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Batavia berijmd

 Inleiding
Vanaf haar oprichting in 1602 tot op de dag van vandaag staat de Verenigde Oost-Indische
Compagnie in de belangstelling. Dit jaar (2017) is er in het Nationaal Archief de
tentoonstelling ‘De wereld van de VOC’ te zien en is Het grote VOC-boek verschenen. De
‘Loffelijcke Compagnie’ had al bij haar oprichting de aandacht van nautisch en economisch
geïnteresseerden getrokken. Dat deden ook de opvarenden op de VOC-schepen met hun
belevenissen. Vooral hun reisverhalen over wel of niet waar gebeurde avonturen tijdens de
overtocht naar Oost-Indië vonden gretig aftrek. Investeerders haalden de voor hen belangrijke
informatie uit de reisteksten.
De VOC was een goede administrateur. Haar archieven in het vaderland en Batavia werden
secuur bijgehouden. In het Kasteel van Batavia vergaderde de Raad van Indië. In de
Algemene Secretarie schreven de klerken in de folianten en concipieerden veel brieven voor
de Heren Zeventien in Amsterdam. Resoluties, reglementen en andere belangrijke
documenten werden in de Compagniesdrukkerij gedrukt. Na de sloop van het Kasteel raakte
het archief in Batavia in het slop. Verspreid over de stad werden de documenten op slecht
onderhouden zolders en onder klimatologisch slechte omstandigheden bewaard. Soms werden
de papieren bij gebrek aan kogels als munitie gebruikt, of hadden de witte mieren, de rajap
rajap, er al van gegeten.
De aanstelling van archivarissen bracht verandering. Ze ordenden en rubriceerden de vele
documenten en brieven. J.A. van der Chijs heeft daarin een belangrijk aandeel gehad met zijn
Proeve eener Ned. Indische Bibliographie (1880), Nederlandsch-Indisch plakaatboek (vanaf
1885) en Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia (vanaf 1896). Zijn opvolger F. de Haan
zag niet alleen het historisch belang van het Indisch archief in. Hij had ook belangstelling
voor de geschiedenis en het personeel van de VOC. In opdracht van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen stelde hij twee omvangrijke naslagwerken
samen: Priangan (1910-1911) en Oud Batavia (1922). Voor de hedendaagse onderzoeker met
belangstelling voor Batavia en Oost-Indië ten tijde van de VOC, zijn dit belangrijke en
informatieve naslagwerken.
De Haan permitteerde zich uitstapjes in het archiefmateriaal. Hij publiceerde ze als
‘excursen’ in Priangan. Deze excursen bieden uiteenlopende achtergrondinformatie over de
typisch Indische natuur, literatuur, biologie, morfologie, etymologie, sociologie en geologie.
In ‘Excurs II. Indische verzenmakers’ vroeg hij aandacht voor het Compagniespersoneel met
hun rapportages, reisverhalen en poëzie. Bij het samenstellen van deze excurs kon De Haan
beschikken over particuliere bibliotheken, waaronder die van de jurist en president van de
Javasche bank, N.P. van den Berg.
De Haan had de belangstelling van de jonge journalist van het geïllustreerde Indische
weekblad De Revue, E. du Perron, gewekt. In de maanden juni en juli in 1921 publiceerde Du
Perron bijdragen over de Compagniesschrijvers. Hij voegde aan De Haans ‘Indische
verzenmakers’ nieuw Compagniespersoneel met belangstelling voor de literatuur toe. Omdat
niet alle door De Haan geraadpleegde boeken in de bibliotheek van het Bataviaasch
Genootschap of op het Landsarchief voorhanden waren, was hij afhankelijk van vaderlandse
bibliotheken. Tijdens zijn Europees verblijf ontmoette hij Fred Batten, die de nodige hand-en-
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spandiensten zou verlenen. In Indië had Du Perron ook literatuurliefhebbers leren kennen, die
hem hielpen bij het verzamelen van teksten voor zijn literaire bloemlezingen.
In de tussentijd had de Nijmeegse hoogleraar Gerard Brom ook over de
Compagniesliteratuur in Java in onze kunst (1930) gepubliceerd. Brom had hiervoor inspiratie
opgedaan in Du Perrons artikelenreeks in De Revue. Tijdens zijn reis over Java had hij een
impressie van het leven in Indië gekregen. In zijn boek attendeerde hij op andere
Compagniesschrijvers.
In 1939 verscheen De muze van Jan Companjie. Du Perron beschouwde zijn bloemlezing
als een ‘tentoonstelling met catalogue raissoné’, zoals hij in het nawoord vermeldde. Voor de
herdruk die postuum in 1948 verscheen, had hij er aan toegevoegd ‘en de waarde ervan ligt
zeker minder op literair dan op historisch en sociologisch gebied’. Hij had in 1939 Thomas
Nix als een gewaardeerd illustrator voor zijn bloemlezing gevonden. Geïnspireerd door de
afgedrukte teksten had Nix passende illustraties gemaakt. Deze postume uitgave werd onder
supervisie van Du Perrons weduwe Elisabeth de Roos bezorgd door Fred Batten en door Rob
Nieuwenhuys. Indertijd had zij deze twee als bezorgers aangewezen.
Een subsidie stelde Nieuwenhuys in staat de eerste Indisch-Nederlandse
literatuurgeschiedenis te schrijven. In 1972 verscheen de Oost-Indische spiegel. Aan de basis
ervan lagen Du Perrons De muze van Jan Companjie en ook de teksten die Du Perron al had
verzameld voor zijn beoogde vervolg op De muze van Jan Companjie. De titel van deze
tweede bloemlezing had hij al bedacht: ‘Van Kraspoekol tot Saïdja’.
Met de oprichting van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde (1985) werd
opnieuw aandacht gevraagd voor de Indische literatuur. E.M. Beekman bracht in Troubled
Pleasures (1996) de Indisch-Nederlandse literatuur buiten Nederland onder de aandacht.
De keuze van Olf Praamstra in 1997 om de literaire producten van Compagniesauteurs niet
tot de Indisch-Nederlandse literatuur te rekenen, viel niet in goede aarde. In zijn bijdrage ‘De
Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’ ordende en beschreef Bert Paasman in 2002
deze literatuur naar genres. Voor de overzichtelijkheid introduceerde hij het Nederlandse en
het Indische circuit. Zijn bijdrage werd door Theo D’haen in Europa buitengaats over de
‘koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen’ (2002) opgenomen, waarmee het
proza, het drama en de poëzie van Compagniesauteurs als pre-koloniale literatuur werd
erkend. De vermelding van een aantal Compagniesauteurs in Een nieuw vaderland voor de
muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700 (2008) en de Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur en Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1700-1800: De Republiek (2013) onderstreept deze belangstelling nog eens.
 De teksten
Na de aandacht voor de Compagniesproza en -poëzie in De Haans excurs, de publicatie van
De muze van Jan Companjie en de Oost-Indische spiegel, hebben literatuurwetenschappers in
binnen- en buitenlandse archieven en bibliotheken onbekende, in Oost-Indië geschreven
teksten gevonden. Omdat de zoektochten nog niet zijn afgesloten, geniet voor de beschrijving
van deze geschiedenis van de Compagniesliteratuur een descriptief-inventariserende
benadering de voorkeur boven een comparatistische of puur poëticale beschrijving. De keuze
voor het literatuurconcept zoals dat gold ten tijde van de Verlichting heeft hierin de voorkeur
boven het concept van literatuur dat sinds het begin van de negentiende eeuw geldt: literatuur
als esthetische categorie. Als gevolg hiervan komen reisverhalen, egodocumenten, populairwetenschappelijk proza, gedichten en liedjes in beeld. Bij deze teksten speelt de literaire
pretentie geen rol. Om zicht te krijgen op het literaire klimaat en het literaire circuit waarin de
teksten zijn geschreven, wordt de sociaal-culturele context van de teksten en hun makers
geschetst. Oost-Indië, en dan met name Batavia, kende een eigen, bescheiden literair leven,
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dat wel werd beïnvloed door, maar toch ook beslissend afwijkt af van het vaderlands literair
leven. Daarenboven geeft de Compagniesliteratuur ook op bijzondere wijze inzicht in de
mentaliteitsgeschiedenis van Oost-Indië. In de lofzangen werden de gouverneurs-generaal
geprezen om hun daden ten faveure van de VOC. De dichter had nauwelijks aandacht voor de
oorspronkelijke bewoners. De weinige woorden die hij aan hun besteedde waren niet bepaald
postief. In zijn lofdicht op Batavia dichtte Jan de Marre over de beschavende invloed van de
Compagnie op de onbeschaafde Javanen en andere bewoners van Zuidoost-Azië.
De gedichten bieden meestal informatie over de personen die ze hebben geschreven, over
de personen die erin figureren of over de beschreven omgeving. Ze geven een impressie van
Batavia of van een al dan niet persoonlijke ervaring. De verwijzingen in deze gedichten zijn
niet altijd te achterhalen. Wat voor de schrijver toen belangrijk was, hoeft voor de
hedendaagse lezer niet relevant te zijn.
 Afbakening
De geografische regio die we Oost-Indië noemen, omvat het gebied vanaf Kaap de Goede
Hoop oostwaarts en geheel Zuidoost-Azië. Het is het territorium waarin de VOC haarhandel
dreef. De Compagnie vestigde haar hoofdstad in Batavia. Daar voer tot in de achttiende eeuw
de VOC-vloot direct naartoe. Aangezien niet alleen inwoners uit de Republiek maar ook
anderen uit Europese landen aanmonsterden, verschenen er teksten in verschillende
landstalen. In Batavia berijmd is gekozen voor teksten die in het Nederlands zijn verschenen.
In het tweede deel van Batavia berijmd wordt, zoals de titel al aangeeft, het corpus
besproken dat bestaat uit dichtwerk dat ten tijde van de VOC in Batavia werd geschreven,
zoals het berijmd reisverhaal, drempeldichten, berijmd toneel, dichtbundels,
gelegenheidspoëzie, lofdichten en gedichten in populair-wetenschappelijk proza.
De term ‘Indische literatuur’ kan worden gebruikt als verkorte aanduiding van ‘IndischNederlandse literatuur’. Deze verkorte benaming komt overeen met de naam van het
tijdschrift waarin over deze literatuur wordt gepubliceerd, Indische Letteren.
Uit politiek correcte overwegingen had Rob Nieuwenhuys als ondertitel voor de OostIndische spiegel gekozen voor de formulering ‘Wat Nederlandse schrijvers en dichters over
Indonesië hebben geschreven vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden’. Binnen de
Werkgroep Indisch-Nederlandse literatuur bestaat de discussie of ook niet-Nederlandse
schrijvers ertoe mogen worden gerekend. Nieuwenhuys beperkte zich in de Oost-Indische
spiegel niet tot Nederlands-Indische schrijvers maar besprak ook Indonesische schrijvers die
in het Nederlands hebben geschreven.
Met de Compagniesliteratuur is de basis gelegd voor de thema’s in de Indisch-Nederlandse
literatuur, zoals korte of langdurende gemengde relaties, de kinderen die uit deze relatie zijn
geboren, de hebzucht en de bedenkelijke moraal van de koloniale samenleving, de sociale en
raciale verhoudingen in deze samenleving, de ideologie van de expansie en de kolonisatie en
dekolonisatie.
De verwezenlijking van een literair en cultureel leven hangt af van een aantal factoren,
bijvoorbeeld het bezit van boeken. Behalve de kerkenraad waren het voornamelijk
particulieren die over een bibliotheek beschikten. Het is bekend dat in de scheepskisten van
predikanten bijbels, religieuze teksten en instructiemateriaal lagen. Een enkeling kreeg
toestemming zijn bibliotheek mee te nemen. Om praktische reden was er een limiet aan de
mee te nemen eigendommen. De kajuit van de VOC-dienaar in hoge rang was vóór de mast
en was klein. Het bood amper ruimte aan een kooi, tafel, kastje en stoel. De soldaten en
matrozen sliepen achter de mast en vormden met zijn zevenen een groep, of bak, en hadden
een beperkte ruimte ter beschikking. Zij mochten slechts één scheepskist per persoon
meenemen. Eenmaal in Batavia kon de literatuurliefhebber zijn familie en vrienden verzoeken
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boeken op te sturen. De weinig bewaarde catalogi geven een indruk van het boekenbezit. De
bibliotheek van een overleden eigenaar werd te koop aangeboden, maar op venduties, een
typisch Indisch verschijnsel, konden ook boeken worden aangeschaft.
Jacobus Radermacher (1741-1783), een van de oprichters van het Bataviaasch
Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, beschikte over een bibliotheek. Ter
gelegenheid van de oprichting schonk hij het genootschap boeken en een kast. Zijn schenking
heeft aan de basis gestaan van de eeuwenoude genootschappelijk bibliotheek – het
genootschap heeft tot 1962 bestaan. Deze bibliotheek was voor E. du Perron een belangrijke
bron voor zijn studies en zijn bloemlezingen. Tegenwoordig is de bibliotheek van het
Bataviaasch Genootschap ondergebracht in de Perpustakaan Nasional, de nationale
bibliotheek van Indonesië. Ook de toenmalige signatuur van de boeken is overgenomen.
Een literair leven is afhankelijk van initiatiefnemers. Over het algemeen is de indruk dat de
meeste Compagniesauteurs goed waren opgeleid. In het tweede deel is er bij vlagen sprake
van een dichtersgroep, bijvoorbeeld de vriendengroep of ‘Konstschole’ van Jacob Steendam
en Joan Nieuhof. Het riddergezelschap ‘Suum Cuique’ schreef folianten vol met berijmde
avonturen.
De liefhebber van het toneel was afhankelijk van het aanbod en dat was summier. Pas met
de opening van de schouwburg in 1757 kwam die aan zijn trekken. Er werd wel toneel in
Batavia geschreven. In het tweede deel worden vijf berijmde toneelstukken beschreven,
waarvan er twee nooit in druk zijn verschenen. De reden hiervan kan zijn dat die de toets van
de Bataviase kerkenraad niet konden doorstaan: die was namelijk een fel tegenstander van
toneel. Het toneelstuk van Laurens van Elstland, ‘Jan onder de deecken’, was in Batavia
geschreven en maakt deel uit van het Indische circuit, maar het heeft een vaderlands
onderwerp. ‘Batavische Clio’ van Abraham Alewijn was geschreven voor gouverneurgeneraal Van Hoorn. Het past geheel in het Indische circuit. De drie gedrukte toneelstukken
waren lofprijzingen voor de gouverneur-generaal Van der Parra en zijn in de schouwburg
opgevoerd. Blijkbaar was de invloed van de kerkenraad tanende, of konden ze worden
opgevoerd omdat ze waren opgedragen aan de hoogste ambtenaar in rang. Deze drie
toneelstukken zijn ontstaan in het Indische circuit, maar passen qua thematiek beter in het
vaderlandse circuit.
Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen afficheerde zich eerder als
een wetenschappelijk genootschap dan een literair genootschap. Dichters die zich wilden
aansluiten bij dichtgenootschappen moesten hun heil zoeken in het vaderland. Dat deed
Hermanus ter Kamp.
De Compagniesauteurs waren mannen – er zijn geen schrijvende vrouwelijke auteurs in
Compagniesdienst bekend. De schrijvers hadden met elkaar gemeen dat ze de gebeurtenissen
in hun omgeving aangrepen voor een gedicht. Dat de een daarin beter is geslaagd dan de
ander, kan te maken hebben met de opleiding die iemand had genoten. Sommigen schreven
louter poëzie, bijvoorbeeld Hermans Terkamp. Anderen waren vaardig met het proza en
illustreerden hun reisverhaal met een eigen drempeldicht, zoals Johan Nieuhof.
Over het algemeen deden de Compagniesdichters in hun gedichten niet onder voor hun
vaderlandse collega’s. Bij wijze van spreken kon een enkele dichter na aankomst in Batavia
nog passages uit klassieke gedichten uit zijn mouw schudden. Uit de dichterspennen van de
Compagniesauteurs vloeiden uiteenlopende typen rijm: van onbeholpen berijmde versregels
tot fraai classicistische poëzie in soepele alexandrijnen. In Batavia berijmd wordt afstand
gedaan van de negatieve opmerkingen over de makers van de Compagniespoëzie. De Haan en
Du Perron noemden hen ‘prulpoëten’ of ‘Compagniesrijmelaars’, die ‘rederijkersrijmelarij’
schreven. Busken Huet noemde dichtende zeelieden ‘pikbroeken’. Nieuwenhuys nam deze
kwalificeringen klakkeloos over.
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Een Compagniesdienaar had een dienstverband van vijf tot zes jaar met de VOC. Na deze
tijd had hij de keuze terug te keren naar het vaderland of zich in Batavia of elders in OostIndië te vestigen. De meeste Compagniesdienaars waren voordat hun contract was verstreken
al overleden. In Batavia kon daarom geen continue literaire productie ontstaan en is door de
eeuwen heen slechts sprake geweest van literaire oplevingen of momenten. De onderzoeker
kan niet anders dan genoegen nemen met momenten van tijdelijke bloei, of van steen tot steen
springen in de Indische, rustig kabbelende kali der literatuur.
 Werkwijze
In Batavia berijmd wordt de ontwikkelingsgang gevolgd vanaf de eerste aandacht voor de
archiefteksten in Batavia tot en met de publicatie van het Album van de Indische poëzie
(2014) in Nederland. Het heeft het karakter van een naslagwerk. Het boek bestaat uit twee
delen. Het eerste deel, getiteld ‘Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur’, bespreekt de
archivarissen, literatoren en literatuurwetenschappers met belangstelling voor de historische
en literaire teksten van en over Oost-Indië, Nederlands-Indië, en de VOC in het bijzonder. Er
is gekozen voor een descriptieve werkwijze. Er wordt biografische informatie van de
archivarissen en literatoren gegeven in het kader van de literatuurgeschiedschrijving, en hun
bijdrage aan de Compagniesliteratuurgeschiedenis wordt uiteengezet. Op een enkeling na zijn
deze archivarissen en literatoren niet eerder in een systematisch historiografisch verband
gebracht met de Indisch-Nederlandse literatuur.
Het tekstcorpus wordt besproken in het tweede deel, ‘Compagniespoëzie’. Het corpus
bestaat uit poëzie en drama dat is geschreven door Compagniespersoneel, waarbij de nadruk
op de poëzie ligt. Omdat het proza, met name de reisverhalen, in de literatuurgeschiedenis
inmiddels de nodige aandacht heeft gekregen, staat de dichtkunst van het
Compagniespersoneel in Batavia berijmd centraal.
De gedichten zijn geschreven door het personeel dat bijvoorbeeld als klerk, chirurgijn,
predikant of jurist in dienst van de VOC was. Omdat de VOC geen literatuurbevorderaar was,
schreven en dichtten deze VOC-dienaren in hun vrije tijd. Het waren dus geen schrijvers om
den brode en, voor zover bekend, ook geen broodschrijvers zoals sommige schrijvers van
achttiende-eeuwse spectatoriale tijdschriften werden genoemd.
 Met andere ogen
De literatuurgeschiedschrijving over de voormalige Nederlandse koloniën gebeurde vanuit
Nederlands perspectief. Zelfs een Du Perron en Nieuwenhuys, die er prat op gingen dat alleen
zij, omdat zij in Indië waren geboren, het best over Indië konden schrijven, schreven hun
boeken vanuit een Nederlands perspectief.
Het gevaar bestaat nog steeds dat een hedendaagse literatuuronderzoeker de literatuur van
eeuwen terug met hedendaagse ogen beschouwt. Enige oplettendheid is geboden. De
literatuuronderzoeker moet bij de beschrijving in zijn literatuurgeschiedenis diachrone
aandacht hebben voor de normen en waarden over de door hem beschreven periode. Bij het
gebruik van ‘ historische context’ bestaat het gevaar van een subjectieve benadering. Het
gebruik van frames of kaders biedt dan uitkomst. De kaders zijn door de onderzoeker actief
aangebracht. De volgende zeven kaders zijn aan een literaire tekst gerelateerd: 1. het oeuvre
van een auteur, 2. de context voor een bepaalde literaire periode of beweging, 3. de gehele
literatuur geschreven in dezelfde taal, 4. de literatuur van een bijzondere cultuur, 5. de
literatuur van een natie, 6. de literatuur van een bepaald continent, en 7 het corpus van
wereldliteratuur. Bij het zesde kader. kan de Indisch-Nederlandse literatuur worden ingevuld.1
1 Van Kempen 2002, I, p. 54-55.
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 Indische literatuur als Assepoester?
Vanaf de eerste aandacht voor de Compagniesdichter door De Haan tot en met de bijdrage
van Paasman is de Indisch-Nederlandse literatuur onderdeel van de Nederlandse literatuur. In
1921 vroeg Johan Koning, die korte tijd in Nederlands-Indië werkzaam was geweest, ook
aandacht voor de Indisch-Nederlandse literatuur. Nadat hij had geconstateerd dat deze
literatuur over een eigen uitdrukkingswijze beschikt, was hij van mening dat de IndischNederlandse literatuur toe was aan de erkenning van een zelfstandig bestaan. Hij
concludeerde dat Nederlands-Indië ‘lang genoeg de Asschepoester in het deftig Huis der
Nederlandsche Letteren’ was geweest.2 De Nederlandse literatuur had een schrijver als
Multatuli opgenomen, maar die auteur hoort volgens Koning beter thuis in de koloniale
literatuur. 3
Rob Nieuwenhuys had in De Oost-Indische spiegel geconstateerd dat de IndischNederlandse literatuur was ontstaan in een samenleving waarin literatuurbeoefening niet
vanzelfsprekend was. De Compagnies-, negentiende en twintigste-eeuwse samenlevingen
waren anders dan de samenleving in het moederland. In de Indisch-Nederlandse literatuur
wijken de samenleving en onderwerpen sterk af van de Nederlandse literatuur. Maar de
genres, stijl en poëticale regels zijn vanuit het moederland wél meegekomen.

