezonden, was geen penhouder.
Mijn bedoeling was inktpotloden die aangepunt kunnen worden zonder dat er een
penhouder bij gebruikt behoeft te worden. Wanneer komt uw werk uit? De titel is
mij nog onbekend. Ik schreef u er reeds over, maar zie in uw brief niets
dienaangaande. Trollope's werk is reeds verouderd en hier en daar verbazend taai.
Over die gulden aan ‘De Dageraad’ heb ik de penningmeester geschreven. Ik begrijp
niet waarom men nu eerst ermee aankomt. Is de vereniging op de fles? Groeten, t.t.
HNT.

144.
Briefkaart van Van der Tuuk aan D'Ablaing, begin maart 1888.
Op uw rekening staan ‘Don Quichote, texte Espagn.’; ‘Douzaine a. cipier en bois’;
Dietz ‘Wörterbuch’; ‘High life below stairs’ & ‘Harvest home’ als werken, die ik
nog niet heb ontvangen en die dus nog moeten komen. De Bombay-editie van de
‘Hitopadeça’ zojuist ontvangen. Zodra uw werk over de religieuze revolutie uit is,
(gelieve) mij een ex. toe te zenden. Een vroeger prospectus ervan heb ik nooit van
u gehad. Vandaar dat ik u schreef niet te weten, waarover gij zoudt schrijven. Worden
er geen complete werken van Multatuli uitgegeven? Ik meen een goedkope editie.
Veel toch staat in zijn schrijven dat ‘unpalatable’ is en geschreven is om een zeker
aantal bladzijden te vullen en tevens zijn zak. Nu en dan lult hij zwaar.

145.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (mei 1888).
Het spijt me dat alles wat ik naar Batavia opzend niet terecht komt. Onder de vorige
directeur zond ik een stuk van het woordenboek
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om aan te tonen, hoe moeilijk het is afschrijvers te vinden. Toen ik het terugvroeg,
kreeg ik geen antwoord.

146.
Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (augustus 1888).
...zulk een razernij verwekkende troep varianten, dat ik mij mijn tijd beklaag. Heb
het razend druk met het corrigeren van de afschriften. Ben half gek van beroerdheid.

147.
Briefkaart van Van der Tuuk aan D'Ablaing, 24 december 1888.
Uit uw briefkaart aan Nijhoff merk ik dat ge nog leeft. Zekere Rouffaer (verbleef
oktober-november 1888 in Bali) zei me, dat ge dood waart en ik geloofde het, omdat
ik noch ‘De Dageraad’, noch de door mij bestelde boeken ontving. Ik begrijp niet
hoe ge beweren kunt, dat ik maar één werk bij u heb besteld. Zijn er dan brieven van
mij op de loop? Door de lange tijd ben ik vergeten wat ik aan Franse boeken bij u
besteld heb. Wat mij te binnen schiet, zijn de romans van Pigault le Brun, waarvan
Multatuli spreekt, maar die mij ten enenmale onbekend zijn.

148.
Brief van Van der Tuuk aan D'Ablaing, ongedateerd (1889).
Amice, Uw handige brief heb ik ontvangen, maar daarin vind ik geen verklaring van
het uitblijven van andere boeken, bij u besteld. Van ‘De Dageraad’ heb ik in tijden
niets gehoord. Dat gij het land hebt aan de redactie, weet ik, maar waarom mij niet
meegedeeld, dat gij het verdomt mij dat ding toe te zenden. Ik zou er niet boos om
worden, want ik ben geenszins een bewonderaar van dat tijdschrift. Als gij dit niet
kunt lezen, houdt het dan boven de wasem van uw theeketel (deze brief is met
inktpotlood geschreven). Ik heb waarlijk gedacht dat gij dood waart, juist omdat ik
van Roxburgh en andere boeken niets hoorde. Daarna gaf mij de wanhoop in, dat
deze of gene theoloog, u hatende, mijn brieven wegmoffelde. Multatuli's
‘Millioenen-Studiën’ zo juist ontvangen, maar waarom heb ik zo lang op die andere
dingen moeten wachten? Van hier geen
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nieuws dat u belang kan inboezemen. Ook Eys laat niets van zich horen. Ik word
van Holland geheel vervreemd en geloof niet ooit weer dat met dominees en jenever
vergiftigde land te zullen aanschouwen. Ik leef hier vrij goed, omdat ik lust in mijn
werk heb en de wetenschap is lang, het leven kort. Men is hier blij Keuchenius kwijt
te zijn; de vent lulde teveel over de Heer en is verbazend tegengevallen. Overigens
is hij een eerlijk man en in sommige opzichten zelfs zeer vrijzinnig. Vale!

149.
Brief van Van der Tuuk aan Brandes, 13 februari 1889.
Ontvangen dat ding van het congres te Stockholm. Bedankt voor die verzameling
wauwelaars en tevens voor de hoop boeken die al dat gewauwel boekstaven. Laat
veiligheidshalve twee afschriften maken van het woordenboek en zal eerstdaags
ongeveer 700 bladzijden naar Batavia ter verdere opzending verzenden. Heb het druk
en verlang in het werk niet gestoord te worden.

150.
Brief van Van der Tuuk aan Brandes, 20 november 1889.
Mijn buikloop niet beter, en als het zo voortgaat, zal ik om niet te verdwijnen - ik
ben mager als een fragment uit het knekelhuis - verlof moeten aanvragen naar Japan,
want naar Holland zou me te veel tijd ontrukken, daargelaten dat ik me in dat
krentekakkerige land zal moeten ergeren aan de slachtoffers van de jenever en de
dominees. Wijlen (naam onleesbaar) recommandeerde de door hem geleverde
dienstboden met: protestantse godsdienst en vrij van sterke drank; wel een bewijs
dat men, hoe protestants ook, niet vrij behoeft te zijn van sterke drank. Als ik naar
Japan moet gaan, dan zal ik de directeur moeten telegraferen. Weet ge ook hoe men
dat moet aanleggen? Ik moet namelijk weten op welke voorwaarden ik kan gaan. Ga
ik, dan kan het wel zijn dat ik het niet verder breng dan Singapore dat de naam heeft
van vrij te zijn van dysenterie en leverziekte maar niet van sterke drank. Ik heb nog
Engelse familie te Malaka, werwaarts ik dagelijks van Singapore een bootje vinden
kan. De Duivel of de Heer schijnt me met buikloop van alle
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Bataviase smetten te willen zuiveren. Ik wou dat ze met die zuivering wou ophouden.
Zijn mening mag goed zijn maar mij bezorgt zij er veel last mee. Gelukkig dat hier
niet veel dames zijn en dat ik hier nooit 's avonds uit dineren ga. Het klimaat is hier
goed zoals ik merk aan mijn eetlust; ik dejeuneer met eieren en Yorkshire ham en
drink daarna één kopje koffie met een scheutje cognac. Zonderling dat ik even goed
lopen kan als vóór die duivelse zuivering. Mijn boeken en handschriften liggen door
elkaar en ik ben te katterig om dadelijk alles weer op zijn plaats te zetten. De
Balinezen zeggen dat ik met mijn door een Bataviase Chinees verkort haar er doortrapt
(lěngět) uitzie (in Holland zou men mij voor een Jezuïet aanzien). Batavia is voor
mij een hel geweest; ook in '75 kreeg ik er buikloop en evenzo Te Mechelen en Van
Limburg Brouwer en geen wonder, want op een buitenpost eet men 's avonds weinig
en 's middags veel, terwijl te Batavia het omgekeerde het geval is. Mevrouw
Groeneveldt zal toch wel niet boos zijn omdat ik die mooie foulard die zij mij
vereerde, niet zelf durf gebruiken maar aan een Balinese prinses ten geschenke heb
gegeven. Zij zegent mevrouw Groeneveldt en noemt haar barès (royaal). Zij zou wel
met mij naar Batavia willen gaan om zelf mevrouw G. te kunnen bedanken. Vertel
het niet aan de Directeur, die misschien uit nieuwsgierigheid naar zo'n prinses het in
zijn hoofd mocht krijgen mij weer naar Batavia met de staart tussen de benen te laten
afdruipen. Ik ben hier van Soerabaja met een Engelse boot gekomen en was op zee
beter dan aan wal. Voor matroos deug ik niet meer, hoewel mij door een vent uit de
zwarte spiegel voorspeld is, dat ik mijn leven op zee zou slijten. Koksmaat zou ik
nog kunnen worden! Zend maar geen pěté (peulvrucht als ingrediënt bij sommige
Indische gerechten); ik dorst te Batavia er niet van te kopen, omdat ik niet wist
hoelang ik te Soerabaja zou moeten blijven. Te Soerabaja kan men pěté ook krijgen.
Van hier geen nieuws. De groeten van Liefrinck en Vermeer. Mijn groeten voeg ik
erbij en tevens aan uw schoonmoeder en totus mundus agit histrionem, de familie
Groeneveldt enz.
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151.
Brief van Van der Tuuk aan Brandes, gedateerd 29 december 1889.
Amice, Daar ik van u geen antwoord krijg, vermoed ik, dat mijn brief u niet geworden
is. Het voornaamste dat er in staat is wel, dat ik gaarne naar Japan zou gaan, om daar
een maand koude op te halen teneinde op mijn krachten te kunnen komen. Ga ik naar
Nederland, dan kan ik niet gauw genoeg terug zijn. Naar Japan ben ik met een paar
maanden terug. Mijn buikloop heeft van 18 okt.-8 dec. geduurd, zodat ik veel van
een geraamte heb. Werken doe ik niet met animo, te meer omdat de
‘Brahmandapurana’, die ik tracht te begrijpen, zeer gehavend is. Friederich moet of
een ander handschrift gehad hebben, of heeft er maar wat van gemaakt. Groet
Liefrinck (vgl. doc. 112) wiens stuk over het desa-bestuur ik met genoegen heb
gelezen. Zonderling dat hij vooral zegt bij de stukken van Van Eck, dat deze, tot
zelfs de Moffrikaans uitgesproken woorden, van Friederich zijn afgeschreven. Ik
begrijp niet hoe Liefrinck Van Eck nooit in de gaten gehad heeft. Van Eck sprak
over Liefrinck altijd met een soort minachting. Met groeten ook aan Mevrouw uw
schoonmoeder, de familie Groeneveldt enz.
Op de hielen van de postloper en daarbij heb ik weinig lust meer te schrijven. Dat
men mij niet naar Japan verlof wou geven, is een reden te meer, dat men te Batavia
(onleesbaar) is. Om in dienst van het gouvernement te zijn, moet men gatlikker zijn.
Ik heb in Engeland vrienden, die mij daar wel bezigheid willen geven en verlang dus
van hier te gaan.