2 Koning 1921, p. 136.
3 Koning 1921, p. 121.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

1  Aandacht voor de Compagniesliteratuur
De oudste handboeken van de Nederlandse literatuurgeschiedenis zijn als Hollandse kost
waaraan de Oost-Indische specerijen waren vergeten toe te voegen. Hoewel eeuwenlang de
pakhuizen naar peper, nootmuskaat en kruitnagel uit de voormalige Oost-Indische bezittingen
geurden, wisten deze kruiden wel de smaakpapillen van de letterkundigen te kietelen maar
niet hun literaire voorkeur. Zo beschreven W.J.A. Jonckbloet (1817-1855), G. Kalff (18561923), J. te Winkel (1847-1927) en G.P.M Knuvelder (1902-1982) in hun
literatuurgeschiedenissen4 wel de literaire circuits in de Republiek, maar gingen ze voorbij
aan het bestaan van een literair leven in Nederlandse bezittingen elders in de wereld. Dat er in
Elmina of aan de Kaap op het Afrikaanse continent en in Oost- en West-Indië vaderlandse
schrijvers en dichters behalve de ganzenveer ook de dichterspen wisten te hanteren, leek voor
deze handboekenschrijvers niet interessant. Ze hielden zich Oost-Indisch doof en verzwegen
het buitengaats verblijf van een letterkundige in het verre Oosten en Westen. Behalve die
enkele keer wanneer ze aandacht vroegen voor een auteur die in het vaderland werd
gewaardeerd, voordat die zich in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in
Batavia had gevestigd. Die eer kwam de jurist Abraham Alewijn (1664-1721) toe in De
ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde van J. te Winkel.
In het handboek Een nieuw vaderland voor de muzen (2008) van Karel Porteman en Mieke
B. Smits-Veldt, in de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, wordt over de
periode 1650 tot 1670 aandacht besteed aan reisverhalen en exotica.5 De samenstellers wezen
op de reisverhalen die ‘zonder pretentie’ en ‘in gemakkelijk leesbare, gewone taal’ waren
geschreven en al vanaf de eeuwwisseling verschenen.6 De reisverhalen met opsommingen van
feitelijke gebeurtenissen met af en toe een spannende belevenis waren geliefde lectuur. Er
verschenen diverse verzamelbundels met reisverhalen. Te midden van deze reisverhalen nam
Javaense reyse, gedaen van Batavia over Samarangh na de konincklijkce hoofd-plaats
Mataram (1666) een opvallende plaats in. De auteur Rijklof van Goens beschreef hierin zijn
gezantschapsreizen naar het Javaanse vorstendom Mataram. Hij gaf een impressie van de
zeden en gewoonten van het Mataramse hof en van de Oost-Indische natuur. In de loop van
de zeventiende eeuw verschenen, volgens Porteman en Smits-Veldt, meer persoonlijk getinte
reisverhalen. Tussen 1650 en 1670 ontstond bij de Heren Zeventien ook belangstelling voor
China. In Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie aen […] den
tegenwoordigen Keizer van China (1665) deed Joan Nieuhof (1618-1672) verslag van deze
reis. Ook Matthijs Cramer (voor 1650-na 1670) was in China geweest. Zijn ervaringen in het
gevolg van admiraal Balthasar Bort legde hij vast in Borts voyagie naer de kust van China en
Formosa dat 1670 verscheen. In datzelfde jaar publiceerde Cramer zijn tweede dichtbundel,
getiteld D’Índiaense tyfferboom: uyt-tijfferende verscheyden heylsamen, nuttige en zielbedenckende rymen. Ook Pieter van Hoorn (1619-1682) was in China geweest. Tijdens zijn
gezantschapsreis had hij kennis gemaakt met de leer van de Chinese moraalfilosoof
4 Jonckbloet, W.J.A. Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde. 1889-1991, III-V; Kalff, G. Geschiedenis

der Nederlandsche letterkunde. 1909-1910, IV-V; Winkel, J. te. De ontwikkelingsgang der Nederlandsche
letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van de Republiek der Vereenigde Nederlanden e. 1922,
III-IV, 1923-1924; Knuvelder, G.P.M. Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. 1948-1950,
II-III.
5 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 635-640.
6 Porteman en Smits-Veldt 2008, p. 635.
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Confucius. Zijn impressie publiceerde Van Hoorn in Eenige voorname eygenschappen van de
ware deugdt, voorsichtigheydt, wysheydt en volmaecktheydt. Getrocken uyt den Chinesen
Confucius (1675). Andersoortige moralistische dichtkunst verzamelde de Bataviase
weesvader Jacob Steendam (c. 1616-1673?) in Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt
(1671). De dichtbundels van Steendam en van Van Hoorn werden in Batavia gedrukt en
uitgegeven.
Het volgende handboek in de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur had ook
aandacht voor de literatuur die zowel in het vaderland over Oost-Indië was geschreven als in
Oost-Indië zelf. Dat deden Inger Leemans en Gert-Jan Johannes. In Worm en donder.
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur1700-1800: de Republiek (2013) vroegen ze
aandacht voor Abraham Alewijn maar ook voor Jan de Marre (1696-1763), Josua van Iperen
(1726-1780), Willem van Hogendorp (1735-1784) en Dirk van Hogendorp (1761-1822).
Teven vermeldden de twee auteurs Willem van Haren (1710-1768) en Onno Zwier van Haren
(1713-1779) die nimmer in Oost-Indië geweest waren maar er wel over hadden geschreven.
De twintigste-eeuwse literatuur over Indië komt ruim aan bod in Bloed en rozen.
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945 (2016) van Jacqueline Bel.
De dichtende en schrijvende Compagniesdienaren werden door de samenstellers van de
handboeken dus stiefvaderlijk behandeld, in tegenstelling tot hun vaderlandse vakbroeders die
nimmer een stap op Oost-Indische bodem zettend, toch een Oost-Indisch sausje over hun
teksten wisten uit te gieten. Bijvoorbeeld Joost van den Vondel (1587-1679) die van de
literatuurgeschiedschrijvers alle aandacht kreeg in hun besprekingen van diens Hymnvs, Ofte
Lof-Gesangh, Over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613).
Vondel beschreef in dit gedicht de ‘so nutten reys’ van de Eerste en de Tweede Schipvaert
(1595 en 1598) langs ‘de Cape oft kust van Goede Hoop’ en de ‘Indi kusten’ naar Java.7 Dit
waren de eerste vaderlandse particuliere expedities naar Oost-Indië voordat de VOC in 1602
werd opgericht. De literatuurgeschiedschrijvers hadden eveneens aandacht voor Het lof der
zee-vaert (1623) van Vondel met diens metaforische impressie van de vertrekkende VOCvloot die ‘Ghelijck een voghel als de dagh begint te kriecken’8 zijn vleugels over de
wereldzeeën uitsloeg en versierd met diamanten, schitterende stenen geregen in gouden
snoeren, fijne juwelen, Indisch goud en parels naar de thuishaven terugvloog:
Ghelijck een voghel als de dagh begint te kriecken
Ter vlucht sich rust, en reckt, en wackert syne wiecken,
Soo doet mijn seylbaer vlot, en watertreder me:
Hy spant sijn vleugels uyt, en maeckt sijn seylen ree.
De wind de doecken vult, en doet het hennep klemmen*.
Den Eyck*de baren spout* en wint de diepte in ’t swemmen.
Recht als een swemmer doet, die moeder naeckt ontkleed,
Met handen water schept, en met de voeten treed,
En stiert en ’t oever siet al meer te rugge deysen,
Soo neemt oock ’t Schip te baet al wattet kan in ’t reysen.
En als een duyf, ter vaert sich gevend, drymael klept,
Geeft vier Konstapel*, is ’t, wanneer de kiel sich rept;
Trompetten slaen de locht, met trommels, en schalmeyen,

het touwwerk spannen
eikenhouten schip; klieft

Geef vuur bevelhebber

7 Sterck 1927, I, p. 493, r.273 en r. 270.
8 Sterck 1929, II, p. 442-443, r. 213-226. In haar inleiding op Het lof der zee-vaert wijst Marijke Spies erop dat

de vergelijking van een schip met een vogel stereotiep was, die met een zwemmer vond ze ‘extra aardig’, omdat
deze vergelijking ‘vrij progressief’ was. Het klepperen van de duivenvleugels verwijst naar de
afscheidssaluutschoten van de vertrekkende vloot. De aangeworven zeevarenden en kooplieden werden muzikaal
uitgezwaaid (Spies 1987, II, p. 115 en p. 117). Zie De Hulu 1980, m.n. p 50 en p. 54.
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Met een vermengt gheluyt van lachen, en van schreyen
Op een van die schepen vertrok in 1659 zijn zoon Joost jr. naar Oost-Indië. Vanwege mislukte
handeltjes zat er indertijd voor de jonge Vondel niets anders op dan op aandringen van de
burgemeesters van Amsterdam te vertrekken, zijn vader, de gelauwerde dichter, in financiële
problemen achterlatend. Joost jr. heeft Oost-Indië nooit gezien. Hij overleed al op de uitreis.9
Dat Joost van den Vondel over de VOC dichtte is niet verwonderlijk. Hij was bevriend met
gouverneur-generaal en jurist Laurens Reael (1584-1637) voor wie Het lof der zee-vaert was
bestemd. Ook de latere directeur-generaal en jurist Gerard Hulft (1621-1656) hoorde tot zijn
vriendenkring. De pakhuizen op de grachten rondom zijn woning geurden naar specerijen en
ze herbergden andere kostbare handelswaar. Oost-Indië had voor Vondel een exotische en
paradijselijke allure, maar dit alles verdofte toen hij zijn zoon Joost jr. aan haar moest
opofferen.
Ook Jeremias de Decker (1609-1666) was nimmer in Oost-Indië geweest en ook voor hem
was dat geen belemmering er over te dichten. Als zoon van een specerijenhandelaar kende hij
de prijs van de peper. Wellicht voelde zijn broer David na het lezen van de boeken uit zijn
vaders bibliotheek zich juist wel aangetrokken tot de Oost. Na diens aanmonstering in 1648
op een schip van de Kamer Amsterdam, schreef Jeremias het afscheidsgedicht ‘Aen mijn
Broeder David, op sijn reyse naer Oost-Indien met het Schip de Walvisch’:10
Vaer wel, vaer wel, ô Broeder mijn,
Gods Engel wil uw leydsman sijn,
Die moet u, waer gy komt te trecken,
Een Wolck en Vier-Colom verstrecken:
Na deze openingstrofen voer De Decker in gedachten mee met de VOC-vloot:
En voerse dan voorts Oostwaer aen,
Tot daerse koom den geur t’onfaên.
Der Nagel-bloesems en Muscaten
Van Banda, Tidor en Ternate:
Tot slot was het tijd voor het afscheid van zijn broer David:
Maar hier by moet ick ’t laten: want
De Walvisch, Broeder, wil van land,
Hy wil met u gaen henen rucken:
God (bid ick) laet ’et soo gelucken,
Dat hy u eerlang mag gerust
Te Java lossen op de kust,
En ghy voorspoedig en behouwen
Eens weder ’t Vaderland aenschouwen.
Maar het zou anders verlopen. David de Decker vond, zoals zo vele Compagniesdienaren, in
Oost-Indië de dood. Toen Jeremias het bericht van Davids overlijden in ‘’t Ooster-land’ had
ontvangen, troostte hij zich in zijn gedicht ‘Aen Mynen Broeder, Op Bataviën in Oost-Indiën
9 Kalff 1914, p. 23-24.
10 De Decker 1656, p. 125-128 (cit. p. 125, 125-126 en p. 128); Du Perron, 1948, p. 23-25. Volgens DAS 1979,

II, nr. 0711 vertrok dit schip op 3 december 1648 en kwam op 4 juni 1650 in Batavia aan.
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overleden’ met de gedachte dat zijn broeders dode lichaam vreedzaam ‘van ’t Javaensche
zand gedeckt’ was.11
Het kon ook gebeuren dat de handboekenschrijvers in hun beschouwingen over een auteur
wel diens band met de VOC vermeldden, maar de Oost-Indische aspecten in diens werk niet
bespraken. Dat is het geval bij Johan van Heemskerck (1597-1656) wiens aanstelling als
advocaat bij de VOC (1628) en oeuvre, waaronder Batavische Arcadia (1637, 1647), wel door
hen werden gememoreerd. Hoewel de titel verwijst naar de woonstee van de Batavieren aan
de Noordzee, bevat de Batavische Arcadia ook een vertelling over het nieuwe Batavia op
Java. Maar dat leken deze geschiedschrijvers onbelangrijk te vinden. Wel brachten ze de
verhalen die Haagse jongelui elkaar tijdens een Hollands speelreisje vertelden, onder de
aandacht, maar ze lieten Van Heemskercks anekdote over Oost-Indische list en bedrog
onbesproken. Wellicht had deze literaire advocaat zich hiervoor laten inspireren door de
brieven die de Heren Zeventien uit Oost-Indië ontvingen en waarin hij als jurist inzage had.
Volgens de anekdote in Batavische Arcadia waren de inwoners van het Oost-Indische Batavia
bang voor de tijgers buiten de stadsmuren en de krokodillen in de rivier Tjiliwoeng. Op een
avond lieten jagers na afloop van een tijgerjacht hun paarden in de Tjiliwoeng drinken toen er
plotseling een krokodil uit het water opschoot en het paard met de privé schutter van de
gouverneur-generaal er nog op, in het water trok. De ruiter wist zich te redden maar zijn
tegenstribbelende paard verdween in het water. Toen de vorst van Cheribon het voorval
vernam, bood hij de gouverneur-generaal zijn dierenbezweerder aan, die de krokodil zou
vangen. Met kruiden en toverspreuken wist deze krokodillenfluisteraar de schijn op te
houden, maar in werkelijkheid lokte hij de krokodil met een aap aan een haak. Het roofdier
slokte de aap met haak en al in, en kon aan land wordden getrokken. Het roofdier kon slechts
volgen want iedere ruk aan de haak veroorzaakte helse pijnen. Triomfantelijk met de krokodil
als ‘een speelhondeken’ aan een touw achter zich aanslepend, maakte deze oplichter zijn
opwachting bij de gouverneur-generaal. De niet met naam genoemde gouverneur-generaal
was ‘een gaeuw en verresiende man, en een groot en naeu onder-soecker van alle
geheymenissen van verburgen saecken; die menigmael het bedroch van sulcke besweerders
onder-vonden hadde’.12 Wellicht had Van Heemskerck bij het opsommen van deze
kwalificaties Jan Pietersz Coen op het oog. Argwanend, zo vervolgt de anekdote, gaf de
gouverneur-generaal opdracht de bezweerder te schaduwen. Die wekte namelijk met diens
wat vreemde oogopslag en rode sarong vol opgerolde briefjes met toverspreuken geen
vertrouwen. Aldus werd zijn bedrog van deze charlatan ontmaskerd. De moraal die Van
Heemskerck aan zijn vermakelijke anekdote meegaf – ‘dat veel bedrochs onder sulcke
voorvallen schuylt, en vele on-heylen met niet al te licht-gheloovigh daer in te sijn konnen
voorkomen werden’13 – gold niet alleen Batavia maar ook de Republiek en de reizende
Haagse jongelui. Deze anekdote in de eerste herdersroman in de Nederlandse literatuur is
tevens het oudste voorbeeld van ‘stille kracht’. Stille kracht of goena goena is een belangrijk
motief in de Indisch-Nederlandse literatuur.14 De stille kracht of magische kunst in van Van
Heemskercks Batavische Arcadia blijkt simpelweg list of bedrog.
Meer aandacht van de handboekenschrijvers kreeg J. Antonides van der Goes (1647-1684)
met De Ystroom. Begreepen in vier boeken (1674). De eerste twee delen of boeken van deze
omvangrijke lofzang op Amsterdam en het IJ bezingen ook de VOC. In het eerste deel is er
11 De Decker 1659, III, p. 95 (cit.)-100 (cit.); Te Winkel, 1924, IV, p. 88 en 92-93; Du Perron 1939, p. 9-10; Du

Perron 1948, p. 25.
12 Heemskerck 1637, p. 109-117 (cit. p. 109-110) (UBA OK 82-35). Ook Du Perron 1939, p. 13-15; Du Perron
1948, p. 27-31.
13 Van Heemskerck 1637, p. 117. Ook Du Perron 1939, p. 15; Du Perron 1948, p. 31.
14 Paasman 2002, p. 84.
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aandacht voor de gebouwen en de activiteiten van de Compagnie. In het tweede deel reist de
verteller naar Oost-Indië: ‘Tot dat Batavie ons verwelkomt op het slot’ of het Kasteel van
Batavia.15 Vanuit deze plaats trok hij naar de bezittingen elders in Oost-Indië: ‘En hoe de
Maetschappy alom weet oog te houwen / Op alles, dat haer maght en koopmanschap kan
bouwen’.16 Natuurlijk somde Antonides van der Goes ook de diversiteit aan Oost-Indische
handelswaar op, zoals specerijen, edelstenen, stoffen: ‘Om zulk een weerelt van geschenken,
uit alle oorden / Hier toegevloeit, weêr af te scheepen naer het Noorden’.17 De apotheker in
hem was natuurlijk extra geïnteresseerd in de Oost-Indische geneesmiddelen bijvoorbeeld de
bezoar of maagsteen: ‘Hier is de Bezoär, dat dierbare kleinoot, / En artzenyjuweel; die
weerstaat de doot.’18 Ook Antonides van der Goes was nooit in Oost-Indië geweest. Ook hij
was voor zijn beeldvorming afhankelijk van hen die er wel waren geweest. Dat hij
belangstelling voor het verre Oosten had, bewijst zijn treurspel Trazil, of overrompelt Sina
(1685). Hij was medeoprichter van het kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’ maar trad
later terug omdat hij het niet eens was met de kritische kanttekeningen van zijn
medegenootschapsleden op zijn omvangrijke stroomzang De Ystroom. Antonides van der
Goes dichtte in alexandrijnen over Oost-Indië alsof het de klassieke oudheid betrof: ‘Al blinkt
Bataviën, een breidel der Javaenen / Als oppermonarchin der Oosterindianen’,19 met de
koopman als de dappere krijgsheer: ‘’k zie d’overwinners zwieren / Met afgeslaegen buit, en
’s vyands ryksbannieren’.20
Zo’n zeven decennia later lijkt het erop dat de praktijkexaminator van de VOC en
Amsterdamse schouwburgdirecteur Jan de Marre (1696-1763) zich voor zijn lofzang op de
Oost-Indische hoofdstad heeft laten inspireren door De Ystroom van Antonides van der Goes.
In Batavia, begrepen in zes boeken (1740) kijkt De Marre dichterlijk terug op zijn OostIndisch verblijf. Ook hij schenkt aandacht aan de lokale vismarkt vol zeeschatten. Daar waar
Antonides van der Goes op ‘de Vischmarkt’ aan het Amsterdamse IJ het bekende Hollands
visbanket als baars, bot, karper en andere typische Hollandse vis uitstalde, etaleerde De Marre
zijn exotisch ‘waterlekkernij’ als koningsvis, kakap of leervis op de Pasar Ikan of de
Bataviase vismarkt.21
Natuurlijk is hierboven het beeld van de handboekenschrijvers gegeneraliseerd en behoeft
het bijstelling. Zo vond letterkundige G.A. van Es (1904-1981) de reisteksten ‘interessant
vanuit letterkundig oogpunt, voor de ontwikkeling van taal en stijl en de kunst van
beschrijven en vertellen in andere kringen dan de exclusief litteraire milieus’.22 Hij sloot
daarmee aan bij het pleidooi van Conrad Busken Huet (1826-1886) in Het land van
Rembrand. Studiën over de Noord-Nederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw (1900).
Busken Huet vond het onjuist de schrijvers van reisverhalen ‘als lieden zonder opvoedingen,
pikbroeken kwanswijs’ te beschouwen. Die hadden dan niet altijd de Latijnse school
afgemaakt, maar ze waren volgens hem wel ontwikkeld. Het ging deze schrijvers in hun
reisverhalen niet om de gekunstelde stijl en taal, maar om hun indrukken van de door hen
bezochte vreemde landen en de cultuur, de natuur en de bewoners evenals de ontberingen die
ze onderweg hadden geleden. De reisverhalen in gotische letter gedrukt en geïllustreerd met
15 Antonides van der Goes 1671, II, p. 43. Zie ook Du Perron 1939, p. 56; Du Perron 1948, p. 78. Brom (1931,