152.
Briefkaart van Van der Tuuk aan D'Ablaing van 28 maart 1890.
In Amerika zijn uitgegeven wat ze noemen ‘Old Sleuth's Library’. Zijn die dingen
in Europa te krijgen? Daarvan wenste ik om te proberen: ‘Old Sleuth, the detective’,
‘Old Sleuth's triumph’ (two parts), ‘The mysteries and miseries of New York’, ‘The
brigands of New York (in two parts)’. Ik hoop, dat gij mij niet weer zo lang op de
pijnbank zult leggen als met de pas ontvangen boeken. Multatuli is mij zeer
tegengevallen. Zijn noten zijn het lezen niet waard en juist daarom heb ik op zijn
dood gewacht. Hij
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trommelt te vaak op Havelaars zaak en had moeten begrijpen, dat deze voor een
ander zeer vervelend is. Het ding van Dr. Abrahamsz vindt hier algemeen afkeuring.
Zijn vader was of is Kappelman en vandaar zijn vijandig geschrijf.

153.
Briefkaart van Van der Tuuk aan D'Ablaing van 3 april 1890.
Amice, Jaren geleden bestelde ik bij u Roxburgh, ‘Flora Indica’ (Singapore 1832),
maar vernam niet dat dit werk niet meer te krijgen is. Ook van ‘De Dageraad’ ontving
ik niets. Gij had me kunnen schrijven, dat dat ding op zijn gat ligt (denk niet dat ik
er een bewonderaar van ben). In de ‘Mélanges Asiatiques’, het 8ste deel, staan
Indische spreekwoorden. Is het afzonderlijk te krijgen, zend het mij dan per mail.
Pigault le Brun zopas ontvangen, een maand na Multatuli. Het tweede deel van uw
‘Evolution’ nog niet ontvangen. Het eerste draagt de blijken van de invloed van
Multatuli op u, blijkens uw zeer gewaagde stelling aangaande a enz. Die a is vrij
verraderlijk als men de talen waarin die klinker voorkomt, niet kent. Zie b.v. in het
‘Neder. Wdb.’ op het woord amechtig, waarin ieder adem zou zien en toch heeft dat
woord er niets mee te maken. Multatuli maakt van het jav. bandjie eerst banjis, houdt
het voor banjoe (water) met een r! Zo knutselt hij het Arab. oewase in het Duits
wasser door er een r bij te plakken. Dat zijn bokkesprongen, die aan David Koning's
gedroomde geleerdheid doen denken. Ze brengen de lachlust teweeg en maken dat
het goede ermee naar de maan gaat. Dat stuk van Van Vloten over de moderne
theologie is in de oude ‘Dageraad’ te vinden. Kan de aflevering afzonderlijk verkregen
worden, dan wil ik het wel hebben, want ik heb reeds teveel boeken (en last van de
witte mieren, ratten en kakkerlakken!).

154.
Brief van Van der Tuuk aan Brandes, ongedateerd (1890).
Wat hapert eraan dat ik nog geen drukproeven gekregen heb? Mij dunkt dat ik kopij
genoeg gezonden heb, om een aflevering te kunnen geven. Ik heb het zeer druk met
het nazien van de fouten
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die mijn afschrijvers maken en kan dus niet veel meer schrijven. Wat is dat beoefenen
van het Kawi (onleesbaar); men weet soms niet of men met schrijffouten of met
wezenlijke woorden te doen heeft.
De ‘Adjar’ of ‘Djadjar Pikatan’ ken ik slechts uit een zeer corrupt fragment. Het
is een groot prul, tenzij men mij een volledig exemplaar kan bezorgen. Dit heeft de
vorst van Bangli miij beloofd, zelfs de titel van het prul is onzeker. Dat men mij
zoveel kopij heeft gevraagd om te drukken, is een bewijs dat men te Batavia aartsdom
is, want door de dagelijks erbij komende woorden en verbeteringen, zal ik nog de
voor mij liggende kopij moeten corrigeren en dat zal zeer veel tijd kosten. Ik heb
veel trek om de hele rommel naar Batavia te zenden en per Chinese boot weg te gaan.
Als G(erth) v(an) W(ijk) mij geen exemplaar zendt van zijn spraakkunst (‘Spraakleer
der Maleische Taal’, 1889), dan moet dat wel een bewijs wezen, dat gij gelogen hebt
met te zeggen, dat hij zijn werk aan mij zou opdragen, of schuilt er iets achter? Zijt
gegroet allen.

155.
Briefkaart van Van der Tuuk aan Brandes, 27 oktober 1890. Hiermee houdt de
correspondentie op. Ze betekende een breuk in hun verhouding. Insinuaties als deze
heeft Brandes blijkbaar niet meer kunnen verdragen. Hij heeft Van der Tuuk bij diens
dood ook niet herdacht.
Ik zie daar in een vroegere brief van u waarin gij mij feliciteert met de aanvang van
het drukken en kort daarop krijg ik een missive van het Departement van Onderwijs,
waarbij mij verzocht wordt meer kopij over te zenden. En nu hoor ik tot mijn
verbazing, dat de typen er nog niet zijn. Is dat geen verneukerij en met welke
bedoeling? Wees zo goed mij dat te verklaren, want ik ben er zeer door ontstemd en
heb veel trek de bijl erbij neer te leggen. Wie is hier de leugenaar? Leugens zijn
onnodig en geven aanleiding tot wantrouwen. Pick-pockets en sharpers hebben zij
van node. Of is hun stelsel doorgedrongen tot in Batavia, genoemd door wijlen Roorda
van Eysinga het broeinest van gat- en pennelikkers?

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

214

156.
Briefkaart van Van der Tuuk aan D'Ablaing van 17 april 1894.
De kranten spreken hier van een werk van Pastoor Jonkbloed (in werkelijkheid
Jonckbloet) over Multatuli, maar geven de titel niet op. Het ding van Van Vloten
tegen Multatuli is zeer slecht gesteld; is er een verbeterde editie van? Het exemplaar,
door u mij vroeger geleverd, is verbazend duister en lang niet genoeg ad rem. In het
tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur is onder ‘Praktische taalstudie’ Multatuli
beter aangepakt. Ik kan het nummer niet opgeven, omdat ik het nu niet vinden kan.

157.
Deze briefkaart, geschreven in het jaar van zijn overlijden, zou het laatste zijn geweest
wat wij van Van der Tuuk hadden kunnen publiceren, als er niet - in hetzelfde jaar
- een anonieme brochure was verschenen, waarin we reeds na de eerste regels Van
der Tuuk herkennen. Ze is getiteld ‘Eene aanvulling der Maleische woordenboeken’,
maar in werkelijkheid een aanval op ‘de oud-zendeling Klinkert, die te Leiden les
geeft in het Maleis’. En niet alleen op hem, ook - nog ééns, voor het laatst - op al
zijn werkelijke en denkbeeldige tegenstanders: Roorda, Stortenbeker, Van Eck, de
christenen, de zendelingen, en het ‘brabbelmaleis’ en - tot slot - Brandes.
(Tegen Klinkert) Klinkert keurt bij perempoewan (vrouw) de afleiding van Von de
Wall en Pijnappel af, en geeft er zelf een die vrij onbegrijpelijk is. Dit woord, zegt
hij, komt van ampoe (schaambedekking voor meisjes). Orang perempoewan is iemand
die van zulk een schaambedekking voorzien is. We zien hieruit dat Klinkert zo nu
en dan de kluts kwijt is, want die schaambedekking heet in Batavia ampok, dat hij
in ampoe verhaspelt om zijn afleiding erdoor te halen. Met leedwezen zien wij tevens
hieruit, dat hij door de moderne theologie is aangesmeerd, zoals ook duidelijk blijkt
waar hij duivel in plaats van Duivel durft schrijven en dat niettegenstaande de grote
verplichting, die men aan Hem heeft als bevorderaar van de vreze des Heren. Zonder
zulk een provoostgeweldige is de maatschappij niet veilig; de boeren hebben groot
gelijk, die een moderne dominee in de vaart werpen, omdat hij het bestaan van de
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Duivel in twijfel trekt. De Maleier, evenzeer de gevolgen moetende ondervinden van
Adam en Eva's overtreding, zondigt hier dus volgens Klinkert tegen de Schrift, die
uitdrukkelijk zegt, dat zowel Adam als Eva na hun gesnoep hun naaktheid bemerkten
en zich er over schaamden. Uit Klinkerts verklaring moeten wij opmaken, dat Adam
poedelnaakt is blijven rondlopen, de schaambedekking, het vijgeblaadje, aan Eva
overlatende.
(Tegen Klinkert en Van Eck) Klinkert, les gevende in het Maleis, had op de schouders
van Von de Wall staande, zijn voorganger kunnen verbeteren, maar zijn werk is niets
anders dan een compilatie, die - daar hij zijn vraagbaken niet noemt-aan oneerlijkheid
lijdt en daarom ook het goede dat erin mocht zijn, doet wantrouwen. Klinkert zegt,
dat hij drie jaar te Riouw vertoefde en aldaar zijn supplement opstelde, maar moest
begrijpen dat zulk een tijdruimte niets betekent, daar de Inlander zeer achterhoudend
is, vooral jegens iemand die hem aan een andere zaligheid komt helpen, gezwegen
van de geleerde Inlanders, die op iedere vraag gewoon zijn een antwoord te geven.
Uit Klinkerts werk leren we aangaande het Maleis van Riouw bedroefd weinig, want
door woorden op te nemen als babahan, lawjan, pinarĕmas enzovoorts heeft Klinkert
een hutspot opgedist, die allesbehalve smakelijk is. Een volledig woordenboek kan
niemand leveren en ieder moet wel veel aan anderen ontlenen, maar mag waar hij
zulks doet, zijn bronnen niet verzwijgen, want op die wijze bederft men eigen werk.
Klinkert had langer te Riouw moeten blijven en niet als Rutger van Eck moeten doen,
die in zijn Zendingswerkzaamheid der XIXde eeuw in Oost-Indië (Utrecht 1877), na
gezegd te hebben dat de Geest, die met een grote G geschreven wordt, de Geest die
levend maakt, krachtig moet werken, plechtstatig besluit met de woorden: ‘Mijne
hoorders, de oogst is groot in Oost-Indië, de arbeiders zijn weinigen in Oost-Indië,
bidden wij dan de Heer des oogstes, dat hij arbeiders uitstote naar Oost-Indië’, maar
dit kleine getal arbeiders vermindert door zelf thuis in Holland te blijven. Is dit niet
een bewijs, dat de vrome Hollander alles van iemand kan slikken die positief gelooft?
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(Tegen Roorda) Taco Roorda was een zeer kundig man en een uitstekend docent, al
leed hij ook aan een wijsgerig-theologisch gebrek, namelijk aan het praten over wat
hem geheel onbekend was, door zovele napraters daarin gestijfd. Hij zei, dat hij het
Maleis in zes weken zou kunnen leren, maar die zes weken zijn nooit verschenen.
Men ziet uit die woorden ten duidelijkste, hoe Taco met het Kawi omsprong, dat hij,
zonder ooit een Kawi-gedicht gelezen te hebben, voor een taal hield, die van het
Javaans evenzeer verschilde als het Soendanees, maar verloren is geraakt. Wie durft
nu nog beweren dat hij niet bekrompen en verwaand was en dat hij nooit onbeschaamd
blufte?
(Tegen Stortenbeker) Maar Klinkert is hier te verontschuldigen (als hij een verkeerde
vertaling van het woord ‘Noesantara’ geeft); die notulen zijn hier en daar foutief en
werden overgeleverd aan de genade van iemand die door het Koninklijk Bataviaasch
Genootschap, indachtig aan het woord des Heren (‘laat de kinderkens tot mij komen’),
als redacteur werd aangesteld (Stortenbeker was ook secretaris en redacteur van het
K.B.G.) omdat hij beweerde niet van zijn traktement te kunnen leven. Hij had of
heeft namelijk een oudtestamentisch vruchtbare vrouw, die jaarlijks zijn teder
vaderhart met een pand der liefde verblijdde. Met ieder kind dat hij gewon, moest
weder een bijbaantje erbij gevoegd worden, maar daar vele bijbaantjes niet alle goed
konden worden waargenomen, zo ontstond er met de vermeerdering van zijn huisgezin
een vermeerdering ook van bijbaantjes, die een verwarring tengevolge hadden,
waardoor velen van het inzenden van bijdragen afgeschrikt werden. Dit vernam ik
van een achtbaar lid in de directie van het Genootschap, die hem tevens een kepala
angin (windbuil) noemde, maar toen ik mijn verbazing uitdrukte over zo iemand als
redacteur, zei hij: ‘Hij is een zeer goed ambtenaar, want hij is wél met de omes,
bespeelt daarbij de trombone en andere muziekinstrumenten; voorts schildert hij
allerliefst, is commandant der dappere Bataviase schutterij en is zeer galant jegens
onderwijzeressen.’ Dezelfde redacteur zond iemand een drukproef, drie jaren na de
inzending zijner bijdrage, voor het Genootschap. Toen wijlen Cohen Stuart
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hem interpelleerde over deze zeer ongepaste vertraging, loog hij door de schuld op
de ‘onleesbare’ hand van de schrijver te werpen, want het was zeer netjes door een
ander afgeschreven! Hieruit blijkt, dat de zegeningen van het christendom, althans
met vele kinderen en bijbaantjes gezegende redacteurs, niet voor ieder als zegeningen
kunnen aangemerkt worden, vooral als ze gesteund worden door de officiële Almacht.
(Tegen het brabbelmaleis) Van het Maleis der Inlandse christenen van de Minahassa
zeide Graafland, vroeger zendeling aldaar en nu adjunct-inspecteur van het Inlands
Onderwijs, dat het evenzeer als het Menangkabaus, recht heeft op de naam van
Maleise tongval. Een taal door zendelingen, voor wie zij geen moedertaal is, bij
Inlanders ingevoerd die een geheel andere taal spreken, tot tongval te verheffen, staat
gelijk met een bewering, dat het Engels van een pennemesjood op de Boompjes te
Rotterdam een tongval is van Shakespeare's taal.
(Tegen Brandes) Dat men te Batavia even onnozel is als in Holland aangaande de
denkwijze des Inlanders en de moeilijkheid een Inlandse taal behoorlijk aan te leren,
daarvan kunnen vele staaltjes aangehaald worden. Eén volsta. Een Directeur van
Onderwijs dorst een ambtenaar voor de Inlandse talen voor te stellen te Batavia te
komen wonen! Van de te beoefenen taal wist hij hoegenaamd niets, maar hij dacht
dat die ambtenaar voor officiële Almacht zou bukken! En wat was nu de reden van
dat waanzinnige voorstel? Die Directeur loopt aan de leiband van een laaghartige
intrigant, die door hem aangenaam te kittelen, hem tot alles durft aanzetten.

158.
Voor de laatste jaren zijn we vooral op gegevens van anderen aangewezen en dit
zijn hoofdzakelijk anekdoten, die elkaar weliswaar bevestigen en aanvullen, maar
die blijkens de varianten toch ook een sterk element van legendevorming bevatten.
Allereerst een getuigenis in de ‘Revue des deux mondes’ van 1891 van een zekere
Fritz du Bois.
Quelques pas plus loin, nous découvrons l'habitation de M. van
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der Tück, et nous trouvons celui-ci en sarrong et pieds nus. Grand et maigre, le visage
imberbe et tiré, il a l'apparence d'un vieux savant allemand. Sa demeure est très
simple et petite.
M.v.d.T. veut bien nous proposer de nous faire visiter quelques temples. Il pose
sur sa tête une coiffure-parasol, en forme de cône très évasé, prend un bâton et tel
qu'il est, en sarrong, pieds nus, nous fait la conduite. Tous les natifs que nous
rencontrons sourient à notre guide et lui adressent en passant quelques paroles, car
il est connu et aimé dans le pays, et on le salue familièrement.