p. 15-18), Du Perron (1939, p. 55-63), Du Perron (1948 p. 77-86) en Paasman (2002, p. 48) besteden ook
aandacht aan de beeldvorming van Oost-Indië in de Ystroom.
16 Antonides van der Goes 1671, II, p. 51; Du Perron 1939, p. 63; Du Perron 1948, p. 85.
17 Antonides van der Goes 1671, II, p. 47; Du Perron 1939, p. 58; Du Perron 1948, p. 81.
18 Antonides van der Goes 1671, II, p. 48; Du Perron 1939, p. 59; Du Perron 1948, p. 82.
19 Antonides van der Goes 1671, II, p. 52; Du Perron 1939, p. 62; Du Perron 1948, p. 85.
20 Antonides van der Goes 1671, II, p. 52; Du Perron 1939, p. 63; Du Perron 1948, p. 86.
21 Antonides vand er Goes, 1671, I, p. 4; De Marre 1740, p. 169; Du Perron 1939, p. 114; Du Perron 1948, p.
161.
22 Van Es 1949, p. IV, p. 220-241, m.n. p. 237.
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houtsneden en kaartjes werden bijkans stukgelezen maar bleven, aldus Busken Huet, lange
tijd voor de onderzoekers van de hoge literatuur verborgen.23
Na een dergelijk pleidooi – inmiddels was ook de Max Havelaar (1860) van Multatuli
verschenen – zou verwacht mogen worden dat bij de handboekenschrijvers belangstelling was
ontstaan voor die andere wereld. De redactie van Nederlandse literatuur, een geschiedenis
had niet gekozen voor een afzonderlijk deel over de koloniale literatuur maar had besloten
alleen koloniale literatuur te bespreken voor zo ver die een rol speelt binnen de grenzen van
de Nederlandse literatuur. Voor een gedetailleerd overzicht kan de literatuuronderzoeker de
bijdrage van Bert Paasman getiteld ‘De Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC’ in Europa
buitengaats. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen (2002) raadplegen;
Michiel van Kempen voor de West-Indische literatuur met Een geschiedenis van de
Surinaamse literatuur (2002) en Wim Rutgers voor de literatuur van de Nederlandse Antillen
en Aruba in Beneden en boven de wind (1996). Hans Straver bundelde een bloemlezing van
de Molukse literatuur in Wonder en geweld (2007).
Na de constatering over de relatief weinige aandacht voor de Indisch-Nederlandse literatuur in
de handboeken is het de vraag waarom de literaire gebeurtenissen in de voormalige
Nederlandse koloniale bezittingen in deze handboeken er zo bekaaid vanaf komen.24 Zo ook
de vraag waarin de Compagniesliteratuur verschilt van de vaderlandse renaissancistische en
classicistische literatuur, en het waarom. Neemt het dicht- en schrijfminnende
Compagniespersoneel met hun literaire productie dan een eigen, tot nu toe nog weinig
belichte plaats in de handboeken in? Of was het zelf debet aan het zwijgen? Het is immers een
feit dat een enkeling zijn Oost-Indisch avontuur overleefde en in het vaderland terugkeerde,
zoals bijvoorbeeld Jan de Marre in 1731. Na thuiskomst vertrouwde De Marre zijn
herinneringen dichterlijk aan het papier toe. Maar de meesten vonden hun laatste rustplaats in
de Bataviase rode aarde, zoals bijvoorbeeld Jacob Steendam in 1673.
Of had het er simpelweg mee te maken dat de Heren Zeventien als een bok op de haverkist
zaten en de publicatie van reismemoires en andere geschriften verhinderden, bang als ze
waren dat concurrenten er gewin tot hadden? Ze waren niet royaal met het afgeven van hun
privilege of vergunning voor het drukken van de teksten. De censuurtentakels van de Heren
Zeventien in het vaderland en de Bataviase bestuurders konden ver reiken.
Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw verschenen de eerste publicaties over de
VOC. Die waren historisch van aard. In de loop van de twintigste eeuw ontstond er aandacht
voor literaire uitingen van het Compagniespersoneel. Dat de vroege publicaties historisch van
aard waren, was niet zo verwonderlijk. In de tweede helft van de negentiende eeuw was er
belangstelling voor de archieven van de VOC in Nederland en in Nederlands-Indië ontstaan
Er werden archivarissen aangesteld. De archivarissen van het Rijksarchief te ’s-Gravenhage
waren belast met de ongeordende papieren nalatenschap van de Kamers Amsterdam, Zeeland,
Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Deze Compagniesarchieven hadden een totale lengte
van zo’n 1277 meter. Het betrof informatie over de scheepstochten, overgekomen brieven uit
Batavia, resolutieboeken, dagregisters, land- en zeemonsterrollen, scheepssoldijboeken en
kaarten. Hun collega’s van het archief te Batavia beschikten over de brieven en resoluties van
de Heren Zevien en andere documenten uit het vaderland en over het Indisch archief. De
vaderlandse en de Bataviase archivarissen ordenden de archivalia en publiceerden erover. Ze
baanden daarmee de weg voor belangstellenden voor de VOC en Oost-Indië vanuit historisch
of literatuurhistorisch perspectief.

23 Busken Huet 1941, p. 367 (cit.)-368.
24 In navolging van Paasman (1982, p. 44) die ‘de weinige aandacht in de literatuur van een eertijds machtige

koloniale natie, aan de koloniale problematiek’ constateerde.
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In dit deel is er eerst aandacht voor de ontsluiting van het Indisch archief in Batavia en in
Den Haag. Geleidelijk vervaagt de nadruk van het historisch onderzoek en komen
onderzoekers in beeld met belangstelling voor de literaire, in het bijzonder de poëticale
uitingen van het Compagniespersoneel.

Bataviase krokodil (Thomas Nix)
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

2  J.A. van der Chijs (1831-1905)
Jacobus Anne van der Chijs studeerde rechten en letteren in zijn geboorteplaats Leiden.25 In
1855 rondde hij zijn juridische opleiding af met De Herode Magno Judaeorum rege.
Vervolgens volgde Van der Chijs in Delft de opleiding tot Indisch bestuursambtenaar, die hij
combineerde met archiefonderzoek in het Rijksarchief te ’s-Gravenhage. Dat resulteerde in
zijn juridische dissertatie Geschiedenis der stichting van de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie en de maatregelen van de Nederlandsche regering betreffende de vaart op OostIndië, welke aan deze stichting voorafgingen (1856). Zijn belangstelling voor de VOC zou
zijn verdere loopbaan bepalen.
Na zijn examen voor Oost-Indisch ambtenaar in oktober 1857 vertrok Van der Chijs naar
Batavia samen met Maria Paulina van Kooten (1824-?) met wie hij eind juli dat jaar in het
huwelijk was getreden. Hij was met zijn Leidse studiegenoot, de jurist Henry David
Levyssohn Norman (1836-1892),26 als commies geplaatst bij de Algemene Secretarie. Hun
opdracht was de inventarisatie en de rubricering van de vele archiefstukken die waren
opgeborgen bij het Statistisch of Historische Bureau van de Algemene Secretarie. Naast zijn
archiefwerk schreef Van der Chijs aan zijn manuscript over de Nederlandse bewoners van
Batavia dat zou verschijnen als Nederlanders te Jakarta. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als
onuitgegevene bewerkt (1860). Hierin liet hij zich kritisch uit over het VOC-personeel.27
Vanaf 1859 redigeerde Van der Chijs het gouvernementsblad De Javaasche Courant.
vanaf 1860 was hij bibliothecaris van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen en een jaar later redacteur van het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en
Volkenkunde zoals het genootschappelijk tijdschrift toen heette. In 1864 had hij de Catalogus
der bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
samengesteld, waarvan in 1846 de eerste druk was verschenen. Van der Chijs zou tot zijn
overlijden als bestuurslid, vice-voorzitter en erelid (1878) een belangrijke rol spelen bij dit in
1778 opgerichte wetenschappelijk genootschap.28
In 1860 kregen Van der Chijs, inmiddels benoemd tot hoofd-commies, en Levyssohn
Norman van het Bataviase gouvernement de opdracht de Indische archieven in kaart te
brengen. De archiefstukken lagen op de zolders van diverse pakhuizen in de Bataviase
benedenstad opgeslagen. Als gevolg van de hitte was het op de zolders niet uit te houden.
Vanwege het vochtige klimaat waren de documenten beschimmeld en ook nog eens door de
25 Blok, P.J. en P.C. Molhuysen 1937, X, kol. 171-172; Jaquet en Ribberink1991.
26 Henry David Levyssohn Norman was gepromoveerd op De Britsche heerschappij over Java en

onderhoorigheden 1811-1861 (1857). Kort nadat hij het examen van Oost-Indisch Ambtenaar 1e klasse had
behaald, vertrok hij naar Indië (1858) waar hij als eerste gouvernements-secretaris, directeur van binnenlands
bestuur (1869), algemeen secretaris (1873) uiteindelijk lid van de Raad van Indië was geworden (1877-1878 en
1880-1884). Levyssohn Norman was lid van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
(1861) en bestuurssecretaris (1864-1869), tevens directeur van het genootschappelijk etnografisch museum
(1860-1869) en bestuurslid van de Maatschappij der Nijverheid en Landbouw (1860). Hij was voorzitter van de
Bataviase Maatschappij Toonkunst Aurora (1881). In 1884 keerde hij definitief terug naar Holland waar hij tot
zijn overlijden zitting had in de Tweede Kamer. Levyssohn Norman beschikte over een smaakvolle bibliotheek
en was liefhebber van toneel- en muziekuitvoeringen (Van den Berg 1895; Groot 2006).
27 Eerder was van hem Kapitein Jonker 1630-1689 (c. 1850) verschenen. Nadien publiceerde Van der Chijs over
de Latijnse scholen en het Seminarium in Batavia (1861) en over de Bataviasche Nouvelles (1744-1746) en de
Bataviasche Koloniale Courant (1810-1811) (1862).
28 Zie over de dit genootschap Groot 2006.
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rajap-rajap of witte mieren en kakkerlakken aangevreten. Sommige ontbrekende
archiefstukken bleken als oefenpatronen door het leger gebruikt. Van der Chijs en Levysohn
Norman meenden dat het onbegonnen werk was en gaven de opdracht terug.
In 1861 werd Van der Chijs benoemd tot secretaris van de Nederlandsch-Indische
Maatschappij van Nijverheid en Landbouw; vanaf 1864 was hij redacteur van het
gelijknamige tijdschrift van deze maatschappij.
In 1862 benoemde gouverneur-generaal J.J. Rochussen hem tot refendaris op de Politieke,
Statistische en Inlandsche Afdeling van de Algemene Secretarie. Van der Chijs kon zich hier
volledig bekommeren om de Indische archieven. Vanwege de slechte staat waarin de
archieven verkeerden, werd besloten de archiefstukken van de VOC-handelskantoren of
buitencomptoiren en andere VOC-archieven naar Den Haag te laten overbrengen.29 Maar het
bestuur van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen verzette zich fel
hiertegen. In 1864 volgde Van der Chijs’ benoeming tot Inspecteur van het Inlandsch
Onderwijs.
Inmiddels woonde Van der Chijs al twintig jaar in Batavia, in de wijk Kramat in het zuidoosten van de stad. Omdat hij gezondheidsproblemen had, kreeg hij toestemming zijn
ziekteverlof met zijn gezin in het vaderland door te brengen. Voor het vertrek naar Holland
werd zoals gebruikelijk in Batavia de inboedel op een vendutie verkocht.30 Inmiddels was hij
benoemd tot hoofdambtenaar op non-activiteit. Tijdens zijn verlof raadpleegde Van der Chijs
documenten in het Rijksarchief in ’s-Gravenhage. In1878 was hij terug op Java en betrok met
zijn gezin een woning op Kebon Sirih, ten zuiden van het Koningsplein.31
In de tussentijd waren de dertig bundels (1690-1810) van het Indisch Archief toch niet naar
Den Haag overgebracht maar naar het archief Weltevreden. In mei 1880 kreeg Van der Chijs
met onder andere zijn vriend de jurist Norbert Petrus van den Berg (1831-1917)32 de opdracht

29 Het betroffen de buitencomptoiren Decima, Formosa, China, Bengalen, Coromandel, Malabar, Ceylon, Perzië

en Kaap de Goede Hoop plus de grootboeken van de boekhouder-generaal, het College van Weesmeesters,
College van Schepenen en de Hoge Regering (Jaquet en Ribberink 1991, p. 194;
http://databases.tanap.net/ead/html/Jakarta_HogeRegering/index.html?N1036C). Zie ‘Het Oud-Archief te
Weltevreden’ (1917) over het overbrengen van de archiefstukken naar Den Haag.
30 Indische kranten vermeldden hun vertrek. Mevrouw Van der Chijs vertrok met twee kinderen in maart 1874
en twee maanden later waren ze in Holland (Bataviaasch Handelsblad 30-03-1874;De Locomotief 04-04-1874;
Java-Bode 12-06-1874) Vermoedelijk vertrok Van der Chijs na mei 1875. De vendutie was op 16 maart 1874
(Java-Bode 14-03-1874). Helaas vermeldde de advertentie niet wat er zoal werd aangeboden, wel dat het een
‘zeer fraaijen inboedel’ was.
31 Van der Chijs was met zijn gezin in september 1878 uit Holland vertrokken (Het nieuws van den dag 17-091878).
32 Norbert van den Berg was op 5 juli 1855 met de bark Scheveningen naar Batavia gekomen (Java-Bode 07-071855). Hij was de zoon en kleinzoon van een agent van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Rotterdam.
Van den Berg klom bij deze factorij op van kopiist, via onder andere commies-notularis en directie-secretaris tot
directeur. Vervolgens was hij agent van de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid (1864-1873),
president van de Javasche Bank (1873-1889) en nadat hij zich met zijn gezin voorgoed in Holland had gevestigd
president van de Nederlandsche Bank (1891-1912). In 1893 had hij geen belangstelling voor het aanbod van het
toenmalig kabinet voor de post van gouverneur-generaalschap van Nederlands-Indië. Hij verkoos de bancaire
wereld. Van den Berg was bestuurslid, secretaris, lid en erelid van het Bataviaas Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen (bestuurslid 1863, erelid 1889). Van den Berg was lid van uiteenlopende genootschappen,
vereningen en organisaties in Indië en Nederland, waaronder de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
(1877) en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (1891). Hij was in 1893 benaderd voor het gouverneurgenerraalschap maar hij weigerde. Hij beschikte over een uitgebreide bibliotheek. Als liefhebben van het
Bataviaas toneel publiceerde hij in de Indische pers (o.a. Soerabaiasch Handelsblad 25, 26, 27 en 30-11-1880)
diverse bijdragen getiteld ‘Een werk van geduld en van studie. Het toneel in Batavia in vroegeren tijd’ die
werden gebundeld in Het tooneel van Batavia in vroegeren tijd (1888). O.a. besproken door Gerard Valette in de
rubriek ‘Bibliographisch album’. In: De Gids 45 (1881), p. 533-549 (Groot 2006; Van den Berg en Wachlin
2005; Zwet 2004).

23
het archief over de periode 1602-1816 te ‘catalogiseren en te classificeren’.33 De papieren
waren in beheer van de toenmalige Algemene Secretarie. Eerst publiceerde Van der Chijs de
Inventaris van ’s Lands Archief te Batavia (1602-1816) (1882). In de driedelige Realia (18821886) stelde hij het register samen van de generale resolutiën van het Kasteel Batavia (16321895) en van het bestuurscentrum van de VOC in Oost-Indië (1882-1886). Vervolgens
bundelde hij de belangrijke archiefstukken. Aldus verscheen Nederlandsch-Indisch
plakaatboek, 1602-1811 (16 delen; 1885-1900).34 De Indische kranten Java-Bode (1886), De
Locomotief (1895) en Soerabaiasch Handelsblad (1895, 1897) drukten als curiosum enkele
plakkaten af.
Pas op 28 januari 1892 werd Van der Chijs benoemd tot Landsarchivaris. Hij was de eerste
in deze functie. Hij ging niet op zijn lauweren rusten. Integendeel. Hij werkte aan het
DaghRegister gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel
Nederlandts-India (31 delen; 1896-1931) dat door zijn medewerkers en opvolger F. de Haan
werd voltooid.35

Jacobus Anne van der Chijs

Van der Chijs toonde een jarenlange inzet voor het behoud van het VOC-erfgoed in het
Indisch archief. Voor het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen bracht hij
de bibliotheek en met name de numismatische en etnografische verzamelingen op orde en
tijdens zijn lidmaatschap bundelde hij de notulen. Zijn inzet kwam het Bataviaasch
Genootschap ten goede.36

33 Gaastra 2002, p. 11-38, m.n. 34-36. De andere medewerkers waren D. Koorders en L.W.G. de Roo.

34 In zijn bespreking van het derde en vierde deel van het Nederlands-Indisch plakaatboek merkte recensent en
latere redacteur van de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië Pieter van der Lith op dat raadpleging ‘den
rijkdom en verscheidenheid [van] deze verzameling […] inderdaad in een lang gevoelde behoefte voorziet’ (De
Gids 52 (1888), p. 366).
35 Van der Chijs stelde 12 van de 19 delen samen (1887-1931).
36 Groot 2006, p. 340. In 1878 publiceerde De Locomotief de ingezonden kritische bijdrage van een zich achter
een pseudoniem verschuilende observator over de wijze waarop de bibliotheek en het museum toegankelijk
waren: ‘Het lezen van boeken uit de bibliotheek is immers beperkt tot de enkele bevoorrechte leden, die te
Batavia wonen; welke bepaling werd vastgesteld door een geheel willekeurig samengesteld bestuur, dat zich niet
eens verwaardigde over dit grote ongerief de talrijke buitenleden te raadplegen . […] Zelfs van het museum,
slechts voor weinigen toegankelijk, bestaat geen beredeneerde catalogus; de buitenaf wonenden, wien elke
inmening is ontzegd, moet zich met een dorre opsomming van namen tevreden stellen’. De hoge contribute van
40 gulden was slechts voor de elite weggelegd. De Verhandelingen die onregelmatig verschenen werden volgens
hem ongelegezen weggelegd. Het toenmalige bestuur bestond uit N.P. van den Berg, L.W.C van den Berg en
W.P. Groeneveldt (Excelsior. ‘Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. In: De Locomotief
06-02-1878).
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Naast zijn werkzaamheden voor uiteenlopende instellingen was hij ook lid van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en wel als correspondent van de
Afdeling Letterkunde (1867). Hij was vice-president van de Bataviase Planten en Dierentuin
(1874), commissaris en president-commissaris van de Javasche Bank (1888), lid van het
College van Curatoren van het gymnasium Willem III. Hem vielen Nederlandse en Franse
onderscheidingen te beurt.37
Zijn vriendschap met zijn medebestuursleden van het Bataviaasch Genootschap Henry
Levyssohn Norman en Norbert van den Berg en de andere bestuursleden en leden van dit
genootschap evenals met de bestuursleden van de Nederlands-Indische Maatschappij maakte
dat deze archievenvorser en erfgoedbewaker een bijzondere plaats in de Bataviase
samenleving had ingenomen. Was Van der Chijs eerder de documentenonderzoeker, zijn
vrienden Levyssohn Norman en Van den Berg hadden behalve hun werkzaamheden ook
belangstelling voor het culturele leven met muziek- en toneeluitvoeringen. Van der Chijs was
vriendelijk van aard, hielp belangstellenden belangeloos wat zijn eigen nieuwsgierigheid ook
ten goede kwam. Hij hield zijn werkzaamheden in eigen hand. Het mag worden gezegd dat
dankzij Van der Chijs’ inzet de Oost-Indische archivalia behouden bleven.38 Daarmee deed
Van der Chijs in Batavia niet onder voor rijksarchivaris R.C. Bakhuizen van den Brink die
tussen 1854-1865 in het verre ’s-Gravenhage het Rijksarchief op orde had gebracht.
Op 23 januari 1905 overleed de nagenoeg blinde Van der Chijs in het spreekwoordelijke
harnas.
Hoewel Van der Chijs niet over de VOC-literatuur heeft gepubliceerd, ontsloot hij wel het
Indisch archief en baande daarmee de weg voor onderzoekers met belangstelling voor de
VOC met haar prozaschrijvend en poëzieminnend personeel. Hij had de Proeve eener Ned.
Indische Bibliographie (1659-1870) (3 delen 1875-1879) samengesteld.39

Gedenksteen voor Van der Chijs in ‘s Landsarchief (‘Huis van Reinier de Klerk’)

37 Bestuurslid Planten en Dierentuin (Java-Bode 11-04-1874). Koning Willem III had hem benoemd tot ridder in

de Orde van de Eikenkroon. Ook was hij ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw en officier d’Académie
van Frankrijk (Jaquet en Ribberink 1991, p. 194 en p. 200).
38 Jaquet en Ribberink 1991, p. 201.
39 Als motto had Van der Chijs gekozen voor: ‘“Ik heb te Samarang iets bezigd, dat in N. I. inderdaad eene
bijzonderheid,.eene merkwaardigheid, eene curiositeit mag genoemd worden. Het is de drukkerij van de heeren
Olifant & Co.” v. Hoëvell, reis over Java in het midden van 1847. I, 103’.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

3  J.K.J. de Jonge (1828-1880)
Tijdens de VOC was het gebruikelijk dat de folianten en brieven door de klerken van de
Secretarie in het Kasteel van Batavia werden gekopieerd en met verschillende schepen van de
retourvloot naar het vaderland werden verstuurd. De Heren Zeventien en de Kamers vonden
dit nodig aangezien er immers onderweg wel iets mis kon gaan waardoor de informatie uit
Oost-Indië verloren kon raken.
Na de opheffing van de VOC in 1795 raakte de archivalia in de vergetelheid. Daaraan
maakte de toenmalige minister van Koloniën Ch.F. Pahud in 1856 een eind. Hij gaf daarmee
gehoor aan de oproep van zijn collega-minister van Binnenlandse Zaken J.R. Thorbecke
(1849-1853) over de verwaarloosde staat waarin de archieven verkeerden. Hij stond op het
punt van terugkeer naar Indië, ditmaal als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Charles
Pahud was tijdens zijn eerste Indische verblijf (1824-1847) indirect betrokken geweest bij de
Oost-Indische archivalia maar had mogelijk in de drie maanden die hij als secretaris-generaal
op het Ministerie van Koloniën in 1849 werkzaam was geweest ingezien dat de VOCpapieren in diverse Nederlandse archieven lagen te verstoffen. In Batavia had hij de discussie
over het wel of niet overbrengen van het Indisch archief naar het vaderland meegemaakt. Een
belangrijke pleitbezorger voor het behoud van de VOC-archieven was toen predikant en
oprichter van Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië W.R. van Hoëvell. Er werd besloten de
Nederlandse VOC-archivalia naar het Rijksarchief in Den Haag over te brengen waar
Bakhuizen van den Brink tot archivaris was benoemd.