159.
Van 1889 tot 1893 was een zekere C.L. Udo de Haes gewestelijk secretaris van Bali.
Hij heeft Van der Tuuk goed gekend. Uit zijn nagelaten papieren (hij stierf in 1914)
werden enige aantekeningen gepubliceerd in het ‘Tijdschrift van het Kon.
Aardrijkskundig Genootschap’ (1928), waaruit Van der Tuuk in al zijn singulariteit
tevoorschijn komt.
Mijn herinneringen aan het heerlijke Bali zijn zo innig verbonden met een zonderling
persoon, die toenmaals op Bali was, dat ik niet kan nalaten enige anekdotes, die
persoon betreffende, mee te delen. Daar ik mij echter van den beginne af heb
voorgenomen geen namen te noemen, verzwijg ik ook de zijne, hoewel ik zeer goed
weet, dat deze geheimzinnigheid mij niet baten zal, daar wel ieder die deze ‘memoires’
onder de ogen mocht krijgen, zal weten, wie met de ‘zonderlinge taalgeleerde’ wordt
bedoeld. Maar ik heb niets slechts van hem te vertellen, integendeel! Voor de
bevestiging van ons gezag op genoemd eiland heeft hij, door zijn intieme omgang
met de bevolking, zeker evenveel gedaan als militairen en burgerlijke ambtenaren
tezamen. Hij kende het Balisch beter dan de Baliërs zelf en bestudeerde die taal nog
steeds ter completering van zijn woordenboek.
Hij was ongehuwd en bewoonde een bamboehuisje vlak bij de passer met een
Balische vrouw als huishoudster en een paar Inlandse bedienden. Daar hij zelf niets
gaf om reinheid, kan men begrijpen, hoe de inboedel onder stof bedolven was. Het
was een vaste gewoonte geworden om bij de bezoeken aan deze zonderling het oudste
aan te trekken wat men bij de hand had. In die woning
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liep hij rond, gekleed in een flanelletje zonder mouwen en als beenbekleedsel een
sarong. Ieder, die bij hem kwam op welk uur ook van de dag werd uit een soepterrien
gepresenteerd, waarin hij allerlei restjes van geraspte kaas had verzameld. Wanneer
men weigerde iets daarvan te gebruiken, was men uit de gratie. Hij onderhield twee
Arabische ezels (deze twee ezels komen ook in de boedelbeschrijving van Van der
Tuuks nalatenschap voor) op zijn erf met de bedoeling die dieren op Bali inheems
te maken met het oog op de voordelen, die deze dieren boven paarden bieden in een
bergachtig terrein, vooral in de droge tijd, daar ezels zich met veel minder voedsel
tevreden stellen dan de paardjes.
Hij reclameerde voor die ezelcultuur de steun der regering en kwam in alle
kwartaal- en jaarverslagen betreffende de stand van zijn woordenboek op die zaak
terug en toen men hem er opmerkzaam op maakte, dat deze aangelegenheid niet in
een taalverslag op haar plaats was, werd hij boos en ging de Directeur van Onderwijs,
Eredienst en Nijverheid, onder wie hij als ambtenaar ressorteerde, met onvriendelijke
brieven te lijf. Hij ging zover om de brieven met potlood te schrijven en die te
adresseren aan de Directeur van Volksmisleiding, Hiernamaalse zaken en Veepest.
Natuurlijk kreeg hij daarop een boos antwoord, waarin hem o.a. werd medegedeeld,
dat men te Batavia van zijn aardigheden niet gediend was. Nog natuurlijker was, dat
Van der Tuuk weer op deze brief antwoordde. Hij had er volstrekt geen aardigheid
mee bedoeld. Hij kon toch niet spreken van een Directeur van Eredienst, omdat men
niet voor de ‘eer’ diende, maar voor de ‘Heer’ en Herendienst kon hij ook weer niet
zeggen, omdat dit woord in Indië zo'n ongunstige betekenis had. Ook het verwijt dat
hij officiële brieven niet met potlood mocht schrijven, trachtte hij te ontzenuwen
door de met inktpotlood geschreven brief terug te zenden, nadat hij er met zijn natte
vinger over had gewreven om aan te tonen dat het schrift even duurzaam was als
inkt.

160.
Een aanvulling hierop zijn de volgende anekdoten.
Een postambtenaar weigerde eens een dienstbrief van Van der Tuuk
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te aanvaarden, omdat deze geschreven was op een dichtgevouwen stuk krantenpapier.
In zijn verslagen aan het Departement van Onderwijs (geschreven met het
inktpotlood, waarmee ook zijn latere brieven geschreven zijn) gaf hij ter toelichting
meestal een bijzonder obsceen Balisch woord en voorzag dit dan uitvoerig van
taalkundige en andere commentaar.

161.
Udo de Haes vertelt in zijn aantekeningen allerlei ervaringen, die overeenkomen
met die van Jacobs en Rouffaer.
Op straat vertoonde hij zich steeds in een leverkleurig buisje en pantalon en droeg
hij steeds sandalen, daar het grind hem te veel pijn deed aan zijn blote voeten. Als
wandelstok had hij een ijzeren koevoet bij zich.
Op zekere avond zat ik in mijn voorgalerij, wachtende op het uur van achten om
een visite te maken bij de resident. Daar verscheen onze taalgeleerde, in geklede jas,
die hij te Batavia had laten maken, toen hij derwaarts was opgeroepen om verslag te
geven over de toestand van het woordenboek. Hij had hetzelfde doel gehad als ik en
nodigde mij uit gezamenlijk te gaan, wat mij zeer welkom was. We konden echter
niet vóór acht uur gaan, dat was het visite-uur. Bovendien kwam de taalgeleerde pas
van de wandeling thuis, geheel overdekt met stof, zodat hij eerst enigszins salon-fähig
moest worden gemaakt. Hij klaagde erover, dat zijn witte kousen na een wandeling
op de stoffige wegen totaal onbruikbaar waren geworden. Ik ried hem aan
donkergekleurde sokken te kopen en bood hem een zestal van mij ter overname aan.
Dat wilde hij gaarne. Ga u dan even in mijn kamer verkleden, zei ik. Hij vond, dat
hij dat wel in de voorgalerij kon doen, deed zijn lage schoenen en zijn wit geweest
zijnde kousen uit, die hij verving door een paar van de mijne. De sokken pasten
precies. Daar het tegen achten liep, stelde ik voor naar de resident te gaan en hem
de oude sokken de volgende dag toe te zenden. Maar dat wilde hij niet, hij zou ze
zelf wel meenemen en deed ze in de binnenzak van zijn geklede jas. Kort daarop
gingen wij onze visite maken. Het
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werd laat bij de resident en zo heeft de zonderlinge man die ganse avond met de vuile
sokken in de geklede jas op visite gezeten.

162.
Op Bali was in de laatste jaren van Van der Tuuk een arts geplaatst, dr. Emor, wiens
dochter (in september 1959) nog het volgende wist te vertellen:
Mijn ouders kwamen op vrij jonge leeftijd met de geleerde in aanraking. Hij moest
in hun ogen in die jaren een zeer excentriek man geweest zijn, gezien de eigenaardige
gewoonten, welke hij erop nahield.
De heer Van der Tuuk leefde als een echte Baliër en alleen zijn blanke huid en
Europese gelaatstrekken deed hem van de bevolking onderscheiden.
Wanneer mijn ouders en hun jonge vrienden zich verveelden (in die jaren had men
in Bali nog geen amusementen noch bibliotheken; een ware rimboe was het nog:
mannen zo goed als naakt, lopende met lange, wapperende haren of door een
hoofddoek bij elkander gehouden; de vrouwen met ontbloot bovenlichaam en de
kinderen die als kleine Eva's en Adams ronddwaalden) dan ondernamen de dames
en heren de tocht naar het afgelegen huisje van de heer Van der Tuuk, om zich met
zijn verschijning stiekem te vermaken. Was de heer des huizes aanwezig, dan werd
het bezoek steeds hartelijk door hem verwelkomd en werd het gezelschap vriendelijk
verzocht plaats te nemen op de rijkelijk met vet en stof bedekte zetels. Behalve de
stof die er duimendik lag en het vuil dat door het hele huis verspreid was, nam de
geleerde ook niet de moeite om tegenover de dames zich in de bekende djas toetoep
(gesloten jas) of desnoods in een slaapbroek en kabaja te steken, maar bleef met
slechts een korte sarong aan als gastheer fungeren. Enfin, men kwam daar in Baratan,
zo heette de kampong waar de heer Van der Tuuk woonde, om iets ongewoons te
beleven! Nadat de dames en heren heel voorzichtig hadden plaats genomen, kwam
de Balische djongos op bevel van zijn meester met een fijne fles Tokayer (volgens
mijn ouders van de allerbeste kwaliteit) en glazen, ik meen kristallen, opdagen.
Steelsgewijze veegden dan de
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dames met de punt van een zakdoek of een sarong (in die tijd droeg men slechts op
hoogtijden een japon!) de glazen af, om ze eerst daarna te laten inschenken.
De heer Van der Tuuk woonde in de kampong tussen de Baliërs en leefde absoluut
als één der hunnen, nam ook als één van hen zijn bad onder de gemeenschappelijke
pantjoeran (waterstraal uit bron). Op zijn wandelingen was hij gekleed in een korte
sarong ofkantjoet, bloot lijf, een tjapil op het hoofd en een knots van een wandelstok
in de hand. Slechts wanneer hij zich bij de resident moest vervoegen of bij officiële
gelegenheden, droeg hij een Europees pak. Vraag niet hoe die kleren eruit hebben
gezien!