J.K.J. de Jonge

Daar was ook adjunct-archivaris Jan Karel Jacob de Jonge (1828-1880) die twee jaar eerder
was aangesteld.41 De Jonge kreeg als eerste de opdracht de VOC-archieven te ordenen en te
beschrijven. Hij was een studiegenoot van Jacobus Anne van der Chijs en Henry Levyssohn
Norman. De Jonge bundelde grotendeels de uit Batavia Overgekomen brieven en papieren
aan de Heren XVII aan de Kamer Amsterdam. Aan de hand daarvan publiceerde hij de
dertiendelige reeks De opkomst van het Nederlandsch gezag over Oost-Indië (1862-1909) en
41 Jan Karel Jacob de Jonge combineerde zijn archiefwerkzaamheden met die van commies-griffier bij de Eerste

Kamer. Hij was een verdienstelijk etser, graveur en tekenaar. Vanaf 1875 was hij directeur van het Koninklijk
Kabinet van Schilderen, het latere Mauritshuis.
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De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken
uit het oud-koloniaal archief (1869-1888)42 die beide als gevolg van zijn vertrek bij het
Rijksarchief door anderen werden voltooid. De Jonge was in 1877 tot griffier bij de Eerste
Kamer benoemd. Het is niet uitgesloten dat Jacob van der Chijs tijdens zijn verlof zijn
voormalige medestudent Jan de Jonge had ontmoet.
Hoe ging het verder met het ordenen van het Indisch archief?43 Na De Jonge ontfermden nog
diverse archivarissen zich over de VOC-archivalia namelijk de gepensionieerde marine
officier P.A. Leupe (1863-1881),44 de jurist, historicus en politicus J.E. Heeres (1888-1932),45
de historicus H.T. Colenbrander (1897-1902),46 de jurist P.A.N.S. van Meurs,47 de
letterkundige J. de Hullu (1902-1924)48 en historica mw M.A.P. Meilink-Roelofs (1970-

42 Ook genummerd als deel 4-10 van De opkomst van het Nederlandsch gezag over Oost-Indië. De laatste drie

delen van De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java (1883-1888) werden door M.L. van Deventer
bezorgd.
43 Pennings 1992, p. 30-46, m.n. p. 40-43.
44 Majoor Pieter Arend Leupe (1808-1881) was vanaf 1863 tot zijn overlijden als ambtenaar verbonden aan het
Rijksarchief. Hem waren de koloniale en marine-archieven toevertrouwd. Hij publiceerde de Inventaris der
verzameling van kaarten van het Ministerie van Marine berustende in het Rijksarchief, Eerste Afdeling (1868) en
vele andere nautische en andere publicaties over de VOC. Maar ook Georgius Everhardus Rumphius. Ambonsch
natuurkundige der zeventiende eeuw. Verhandeling van de Koninklijke Akademie der Wetenschappen XIII.
Amsterdam 1871).
45 Jan Ernst Heeres (1858-1932) .kreeg vanaf 1894 het Indisch archief onder zijn hoede. Een jaar later ontwierp
hij een ‘definitief’ plan voor de inventarisatie van het oud-koloniale archief. Hij nam het initiatief tot de
publicatie van de zesdelige reeks Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum (1907-1955). In 1931 publiceerde
hij zelf nog het tweede deel. Na zijn overlijden zette J.F. Stapel de reeks voort. Hij werd aangesteld als
hoogleraar koloniale geschiedenis bij de Instelling voor Onderwijs in de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Nederlands-Indië in Delft (1897-1900). Na de opheffing van deze opleiding van Indische bestuursambtenaren
werd Heeres in Leiden benoemd tot hoogleraar in ‘De geschiedenis van Nederlands-Indië en de historie en
methode van de zending’ (1902-1918). Hij was daarmee de eerste hoogleraar in de koloniale geschiedenis aan
een Nederlandse universiteit. Hij combineerde zijn hoogleraarschap met zijn lidmaatschap van de Tweede
Kamer der Staten Generaal (1913-1931) (Fasseur 1988; Vogel 2002).
46 Herman Theodoor Colenbrander (1871-1945) was na zijn benoeming als adjunct-archivaris betrokken bij de
inventarisatie van de archieven van de VOC. Hij werkte mee aan de uitgave van het Daghregister, gehouden in
’t Casteel Batavia (1898-1902). Tijdens zijn aanstelling was hij de aanjager van de instelling van de Commissie
van Advies voor ’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën en haar werkzaamheden (1902-1955) waarvan de
algemeen rijksarchivaris Th.H.F. van Riemsdijk voorzitter was en hijzelf lid-secretaris. Van 1910 tot 1918 was
hij directeur van het Bureau voor ’s Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP). In de tussenliggende jaren tot
zijn benoeming tot hoogleraar vaderlandse geschiedenis in Leiden was Colenbrander redactielid (1906) en
redactiesecretaris van De Gids (1916), hij was toegetreden tot de Akademie der Wetenschappen Afdeling
Amsterdam (1908) en privaatdocent (1908), lector (1918) staatkundige geschiedenis van de Juridische Faculteit
van de Leidse uiversiteit. In 1918 werd hij tot hoogleraar benoemd. Hij volgde met eenzelfde leeropdracht
Heeres op. Als gevolg van zijn benoeming moest hij stoppen als directeur van het RGP. Echter Colenbranders
liefde voor de wetenschappelijke arbeid lag veel meer bij de publicaties van de RGP dan het geven van colleges.
Zijn collegestof voor de studenten van de Indologieopleiding publiceerde hij in de driedelige Koloniale
geschiedenis (1925-1926). In opdracht van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
publiceerde hij zijn bronnenpublicatie tevens biografie Jan Pietersz. Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in
Indië (1919-1934). Vanaf 1925 combineerde hij zijn hoogleraarschap in de geschiedenis van Nederlands-Indië
met zijn aanstelling als hoogleraar in de vaderlandse geschiedenis. Dat deed hij tot 1942 (Rüter1948; Japikse
1979).
47 Na zijn studie en promotie in de rechten (Utrecht) trad Peter Antoni Nicolaus Stephanus (Peter) van Meurs
(1860-1921) in dienst van het Rijksarchief. Aanvankelijk als volontier (1885), later volgden benoemingen tot
adjunct-commies, commies, adjunct-archivaris en archivaris (1913). Hij was een collega van P.A. Leupe. Hij
werkte aan de personeelsadministratie van de VOC en stelde de inventarisatie van scheepssoldijboeken samen.
Van 1911-1912 was Van Meurs waarnemend algemeen rijksarchivaris.
48 Voordat Johanes de Hullu (1864-1940) werd benoemd bij het Rijksarchief was hij als gemeentearchivaris van
Deventer (1893-1899) en chartermeester of ambtenaar eerste klasse van het Rijksarchief Utrecht (1899-1902)
werkzaam geweest. In Den Haag werd hij belast met de archieven van de VOC en de Admiraliteit en met het
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1976).49 In 1992 publiceerde de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijks Archief De
archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. The Archives of the Dutch East India
Company (1602-1795). De basis van dit naslagwerk was indertijd gelegd door MeilinkRoelofs.

Dr. M.A.P. Meilink-Roelofs (r) en de minister van CRM dr. M.A.M Klompé
in het depot aan het Bleyenburg in Den Haag (1977

beheer van de koloniale bibliotheek. Hij publiceerde onder andere De archieven van de admiraliteitscolleges
(1924) (Zilverberg 1979).
49 Marie Antoinette Petronella (Nellie) Roelofsz (1905-1988) begon na het behalen van haar MO-akte
Geschiedenis in 1929 als vrijwilliger bij het Algemeen Rijksarchief. De belangstelling voor Indië had zij tijdens
haar opvoeding meegekregen van haar vader (officier in het KNIL) en stiefvader (oud-resident van Benkoelen
D.K.A. van Loghem). Ze was werkzaam op de Vierde Afdeling (Hollandse archieven) onder rijksarchivaris P.A.
Meilink met wie zij in 1952 zou trouwen. Pas in 1937 kreeg ze een betaalde aanstelling op de Eerste Afdeling.
Haar belangrijkste taak was de ontsluiting van het archief van de VOC. In 1946 behaalde ze het examen
archiefambtenaar eersteklas. Nadat ze het colloquium doctum met goed gevolg had afgelegd, combineerde ze de
studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam met haar volledige baan. Na haar doctoraal (1951) werd
ze benoemd tot chartermeester. In 1962 promoveerde ze cum laude op Asian Trade and European Influence in
the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630 (1962) . Eigenlijk kwam Meilink-Roelofsz al in 1953
in aanmerking voor de post van rijksarchivaris Eerste Afdeling, maar door interne tegenwerking in deze door
mannen gedomineerde werkomgeving, zou het tot 1964 duren voordat haar benoeming een feit was. Tijdens haar
rijksarchivariaat leverde ze een belangrijke bijdrage tot het toegankelijk maken van de Overgekomen brieven en
papieren, het Daghregister van het Kasteel van Batavia en het archief van de Japanse factorij. In 1970 werd ze
benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedenis van de West-Europese expansie overzee aan de
Universiteit Leiden. In 1976 ging ze met emeritaat. Dat jaar verscheen de door haar geredigeerde bundel De
VOC in Azië met in het Nederlands vertaalde bijdragen van Indonesische collegea’s en twee in het Engels
vertaalde bloemlezingen van belangrijke Nederlandse publicaties over de VOC en WIC. Tijdens haar aanstelling
als hoofd van de Eerste Afdeling heeft Meilink-Roelofsz de archieven onder de aandacht van buitenlandse
onderzoekers gebracht. Ze was de grondlegger van de samenwerking tussen Nederlandse-Indonesische archieven
(Lequin 2002; Lequin, 2016).
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4  Conrad Busken Huet (1826-1886)
De eerste literator die aandacht vroeg voor schrijvers met een Compagniesachtergrond was de
predikant Conrad Busken Huet. Dat deed hij in Litterarische fantasiën en kritieken (25 delen,
1881-1888). Hij besprak twee predikanten in dienst van de VOC. In deel vijf betrof het
Gerardus, Gerard of Gerrit Verbeet (1718-1772) met diens dagboek en in deel elf François
Valentijn (1656-1727) en zijn monografie Oud en Nieuw Oost-Indiën. De basis voor de
belangstelling van Busken Huet voor de letterkunde was gelegd tijdens zijn redacteurschap
van de Opregte Haarlemsche Courant (1862-1868) en De Gids (1863-1865) waar hij naam
had gemaakt als literair-criticus. Zijn belangstelling voor de VOC- en Indische literatuur was
gewekt tijdens zijn Indische jaren (1868-1876) als redacteur van de Java-Bode (1868-1873)
en het Algemeen Dagblad van Nederlandsch Indië (1873-1876).50

Cd. Busken Huet (Israels)

Busken Huet zette daarmee een trend voor journalisten, publicisten en historici die in Indië
wonend of een band met Indië hebbend, aandacht vroegen voor het schrijvend
Compagniespersoneel. Over hun literaire kwaliteiten liet hij zich niet uit.

50 Termorshuizen 2001, p. 468-475 en p. 556-562; Praamstra 2007.
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5  Gerard Valette
Een van de eerste publicisten die geen archiefstukken nodig had voor zijn belangstelling van
de Indisch-Nederlandse literatuur was de in Semarang geboren bestuursambtenaar Gerard
Valette (1853-1922). Valette, de zwager van Louis Couperus, beschouwde zichzelf als halfjournalist en half-schrijver. Hij publiceerde korte verhalen in de Java-Bode die later
gebundeld werden uitgegeven als Baren en oudgasten (1880 in Nederland; 1881 in Indië).

Gerard Valette

In november 1879 publiceerde Valette een reeks artikelen over ‘Indië in den roman’ in de
Nederlandsche Spectator.51 Zijn aandacht behelsde eerder de Indische literatuur van begin
negentiende eeuw dan die van het schrijvend en dichtend VOC-personeel. Hij schreef
daarover in De Gids en De Nieuwe Courant. Valette was een van de oprichters van het
Koloniaal Tijdschrift (1912).

51 Nederlandsche Spectator 1 (p. 353-355) 15 (p. 369-371) en 22 november (p. 377-378) 1879. Tijdens zijn

ziekteverlof in Nederland (1879-1882) maakte Valette kennis met Multatuli. Zie over G.J.P. Valette: Busken
Huet, Litterarische fantasien en kritieken 25, 1884;. Nieuwenhuys 1978, p. 212-215; Vierhout-De Vries 2009.
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6  Samuel Kalff (1851-1932)
De jonge Saam of Sam Kalff, geboren op Oudjaarsdag in Zwolle, trok zich als kind het liefst
in zijn eigen wereld terug.52 De spreuk ‘J’aime la solitude’ was hem dan ook op het lijf
geschreven. Hij leed af en toe aan depressiviteit. Gezegd mag worden dat hij deze psychische
toestand van zijn moeder Catharina of Cato Muller (1824-1904) had geërfd en het gebrek aan
daadkracht van zijn vader.53 Hoewel zijn vader Gerrit Jurriaan (1818-1879) als kassier
bemiddeld leek, groeide Sam met zijn broers en zusters in nette armoede op. Op zijn derde
jaar ‘schuwde hij iedere aanraking met mensen buiten zijn omgeving’ en op zijn twaalfde en
veertiende vond hij ‘het leven en genoegens al van weinig waarde’, zou zijn moeder zich later
herinneren.54 Hij vertikte het te leren, wat de rector van de Kampense Latijnse school deed
verzuchten: ‘Als hij het niet kan, kan geen enkele jongen het’. En dus werd de jonge Samuel
naar een kostschool in Apeldoorn gestuurd. Maar Samuel bleek meer talent voor tekenen en
de letteren te hebben. Hij debuteerde in 1867 met de novelle Beelden in de tooverlantaarn
onder het pseudoniem ‘Raphaël’. Hij was toen 16 jaar. De liefde voor de literatuur en het
boek was hem niet vreemd. Hij was de kleinzoon van Samuel Muller, de hoogleraar van het
Doopsgezind Seminarium in Amsterdam. Zijn ooms waren de Amsterdamse mercator sapiens
en literatuurliefhebber Pieter (1821-1908) en de pamflettenverzamelaar Frederik (1817-1881)
Muller. Zijn jongere broer was Gerrit Kalff (1856-1923), de latere literatuurhistoricus en
hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de Leidse universiteit.
Na zijn schoolopleiding werd Samuel Kalff ingelijfd bij het Instructiebataljon in Kampen,
waarmee hij in het voorjaar van 1872 naar Indië werd gestuurd. Daar stond de Atjeh-oorlog
(1873-1914) op uitbreken. Kalff nam deel aan een expeditie naar Oost-Sumatra, maar werd
wegens dysenterie geëvacueerd naar Batavia. Na Kalffs herstel wist zijn oom Hendrik Muller
in het verre vaderland hem weldra te onttrekken aan de legerdienst. Volgens de
familieoverlevering had zijn oom hem uit ‘’t ijzeren pak’ verlost.
Samuel werd procuratiehouder en chef bij diverse handelshuizen op Java. Tijdens zijn
verlof in Holland in 1883 ontmoette hij de Haagse Thérèse Hoven (1860-1941). Ze
verloofden zich. Tijdens dit verlof vocht Samuel verbeten en achterdochtig de door hem
gedachte nalatenschap van zijn inmiddels overleden vader aan. Zo zeer zelfs dat zijn moeder
vraagtekens plaatste bij zijn verstandelijke vermogens: Sam ‘is niet meer normaal […] hij
wordt hoe langer hoe somberder en in zichzelf gekeerd’.55
Blijkbaar was Kalff van plan zich in Europa te vestigen maar zijn poging liep op niets uit.
Zijn boekhandel in de Amsterdamse Pijp evenals zijn handelsagentschap in Londen waren
geen succes. En dus werd het opnieuw Indië. Het eerste reistraject maakte hij met de boottrein
naar Genua. Zijn Italiaanse reisimpressies legde hij vast in Door Italië. Reis-herinneringen dat
in 1885 onder het pseudoniem ‘Een Indisch-gast’ verscheen . Conrad Busken Huet was vol
lof over Kalffs reisboek.56
52 Zie ‘S. Kalff †’. 1932; Kalff jr. G. en J. Kalff J.Azn 1950, p. 128-131; Van den Berg 1986; Termorshuizen

2001, p. 259-261, 498, 502, 713 n. 197 en p. 805; Paasman 2005 en Zuiderweg 2013.
53 Samuels moeder verzuchtte op sommige moment ‘Ik heb veel strijd en moeite in mijn binnenste’. Zijn vader
werd door zijn schoonfamilie Muller wel eens Jan Crediet, Jan Hen of Jan Salie genoemd (Maas 1998, p. 19).
54 Citaat via Maas 1998, p. 23.
55 Citaat via Maas 1998, p. 23.
56 Kalff jr. G. en J. Kalff J.Azn 1950, p. 129. Zelf had Busken Huet indertijd de reis in omgekeerde volgorde
gemaakt getuige diens Van Napels naar Amsterdam. Italiaansche reis-aanteekeningen (1877).
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Samuel Kalff en Thérèse Hoven

Reeds vanaf maart 1884 publiceerde het Soerabaiasch Handelsblad Kalffs ‘Europeesche
pennekrassen’ over zijn reis in voorjaar 1883 van Indië naar en door Europa.57 In januari 1885
adverteerde deze krant met Samuels nieuwe ‘Europeesche pennekrassen’ vastgelegd als
Batavus met diens ‘bekwame pen’, en in september zijn ‘knap geschreven “Militaire
pennekrassen”’.58
In Indië wachtte hem een aanstelling als corrector bij het Soerabaiasch Handelsblad en
officieel vanaf 1 november 1888 het redacteurschap van dezelfde krant voor een maandsalaris
van vijfhonderd gulden. Kalff combineerde in november en december dat jaar zijn
redacteurschap met zijn rubriek ‘Letterkundige Bijdragen’ die hij als ‘Batavus’ in de JavaBode publiceerde.59 Zijn voorganger van het Soerabaiasch Handelsblad, de scheidend
hoofdredacteur J.A. Uilkens (redacteur 1874-1888), had niet bepaald vleiend over Kalff
opgemerkt dat die voor een redacteur te weinig zitvlees had.60 Een collega-journalist merkte
op: ‘Nu – schrijven kan die heer wel, dat is zeker’ maar of zijn ‘trekvogelaard’ het achter de
schrijftafel zou uithouden, betwijfelde hij.61 Kalff was, zoals later zou blijken, meer in de
wieg gelegd voor globetrotter en kosmopoliet. Zijn wispelturig karakter, wat een familietrekje
was, maakte hem niet bij een ieder geliefd. Kalff was eerder de vrijheidslievende,
onafhankelijke journalist die er op uittrok dan de redacteur in een verveloos redactielokaal. 62
Het schrijven van de hoofdartikelen over de politieke en economische ontwikkelingen in Indië
liet hij aan anderen over.63 Het liefst ging Kalff zijn eigen weg zoals hij eigenlijk al vanaf zijn
jeugd deed. Zijn werkzaamheden als hoofdredacteur van het Soerabaiasch Handelsblad
(1888-1891) waren dan ook geen succes.
In november 1889 was een slecht te genezen bloedvergiftiging aanleiding voor verlof naar
Holland. Tijdens de overtocht naar Holland observeerde Kalff de gebeurtenissen op de
schepen waarop hij voer. Dat resulteerde in een zevental reisbeschrijvingen die hij als
57 Sommige bijdragen waren naamloos, andere waren ondertekend met S.K. of Batavus.
58 Soerabaiasch Handelsblad o.a. 04-06-1885 (cit.) en 03-09-1885 (cit.).
59 Zie onder andere de Java-Bode van 10, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 en 29 november en 1, 5, 10, 12,

13, 19, 20, 21, 23 december 1888.
60 In zijn afscheidswoord in het Soerabaiasch Handelsblad 27-10-1888, gepubliceerd in de Java-Bode 31-101888, introduceerde Uilkens zijn opvolger met de woorden: ‘Ook zijn wij het eens met den Javabode, waarin
gezegd werd, dat de heer Kalff voor redacteur te weinig zit heeft; doch dat is zijn zaak.
61 Waltham. ‘Brieven uit Javaasch Oosthoek. 15 oktober’. In: Java-Bode 20-10-1888.
62 Van de elf kinderen Kalff verbleven er acht voor kortere of langere tijd in het buitenland. Samuel ontmoette
zijn zuster Femina of Fee (1857-1927) in Indië en zijn broer en globetrotter Jacobus of Koos (1858-1911) in
Indië en Amerika.
63 Termorshuizen 2001, p. 260.
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Papageno in de Java-Bode van 5 tot en met 15 februari 1890 publiceerde. Zijn pseudoniem
had hij ontleend aan de vogelvanger in de opera Die Zauberflöte van Mozart.
Op 5 februari 1890 trouwden Samuel Kalff en Thérèse Hoven na een verlovingsperiode
van zeven jaar te Den Haag. Thérèse was die jaren in Engeland als onderwijzeres werkzaam
geweest. Ze had de middelbare onderwijsakte Engels cum laude gehaald (1889).64 Ook had ze
gepubliceerd in vaderlandse tijdschriften als Europa. Verzameling van uit- en inlandsche
lettervruchten ter beoordeling van wereldkennis en aangenaam onderhoud (1884), De
Hollandsche Lelie (1888) en Nederland. Verzameling oorspronkelijke bijdragen door
Nederlandsche letterkundigen.
De pasgehuwden reisden eerst naar Zuid-Frankrijk. Onderweg vulde Samuel zijn
schrijfportefeuille met impressies, die hij later als Batavus en Papageno in de Java-Bode zou
publiceren. Thérèse publiceerde dat jaar In ’t schemeruurtje bij tante Thérèse.
Nog voordat beiden voet op Javaanse bodem hadden gezet, konden de abonnees van het
Soerabaiasch Handelsblad al kennis nemen van Thérèse’s ‘Damescauseriën’. Op 1 mei 1890
hervatte Samuel zijn werkzaamheden bij het Soerabaiasch Handelsblad. Hij kreeg ook een
aanstelling als correspondent bij de Java-Bode.65 De Haagse krant Het Vaderland bood
Thérèse podium voor haar Indische impressies.66 In retrospectieve zou Thérèse Hoven
opmerken dat ze in Indië ‘zeer veel stof tot schrijven’ had opgedaan.67
De jonggehuwden waren wellicht vol goede hoop naar Indië afgereisd voor een
gezamenlijke schrijvers- en journalistencarrière. Over hun huwelijk is niets bekend, of het
moest zijn dat Thérèse de gebeurtenissen uit haar huwelijksleven versleuteld heeft
weergegeven in haar Indische romans die ze blijkbaar niet onder haar eigen naam heeft
durven publiceren. Onder het pseudoniem Adinda verscheen in 1892 Vrouwen lief en leed
onder de tropen waarin ze de mannelijke hoofdpersoon, vermoedelijk Samuel Kalff, had
afgeschilderd ‘als een door de tropenkolder aangetaste man met voze neigingen’.68 Welllicht
leed Samuel Kalff aan de typische familiekwalen waaraan de andere tien kinderen Kalff op
jonge en oudere leeftijd leden zoals zenuwziekte, stotteren, vage kwalen, onzekerheid,
opvliegendheid, in zichzelf gekeerdheid of zware melancholie.69
Een jaar later zette Thérèse Hoven haar echtgenoot opnieuw te kakken toen zij ditmaal als
Veritas het feuilleton ‘Een bruidskrans en een doornenkroon’ in de Java-Bode publiceerde (6
juni t/m 20 mei 1893). In 1895 verscheen het feuilleton in boekvorm. De redacteur van de
Java-Bode liet Therese’s aanklacht op haar huwelijk en Samuels kritische ‘Nalezing op een
Indischen roman’ over Thérèse’s feuilletons haast pesterig op dezelfde pagina afdrukken.
Op 27 juni 1891 drukte het Soerbaiasch Handelsblad de laatste ‘Dames Causerie’ van de
hoogzwangere Thérèse af. Twee maanden later werd bij de Haagse burgerlijke stand aangifte
64 ‘Therese Hoven’. In: Het Vaderland 01-04-1930; ‘Een oude dame over den ouden en nieuwen tijd. Gesprek

met Therese Hoven bij haar tachtigste verjaardag’. In Het Vaderland 29-03-1940; ‘De schrijfster Thérèse Hoven.
Overleden’. In: Het Vaderland dinsdag 12-12-1941. Zie tevens: Nieuwehuys 1978, p. 233-236 en 590; Van de
Loo 1996, p. 59-60; Literatuurmuseum Den Haag, knipselmap Thérèse Hoven; Zuiderweg 2013.
65 Als Papageno schreef hij in 1891 zijn artikel ‘Multatuli en Bratayoeda over A.M. Courier dit Dubekart’
waarin hij aandacht vroeg voor de in de Soerabaia Courant publicerende Courier dit Dubekart (1836-1885) die
onder het pseudoniem Brata-Yoeda wantoestanden op Java aan de kaak stelde. Java-Bode 4, 7, 11, 18, 21, 25 en
28 november en 2 december 1891 Na een veroordeling wegens laster had Courier dit Dubekart in de gevangenis
zijn aanklachten en andere stukken gebundeld in Feiten van Brata-Yoeda of Nederlandsch-Indische toestanden
(1872) (Nieuwenhuys 1978, p. 166, 169 en 581).
66 Instemmend citeer ik de derde stelling van Maas bij zijn proefschrift Pro Patria. Werken, leven en streven van
de literatuurhistoricus Gerrit Kalff (1856-1923) (1998), die luidt: ‘Veel vragen omtrent het vroege oeuvre van
Thérèse Hoven kunnen beantwoord worden door haar huwelijk met Sam Kalff nader onder de loep te nemen’.
Zie Zuiderweg 2013.
67 ‘De schrijfster Thérèse Hoven. Overleden’. In: Het Vaderland 12-12- 1941.
68 Maas 1998 p. 25.
69 Maas 1998 p. 22.
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gedaan van de geboorte van de levenloze zoon van ‘Renette [sic] Elisabeth Hoven […]
echtgenote van Samuel Kalff, dagbladschrijver, beiden wonende te Malang’ op 21 juli 1891.70
Ze scheidden op 6 april 1893.71 De echtscheiding tussen Samuel en Thérèse werd op 24
augustus 1893 in Amsterdam ingeschreven.72 Indië had beiden niet het geluk gebracht dat ze
hadden verwacht. Dat er sprake was van incompabilité d’ humeur moge duidelijk zijn.
Thérèse ging haar eigen weg in Holland.73 De familie Kalff was opgelucht.

Samuel Kalff en Thérèse Hoven

Op 31 maart 1891 was Samuel Kalff redacteur af en kon hij doen wat hij het liefste deed:
reizen naar Japan, de wereldtentoonstelling in Chicago bezoeken en tijdelijk in Nice en andere
Europese steden verblijven. Evenals het publiceren in dertig meest uitlopende Indische en
Nederlandse kranten en tijdschriften onder zijn eigen naam maar ook als S.K., Batavus en
Papageno. Met ijzeren regelmaat schreef Kalff over de VOC, de koloniale geschiedenis,
cultuurhistorische gebeurtenissen, Indische bellettrie74 en egodocumenten.
 Bloemlezingen
Tussen 1893 en 1916 publiceerde Kalff vijf bloemlezingen waarin hij ook aandacht had voor
het proza en de poëzie van het schrijvend Compagniespersoneel.

70 Haags gemeentearchief, virtuele studiezaal, 195.242.171.17, 19 juli 1891-1 augustus 1891, fiche 1013,

afbeelding 15, akte 1989 vermeldt de geboorte op 21-07-1891 en de aangifte in Den Haag op 22-07-1891.
71 Voor Thérèse was een pensioen vanuit Amsterdam geregeld (Haags Gemeentearchief, bevolkingsregister Den
Haag, p. 96226).
72 Noord-Hollands Archief, Gemeente: Amsterdam, Aktenummer: reg.23; fol. 7v.
73 In een van de vele interviews blikte Thérèse Hoven terug op haar eenjarig Indisch verblijf. ‘Ik ben begonnen
met in couranten te schrijven, Indische bladen. Toen ik uit Indië terug was, ben ik me eerst op het schrijven van
verhalen gaan toeleggen, want ik wou financiëel onafhankelijk zijn’ (Den Gulden Winckel (1906)). Een wat
ongelukkige opmaak van de redactie van het jubileumnummer 1898-1923 van Panorama verenigde nog eenmaal
Thérèse met haar voormalige schoonfamilie. De foto van de op 31 augustus 1923 overleden Gerrit Kalff werd
geplaatst op dezelfde pagina als het feuilleton ‘De lokstem van het Noorden’ van Thérèse Hoven. Precies bij de
passage: ‘Hij had zich drie dagen onberispelijk gedragen en geen druppel whiskey meer aangeraakt. Zijn ogen
stonden dan ook lang zoo lodderig niet als anders en hij toonde meer belangstelling in zijn vrouw dan hij in
langen tijd gedaan had’ (Panorama, ‘Jubileumnummer 1898-1923, 19-09-1923’, p. 13). Het was puur toeval.
Foto en tekst hadden niets met elkaar te maken.
74 Reeds in 1889 had Kalff van de toenamige redacteur J.H. Tersteeg van de Java-Bode podium gekregen voor
zijn artikelenreeks ‘Een oud-Indisch tooneelspel’ waarin hij in vijf afleveringen het toneelstuk Kraspoekol; of de
slaaverny van Dirk van Hogendorp had besproken. Kalff deed dat onder zijn pseudoniem Papageno (Java-Bode
12, 13, 14, 27, 28-06-1889).
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 Herinneringen en schetsen (1892)
Nog voor zijn repatriëring verscheen in oktober 1893 Herinneringen en schetsen (1892) is een
bundeling van verhandelingen die Kalff als Papageno in de Java-Bode had gepubliceerd. De
enige dichtende Compagniesdienaar in deze bundel, is de jurist en raad van justitie Aernout
van Overbeke (1632-1674). Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië dat Kalffs
Herinneringen en schetsen signaleerde, stelde dat het boek ‘een vagen, kleurloozen titel’ had,
maar dat de samensteller er wel in geslaagd was ‘deze voortreffelijke geschied- en
letterkundige studiën aan de ephemère Indische pers te ontrukken’. Aldus de anonieme
recensent, vermoedelijk hoofdredacteur P.H. Ritter, in de rubriek ‘Leestafel’ op 3 december
1892.
 Uit Oud en Nieuw Oost-Indië (1894)
Twee jaar later verscheen van Samuel Kalff Uit Oud en Nieuw Oost-Indië (1894) waarin hij
aandacht vroeg voor de predikant François Valentijn, opperkoopman Johan Josua Ketelaar
(1659-1718) en opperkoopman en gezaghebber van Java’s Oosthoek Dirk van Hogendorp.
Voor de titel voor zijn bloemlezing had Kalff zich laten inspireren door het omvangrijke
historisch naslagwerk van François Valentijn.
Uit Oud en Nieuw Oost-Indië werd goed ontvangen, getuige de samensteller van de rubriek
‘Leestafel. Indische boeken’, wellicht eveneens P.H. Ritter, in Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indië op 20 juni 1894. Die vond Kalffs bloemlezing ‘de beste in de reeks’ van
de gerecenseerde boeken omdat Kalff in Uit Oud en Nieuw Oost-Indië ‘zijn groote kennis van
de maatschappelijke toestanden uit den tijd der Compagnie op aangename wijze heeft
verwerkt’ en ‘zich een duidelijk beeld [heeft] gevormd van den handel en wandel der
Compagnies dienaren, en daarbij duidelijk aangetoond, dat er veel kaf onder het koren
school’. De anonieme recensent vond de opstellen vanwege Kalffs ‘merkwaardige
belezenheid’ wel boeiend, maar hij had ook kritiek. Hij meende dat Kalff met zijn vele
zijpaden en citaten zijn lezer vermoeide. Desondanks verwachtte hij veel van Kalffs boek.
 Oost-Indisch landjuweel (1902)
In 1902 publiceerde Samuel Kalff de eerste bloemlezing met louter Indisch-Nederlandse
literatuur, getiteld Oost-Indisch landjuweel (1902). Als motto voor zijn bundel had Kalff een
citaat uit het Sociaal Weekblad gekozen: ‘Wordt het niet tijd dat de geschiedenis van Indië en
de wetenschap der Indische toestanden verheven worden tot verplichte leervakken op uwe
scholen, van de allerhoogste tot de allerlaagste?’ Kalff kon zich vinden in deze tot op vandaag
actuele woorden van de kapitein van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger Jan Prosper
Schoemaker die er vervolgens aan toevoegde dat de Nederlander ‘weinig bekend met zijn
koloniale geschiedenis’ was.75 Kalff stelde de vraag: ‘Waarom zijn er zo zooveel
Nederlandsche chrestomathieën [bloemlezingen], en geen enkele Nederlandsch Indische?’
Het antwoord was volgens hem simpel: omdat de ‘bloemen’ of teksten nog schaars waren.
Immers getoetst op esthetische normen als vorm, rijkdom van gedachten of voorstelling, of op
stijl en vernuft, voldeden vele teksten niet aan de criteria van de samenstellers van de
bloemlezingen. Kalff daarentegen dacht een oplossing gevonden te hebben door er ook de dan
nog ongebruikelijke domeinen als geschiedenis, etnologie, reisbeschrijving, romantiek,
biografie, natuurkennis, fabelleer en topografie bij te betrekken, zodat hij zijn tekstcorpus kon
uitbreiden. Alleen dan zou de Indische melati volop kunnen bloeien en geuren in het
bloemperk van de literatuur. Door zich niet tot de literaire kwaliteiten van een tekst te
beperken maar ook de thematische aspecten erbij te betrekken, stond Kalff aan de basis van
een werkwijze die door anderen zou worden gevolgd. Die vulden en vullen tot op de dag van
vandaag Kalffs voorgestelde tekstcorpus aan met bronnen uit binnen- en buitenlandse
75 Kalff 1902, p. V.
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bibliotheken, archieven en musea. Kalff had, zoals we zullen zien, na de publicatie van OostIndisch landjuweel de sleutel van de schatkamer vol Oost-Indische literatuur in handen.
Maar niet iedereen dacht erover zoals Kalff. Bijvoorbeeld criticus Willem Gerard van
Nouhuys (1854-1914) vond Oost-Indisch landjuweel als bloemlezing teleurstellend en een
‘curieuze bundel’. Kalff had veel teksten ‘nagezocht en doorsnuffelt’, maar Nouhuys
oordeelde: ‘de totaal-indruk is van een bonte verzameling, […] kortom iets dat niet geeft wat
de titel Landjuweel belooft’. Bij een landjuweel werd in het verleden immers gestreden om
het schoonste goed. En daarom was het Kalff volgens Van Nouhuys niet gelukt een
bloemlezing uit de Indische literatuur samen te stellen, waarin de bloemen konden wedijveren
om hun schoonheid.76
De redacteur van het maandelijks tijdschrift Onze Eeuw, predikant G.F. Haspels (18641916), dacht er heel anders over. Haspels stelde dat Kalff juist wel in zijn opzet was geslaagd,
want na een eerste lezing bleek volgens hem Oost-Indisch landjuweel ‘een kolonialen
letterschat’, waarna hij uitriep: ‘Welk een rijkdom!’ Reisverhalen naar en van Oost-Indië
werden afgewisseld met fragmenten uit het Dagh-Register van het Bataviaas kasteel en met
poëzie. Haspels vond dat verzamelaar Kalff door ook andere paden te betreden de oude
rechtsregel ‘audi et alteram partem’ - hoor ook de tegenpartij - terecht in praktijk had
gebracht. Als voorbeeld noemde hij Kalffs aandacht voor de Indische natuur van MiddenJava, zoals die in Javaense reyse (1666) werd beschreven door de opperkoopman Rijklof van
Goens (1619-1682). Volgens Haspels had Kalff zijn standpunt duidelijk gemaakt: ‘dat
Nederland maar niet vergete welke rijke herinneringen – en dat zijn niet de minste schatten –
en welk een rijke toekomst het in Indië wachten’. Dat waren niet alleen de tastbaar geldelijke
herinneringen maar evenzo die op het gebied van wetenschap, godsdienst en kunst.77

Oost-Indisch landjuweel (1902)

Kalffs bloemlezing Oost-Indisch landjuweel bestaat uit twee afdelingen: proza en poëzie. In
de afdeling proza gaf Kalff ruim baan aan de Compagnieschrijvers Nicolaus de Graaff (16191688), Arnout van Overbeke, François Valentijn, Georg Rumphius (1627-1702), de reeds
genoemde Rijklof van Goens, Philippus Baldaeus (1632-1672), Jacob Metzlar (1751-1824),
Johan Splinter Stavorinus (1739-1788), Wouter Schouten (1638-1704) en Joan Nieuhof. In de
afdeling poëzie was er plaats voor de VOC-dichters De Marre, Van Helmond en Camphuys,
maar ook voor dichters uit de Republiek die een band met de VOC hadden, zoals Pieter

76 Nouhuys 1902, p. 508 en 509.
77 Haspels, Karsten en Smissaert 1902, p. 172. Haspels citeerde van Goens: ‘Het land is aldaer soo rijck van

schoone rivieren ende springende waeteren, dat de nature schijnt een proeffstuck van vermaeck geformeert te
hebben om haer selffs te verheugen’.
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Corneliszoon Hooft en Joost van den Vondel. Voor het eerst werden Compagnieschrijvers in
een adem genoemd met de groten uit de Nederlandse literatuur, met een Hooft en Vondel.
 Van ’t oude Batavia (1903)
In 1903 publiceerde Kalff Van ’t oude Batavia. In het eerste tevens titelhoofdstuk gaf hij een
literatuur- en cultuurhistorische impressie van het dagelijks leven in de hoofdstad van de
VOC in Oost-Indië. Voorts vroeg hij aandacht voor de boetezang die Willem van Haren
(1710-1768) had geschreven ter gelegenheid van de Chinezenmoord in 1740. In de
navolgende hoofdstukken vervolgde Kalff zijn beschrijving van de opkomst en het
wegkwijnen van ‘de Koningin van het Oosten’ waarbij hij zich baseerde op indrukken van
schrijvend en dichtend Compagniespersoneel, maar ook van anderen die nimmer in OostIndië waren geweest maar er wel over hadden gelezen.
 De “Loffelycke Compagnie” (1916)
Met De “Loffelycke Compagnie” (1916) gaf Samuel Kalff een historisch overzicht van de
VOC in Oost-Indië, waarin hij inging op de komst van de eerste Europeanen in Oost-Indië, de
oprichting van de VOC, de stichting van Batavia, de bevestiging en de uitbreiding van het
bestuur van de VOC in Oost-Indië, het verval van de VOC. Kalff besloot De “Loffelycke
Compagnie” met het bestuur van maarschalk en gouverneur generaal Herman Willem
Daendels (1807-1811) en de laatste gouverneur-generaal Jan Willem Janssens (1811) in de
rang van luitenant-generaal aan de vooravond van de overgang van het voormalig
kroonjuweel van de in 1798 formeel ontbonden VOC in Engelse handen (Engels
tussenbewind (1810-1811).
 Samuel Kalff, ‘aarts-snuffelaar’
In oktober 1893 keerde Samuel Kalff voorgoed naar Holland terug. Als ‘oud hoofdredacteur
van Soerabaiaasch Handelsblad’ vestigde hij zich mede op aanraden van vrienden op 11
november 1893 in Apeldoorn op de Loolaan. Vanuit zijn huis was paleis Het Loo met zijn
park en koninklijke domeinen op zeer korte loopafstand. Hij wandelde er vaak en verkende
ook de omgeving van Apeldoorn wat hem de nodige stof tot schrijven gaf. Het gebeurde
weleens dat de Java-Bode Samuels ‘Nederlandsche Brieven’ en Thérèse’s of Fanny’s ‘Dames
praatje’ zij aan zij afdrukte.78 Soms werden beider publicaties in Nederlandse tijdschriften in
een adem vermeld. Op 30 oktober 1894 verhuisde Kalff naar Amsterdam en later naar
Haarlem79 waar zijn moeder en zusters woonden.80
Samuel moest van de pen leven. Hij schreef maandelijks in dertig tijdschriften zo’n 200
gulden per maand bij elkaar. Daarnaast waren er zijn bijdragen als Papageno in de Java-Bode.
De keerzijde van het vele publiceren leidde, zoals we in de paragraaf ‘F. de Haan, “den
kundige vorscher”’ kunnen lezen, in 1910 tot zijn letterdieverij van een artikel van F. de
Haan.
In augustus 1901 trouwde Kalff met Maria Frederika (Marie) Berteling (1877-1939).81 De
familie Kalff hoopte dat dit huwelijk Samuel meer geluk zou brengen. Het echtpaar woonde
achtereenvolgens in Oosterbeek, Haarlem,82 Hilversum en vanaf oktober 1922 met hun
78 ‘Bijvoegsel’ van onder andere 07, 24 en 28-02 en 28-11-1894.
79 Op de Parklaan 53.
80 Kalff en Kalff 1950, p. 130.
81 Ze trouwden in Renkum (Gelders archief, archief 0207, reg. nr. 7894, aktenr. 27 (02-09-1901)); Kalff jr. G. en

J. Kalff J.Azn 1950, p. 185. Samuel was 49 jaar oud en Marie 24 jaar. Marie baarde hem twee kinderen: de
gehandicapte Frederik (Oosterbeek 1902-Hilversum 1910) (Gelders archief, arch. nr. 0207, reg. nr. 7802, aktenr.
8 (01-09-1902); Noord-Hollands archief, aktenr. 445, (15-12-1910)) en Gabriëlle Catharina (Haarlem 1903-De
Bilt 1948) die in december 1931 weer naar Soest terugkeerde (De Soester 23-12-1931).
82 Kalff woonde in 1903 op de Tetterodestraat 25 (Noord-Hollands archief, Adresboek gemeente Haarlem 0109-1903) en in 1904 en 1905 op de Bos(ch) en Vaartstraat 39 (Noord-Hollands archief Haarlem’s Dagblad o.a.
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dochter in Soest.83 Nog eenmaal bloeide het journalistenhart in Samuel op toen deze
voormalige hoofdredacteur van het Soerabaiasch Handelsblad meende het in de lokale krant
te moeten opnemen voor een naar zijn mening door de plaatselijke slager niet goed geslacht
varken.84
In 1916 werd het lang verbroken contact tussen Samuel en zijn jongere broer, de
hoogleraar Gerrit hersteld. Gerrit beschouwde zijn broer als een ‘diep ongelukkige man’.85
Vanwege zijn kaarsrechte postuur en goede gezondheid kreeg hij in zijn laatste woonplaats
de bijnaam ‘God van Soest’. In zijn laatste levensjaren leefde Samuel Kalff sober, sloeg
iedere benoeming af,86 vernietigde zijn artikelen en bezat zelfs geen exemplaren van zijn
eigen boeken. Hij overleed achter zijn schrijftafel op Nieuwjaarsdag 1932 in het
schrijversharnas. De dag ervoor had hij met zijn vrouw Marie en dochter Gabriëlle die sinds
kort weer bij haar ouders woonde, zijn tachtigste verjaardag gevierd.87
Het Algemeen Dagblad vroeg op 9 januari 1932 in de rubriek ‘Nederlandsch Indië’
aandacht voor Kalffs overlijden. De krant karakteriseerde hem als ‘Kenner van Ned. Indië’s
geschiedenis’ en vermeldde: ‘Wijlen Kalff schreef veel over koloniale onderwerpen, over de
“petite coloniale histoire” vooral, waaromtrent hij kon vertellen als weinigen’. En besloot het
herdenkingsartikel met ‘Kalff hield veel van Indië en had steeds een open oog voor het vele
goede van land en volk’. Ook de Telegraaf van 10 januari 1932 had aandacht voor Kalffs
overlijden. Het Bataviaasch Nieuwsblad herinnerde zijn lezers op 11 januari 1932 aan Kalff
als de voormalige hoofdredacteur van het Soerabaiasch Handelsblad die bekend was
geworden als Indisch historicus en die nog tot voor kort regelmatig over de Indische
geschiedenis had gepubliceerd in het Koloniaal Weekblad en in het orgaan van de
Vereeniging van Indische Verlofgangers.
De Indische verlofganger waarin Kalff veelvuldig aandacht voor de VOC had gevraagd,
publiceerde postuum op 15 januari 1932 zijn laatste bijdrage ‘Een Chineesch gezandschap te
Batavia’. De zich Omega noemende journalist van De Sumatra Post merkte in zijn in
memoriam over Kalff op: ‘Zijn vruchtbaarheid als schrijver is waarlijk fenominaal geweest!’
Hij bracht hem in herinnering als een ‘in stilte ijverig voortwerkende scribent’ en ‘een
merkwaardige figuur’, die zijns gelijke niet had en die met zijn vele bijdragen de koloniale
tijd bij vele lezers onder de aandacht had gebracht.88 Hij kon het niet nalaten nog even aan
Kalffs huwelijk met Thérèse Hoven te refereren:
Hij is ook in Deli geweest, lang geleden. Hij was toen getrouwd met Therese Hoven,
de later bekende schrijfster, maar dat huwelijk is door echtscheiding ontbonden. Zij
01-09-1904 en 02-09-1905).
83 Als beroep liet Kalff letterkundige vermelden. Hij woonde met zijn gezin op de Julianastraat thans Julianalaan
51 (Archief Eemland Soester Courant 23-03-1928; idem De Soester 24-03-1928; Naamlijst voor den
interlocalen telefoondienst 1929 gevonden onder Baarn).
84 Archief Eemland De Soester 23-08-1926.
85 Of zoals Gerrit Kalff die op oudere leeftijd milder over zijn familie gestemd raakte, het aan zijn oudste broer
Jacob Kalff (1850-1937) in zijn brief van 10 september 1916 verwoordde: ‘want welke vrienden heeft hij? Naar
wie kan hij zich richten, indien hij eens voor het feit gesteld wordt, dat hij deze wereld vaarwel zal moeten
zeggen?’ (Maas 1998, p. 263 n. 183 (cit.)).
86 Hoewel hij wel bestuurslid was van het Multatuli Museum, sloeg hij de hem aangeboden lidmaatschappen van
het Historisch Genootschap te Utrecht en van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde af (De
Indische Verlofganger 1932, p. 441; G. Kalff jr. en J. Kalff J.Azn 1950, p. 131).
87 De Soester 09-01-1932 vermeldde Kalffs overlijden; ook Gemeente Soest, inv. nr. 452, akte 3, 02-01-1932.
Zijn weduwe Marie verhuisde in augustus 1932 naar De Bilt (De Soester 23-07-1932,); Stadsarchief Amsterdam,
T. Stibbe, Archief van de Familie Kalff, toegangsnummer 1479, p. 31, inv. nrs. 347 en 349.
88 De Sumatra Post 26-01-1932. Omega was het pseudoniem van de publicist, journalist en historicus J.F.L.
Balbian Verster (1861-1939) die vanaf 1898 als Amsterdams briefschrijver verbonden was aan De Sumatra Post
– mededeling Gerard Termorshuizen op 11-01-2011.
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heeft toen haar eerste pennevrucht doen verschijnen. „Vrouwen lief en leed onder de
tropen” onder het pseudoniem Adinda.