163.
In de nacht van de 16de op de 17de augustus 1894 stierf Van der Tuuk in het Militair
Hospitaal te Soerabaja aan de gevolgen van dysenterie en slechte verzorging in Bali.
Dr. Emor die hem thuis op het laatst behandelde, vertelde dat hij een glas wilde
afspoelen, om de toen al zeer verzwakte Van der Tuuk nog wat drinken te geven,
maar deze verzette zich ertegen en snauwde: ‘dat glas is nog nooit gewassen!’ In
een geklede jas en met een sigarenkistje met zilvergeld onder de arm begaf hij zich
op weg. Hij moest naar het schip gedragen worden. Al de ‘wissewasjes’ die naar
zijn eigen zeggen de kern van zijn leven uitmaakten, moest hij in Bali achterlaten.
Daartoe behoorde ook zijn Balische njai (huishoudster), die jaren na zijn dood nog
in hetzelfde huisje woonde: ‘ini Goesti Dertik poenja roemah, masoek sadja toean’
(‘dit is het huis van de heer Van der Tuuk, treedt u maar binnen, mijnheer’).
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Na de dood van Van der Tuuk
164.
Van der Tuuk bleek in 1885 een testament te hebben laten opmaken, verleden op de
14de februari van dat jaar voor de fungerend notaris te Boelèlèng. Dit officiële
document is mij met andere documenten door een familielid geschonken. Ze zijn alle
overgebracht naar de handschriftenafdeling van het Koninklijk Instituut voor Taal-,
Land- en Volkenkunde te Leiden. Het testament luidt als volgt:
Ik herroep elke vroegere beschikking die door mij vóór deze met betrekking tot mijn
bibliotheek mocht zijn gemaakt.
Ik legateer aan de Bibliotheek van 's Rijksuniversiteit te Leiden in Nederland mijn
gehele bibliotheek, waartoe behoren alle mijn boeken, handschriften, - zowel van
mijzelve als die van anderen mij in eigendom toebehorende, alsmede de in mijn bezit
zijnde op lontarbladen geschreven geschriften en afschriften van dergelijke geschriften
en verder alles wat geacht kan worden tot een bibliotheek te behoren;
hiervan moeten echter evenwel worden uitgezonderd het handschrift en de kopieën
van het bij mij voor het Gouvernement van Nederlands-Indië in bewerking zijnde
Kawi-Balisch-Woordenboek, dat geacht moet worden het eigendom te zijn van het
Nederlands-Indische Gouvernement;
verder zijn hiervan uitgezonderd mijn familiepapieren en particuliere brieven, die
niet van wetenschappelijke inhoud zijn.
Tot mijn bibliotheek behoren ook de handschriften en boekwerken mij in eigendom
toebehorende, die thans in deposito zijn bij het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen te
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Batavia, zoals die vermeld staan in de inventaris der handschriften van genoemd
genootschap.
In de vaste overtuiging, dat ieder het zijne zal willen bijdragen tot bevordering
van de wetenschap, stel ik aan tot executeurs van mijn boven uitgedrukte uiterste
wil, voor het geval dat ik gedurende mijn verblijf op het eiland Bali mocht komen
te overlijden, dan wel dat bij mijn eventueel overlijden buiten Bali mijn bibliotheek
zich nog op Bali mocht bevinden, de Resident en de Secretaris van Bali en Lombok,
die op het ogenblik van mijn overlijden die betrekkingen zullen waarnemen, zowel
gezamenlijk als ieder afzonderlijk met verzoek dat na mijn eventuele overlijden door
hen het nodige zal worden verricht tot een spoedige verzending mijner bibliotheek
naar Nederland;
en zulks met de macht van inbezitneming van al de in deze acte bedoelde goederen
mijner nalatenschap gedurende de tijd bij de wet van rechtswege bepaald en met die
van substitutie en assumptie.

165.
De 18de augustus - dus één dag na Van der Tuuks dood - werd zijn boedel verzegeld
en op 20 augustus ontzegeld ten behoeve van de boedelbeschrijving. Deze beschrijving
betreft: a. ‘papieren van waarde’; b. ‘geldpapier en gerede gelden’; c. de boekerij
en d. de meubels. Hieronder volgt een uittreksel uit deze boedelbeschrijving.
a. Papieren van waarde.
Een rekening-courant getekend door de firma Weduwe Tjeenk & Co. te Amsterdam,
gedateerd 30 december 1893 waarop aangetekend staat het door die firma
geadministreerd vermogen van Van der Tuuk. Dit bedraagt op dat tijdstip f 105.500,-;
brieven in de loop van 1894 waarin de firma Tjeenk de ontvangst erkent van twee
remises van respectievelijk f 250.42 en f 498.55; drie aandelen Javasche Bank elk
groot f 250.-; deposito-bewijs van de Chartered Bank of India, Australia and China
groot f 4500.-; twee depositobewijzen van dezelfde bank groot respectievelijk f
13.300.- en f 1103.62; vier deposito-biljetten van de Factorij groot respectievelijk f
1000.-, f 1000.-, f 1000.- en f 1500.-; een brief waarin Mr. J.W. Ramaer erkent een
spaarbankboekje van Van der Tuuk
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onder zijn berusting te hebben, waarop een saldo staat van f 1025.-; drie inlegboekjes
van de spaarbank te Soerabaja, waarop respectievelijk f 1452.50, f 1484.29 en f
1655.- staat; een deposito-biljet van de N.I. Handelsbank groot f 7300.-; drie
postwissels ten name van de N.I. Handelsbank groot totaal f 1200.-; twee bewijzen
van aandelen in de N.V. Soerabaiaasch Handelsblad elk van f 250.- en ten slotte
postzegels ter waarde van f 15.85.
b. Geldpapier en gerede gelden.
In de kamer links, de voordeur van het huis binnenkomende, werd een ijzeren
geldkist aangetroffen, waarvan de sleutel niet te vinden was. Daar door wenteling
bleek, dat de kist gereed geld inhield, werd besloten dezelve met geweld open te
breken. Daarin werden alstoen aangetroffen zes verzegelde geldzakken elk inhoudende
f 860.- en los geld ter hoeveelheid van f 1179.50 of totaal f 6345.50 alles in
rijkdsdaalders en geldstukken. Het gehele vermogen van Van der Tuuk aan papieren
van waarde en gereed geld bedroeg f 134.331.14.
c. Boekerij.
In het gehele huis en in de achtergalerij zijn overal verspreid diverse boekwerken,
handschriften, zowel op papier als op lontarblad.
d. Meubelen.
De gehele inboedel wordt geschat op f 883.-, waaronder zich provisiën en dranken
bevinden ter waarde van f 660.-, twee ezels ter waarde van f 50.- en drie ganzen ter
waarde van f 3.-. Het bamboezen huis met atap (gedroogde palmbladeren) gedekt,
wordt geschat op f 10.-.
Erfgename was zijn nicht (dochter van zijn broer) Caroline Hermine van der Tuuk,
gehuwd met Pieter Hugo van Andel, controleur eerste klasse bij het Binnenlands
Bestuur, wonende te Pasoeroean.

166.
Het bericht van Van der Tuuks dood bereikte Rouffaer in Granada, waar hij toen
woonde; waarschijnlijk via een Hollandse krant. Hij schrijft hierover aan Brandes
in een brief van 2 januari 1895. Rouffaer kende Van der Tuuk immers; hij was in
okt.-nov. 1888 herhaaldelijk bij hem thuis geweest. Er bestaat zelfs een blauw
schoolschrift dat met het zeer fijne
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handschrift van Rouffaer volgekrabbeld is met aantekeningen en inlichtingen die
Van der Tuuk hem gegeven had.
Amice! Van der Tuuk dus dood. Nu, in zekere zin, vóór zijn tijd was het niet. De
man had zich overleefd en vegeteerde in zijn latere levensjaren nog maar wat;
daargelaten zijn niet precies edelaardige afgunst waarmee hij zag, dat jongere krachten
en met name hoofdzakelijk uw persoon, die uit de aard der zaak óók een deel
derwetenschappelijke faam machtig werden, die hij, o zo graag voor zich alleen
gemonopoliseerd had. De man was kleingeestig jaloers op zijn overigens volkomen
verdiende naam van ‘de baanbreker op Indonesisch taalgebied’; alleen Kern misgunde
hij zijn roem niet, waarschijnlijk ook al uit het stille besef dat Kern, vooral ook door
de veel machtiger omvang van diens arbeidsveld, zijn geestelijke meerdere was.
Maar-deze zeer besliste indruk nam ik tenminste mee uit diverse ongezochte
uitlatingen tegenover mij-op u was hij haast misselijk jaloers. Hij voelde deksels
goed dat hij in u een echt en ernstig medewerker (voor hem werd dat mededinger)
had op zijn gebied en niet maar zo één van die half-bakkenen als er in patria vele
zijn. En o, wat was hem de hegemonie, de alleenheerschappij op zijn gebied lief!
Toen hij langzaamaan, door verval van eigen krachten, en door te zien hoe u
voortwerkte op zijn gewaand privaatjachtterrein, wel voelde dat hij min of meer
Benjamin-af werd, toen heeft hij op niet minder kleingeestige wijze toevlucht gezocht
tot het middel dat hij in handen had: zijn woordenboek dat feitelijk allang af was,
niet te publiceren, als om te verhinderen, zolang hij leefde, dat anderen profijt zouden
trekken van zijn arbeid. Wat was hij ook afgunstig op de oude Liefrinck! Al die jonge
jagers op zijn gereserveerd terrein, dat was hard voor zijn wetenschappelijk egoïsme.
Als zodanig hoeft zijn eindelijke dood niet betreurd te worden. In zijn laatste jaren
deed hij weinig meer dan traktement trekken van het gouvernement en zijn
wetenschappelijke schat uit jaloersheid achterbaks houden.
Zijn woordenboek zal zeker, als het verschijnen zal, blijken een meesterwerk te
wezen. Jammer blijft dat Van der Tuuk altijd in
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Boelèlèng is blijven hokken en nooit de onafhankelijke rijkjes bezocht, evenmin als
Lombok (hier vergist Rouffaer zich; vgl. doc. nr. 112). En of hij niet wat hoog
opgegeven heeft van zijn studie van enkele dialecten, onder andere dat van Sěmbiran?
Over zijn eerste leugentje zou Van der Tuuk niet gevallen zijn.
Wat zou het-als ik hierbij mag afgaan op uitingen van de oude Liefrinck, de
Zwijger, maar die best uit zijn ogen kijkt-van hoge, hoge waarde zijn, als de
onafhankelijke rijkjes, vooral Kloengkoeng, eens wetenschappelijk en vooral ook
artistiek doorvorst werden.
Hierbij een klein stukje voor een paar maanden ingezonden in de ‘Nieuwe Rott.
Crt.’ à propos van Van der Tuuks woordenboek. Het kan zijn dat ik in het noemen
van ‘drie of vier’ folianten die ik bij hem zag, een flater beging en dat het er maar
twee waren; maar meer dan één heb ik zelf gezien. De gehele tekst zal nog wel eens
gereviseerd moeten worden; als curiosum toch herinner ik mij, dat hij meer dan eens
onder mijn oog in een deel bladerende, er een fout in vond en die dan zo en passant
verbeterde. Alles schijnt nu naar Leiden te gaan. Daar komt het in goede handen!
(hier is Rouffaer niet goed ingelicht; het handschrift van het woordenboek bleef
eigendom van het gouvernement).

167.
Wat moeten wij van deze brief van Rouffaer denken? Dr. Swellengrebel die jarenlang
als taalbeoefenaar in Bali heeft gewoond, kon geen aanwijzingen vinden voor hetgeen
Rouffaer hier als zijn ‘zeer besliste indruk’ geeft. Hieronder volgt nog een citaat uit
een artikel over Van der Tuuk door R. Nieuwenhuys in de bundel ‘Tussen twee
vaderlanden’.
Het is een ernstige beschuldiging. Het is jammer dat we niet weten wat Brandes
hierop geantwoord heeft, want wie de briefwisseling tussen hem en Van der Tuuk
gelezen heeft, krijgt een totaal andere indruk; geen ogenblik van iets ‘achterbaks’
houden, zoals Rouffaer verderop nog zegt, integendeel! Van der Tuuks brieven aan
Brandes zijn één grote klaagzang over de vertraging en de geringe medewerking van
het Departement. Hij informeert geregeld naar de vorderingen met de aanmaak van
lettertypen en vraagt geërgerd
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waarom hij nog geen proeven heeft gekregen. Hij beschuldigt in een briefkaart van
20 oktober 1890 Brandes van onoprechtheid (zie doc. nr. 155) en insinueert van alles.
Nu kan men zich indenken, dat Brandes, die al zoveel had moeten aanhoren, op deze
insinuaties niet meer wilde antwoorden, maar deze brief, waarschijnlijk geschreven
in een toestand van overspanning, is juist uit een gevoel van teleurstelling geboren
en dit past allerminst bij de stelling van Rouffaer. In werkelijkheid was Van der Tuuk
natuurlijk nog niet klaar behoudens de dertien vellen die tussen 1891 en 1894 werden
afgedrukt. Het materiaal is hem uit de hand gelopen en is hem blijven vervolgen. Er
was geen einde meer en hij moet zich opgejaagd hebben gevoeld door de noodlottige
vermenigvuldigingsdrift der feiten. Trouwens de nagelaten kopij van duizenden
foliovellen, droeg er de tekenen van dat ‘toen hij zijn woordenboek in hoofdzaak
bijeen had nog talloze toevoegingen en verbeteringen had aan te brengen, waartoe
het materiaal hem uit de buitengemeen rijke literatuur en uit de dagelijkse omgang
toestroomde’. (Dr. D.R. Rinkes, de verzorger van het 4de deel van Van der Tuuks
woordenboek, 1912.)
Dat na 1890 Van der Tuuks werkkracht sterk verminderd was, ligt voor de hand;
zijn gezondheid liet alles te wensen over.

168.
Na de dood van Van der Tuuk werd Brandes door de regering aangezocht de
nalatenschap van Van der Tuuk te verzorgen en diens woordenboek voor de druk
gereed te maken. Brandes trof een manuscript aan van 3010 bladzijden, gedeeltelijk
in Van der Tuuks huis aanwezig, voor een ander deel gedeponeerd in de brandkast
van het residentiekantoor. Het eerste deel kwam in 1897 uit, het tweede in 1899, het
derde in 1900. Het gedeelte dat in de brandkast lag, schrijft Brandes, ‘was misschien
nog niet helemaal afgewerkt.’ Het vierde en laatste deel verscheen in 1912, na
Brandes' overlijden in 1905, voortgezet door dr. Rinkes. Over dit KawiBalinees
woordenboek deelde dr. Swellengrebel het volgende mee:
Wat ook het uitgangspunt van Van der Tuuk geweest mag zijn - het maken van een
Balisch woordenboek - het is geworden tot allereerst een Kawi-of een Balisch
woordenboek via Balische parafrases. Het
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Kawi of Oudjavaans was een taal die - toen Van der Tuuk met de bestudering ervan
begon - nog maar zeer weinig bekend was en waarover nog de zonderlingste
misvattingen bestonden. Met zijn ‘Herculische arbeid’ heeft Van der Tuuk de
grondslag voor de kennis ervan gelegd. Hij leerde het doorgronden door
taalvergelijking, door het Sanskriet en door Balische parafrases. Het is in de gewone
zin des woords nauwelijks een woordenboek te noemen, eerder een omvangrijk
bronnenboek, dat men eigenlijk alleen maar met vrucht gebruiken kan, als men het
Kawi reeds kent. De paradoxale situatie doet zich echter voor, dat wat eerst een
ondeugd was, thans tot deugd geworden is, juist omdat Van der Tuuk - vaak zonder
de vertaling van de betreffende woorden te geven - zoveel teksten heeft opgenomen,
die thans of verloren zijn geraakt of die niet of nog niet uitgegeven zijn. Uit de citaten
van Van der Tuuk heeft Prof. Drewes bijna een heel handschrift kunnen reconstrueren.

169.
Wat de betekenis van Van der Tuuk betreft, prof. Kern schreef in zijn
herdenkingsartikel in De Nederlandsche Spectator van 1894:
Met H.N. van der Tuuk is de grootste kenner der Indonesische talen ten grave gedaald.
Hij had een leven van vruchtbare werkzaamheid en veel ontbering ter liefde der
wetenschap achter zich. Als geleerde was hij op zijn gebied ongeëvenaard. Hij had
de wetenschap en de waarheid lief; zijn nagedachtenis blijft bij ons in ere.