Samuel Kalff -- Overlijdensakte Samuel Kalff

Met zijn vele publicaties spiegelde Kalff zich aan Multatuli, over wie hij de Multatuliopstellen (1904) had samengesteld,89 maar hij keek op naar Conrad Busken Huet. Samuel
Kalff was de goed gedocumenteerde chroniqueur van de ‘grande’ en de ‘petite histoire
coloniale’, met zijn geheel eigen stijl vol humor en typische oer-hollandse uitdrukkingen. Hij
was een veelschrijver in de positieve zin van het woord. Kalffs Fundgrube was Valentijns
Oud en Nieuw Oost-Indiën, het Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia van J.K.J. de
Jonge en de vele publicaties van de jurist en Bataviase landsarchivaris J.A. van der Chijs die
onder handbereik klaar lagen. Hij citeerde graag de Franse schrijver en filosoof Voltaire, de
Duitse filosoof Arthur Schopenhauer, de Duitse dichters Heinrich Heine en Georg Büchner.
Ook putte hij uit zijn ijzeren geheugen. Daarom werd Kalff wel eens vergeleken met ‘een
mijn van historische anecdoten, waarmee hij zijn pennevruchten lardeerde’.90 Hij was de
eerste die uitgebreid publiceerde over het Batavia ten tijde van de VOC en over het schrijvend
en dichtend Compagniespersoneel. Daarmee ging Samuel Kalff de Bataviase archivaris F. de
Haan met diens Oud Batavia voor.

Bibliografie der boeken en artikels van S. Kalff (1851-1932)

89 Herman Robbers (1904) merkte over de Multatuli-opstellen op:‘Wel onderhoudende lectuur geeft dit boekje,

maar.. er staat weinig in over Multatuli en heelemaal niets nieuws of bizonders over wien dan ook’.
90 De consequentie hiervan was, zo merkte een anonieme journalist in De Sumatra Post van dinsdag 26-01-1932
op, dat Kalff in zijn vele publicaties in de vele tijdschriften en kranten twee tot driemaal dezelfde anekdote
verwerkte.
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Al met al liet Samuel Kalff een fikse hoeveelheid artikelen na die hij tussen 1894 en 1932 had
gepubliceerd. Hij schreef over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de VOC-tijd zoals
Bataviase bestuurders, over de reeds genoemde François Valentijn, Willem van Haren, Dirk
van Hogendorp, over ziekenbezoekers, kunstschilders, dichters, toneel, muziek, pöezie,
schelpenkabinetten, Indische boekerijen, jaarboekjes, typisch ambtelijke VOC-taal en idioom, over familie- en gezelschapsleven, eten en drinken, feestdagen, marinefeesten, de
gedenkdag 1619-1919, numismatiek, geneeskunst, natuuronderzoekers, dominees, de eerste
twee Bataviase kranten, paskwillen, het Kasteel van Batavia, het stadhuis, de schouwburg,
scholen, sociëteit, de Nederduitse of Grote Kerk, de Portugese buitenkerk, de sterrenwacht of
observatorium, logementen, stadspoorten, buitenplaatsen met de karakteristieke Europese
huizen, Chinees, Mongools, joods en islamitisch Batavia en over Franse en Duitse inwoners.91
Kalff publiceerde ze in onder andere Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, De Indische gids,
Elsevier geïllustreerd maandschrift, Indië geïllustreerd weekblad voor Nederland en
koloniën, Koloniaal tijdschrift, Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde, Het
Nederlandsche zeewezen, Vragen van den dag, Nederlandsch-Indië. Oud & nieuw, Onze
koloniën, Onze vloot, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Eigen
haard, Onze aarde en zelfs in Inter-Ocean A Dutch East Indian Magazine.
Vanwege de vele uiteenlopende onderwerpen in de Indische en Nederlandse koloniale en
culturele geschiedenis werd Kalff ook wel eens ‘aarts-snuffelaar’ genoemd.92
Van 23 tot 30 mei 1932 werd Kalffs bibliotheek samen met andere boekverzamelingen
geveild door J.L. Beijers Antiquariaat N.V. in Utrecht.93 Op 26 mei kon op de collectie
Nederlands-Indië worden geboden en op 30 mei op de boekenkasten.

91 Kalff jr., G. stelde het 34 pagina’s tellende bibliografisch overzicht samen. Hij vermeldde tevens Samuels
pseudoniemen: Rafaël (1867), Indisch gast (1885), Batavus (1886-1889), Papageno (1889-1914 ) en Sjoerd
Sleksma (?-1902); S. K. (1892-1932) (Stadsarchief Amsterdam, T. Stibbe, Archief van de Familie Kalff,
toegangsnummer p. 31-32, inv. nrs. 350-372; idem, p. 46, inv. nr. 669 (Bibliografie van de boeken en artikelen
van Samuel Kalff over de periode 1851-1932 door Gerrit [Gerritz.] Kalff jr. [1889-1955] 1948-1949 (1 omslag)).
Gerritz. Kalff (1880-1955) vermeldde dat ‘Naar volledigheid is verstandigerwijs niet [is] gestreefd!’ Tevens
vermeldde hij dat hij de vindplaatsen. De woorden ‘volledigheid’ en ‘niet’ zijn door hem onderstreept.
92 De bijnaam was afkomstig van de uitgever van het advertentieblad Bloemendaal’s editie (Noord-Hollands
archief 01-06-1929).
93 De andere bibliotheken waren van de predikant J. Knottebelt en de jurist J. Acquoy (Catalogus van een
belangrijke verzameling boeken […] en uit verschillende andere bibliotheken en nalatenschappen [verkooping
23- 30 mei 1932]). Utrecht: J.L. Beijers. Het lot Nederlands Oost-Indië (p. 82-89, nummers 1374-1474) was
vermoedelijk afkomstig uit Kalffs bibliotheek. Het bestond uit 101 nummers waaronder Priangan en Oud
Batavia van F. de Haan en de afzonderlijke delen van het Plakaatboek en de Realia. In het geraadpleegde
examenplaar zijn alleen Jan de Marre’s Batavia en Valentijns Oud en Nieuw Oost-Indiën aangestreept.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

7  F. de Haan (1863-1938)
Ook F. de Haan voelde zich door Conrad Busken Huet op het spoor van de koloniale
geschiedenis gezet. Nadat hij in zijn geboorteplaats Leeuwarden het Stedelijk Gymnasium
had afgerond, ging De Haan in Utrecht klassieke letteren studeren (1884). Na zijn promotie
(1892) wilde hij naar Indië, maar de geneeskundige keuringscommissie achtte hem voor de
tropen niet sterk genoeg. En dus ging De Haan op eigen risico naar Indië.94 F. de Haan – zijn
voornaam Frederik werd slechts met de letter F aangeduid – werd leraar van de kinderen van
de Riouwse vorst. Al snel had hij belangstelling voor de geschiedenis van de VOC. Vrijwel
dagelijks was hij te vinden in het archief op Rijswijk, waar hij per dag werd betaald voor het
ordenen van archiefstukken. Inmiddels had hij woonruimte gevonden op Kebon Sirih 50. Zijn
eerste publicatie ‘De “Académie de Marine” te Batavia’, over de door gouverneur-generaal
Van Imhoff in 1743 opgerichte opleiding, verscheen in 1895 in het Tijdschrift voor Indische
Taal-, Land- en Volkenkunde dat door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen werd uitgegeven. De wegen van De Haan en dit genootschap zouden elkaar
gedurende de vele jaren die volgden, blijven kruisen.
Vanaf 1 maart 1898 assisteerde De Haan officieel de archivaris, Van der Chijs. Hoewel De
Haan was belast met de inventarisatie van de archieven van de directies ‘Cultures, ’s Lands
Middelen en Domeinen, en ’s Lands Producten en Civiele Magazijnen’, ging zijn
belangstelling meer uit naar de publicaties van het Bataviaasch Genootschap en het
verzamelen van bronnen over de VOC.95 Het kon dan ook niet anders of De Haan werd op 13
december 1899 ontheven van zijn taken.96
Op 1 februari 1900 volgde een nieuwe aanstelling. Ditmaal met de opdracht ‘historisch
onderzoek in te stellen naar den oorsprong en de ontwikkeling, de werking en de gevolgen
van het door de Oost Indische Compagnie ten opzichte van de Preanger Regentschappen
gevolgd stelsel’.97 Hoewel zijn aanstelling tot 1 januari 1902 liep, bleef De Haan doorgaan
met het verzamelen en het publiceren van de bronnen. Op 24 november 1905 volgde hij de
overleden landsarchivaris Van der Chijs op,98 die de Inventaris van het ’s Lands Archief te
Batavia (1602-1816) en het Nederlandsch-Indisch plakaatboek, 1602-1811 had samengesteld
en werkte aan het Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer te
plaetse als over geheel Nederlandts-India. De Haan voltooide het werk van zijn voorganger.
94 De Haan was op22 juli 1863 in Leeuwarden geboren. Hij promoveerde op 12 april 1892 cum laude bij H. van
Herwerden op Annotationes ad Demosthenis quae fertur orationem Lacriteam. Zie ook: Vogel 1937A, k. 171172; De Telegraaf 17-08-1938; Indische Courant en De Sumatra Post 19-08-1938; Verhoeven 1938A;
Verhoeven 1938B; Stapel 1938-1939; Nieuwenhuys, Rob.‘Heimwee naar het archief: over F. de Haan (18631938)’ in: De Haan 1984; Jaquet 1991.
95 Frits Jaquet die met anderen in 1977 was belast met de zgn. Pasar Ikan-archieven vond de archieven van
‘Cultures en Middelen en Domeinen, en Producten en Civiele Magazijnen’ in de chaos van 1200 meter papier
(Jaquet 1991 p. 11). De Haan onttrok later circa 1200 kaarten en tekeningen aan dit archief en vormde daarmee
de ‘Collectie De Haan’. Ook stelde hij een plaatsingslijst samen op de in 1917 aan het archief overgedragen
doop-, trouw- en begraafboeken. Tevens liet hij een aantal banden opnieuw inbinden (Balk, Van Dijk en
Kortlang in: Balk en Kortlang 2007, p. 160-168, m.n. p. 162.
96 Nederlandsch Archievenblad 1899-1900, 1900, p. 118; let wel hier wordt als ontslagjaar ‘1890’ vermeld;
door Jaquet (1991, p. 11) gecorrigeerd in 1899.
97 Jaquet 1991, p. 11 (cit.).
98 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch- Indië berichtte op 25-11-1905:‘Benoemd: tot Landsarchivaris,
Dr. F. de Haan, thans met de waarneming dier betrekking belast’.
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F. de Haan

 Priangan (1910-1912)
De Haan combineerde deze werkzaamheden met zijn archiefonderzoek naar de Preanger. Dat
resulteerde in Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot
1811 (1910-1912). De Haan kreeg bij de samenstelling de hulp van belangstellenden in Indië
en Holland. Hij bedankte het Bataviaasch Genootschap voor zijn interesse en ‘onbekrompen
zorg’.99 Deze vierdelige, in twee banden gebonden geschiedschrijving van dit bergachtige
gebied op West-Java,100 leverde hem het erelidmaatschap van het Bataviaasch Genootschap
voor Kunsten en Wetenschappen op.101 Voor de leden van het genootschap was het boek
gratis verkrijgbaar, maar de belangstelling was zeer gering.102
Zelf omschreef De Haan Priangan als een compilatie van de meest uiteenlopende typen
documenten, zoals reisjournalen, resoluties en brieven over de VOC, die hij van een zakelijk
commentaar had voorzien. Hij gaf zijn visie op de Compagniesamenleving vanuit een
negentiende-eeuwse historiografie met door patriottisme gekleurde voorstellingen.103
Het eerste deel van Priangan met een historisch overzicht en personalia van belangrijk
VOC-personeel kreeg van De Haan het motto: ‘Elke degelijke ontsluijering van ons ancien
régime is eene baat voor de toekomst’, dat hij had ontleend uit de Aanteekeneningen over
koloniale onderwerpen (1864) van de ambtenaar in Nederlands-Indië en minister van
Koloniën Engelbertus de Waal (1821-1905).104
99 De Haan 1910, I, voorwoord. De Haan kreeg de hulp van overste H.D. H.Bosboom (1849-1929) en R.A.
Kern (1875-1958), begonnen als aspirant-controleur in de Preanger regentschappen en later benoemd tot
controleur van het Binnenlands Bestuur, die voor hem naspeuringen deden in het Rijksarchief in Den Haag.
Natuurlijk had De Haan ook de beschikking over de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap maar hij
leende ook exemplaren van de bevriende jurist N.P. van den Berg die ook met Van der Chijs bevriend was
geweest, en van de oud-dirigerend officier van gezondheid eerste klas in Soekaboemi J.M.H. van Dorssen
(1845?-1929) (voorwoord deel 2, p. VI).
100 Het Sundanese Preanger betekent verblijfplaats van de goden (hyang-hyang).
101 Notulen 25 april 1915. Overigens was De Haan sinds 4 oktober 1898 al buitengewoon lid. Via Jaquet 1991,
p. 2, n. 4. Ook Bataviaasch Nieuwsblad 19-12-1913.
102 Deel 1 en 2 kostten elk bij verschijning 6 gulden inclusief frankering. Voor de leden van het Bataviaasch
Genootschap 3 gulden (Bataviaasch Nieuwsblad vanaf 25-10-1910 en 30-03-1911). Jaquet (1991, p. 12)
vermeldde hierover: ‘Op het schutblad van zijn [De Haan - az] privé-exemplaar, dat in het bezit is van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden, schreef De Haan: “Het publiek: In Notulen
Verg. 13 maart 1914 (dl. LIII, blz. 26) wordt uitdrukkelijk geconstateerd dat de belangstelling (van het Bat.
Gen.) getoond voor het betrekken van exemplaren (van mijn werk, die ze op verzoek kosteloos konden krijgen)
zeer gering geweest is”.’
103 Nieuwenhuys in: De Haan 1974, passim.
104 De Waal 1865, IV, p. 309.
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Zijn opleiding tot classicus verloochende De Haan niet bij de keuze van het motto voor
deel drie van Priangan. Dit deel dat met deel vier in één band is gebonden, bestaat uit
‘Bijlagen’ en ‘ Excursen’. Hij koos een citaat uit de Annales van Tacitus: ‘Pleraque eorum
quae rettuli quaeque referam parva forsitan et levia memoratu videri non nescius sum […];
nobis in arto et inglorius labor […]; non tamensine usu fuerit introspicere illa primo aspectu
levia’.105 De vertaling luidt: ‘De meeste onderwerpen die ik heb behandeld en nog zal
behandelen, zijn zo op het oog niet belangrijk. […] Voor ons is er maar een zeer beperkt
terrein […]. Toch is het wellicht niet helemáál nutteloos een nadere blik te werpen op die op
het eerste gezicht onbelangrijke aangelegenheden’. Waarmee De Haan zich achter Tacitus
schaarde, die zijn geschiedenis vergeleek met de Romeinse geschiedenis. Voor De Haan was
er de geschiedenis van de VOC. Met zijn pessimistische invalshoek deed De Haan niet voor
Tacitus onder. Hij deelde diens mening dat gebeurtenissen uit het verleden historici stof tot
schrijven boden.
De eerste recensie van het eerste deel van Priangan was van C.M Pleyte, leraar land- en
volkenkunde aan het Bataviase Gymnasium Willem III. Het is te lezen in het Bataviaasch
Nieuwsblad van 18 juni 1910.106 Pleyte betoogde dat De Haan ‘de stoutste verwachtingen’
had overtroffen: ‘Schrijven, zóó dat men tot lezen dwingt, is een gave en deze werd den
kundigen vorscher in benijdenswaardige mate geschonken’. Hij noemde De Haan een stylist,
humorist en scherpslijper die een ‘Herculeswerk’ had verricht. In navolging van De Haan
memoreerde Pleyte de ontastbaarheid van de rendez-vous of ontmoetingsplaats van de VOC
in Oost-Indië en citeerde ‘“Zoo leit Batavia, de roem der Batavieren, / en spiegelt haar paruik
in d’ongebaande zee” dat hij een ‘koddig gelegenheidspoêem’ van een “rijmelaar”’ noemde.
Evenals De Haan vermeldde hij echter niet dat deze dichtstrofen afkomstig zijn uit het
openingsgedicht dat de hofmeester in VOC-dienst Joan Nieuhoff had geschreven in Het
gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan de grooten Tartarischen
Cham (1665). Het boek is de eerste reisbeschrijving die Joan Nieuhof heeft gepubliceerd
Daarin heeft hij evenals de andere auteurs van reisbeschrijvingen ook aandacht voor Batavia
als de hoofdstad van het handelsrijk van de VOC in Azië.107 Met zijn karakterisering van
Nieuhof als ‘rijmelaar’ week Pleyte af van De Haan die in ‘Excursen’ in het vierde deel van
Priangan Nieuhof rekende tot de Compagniesschrijvers die niet onaardig gedichten schreven.
Een maand later was de hoofdredacteur van Het Nieuws van den Dag voor NederlandschIndië Karel Wybrands (1863-1929),108 of K.W. voor intimi, eveneens vol lof over het 850
bladzijden tellende eerste deel van Priangan dat volgens hem ‘op zich zelf reeds eene
105 In deel IV: 32. Tacitus. De jaren van Tiberius. Annalen boek I-VI. V.M.W. Wies, vert., inl. en aant.’sHertogenbosch 1999, p. 24-27; ook p. 30-31.
106 Cornelis Marinus Pleyte (1863-1917) had zich gespecialiseerd in de land- en volkenkunde, voorloper van de
huidige wetenschappelijke discipline antropologie. Ten behoeve van zijn voorbereidend werk voor de koloniale
expositie in Parijs in 1900 had Pleyte een rondreis over Sumatra en Bali gemaakt. In 1902 vestigde hij zich
voorgoed in Indië waar hij na zijn leraarschap aan het Gymnasium Koning Willem III tot zijn overlijden docent
geschiedenis en volkenkunde aan de Bataviase Bestuursschool was. Pleyte combineerde zijn werkzaamheden als
conservator van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
107 Zie ook De Haan 1910, I, p. 3. Pleyte schreef ‘Eén voorbeeld slechts tot toelichting van beide uitspraken.
Batavia is gesticht en geleidelijk omsloten door een gordel van versterkingen, die het “rendez-vous”, onwrikbaar
moeten doen staan tegen iederen vijand. Zingend met een ongenoemden rijmelaar, jubelt De Haan mede: “Zoo
leit Batavia, de roem der Batavieren, / en spiegelt haar paruik in d'ongebaande zee.” Met dit koddig
gelegenheidspoêem besluit hij zijn beschrijving der bevestiging van Batavia, te aardiger inlassching, wijl, die
“paruik”, zooals ’s Compagnie’s dienaren maar al’ te veel ondervonden, gemeenlijk “de bokkepruik” was’.
108 [Wybrands, Karel.] ‘Priangan’. In: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 14-07-1910. Veel
later zou Rob Nieuwenhuys over Wybrands opmerken ‘of ik de figuur van de journalist Karel Wybrands tot de
letterkunde reken, dan zeg ik ‘nee’, niet omdat hij geen romans of novellen heeft geschreven, maar omdat hij
slecht schrijft. Wat Wybrands schrijft is echter wel “voer voor sociologen”, vooral als men de rol kent die hij in
de Indische samenleving heeft gespeeld’. In: Nieuwenhuys 1971: 62.
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leerzame lectuur voor degenen [is], die wat meer van nabij bekend willen worden met de
gewoonten en gebruiken van onze voorouders in Indië’. Waarna hij vervolgde dat alleen al dit
deel ‘de stof bevat voor tal van “historische studiën” van Papageno, in de Java-Bode. Daar zit
minstens voor een jaar “eigen werk” in’.109 Deze onaardige hint over het ‘eigen werk’ was
bestemd voor Samuel Kalff de journalist die, zoals we reeds weten, zich verschool achter het
pseudononiem Papageno en over uiteenlopende onderwerpen publiceerde.