170.
En prof. dr. C. Hooykaas te Londen, die evenals dr. Swellengrebel in Bali aan het
taalonderzoek heeft gewerkt:
Ik heb de diepste bewondering voor zijn kennis, zijn kritische zin, zijn volharding.
Vordering in zijn vak was niet mogelijk geweest zonder hem; wij allen baseren ons
op zijn dienend werk dat toen geboden was.

171.
Maar prof. dr. E.M. Uhlenbeck, die de betekenis van Van der Tuuk beziet vanuit het
gezichtspunt van de internationale linguïstiek, komt ertoe deze te relativeren
(‘Museum’, 1956).
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Bij Van der Tuuk - om bij deze geniale figuur nog even te blijven - vinden we
bekendheid met de beginselen van de dan zich nog in snelle ontwikkeling bevindende
taalvergelijking, die hij - zij het nog niet systematisch - op Indonesisch materiaal
toepast. Dat zijn Toba-Batakse spraakkunst, hoe belangrijk op zichzelf ook, echter
op de ontwikkeling van het taalkundig inzicht invloed zou hebben uitgeoefend, kan
moeilijk worden beweerd. Niet altijd echter was deze relatie aanwezig. Vaak werd
zij ook verbroken, daar waar zij aanvankelijk wel aanwezig was geweest.
Professionele linguïsten als Van der Tuuk en Kern, waren ongetwijfeld op de hoogte
van het taalvergelijkend onderzoek, zoals dat in West-Europa werd verricht omstreeks
het midden of kort na het midden van de 19de eeuw, maar noch Van der Tuuk, noch
Kern volgden de belangrijke ontwikkeling der Indo-Europese studiën na 1870 meer.

172.
Ten slotte nog een citaat uit mijn artikel over Van der Tuuk in mijn essaybundel
‘Tussen twee vaderlanden’, blz. 101-153.
Toen Van der Tuuk een jaar in Bali zat, schatte hij de tijd die hij voor het maken van
een woordenboek nodig zou hebben, op twee à drie jaar. Het zijn er twintig geworden
en ook toen bleek, na zijn dood, dat het werk nog niet voltooid was. De taak die hij
zich had opgelegd bleek een onmenselijke of bovenmenselijke taak te zijn, omdat
aan het Kawi nog alles gedaan moest worden. De taak van Van der Tuuk was die
van de voorwerker, die de mogelijkheid en de voorwaarden te scheppen had tot de
bestudering van het Kawi, tot nut en gemak van anderen. Hij moest zijn
lexicografische arbeid letterlijk uit het niets opbouwen; hij moest beginnen
handschriften te verzamelen, ze af te schrijven - ze waren meestal niet te koop omdat
men ze als ‘heilig’ beschouwde - ze te lezen en te ontraadselen. De enige methode
volgens Van der Tuuk zelf, was ‘herhaaldelijk een tekst overpeinzen, geduldig
woorden vergelijken’ - iets anders zat er niet op. Maar zelfs hiermee waren de
moeilijkheden nog niet uit de weg geruimd. Van verschillende werken bleken
verschillende handschriften te bestaan, die onderling weer vergeleken moesten
worden. Zo ontstonden talrijke varianten, ‘een razernij

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

231
verwekkende troep varianten’. Bovendien bleken bijna alle handschriften talrijke
schrijffouten te bevatten, ‘zodat men soms niet meer weet met een schrijffout of met
een variant te maken te hebben’. Ten slotte, als hij met veel moeite enige afschrijvers
heeft gevonden, blijkt dat hij elk afschrift weer corrigeren moet op de fouten van de
afschrijvers. Hij zegt ‘half gek van beroerdheid te worden’. Intussen moet het
woordenboek persklaar worden gemaakt. Omstreeks 1885 heeft hij ongeveer 700
bladzijden laten afschrijven; nauwelijks is het afschrift gereed of er komen nieuwe
varianten. Het was een werk zonder einde; dat hem ten slotte geestelijk en lichamelijk
uitputte en hem vervreemdde van de werklijke taalstudie, zoals Uhlenbeck die bedoelt.
Hierin ligt het tragische van Van der Tuuks positie: hij heeft teveel werkkracht
moeten verspillen aan het verzamelen van taalfeiten; hij heeft teveel ‘vuil werk’
moeten verrichten voor anderen. Hij werd gedrongen op het speciale terrein van de
lexicografie, dat door zijn uitgebreidheid niet te overzien bleek. Van der Tuuk werd
de grote verzamelaar van de bouwstoffen, waar anderen mee zouden bouwen en
waarvan hijzelf niet kon profiteren. In hem is op het terrein van de Indonesische talen
een fase uit de negentiende-eeuwse taalstudie weerspiegeld, een fase, waarin de
bouwstoffen verzameld werden in indrukwekkende publikaties, tekstuitgaven,
woordenboeken, woordenlijsten en grammatica's. Ze vormen een machtig geheel en
toch is er tevéél materiaal verzameld dat nooit ‘bevrucht’ is. Vanuit het standpunt
van het ‘taalinzicht’ bezien, kunnen we van verspilling van werkkracht spreken. Dit
geldt ook voor Van der Tuuk; in hem zijn kansen verloren gegaan en is genialiteit
verkwist.
Nationaal gezien was Van der Tuuk behalve met Kern met geen andere Nederlandse
taalkundige te vergelijken. Hij stak gemakkelijk uit boven de Roorda's, de Pijnappels,
de Klinkerts of Vreede's - zelfs op het terrein van het Maleis, dat tenslotte niet zijn
specialiteit vertegenwoordigde. Geen van allen beschikte over zo'n kennis der
Indonesische talen en over zoveel vergelijkingsmateriaal en taalinzicht. Brandes,
door Rouffaer boven Van der Tuuk gesteld (waarom eigenlijk?) was systematischer
en methodischer; in kennis van talen bleef hij echter ver bij hem achter. Als mens
maakt hij
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naast Van der Tuuk een schriele indruk; hij was een typische kamergeleerde die geen
enkele Indonesische taal sprak (Van der Tuuk sprak er minstens vier of vijf). De
enige taal die Brandes werkelijk sprak, zegt dr. Adriani, was het Hollands met
Amsterdams accent. Dit is typerend. Brandes was een man van boeken, niet van het
leven. Zich vereenzelvigen met het volk, zich inleven in een andere taal, in andere
gebruiken, in een ander denk- en gevoelsleven zoals Van der Tuuk, dat kon Brandes
niet; daarvoor bleef hij teveel de stijve Hollander. Hij was uitsluitend taalgeleerde
en een typische ‘specialist’. Als mens was hij beperkt en oninteressant. Kortom, het
tegendeel van Van der Tuuk!
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Tot slot
Zelfs als we ons tot Van der Tuuks brieven hadden beperkt, dan nog zou een complete
uitgave tweemaal de omvang van dit boekje hebben gekregen. Ik heb overigens aan
een volledige uitgave nooit gedacht. Mijn doel was door een weloverwogen keuze
uit brieven en documenten een soort ‘bewegend portret’ van Van der Tuuk te maken
in de trant van de Franse serie Ecrivains de toujours. Daarvoor heb ik uit elk tijdvak
van zijn leven gezocht naar het voor hem meest kenmerkende. Ik heb me telkens
afgevraagd: wie was hij? hoe was hij? wat hield hem toen het meeste bezig? hoe was
zijn gemoedstoestand? En ten slotte: kunnen we hem in de opeenvolgende perioden
herkennen in zijn gedrag en uitlatingen en in wat anderen over hem gezegd hebben?
Met andere woorden: wat is de eenheid van zijn persoonlijkheid? Ik heb niet alleen
de taalgeleerde Van der Tuuk willen geven, ook niet de typische negentiende-eeuwse
rationalist en atheïst en zelfs niet de kleurrijke vrijbuiter en zonderling die hij óók
was, ik heb gezocht naar de ‘kern’ van zijn persoonlijkheid. Door zijn uitlatingen
hieruit af te leiden en door daarna de gegevens te selecteren en te rangschikken naar
chronologie, hoop ik een portret te hebben gemaakt van Van der Tuuk zoals hij was:
een borrelend vat vol tegenstrijdigheden.
Of mijn werkwijze toereikend is gebleken? Ik weet het werkelijk niet, ik sta er te
dicht op, ik moet het antwoord aan anderen overlaten. Maar dit weet ik wel: het is
alsof ik met een tijdgenoot te maken heb en niet met iemand uit de vorige eeuw en
dat komt, geloof ik, door de wijze waarop hij zijn taal gebruikt, direct en indringend,
alsof hij tot ons spreekt. Ik realiseer me heel goed hoe lastig en humeurig Van der
Tuuk kon zijn, zelfs kwaadaardig, maar
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er is ook een andere kant aan hem: zijn overgevoeligheid en melancholie. Hoe ik
tegenover hem gestaan zou hebben? Ook dat weet ik niet, ik weet alleen één ding
zeker: ik zou veel van hem verdragen hebben.
Het lezen van Van der Tuuks brieven en rapporten is een zeer tijdrovende
bezigheid; hij had namelijk een onbeschrijflijk slordig en daardoor bijna onleesbaar
handschrift. Zijn respect voor de lezers is miniem. Aan de aanschaf van schrijfpapier
heeft hij zich nooit bezondigd; hij schreef op elk bedrukt of onbedrukt velletje dat
voor het grijpen lag, dun of dik, groot of klein, met pen of potlood. Er zijn vier
bundels correspondentie van hem bekend en nog enkele losse brieven. De meest
omvangrijke verzameling berust op het Bijbelgenootschap; zijn brieven als student
en enkele van later datum aan zijn vriend J.Roos bevinden zich in de
Universiteitsbibliotheek te Leiden; de brieven aan J.Brandes zijn te vinden op het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden; de vierde
verzameling is in particulier bezit.
In het volle besef aan de ‘wetenschappelijkheid’ niets af te doen, heb ik de spelling
en de interpunctie bij het thans geldende gebruik aangepast (al zou ik het nu, twintig
jaar later, om louter praktische redenen niet meer gedaan hebben). Ik heb een
uitzondering gemaakt voor de titels van boeken en tijdschriften. Ik ben zelfs nog iets
verder gegaan: evidente spelfouten en verschrijvingen heb ik verbeterd en een soms
ontbrekend woord naar beste weten ingevuld, maar soms ook aangeduid met
(onleesbaar). Een heel enkele keer heb ik me zelfs aan de tekst ‘vergrepen’ door een
woord te vervangen dan wel weg te laten, maar alléén om redenen van duidelijkheid.
Van dit ‘recht’ dat ik mezelf toegeëigend heb, heb ik overigens een zeer spaarzaam
gebruik gemaakt. Ik heb de tekst ook doorlopend gemaakt, dat wil zeggen er is niet
door (...) of anderszins aangegeven dat er enkele regels of alinea's weggelaten zijn;
dat zou alleen nutteloze vragen opleveren die ik toch niet elke keer zou kunnen
beantwoorden. De aanhef en de ondertekening van de brieven zijn alleen gehandhaafd
als ook met de eerste regel begonnen wordt of met de laatste geëindigd. Mijn eigen
toelichting en commentaar zijn ter onderscheiding cursief gedrukt (ook als ze tussen
haakjes in de tekst
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van Van der Tuuk voorkomen). Een enkele maal vindt men ook cursief gedrukte
woorden die door Van der Tuuk in zijn handschrift onderstreept zijn, maar dan
ontbreken de haakjes.
Dit boekje over Van der Tuuk, dat ik bewust voor een algemeen lezerspubliek heb
geschreven in deze nogal ongewone litteraire vorm, heeft zeker niet de pretentie van
een uitputtende biografie. Het draagt er wel toe bij, geloof ik. De brieven van Van
der Tuuk zijn voor mij in de eerste plaats ‘literatuur’ geweest, maar door de
toelichtingen ontwikkelden ze zich vanzelf tot een soort levensbeschrijving. Ik heb
hiervoor nog heel wat materiaal van en over Van der Tuuk doorgewerkt, maar voor
een ander type dan ik ben, voor de hardnekkige, altijd zoekende en speurende
wetenschappelijke onderzoeker, voor de ‘drammer’, om het zo te zeggen, zal nog
altijd veel of weinig, in ieder geval iets, van, over en om Van der Tuuk te vinden
zijn. Wie waren bijvoorbeeld zijn vrienden en zijn correspondenten? We weten bitter
weinig van ze af; ze zijn soms niet meer dan namen en bijnamen. Hoe hebben de
vrienden en vijanden elkaar beïnvloed? Het zijn vragen die tijdens het lezen opduiken,
maar waarvoor ik niet naar een antwoord heb gezocht uit angst voor verdrinking. En
om alleen bij Van der Tuuk zelf te blijven, waar is zijn correspondentie met S.E.W.
Roorda van Eysinga gebleven of zelfs maar de fragmenten die Roorda voor de
journalist Alexander Leonard Baron van Plettenberg kopieerde en waar hij Multatuli
over schreef? Plettenberg (‘onze Plet’) behoorde tot hun kring. Hans Vervoort die
een biografie over S.E.W. Roorda van Eysinga schreef, heeft ze niet kunnen vinden
of er zijn onderzoek niet mee willen belasten. Toch moet er hier en daar, in allerlei
hoekjes en gaatjes nog wat opgediept kunnen worden.
Tristan Haan, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
te Amsterdam, vond in de aantekeningen die hij voor zijn studie over D'Ablaing van
Giessenburg maakte (verschenen als artikel in het Woordenboek van Belgische en
Nederlandse vrijdenkers, deel I, Brussel, 1979), enige korte briefjes met afspraken
enzovoorts waaruit blijkt dat Van der Tuuk tijdens zijn verlof (in dienst van het
Bijbelgenootschap!) reeds contacten onderhield met allerlei vrijdenkers die allen
tezamen in een soort subcultuur
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leefden. Van hieruit moeten ook de draden gelopen hebben naar Multatuli (zie doc.
115).
Een ander veld van onderzoek zou ook nog de lectuur van Van der Tuuk kunnen
zijn aan de hand van titels van boeken die hij in zijn brieven noemt en die hij bij de
firma R.C. Meijer (D'Ablaing van Giessenburg) bestelt. Zie hiervoor de toelichting
bij verschillende documenten zoals ik die van Tristan Haan kreeg.
Op de Leidse Universiteitsbibliotheek berust de nalatenschap van Van der Tuuk,
voor een deel opgeborgen in mandjes van Balisch vlechtwerk, voor het grootste deel
in portefeuilles. Tezamen beslaan ze naar schatting niet minder dan twintig strekkende
meter. Ze bevatten hoofdzakelijk zijn taalkundige aantekeningen, maar daartussendoor
bevinden zich hier en daar nog losse conceptbriefjes of aantekeningen van persoonlijke
aard. Wie zich ooit geroepen voelt die papiermassa's door te werken moet het vooral
doen. Hij zal waarschijnlijk nog wel wat meer vinden dan het weinige dat ik bij een
oppervlakkig onderzoek vond.
Waarmee ik maar zeggen wil dat dit boekje van mij over Van der Tuuk niet meer
dan een ‘eye-opener’ is. Het is alleen de vraag of voor latere onderzoekers het tijd
en energie verslindende onderzoek (ik behoef alleen maar te denken aan het beruchte
handschrift van Van der Tuuk) wel lonend is en of het beeld van Van der Tuuk daar
werkelijk duidelijker door wordt. Ik ben bovendien huiverig voor een al te
gedetailleerd graafonderzoek omdat dit nu eenmaal de neiging heeft een eigen leven
te gaan leiden met het gevaar van kettingreacties. Dan is er geen einde aan.
Ik heb nogal wat mensen dank te zeggen voor hun welwillende hulp en
medewerking: allereerst het bestuur van het Bijbelgenootschap en zijn medewerkers
die mij zonder enige terughouding en voorbehoud (‘wij hebben geen geheimen’) de
handschriften ter beschikking stelden; dr. P. Voorhoeve die mij op allerlei manieren
heeft geholpen door onder meer eenheid te brengen in de spelling van de Batakse
woorden; dr. J.L. Swellengrebel die mij over de betekenis en het gebruik van het
Kawi-Balinees woordenboek inlichtte. Zijn medewerking is bij deze tweede druk
zelfs verder gegaan. Het was mij bekend dat hij voor zijn werk In Leijdeckers
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voetspoor, deel I (1974), na mij de collectie brieven van Van der Tuuk op het
Bijbelgenootschap had geraadpleegd. Hij bleek in mijn boekje op nogal wat
ongerechtigheden gestuit te zijn (o, dat handschrift van Van der Tuuk!). Ik heb zijn
verbeteringen in dank aanvaard, maar ik ben Swellengrebel vooral erkentelijk voor
de hoffelijke wijze waarop hij mij mijn feilen heeft getoond. Ook alweer voor deze
tweede druk heb ik geprofiteerd van mijn lange gesprekken met Tristan Haan en van
de gegevens die hij mij schriftelijk heeft verstrekt. Sterker nog: de introductie van
D'Ablaing van Giessenburg (doc. 115) in zijn verhouding tot Van der Tuuk en de
vrijdenkersbeweging heeft hij voor mij geschreven. Mag ik daar niet blij mee zijn?
Ook Hans van Marle heeft me erg geholpen. Hij heeft verschillende personalia voor
mij opgezocht en daar moet voor hem heel wat tijd in gezeten hebben. Voor het laatst
reserveer ik mijn gevoelens van dankbaarheid, en nog wat meer, voor de vertrouwde,
mij altijd omringende figuur die zeker het halve manuscript heeft getypt, de kopij
kritisch heeft doorgenomen en de drukproeven heeft gecorrigeerd.
1982

H. Neubronner van der Tuuk, De pen in gal gedoopt