Karel Wybrands

De Haans overzicht in het eerste deel van Priangan vanaf de aanloop van de stichting van
Batavia in 1619 tot aan het bestuur van gouverneur-generaal in de rang van maarschalk
Herman Willem Daendels (1808-1811) deed Wybrands denken aan reisbeschrijvingen van het
Compagniespersoneel toen dat van Noord-Java naar Zuid-Java trok, maar ook aan de
ontdekkers van Nieuw-Guinea. Hij vond dit deel een ‘voortreffelijk werk’ en ‘prachtig
resultaat van jaren van geduldig vorschen en schrander compileeren’.110
Karel Wybrands was een jaar later opnieuw enthousiast bij de verschijning van het derde
deel van Priangan. Hij meende dat De Haan een ‘reuzenarbeid’ had verricht door opnieuw
vele bronnen te raadplegen. Het was zeker geen ‘droge opsomming’. Op 28 maart 1912
beloofde hij de lezers van Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië bij gelegenheid
passages in zijn krant op te nemen.111

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 20 mei 1912
109 Zie ook Termorshuizen 2011, p. 756-759; ‘K. Wybrands’ in: De Hollandsche Revue 26 (1921) 1, 1 januari,
p. 21 (foto)-30. Vermoedelijk door Wybrands zelf geschreven; zie Termorshuizen 2011, p. 863 n. 121.
110 [Wybrands, Karel.] ‘Priangan’. In: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 29-03-1911.
111 [Wybrands, Karel.] ‘Priangan’. In: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 28-03-1912.
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Op 10 december 1912 vervolgde Wybrands zijn loftuitingen bij het verschijnen van het vierde
deel. De Haan bracht volgens hem ‘een schat van kennis’ over de ‘vroegere toestanden in
Indië’, over de bestuurszaken en de daarmee gepaard gaande ‘bestuurs-verkeerdheden’. Maar
ook over het gewone huiselijke leven van de Hollanders in die tijd met hun zucht naar pracht
en in het bijzonder in de tweede helft van de achttiende eeuw hun ‘geblaaskaak’ zoals De
Haan het noemde. Waarna Wybrands vervolgde:
De verwaande onkunde in Nederland, de blunders die in Indië werden gemaakt, de
oneerlijkheid, het gebeunhaas in allerlei zaken, door menschen die er niet het minste
verstand van hadden, heel dien verwarden rommel, in de tweede helft der 18de eeuw,
kan men voortreffelijk leeren kennen uit dit Vierde Deel.
Daarmee deed Wybrands als journalist niet onder voor De Haans stillistische kwaliteiten in
Priangan. Hij onderschreef De Haans visie op de toenmalige bestuurders in het moederland
en in Indië. Hij prees zijn geduld bij het compileren van de archiefstukken waardoor De Haan
een verhaal ‘voor onze oogen toovert, rijk geschakeerd, boeiend door zijn groote afwisseling,
en leerrijk, als geen gewoon geschiedverhaal kan zijn’.112 Aangezien Wybrands geen classicus
was, viel het hem niet op dat De Haan in Priangan als een Tacitus zijn impressie van de
geschiedenis van de VOC had gegeven.
 Excurs ‘Indische verzenmakers’
De Haan had Priangan afgesloten met een reeks excursen of beschouwingen over cultuurhistorische, letterkundige, taalkundige en etymologische onderwerpen. Hij gaf ze als titel ‘Het
gevoel voor Indisch natuurschoon’, ‘Het baden in de Oost’, ‘De bewapening van de
Europeesche soldaten der Compagnie’, ‘Het loopen op bloote voeten’, ‘Muskieten en
slaapbroeken’, ‘Indische volksetymologieën’, ‘Portugeesche woorden in het CompagniesHollands’of ‘Bonkes’ en ‘Tijfferen’.
De bron voor zijn excurs ‘Indische verzenmakers’113 was Valentijns Oud en Nieuw OostIndiën die ook voor Samuel Kalff van onschatbare waarde was. Over het algemeen was De
Haans oordeel over het schrijvend en dichtend Compagniespersoneel verre van positief. Hij
achtte hen een ‘prulpoëet’ die zich aan rijmelarij te buiten gingen, en karakteriseerde hun
dichttrant als ‘verzensmeden’. Voorbeelden daarvan waren volgens hem Georg Everard
Rumphius, Livinus Bor (c. 1621-1669), Pieter Ketting (?-1699) en Pieter de Neyn (1643-na
1687). Rijp voor het gekkenhuis was volgens hem Johannes Keyts (?-1690) die in zijn
onafscheidelijke harpkist was begraven. Soms twijfelde hij aan het niveau van hun gedichten
bijvoorbeeld bij Matthijs Cramer en C.G. Kroschel (?-1777). Dat gold niet voor Isaac
Sunderman (1661-1723) en Aernout van Overbeke. Mild was zijn oordeel over De OostIndische theeboom. Getrokken uit veelderhande gesangen. Hoewel hij de liedjes in deze
anoniem verschenen bundel een verademing vond na ‘het even stichtelijk als geesteloos
gewauwel’ van tijdgenoten, leek het hem dat ze waren geschreven door een ‘Bacchus- en
Venusaanbidder’. Niet onaardig waren volgens hem de gedichten van Pieter van Hoorn, van
Joannes Camphuys, Joan Nieuhof en Abraham Bogaert (1653-1727). Maar Jan de Marre
rekende hij tot de echte dichters en Hermanus Terkamp (?-1779) tot de goede. Voor De Haan
was de ‘gansche literatuur omtrent het Indië van de Compagnie’ als ‘eene woestijn van
112 [Wybrands, Karel.] ‘Priangan’. In: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 28-03-1912.
113 De Haan 1911, II, p. 732-737. Zie ook Nieuwenhuys 1940 p. 191-212, m.n. p. 191-192. De Haan leende
onder andere de dichtbundel D’Indiaense tyfferboom (1670) van Matthijs Cramer van N.P. van den Berg. Ook
Het Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten (1893) samengesteld door de predikant C.A.L.
Troostenburg de Bruijn (1849-1903) was voor De Haan een belangrijke bron.
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dorheid’,114 enkele uitzonderingen daargelaten. Halverwege zijn excurs kon De Haan het niet
nalaten zijn mening over enkele dichtende personeelsleden in VOC-dienst te ventileren: ‘Om
deze zonnen aan den Indischen dichthemel bewogen zich tallooze planeten van minderen
glans, die spookachtig uitblonken in de lugubere poëzie van grafzerken’.115
Na de voltooiing van dit standaardwerk ging De Haan in maart 1913 met verlof naar
Holland. Precies een jaar later was hij weer terug in Batavia.
 Oud Batavia (1922)
Een paar jaar later begon De Haan aan zijn volgende monnikenwerk: het Gedenkboek Batavia
1619-1919. Hij was daartoe in april 1917 door het bestuur van het Bataviaasch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen aangezocht ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan
van Batavia in 1919. Op 10 augustus 1917 nodigde de directie in het Bataviaasch Nieuwsblad
bewoners van Batavia uit voor het aanleveren van materiaal voor een platenalbum dat tegelijk
met het Gedenkboek Batavia 1619-1919 zou verschijnen.116 Als gevolg van het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog in Europa achtte het bestuur de uitgave van dit jubileumboek niet
haalbaar. Niet alleen de Eerste Wereldoorlog was debet aan de vertraagde uitgave van Oud
Batavia 1619-1919, ook De Haan zelf.
In december 1919 gaf De Haan er de brui aan en stelde het bestuur van het Bataviaasch
Genootschap voor de uitgave uit te stellen want, zoals hij in december 1919 schreef, ‘op deze
wijze is het niet mogelijk met de Directie samen te werken’.117 Wat was er aan de hand?
Erelid De Haan en de directie van het Bataviaasch Genootschap verschilden van mening of de
afbeeldingen die Johannes Rach118 van het achttiende-eeuwse Batavia had gemaakt wel of
niet in het jubilieumboek moesten worden opgenomen. Op 29 maart 1920 vergaderde de
directie over het formaat van Rachs tekeningen. Verkleining zou verlies van de details in de
tekeningen betekenen, maar handhaving van het originele formaat maakte de uitgave van het
jubileumboek duurder. Splitsing in een boek en platenalbum was volgens de directievoorzitter
P. de Roo de la Faille (1869-1962) oorspronkelijk niet de bedoeling. Het zou de uitgave
minder wetenschappelijk of artistiek maken. De vergadering was van mening dat een
platenalbum een unicum moet zijn en hoopte op financiële steun van het Bataviase

114 De Haan, Bijlage XXXIV ‘Hofhouts bezoek aan Tjipanas 1758’, 1911, II, p. 542-543 (cit.) n. 4.
115 De Haan 1911, II, p. 735.
116 In de avondeditie van het Bataviaasch Nieuwsblad was het convocaat van 27 juli van de voorzitter van het
Bataviaasch Genootschap W.J. Coenen en de adjunct-secretaris P. Gediking afgedrukt: ‘Helpt ons te vinden, wat
wij noodig hebben, wijst ons de zaken aan, die u al licht bekend zijn, stelt ons in de gelegenheid te
photografeeren, wat ons noodig dunkt, zendt ons zelf plaatjes, geeft ons, als gij aan photografeeren doet, uw
naam en adres op, opdat de arbeid van onzen kant worden verlicht door den uwen. Meent niet, dat, hetgeen u
bekend is, of door u kan worden gedaan, onze aandacht niet verdient. Geeft ons slechts kennis en laat de
beoordeeling van de waarde uwer mededeeling en uwer hulp aan ons over; zij kan veel grooter zijn, dan gij
bevroedt. Uwe onkosten zijn wij gaarne bereid te vergoeden’. Als objecten werd gedacht aan plattegronden en
afbeeldingen van Batavia, foto’s en tekeningen van gebouwen, portretten van de gouverneurs-generaal, met
name het portret van Jan Pieterz. Coen in het Museum in Hoorn, grafstenen, uiteenlopende voorwerpen die de
geschiedenis van Batavia weergaven, Bataviaas drukwerk, kerkelijke voorwerpen evenals Chinese en inheemse
voorwerpen bijvoorbeeld die te maken hadden met het graf van Kapitein Chinees en de oudste moskee op het
Molenvliet. In ruil van de aangeboden voorwerpen beloofden Coenen en Gediking de schenkers te vermelden in
de lijst van medewerkers van het beoogde platenalbum. Al deze voorwerpen moesten worden overhandigd aan F.
de Haan.
117 Brief van 5 december 1919 (Ido 1940, II, p. 204).
118 Johannes Rach (1720-1783) was een uit Kopenhagen afkomstige majoor van de artillerie in VOC-dienst. Hij
was lid van het eerste uur van het toenmalige Bataviaasch Genootschap der Konsten en Wetenschappen.
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gouvernement. Verwacht werd dat een goede voorintekening het gouvernement gunstig zou
kunnen stemmen.119
Uiteindelijk besloten de directie en De Haan dat men niet langer meer gebonden was aan
de verschijningsdatum 30 mei 1919. Ook zou De Haan geen contactpersoon meer zijn voor
het aangeleverde materiaal voor het platenalbum. Dit had ook een andere reden. De Haan was
‘zeer doof en door zijn jarenlang verkeer met oude papieren in de stilte van het reeds zoo
afgezonderd archief’ niet in staat te communiceren met belangstellenden.120 Maar eigenlijk
zat het De Haan ook dwars dat de bestuurders van het genootschap sporadisch in het museum,
op het secretariaat of in het archief aanwezig waren. Hij had hun zelfs voorgesteld dat ze maar
een andere samensteller moesten zoeken. Ook dit kon worden opgelost. De Haan kreeg van
het bestuur alle vrijheid om ‘den aard, den omvang en het tijdstip van verschijning van zijn
boek zelf te bepalen’.121 Aldus kon hij zijn uitvoerig archiefonderzoek tot haar recht laten
komen. Badend in het zweet fietste hij in de kota of benedenstad op zoek naar sporen uit de
VOC-tijd waarbij hij de aantekeningen van zijn commies A.F.H. Resner raadpleegde, zoals
bijvoorbeeld die over de voormalige Portugese Buitenkerk.122 Het bestuur van het Bataviaas
Genootschap vond het niet bezwaarlijk dat het oorspronkelijk gedachte Gedenkboek Batavia
1619-1919 zou uitgroeien tot een standaardwerk ‘waarin Oud-Batavia eens en voor goed in
woord en beeld is vastgelegd’.
Uiteindelijk verschenen de beide delen van Oud-Batavia in 1922 en het Platen Album in
1923.123 Haast opgelucht schreef De Haan:
En zoo nadert de taak, die wij in een uur van onbedachtzaamheid op ons namen, het
schrijven eener geschiedenis van Oud-Batavia, thans haar einde.
Hoe dan ook volbracht, hoe onvolbracht dan ook, met een zucht van verlichting zullen
wij de pen neerleggen, onzen beenketting en kanonskogel dáár laten en een gunstig
gesternte danken voor de gratie deze gebenedijde verlossing. Indische geschiedschrijving
heeft nu eenmaal iets neerdrukkens, zoowel voor den schrijver, die nergens belangstelling
zal ontmoeten, als voor den lezer, die zoo zelden aanleiding vindt tot sympathieke
kennisneming.124

119 Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen. Opgericht 1778. Deel LVIII, 29 maart 1920, sub III 5. Weltevreden en ’s Gravenhage p. 117118.
120 De Sumatrapost 29-08-1918.
121 De Haan 1921, I, ‘Woord vooraf’. De directie van het Bataviaasch Genootschap besloot in haar vergadering
van 29 maart 1920 De Haan zijn plannen opnieuw toe te laten lichten omdat die ‘bij de meeste Directieleden niet
aanstonds ingang vinden’. Vooruitlopend daarop kreeg hij opnieuw een tegemoetkoming voor zijn gemaakte
kosten. Dit maal1000 gulden en op 20 oktober na De Haans nieuwe verzoek nog eens1000 gulden (Notulen van
de Algemeene en Directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Opgericht 1778. Deel LVIII, 29 maart 1920, sub III.5 en 20 oktober 1920, sub VIII.15. Weltevreden en ’s
Gravenhage, p. 117-118 en 161).
122 De Portugese Buitenkerk gelegen aan de Jakatraseweg (de huidige Jl Pangeran Jayakarta) heet tegenwoordig
Gereja Sion. In 1932 en 1939 verkende de journalist en schrijver P.A. Daum (1850-1898) aan de hand van De
Haans Oud Batavia te voet de kota of benedenstad. In 1939 schreef Daum De Haan bijvallend: ‘Ik houd van
Batavia, al heb ik het er vreselijk warm. Het ontroert me diep, maar het ergert me ook. […] Wat een
schurkentroep moet het eigenlijk geweest zijn, dat niets veilig was bij hen’. (Nieuwenhuys (1984, p. 11 (cit.)).
123 De twee delen Oud Batavia plus het Platen Album kostten tezamen 24 gulden.
124 De Haan 1922, II, § 1615 (p. 395).
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F. de Haan (1917)

Na zijn overpeinzing ging De Haan nog eenmaal terug naar het oude Batavia in zondagsrust.
Hij nam zijn lezers mee langs het Stadhuis, door de Prinsenstraat waar de Portugezen eens
hun gedenkzuil hadden geplaatst, naar de plek waar ooit het Kasteel of het bestuurscentrum
van de VOC in Oost-Indië had gestaan, en waar zijn lezers vanuit het verre verleden de
kasteelklok konden horen luiden. De echte stadsbewoners – de nazaten van de Mardijkers of
de Serani kota – hadden deze klok of lotjeng koewase ’s nachts de uren horen slaan. Volgens
De Haan zouden ze bij wijze van bezwering het versje uit de dagen van Jan Pietersz. Coen
hebben gemompeld:
Waer dat men sich al keer[d] of wend
End’ waer men loopt of staet,
Waer men reyst of rost*[,] en rent
End’ waer men henen gaet,
Daer vint men, tsy oock op wat ree*
d’ Hollander end’ de Zeeuw,
Sy loopen door de woeste zee
Als door het bosch de leeuw*,125

wild of woest rijden; hier varen
op welke rede

het wapen de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden

Dan kon het gebeuren dat voor de peinzende wandelaar ‘tusschen schemerende huisjes met
uitsteker en stoepbank een gedrang en gewoel’ opdoemde en kon hij ‘met schik bekende
gezichten terugzien, Coen den schralen en Valentijn den buikigen […]. Wien men in dat
gewemel van aangezicht niet kent, dien zoekt men naar de voorstelling, die men er zich van
heeft gevormd’.126
In Oud Batavia combineerde De Haan zijn opvatting wat geschiedschrijving zou moeten
zijn met zijn literaire talent, gelardeerd met spotlust en ironie. Sardonisch hekelde hij de
overdreven pronkzucht, cultuurbarbarij en inhaligheid van de inwoners van Batavia ten tijde
van de VOC. Tussen de regels door polemiseerde hij met tijdgenoten over geschiedschrijving.
125 De Haan 1922, II, § 1616 (p. 396). Het lied is afkomstig uit het liedboek van Adriaen Valerius, Nederlandtschen Gedenck-clanck. Haarlem 1626, p. 222. De melodie was ‘Pots hondert duisent slapperment ;
slapperment’ is een bastaardvloek. Het lied is ook opgenomen in het populaire liedboek Kun je zingen, zing dan
mee van Jan Veldkamp en Klaas de Boer (1906). Menig inwoner van Java leerde op school liederen uit dit
liedboek. Vermoedelijk was de keuze van De Haan voor dit lied niet zo vreemd. De Zeeuw Valerius (c. 15751625) had het lied geschreven naar aanleiding van het vertrek van de Engelse garnizoenen uit de pandsteden Den
Briel, Vlissingen en fort Rammekens. De Haan verwees naar de rol van Jan Pieterz. Coen tijdens de verovering
van Jakatra in april 1619 op de Javaanse vorst en de Engelse soldaten.
126 De Haan 1922, II, § 1616 -1617 (p. 396).
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Dat alles maakt Oud Batavia een nog immer aantrekkelijke bron over de geschiedenis van de
VOC en haar schrijvend en dichtend personeel.
De Indische Courant drukte op 11 augustus 1923 de lovende recensie van Martha A.
Muusses (1894-1981) af. Deze toenmalige archeologe bij de Oudheidkundige Dienst tevens
secretaresse en bibliothecaresse van het Bataviaasch Genootschap prees De Haans geestige en
persoonlijke stijl en diens rangschikking van de feiten en de gememoreerde gebeurtenissen.
Het ‘is een werk, dat met strenge wetenschappelijkheid een bellettristische leesbaarheid
vereenigt’, stelde Muusses.127 Dankzij de archiefstukken was De Haan er volgens haar in
geslaagd een nieuw en verrassend beeld van het zeventiende- en achttiende-eeuwse Batavia
met haar gebouwen, pleinen, waterwegen en bewoners te geven. Hij had daarmee laten zien
‘dat Batavia een stad is met een geschiedenis’. Hij had de geschiedenis vanuit een Hollands
perspectief geschreven. Zijn sympathie lag bij ‘de pur sang Hollanders, de stoere kerels die de
verre tocht hierheen waagden en die er dan ook in geslaagd zijn een fundament te stichten van
de hedendaagsche kolonie’. De Haan had minder op met de Indo-Europeanen en inlanders. De
lezers hoefden het volgens Muusses niet met De Haans opzet eens te zijn omdat Oud Batavia
veel belangrijke informatie bood. Toch constateerde ze een tekortkoming aan het gedenkboek.
Er ontbraken een goed register en een bronnenopgave. Bij de tweede en herziene uitgave in
1935 kwam De Haan aan Muusses’ eerste constatering tegemoet. Maar de hedendaagse
historicus en literatuurhistoricus wacht nog steeds een fikse zoektocht in archieven en
bibliotheken voor zijn naspeuringen van De Haans bronnen.
 F. de Haan, ‘den kundigen vorscher’
De Haan maakte zich met zijn eigenzinnige kijk op de VOC niet bij iedereen geliefd. Een
enkeling herkende zijn geheim: ‘hij beschreef onze voorvaderen in Indië niet, hij riep ze tot
leven terug’.128 Het zijn de woorden van F.W. Stapel die De Haan kende uit de tijd dat hij
directeur van de Bataviase HBS was. Hoewel de historicus Stapel de helderheid, de geest, het
sarcasme en de belezenheid van De Haan bewonderde, wist hij uit eigen ervaring met wat
voor een spreekwoordelijke Friese koppigheid De Haan kon reageren toen hij voor zijn
promotieonderzoek documenten op het archief wilde raadplegen. De Haan vond hem maar
een dilettant en snierde: ‘Voor een boekje, daar heeft u minstens 10, 12 jaar voor nodig’.129
Ook anderen waren ontevreden over het uitblijven van de inventarisatie van de archieven.
Ze vonden De Haans bewerking van het archiefmateriaal ontluisterend. Hij maakte volgens
hen een eind aan hun romantisch beeld van hun loffelijke compagnie. De ‘jongens van
stavast’ veranderden bij De Haan in parvenu’s en nouveaux riches. Daarentegen vroeg hij
aandacht voor verguisd Compagniespersoneel vanwege hun voorliefde voor de literatuur en
de wetenschap, zoals bijvoorbeeld voor gouverneur-generaal Joannes Camphuys. Hoewel De
Haan Matthijs Cramer een dichter van prutsverzen noemde, gaf hij hem vanwege diens
scherpe visie op het VOC-personeel, voor wie slechts geld en gewin telde, alle ruimte. Hij
citeerde vol verve Cramers gedicht ‘Pocchers’:‘Snorcken, pocchen, ende blasen, / Daar van
hangt dit land aen een’. Uit eigen ervaring wist De Haan dat ‘d’Minste weters, zijn hier basen’
met hun ‘wint en ijl geblaas’.130 Ook roddelpraat, in Cramers gelijknamige gedicht treffend
geschetst in de strofes: ‘Achterklap, zijn ziel-bancketten, / Hels confijt, en vree, vol wee’,131
waren voor hem herkenbaar.

127 De Indische Courant had Muusses’ artikel overgenomen uit De taak. Algemeen Indisch weekblad 6 (1923)
295, 01-08-1923, p. 1619-1620 (rubriek ‘Kunst en cultuur’).
128 Stapel 1938-1939, p. 22.
129 Jaquet 1991, 14. Stapel promoveerde in 1922 aan de Universiteit van Leiden op Het Bongaals verdrag.
130 Cramer 1670, p. 95.
131 Cramer 1670, p. 96.
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Het werd De Haan door zijn tegenstanders niet in dank afgenomen dat hij hen om hun
eigen spiegelbeeld wilde laten lachen. Deze zuurpruimen vonden het maar niks dat De Haan
zich meer een historicus dan archivaris noemde. Zijn norse gastvrijheid en bloedhekel aan de
bezoekers van het archief die hij quasi-kennis en historisch gewichtigdoenerij verweet, kon
hun evenmin bekoren.132 Spottend dichtte De Haan over hen die zich kennis uit zijn
tweedelige Oud Batavia toe-eigenden en er royaal uit citeerden zonder zijn boek te
vermelden:
Elkeen schrijft in onze dagen
Over d’Oost-Indische Compagnie
En waarom zou men niet slagen?
Wees brutaal, ook zonder studie!
Zóó moet het elke beunhaas lukken;
Hij heeft De Haan maar kaal te plukken.133
Men vergat gemakshalve dat deze tegendraadse, zwaargebouwde, dove, weinig sociaal
aangelegde, voor archiefonderzoek begaafd en verstokt celibataire De Haan jarenlang bij het
ontbreken van instructies, adequaat geschoold personeel en goede honorering, zijn eigen
boontjes had moeten doppen. Zijn vrij armoedige en volgepropte werkruimte bestond uit een
grote werktafel met stapels archiefbundels en een telefoon,134 grensde aan de keuken van toen
bekende en prestigieuze Hotel der Nederlanden op Rijswijk. Zijn kamer was verstikkend
warm. Al in 1917 had De Haan geklaagd over de situatie op het archief waarin volgens hem
‘de schatten van het Indische oud archief niet voldoende tot hun recht’ kwamen. Het
personeel bestond behalve hemzelf uit een kopiist, een inlandse bediende en een inlandse
boekbinder.135
Non-conformist als hij was, kon en wilde De Haan niet toegeven aan ieders grillen. Hij
voelde zich gekortwiekt in zijn taakuitoefening. Desondanks zette hij in navolging van zijn
voorganger Van der Chijs zich met hart en ziel in. Iedere dag arriveerde hij fluitend op de
fiets om acht uur ’s morgens in het archief in de /Algemene Secretarie op het KoningspleinNoord en werkte tot één uur in de middag stug door.
In 1920 stelde De Haan het gouvernement voor dat de Leidse hoogleraar Colenbrander en
de Algemeen Rijksarchivaris R. Fruin (1867-1921) in Holland op zoek zouden gaan naar zijn
opvolger, omdat die er volgens hem in Indië niet was.136 Zijn opvolger moest, zo meende hij,
132 Zie Jaquet (1991, p. 13-20) over de onvrede over het archief en De Haans apologie. Zie ook ‘Het OudArchief te Weltevreden’ (1917).
133 Nieuwenhuys 1984, p. 10. Velen wisten niet dat dit rijmpje van De Haan zelf was. Ook Ido (1940, II, p. 205)
blijkbaar niet toen hij de anonieme dichter ‘een spotvogel’ noemde.
134 Zijn telefoonnummer was nummer 1473 (Bataviaasch Nieuwsblad 10-08-1917).
135 Algemeen Handelsblad 30-05-1923 verwijst naar de discussie over het Landsarchief op Weltevreden in het
‘Het Oud-Archief te Weltevreden’ (1917). Inmiddels was de woning van de voormalige gouverneur-generaal
Reinier de Klerk op het Molenvliet als mogelijke locatie voor het Landsarchief een optie. De voomalige thuyn of
buitenplaats van Reinier de Klerk ging in 1844 over van particulier bezit naar het College van Diakenen die het
als Weeshuis bestemde. In 1900 bood dit College het inmiddels bouwvallige pand te koop aan. Dankzij de
conservator van het Bataviaasch Genootschap, de jurist L. de Serrurier, en zijn echtgenote, M. Serrurier-ten
Kate, werd deze buitenplaats van de sloop behoed en kwam het op 18 juni 1900 in bezit van het Indische
gouvernement. Op 16 juni 1901 pleitte Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid, de jurist J.H.
Abendanon, om van het Huis Reinier de Klerk een archiefbewaarplaats te maken en de papieren over te brengen
uit de ‘oude Secretarielocalen gevestigde oud-archief’. Maar hij had geen succes. Het pand werd gegund aan het
Mijnwezen en het Grondpeilwezen. Pas in 1925 besloot het Indische Gouvernement het Huis Reinier de Klerk
ter beschikking te stellen aan het Landarchief. In juni 1925 verhuisde ‘s Landsarchief van het Koningsplein naar
zijn nieuwe locatie (De Indische Courant 31-05-1926; Van de Wall 1932, p. 61-65 (cit. p. 63; Van de Wall 1943,
p. 108-113 (cit. 109)).
136 Jaquet 1991, p. 20. Tegen het einde van zijn ambtsperiode als Landsarchivaris schreef De Haan in 1920
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het zeventiende- en achttiende-eeuwse Nederlands beheersen maar ook het Arabisch en
Javaans. Gewenst was volgens De Haan een historicus met als assistent een archivaris. Maar
Fruin en Colenbrander hadden de voorkeur voor een archivaris omdat het archief voor
bezoekers toegankelijk moest zijn. Uiteindelijk werd er geen archivaris aangesteld maar een
leraar. De keuze was gevallen op E.C. Godée Molsbergen (1875-1940), docent Nederlands
van het Bataviase Gymnasium Willem III. Godée Molsbergen werd tijdelijk tot De Haans
opvolger benoemd. In 1922 werd F. de Haan, voorbijgaand aan zijn betekenis voor het
historisch onderzoek, door gouverneur-generaal D. Fock (1921-1926) wegens nietfunctioneren op eervolle wijze en met toekenning van pensioen ontslagen.
Het kon niet anders dan dat De Haan met pijn in het hart uit Indië vertrok. Hij vestigde
zich in Haarlem. Een jaar eerder was hij lid van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van
Wetenschappen, afdeling ‘Letterkunde’ geworden.
Op 29 mei 1929 overleed in Indië Karel Wybrands als gevolg van een operatie na een
ernstig auto-ongeluk. De Haan was met Wybrands bevriend geweest en had Wybrands’
lovende woorden over zijn Priangan gewaardeerd. De Haan en Wybrands deelden hun
voorliefde voor plastisch taalgebruik, de zo kenmerkende tropenstijl, en ook hun reactionaire
visie op de koloniale samenleving. Stond De Haan bekend om zijn sarcastische opmerkingen
tegenover de bezoekers van zijn archief, Wybrands deed als hoofdredacteur van Het Nieuws
van den Dag voor Nederlandsch Indië met zijn redactioneel venijnige dolksteken voor De
Haan niet onder. Beiden stonden bekend om hun lastige karakter waardoor ze niet veel
vrienden hadden. Ook gingen beiden volledig op in hun werk. Ze waren vrienden door dik en
dun.
Wybrands nam het voor De Haan op toen hij het plagiaat van Papageno alias Samuel Kalff
had ontdekt. Het betrof De Haans bijdrage ‘Jacobijnen te Batavia’ in het Tijdschrift van het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 1899. Op 9 juli 1910
signaleerde Wybrands in de Java-Bode Papageno’s artikel ‘Bataviaasche mandarijnen in
1799’. In niet mis te verstane woorden betichtte hij Papageno van ‘Brutale letterdieverij’ en
toonde aan de hand van drie voorbeelden aan dat Papageno ‘niet kieskeurig om te “citeeren”
en te “ontleenen”’ was.137 Volgens Wybrands had Papageno zelfs de ‘eigenaardige
uitdrukkingen’ en ‘typische zinswendingen’ van De Haan overgenomen. Papageno was
volgens Wybrands als volgt te werk gegaan:
Hij neemt een werk van iemand die het wéét, liefst een beetje oud, zoodat niet
iedereen hem direct in de gaten heeft; knipt een stukje van pag. 7, een paar stukjes van
andere paginas, lijmt die aan elkaar met een praatje van zich zelf, en vermeldt dan bij
één karakteristieke uitdrukking de bron, in een noot die de vlag moet zijn, welke de
gesmokkelde lading dekt . . . .
Hij moest zich schamen!
Het had geholpen. Samuel Kalff had het boetekleed aangetrokken, zoals blijkt uit Wybrands
artikel ‘Schuld bekend’ in Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch- Indië op 19
september. Daarin vermeldde hij dat Papageno in de Java-Bode twee dagen eerder zijn

‘wanneer de Landsarchivaris niets publiceert, doch zich bepaalt tot archiefwerk dan blijft het Landsarchief een
dood en onnut bezit. Wanneer daarom aan den Landsarchivaris een Adjunct wordt toegevoegd, zou deze
arbeidsverdeeling de beste zijn, dat de Landsarchivaris publiceert, de Adjunct rangschikt en inventariseert. Uit
een inventariseerden Adjunct kan te zijner tijd een publiceerende Landsarchivaris groeien […]’ (Verhoeven
1938B, p. XI).
137 [Wybrands, Karel.] ‘Brutale letterdieverij’. In: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 12-071910.
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werkwijze had toegegeven.138 Wybrands kon niet nalaten op te merken dat de auteur Kalff
van roof en diefstal leefde. Hij voegde er snierend aan toe:
Hij poogt zich met een draai-ommetje van de zaak af te maken. Inderdaad doet het quasigeleerde, vervelende merk niet anders dan diverse uitknipsels door elkaar roeren, citaten
(uit een boekje) lardeeren, en aan elkaar plakken.
Wat hij er van zich zelf bijvoegt, is dan in den regel onjuist.
’t Pleit niet voor de lezers van de Javabode dat zij 22 jaren lang deze nare broodschrijverij
hebben geslikt, en “aardig” hebben gevonden.

F. de Haan

Tijdens zijn Haarlemse jaren in het kille Holland vlamde De Haans bezieling voor zijn
Indisch bronnenmateriaal kort op bij de herziening van Oud Batavia ten behoeve van de
tweede druk die in 1935 verscheen. Victor Ido, het alias van Hans van der Wall, was in zijn
radiopraatje voor de Indische omroepmaatschappij NIROM vol bewondering voor de tweede
druk: ‘Zóó kloek, zóó solide, zwaar en massief zijn de deelen geworden, en ik aarzel niet deze
uitgave er een te noemen, die de Indische boekdrukkunst tot groote eere strekt’.139
De Haan had nu ook alle tijd voor zijn levenswerk waarvoor hij decennialang gegevens
had verzameld. Zijn beoogde biografie over Raffles bleef uit, maar hij publiceerde wel het
artikel ‘Personalia der periode van het Engelsch bestuur over Java 1811-1816’ in Bijdragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (1935). Over zijn lange zwijgen
had hij slechts een enkel excuus. Zijn bezieling voor archiefonderzoek was in Holland
spoorloos verdwenen. Op 16 augustus 1938 bleef de kist met de papieren uit zijn archief in
De Haans appartement op de Haarlemse Wagenweg voorgoed gesloten. Die dag overleed
Frederik de Haan op vijfenzeventigjarige leeftijd.140 Die dag hingen de vlaggen van het
Landsarchief en het museum van het Bataviaasch Genootschap in Batavia halfstok. De
vaderlandse en Indische pers memoreerden De Haans inzet voor het archief en diens Oud

138 [Wybrands, Karel.] ‘Schuld bekend’. In: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 19-09-1910.
Kalff in de Java-Bode 17-09-1910.
139 Victor Ido 1940, p. 208.
140 De Haan bewoonde drie kamers met vol pension in Huize ‘Verika’ op de Wagenweg 208 tegenover het
Haarlemmer Hout. Hij overleed na een kort ziekbed in het St. Elisabeth’s Gasthuis en werd op vrijdag 19
augustus op de Algemene Begraafplaats in Heemstede begraven (De Telegraaf 17-08-1938), grafnummer O061E (informatie mw. Astrid Huis in ’t Veld, Algemene begraafplaats Heemstede 29-06-2015). Zijn naam
gebruikte de pensioneigenaresse als aanbeveling in haar advertentie voor nieuwe huurders (rouwadvertentie
Haarlem’s Dagblad 17-08-1938 en Bataviaasch Nieuwsblad 19-08-1938; advertentie woonruimte Algemeen
Handelsblad 20-08-1938). Volgens Victor Ido (1940, p. 204) woonde De Haan in Arnhem.
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Batavia en Priangan.141 Het Vaderland drukte op 19 augustus het in memoriam van F.W.
Stapel af. Diezelfde dag bracht een klein gezelschap De Haan naar zijn laatste rustplaats in
Heemstede onder het donker groene gebladerte van de bijzondere bomen die een enkele
aanwezigen deed terugdenken aan de overdadige Indische natuur.142

De Telegraaf 17 augustus 1938 -- Algemeen Handelsblad 20 augustus 1938

De krant van Karel Wybrands Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië drukte op
23 augustus 1938 het herdenkingsartikel van L. Perelaer af. De kop boven het artikel
memoreerde dat De Haan ‘een Driftig en Opvliegend Karakter had, doch een Hart van
Goud’.143 Het artikel was gebaseerd op de herinneringen van A.F.H. Resner die veertien jaar
lang De Haans klerk, kopiist en commies was geweest. Resner, wiens aantekeningen De Haan
indertijd had geraadpleegd op zijn tochten door de benedenstad, herinnerde zich De Haan als
‘een buitengewoon hard werker’ en als ‘iemand van de grootste nauwgezetheid’. Hij was de
enige Landsarchivaris die ooit een politieagent met een dikke stok van het erf had verjaagd
omdat die hem enorm irriteerde. Ook herinnerde Resner zich dat als De Haans vrienden – de
vice-president van de Raad van Nederlands-Indië W.J. Coenen, het hoofd van den
Oudheidkundigen Dienst F.D.K. Bosch (1887-1967) en de courantier Karel Wybrands – op
bezoek waren, hij hen door de gesloten deuren kon horen gieren van het lachen. Met
weemoed bracht commies Resner in herinnering dat De Haan de typelessen voor hem had
betaald, en dat De Haan bij zijn afscheid hem zijn kleren, schrijftafel met stoel, Browning
revolver en een goedgevuld spaarbankboekje had geschonken. Na De Haans vertrek naar
Holland correspondeerden ze nog geregeld. In zijn humoristische brieven informeerde De
Haan bij Resner altijd naar diens familie. In zijn laatste brief schreef hij dat zijn gezondheid
‘maar zóó-zóó’ was. Een week na deze brief was De Haan overleden.
Resner was niet de enige die goede herinneringen aan De Haan bewaarde. Koloniaalhistoricus en oud-luitenant-kolonel E.S. de Klerck herinnerde in Het Vaderland op 20
augustus 1938 dat De Haan na een botte uitval schuldbewust en als ‘een trouwe hond’ zijn
141 In 1937 schreef De Haan: ‘Mijn hart klopt nog steeds voor het Landsarchief en zoo er iets is, wat ik in mijn
tegenwoordigen staat betreur, dan is het wel, dat ik niet dagelijks een paar uur in die vertrouwde omgeving kan
doorbrengen, om in te halen wat bij het schrijven van mijn Oud Batavia onder tijddwang werd verzuimd.’
(Verhoeven 1938A, p. XI; Nieuwenhuys 1984, p. 16 (cit.); Jaquet 1991, p. 21).
142 Zijn begrafenis om 12.00 uur ’s middags werd bijgewoond door een kleine groep vrienden waar onder De
Haans vroegere academievrienden. Bijvoorbeeld het voormalig bestuurslid van het Bataviaasch Genootschap
(1920-1926) en lector Soedanese taal- en letterkunde aan de Leidse universiteit R.A. Kern (1875-1958). Evenals
de directeur van de Haarlemse Incassobank tevens executeur-testamentair jhr. B.G. van Styrum (1892-1981), de
gepensioneerde luitenant-generaal van het KNIL E.S. de Klerk (1869-?), de eigenaresse van Huize ‘Verika’, mw.
Van Ledden Hulsebos met haar dochter en medebewoner de heer Hartung (Het Vaderland 20-08-1938).
143 Perelaer 1938.
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excuses aanbood. Niemand kon, volgens hem, boos op De Haan blijven want ‘daarvoor was
hij een te brave kerel’. De Klerck illustreerde ‘het nobel en gevoelig hart’ van De Haan toen
die een weduwe van een majoor met een groot gezin financieel had ondersteund. Zijn eigen
dochtertje was De Haans ‘harteklap’ en ze had indertijd een ‘prikwerkje’ voor hem gemaakt.
Jaren later bleek dat De Haan dat ‘ prullige ding als een relikwie op zijn muur had geprikt’.144
De geschiedschrijving van Compagniesliteratuur heeft veel aan De Haan te danken. Zijn
Priangan en Oud-Batavia hebben de VOC-tijd tot leven gebracht. Zijn excurs over ‘Indische
verzenmakers’ is het eerste overzicht van berijmde teksten.

144 Klerck 1938.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

8  E. du Perron (1899-1940)  ‘Indische letterkunde’ (1919)
Hoewel F. de Haan als eerste onderzoeker de Oost-Indische poëzie had getraceerd, had hij
zich onthouden van letterkundige uitspraken. Dat deed in 1919 de gevierde toneelschrijver,
acteur en radiocauseur Hans van de Wall (1869-1948) wel. Zich verschuilend achter zijn
pseudoniem Victor Ido vroeg hij zich in Het Indische Leven. Een algemeen weekblad af: ‘Is
een eigen Indisch Tooneel bestaanbaar?145 Hij stelde zijn vraag in de rubriek ‘Litteratuur’ in
het allereerste nummer, augustus 1919, van dit tijdschrift.
Het Indische Leven was als weekblad bedacht door Karel Wybrands die, zoals we reeds
zagen, ook de eigenaar was van Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië. Tot 1 juli
1928 maakte dit weekblad deel uit van het abonnement op Wybrands’ eigen krant.146 Zich
verschuilend achter zijn pseudoniem Diederik Baltzerdt beloofde Karel Wybrands de lezers
van Het Indische Leven een afwisseling aan actualiteiten in een artistiek verzorgd tijdschrift
met rijke inhoud.147 Daarbij was er ook aandacht voor muziek, maar vooral voor literatuur.
Wybrands adverteerde met de leuze ‘Het Indische Leven is één “Zaterdagsche Causerie” van
Diederik Baltzerd!’148 Wybrands deed er in zijn eigen krant van alles aan om zijn weekblad
onder de aandacht van het lezerspubliek te brengen. Hij concludeerde op 6 september 1919
‘Naar wij meenen te mogen vaststellen is Het Indische Leven … levensvatbaar!’ Op 11
oktober 1919: vermeldde hij in Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië de inhoud
van het nieuwe nummer dat drie dagen tevoren was verschenen. Een van de bijdragen was
getiteld ‘Indische letterkunde’.
De auteur ervan was E. du Perron. Zijn artikel verscheen twee maanden nadat Victor Ido
zijn vraag over het bestaan van een eigen Indisch toneel in Het Indische Leven had gesteld.
Blijkbaar geïnspireerd door Ido’s vraagstelling vroeg Du Perron zich in zijn bijdrage
‘Indische letterkunde’ af: ‘Zou een indische letterkunde kunnen bestaan? Bestaat er misschien
reeds ene?’149 Voor Du Perron bestond er geen twijfel dat conform de doelstelling van de
rubriek ‘Litteratuur’ in de eerste plaats ‘indische literaire voortbrengselen’ werden besproken.
Hij verwees naar de discoursen tussen de hoogleraren vaderlandse
literatuurgeschiedschrijving Jan te Winkel en Gerrit Kalff die met elkaar hadden geredetwist
over wat een Nederlandse letterkunde kon zijn. Volgens Gerrit Kalff betrof het de letterkunde
in de Nederlandse taal, maar volgens Te Winkel moest worden gedacht aan de letterkunde
door Nederlanders geschreven ook al was die in het Latijn. In navolging van de discussie
tussen Kalff en Te Winkel stelde Du Perron ‘de pedant qualificerende vraag’ wat er onder
‘een indische letterkunde’ kon worden verstaan. Zou daarmee de literatuur van de
oorspronkelijke bewoners worden bedoeld, dan zouden ‘de inlandse uitingen van woordkunst,
de wajang-sages, de Javaanse Kamandaka-avonturen, de pantoems en sindirans’ volgens hem
145 Ido 1919, p. 9-10. Zie ook Termorshuizen 2011, p. 708.
146; Het Indische Leven werd uitgegeven door persbureau Aneta (Algemene Nieuws- en Telegraafagentschap)
(1917-1934) van de persmagnaat D.W. Berretty (1890-1934) (Termorshuizen 2011, p.706-711).
147 Termorshuizen 2011 p. 707, p. 708.
148 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 14-08-1919. In zijn wekelijke ‘Causerieën’ schreef
Wybrands over uiteenlopende onderwerpen. Hij ventileerde daarin heel direct zijn mening over de Indische
samenleving (Termorshuizen 2011, p. 706).
149 ‘Indische letterkunde’ was gedateerd Weltevreden, september 1919. Du Perron 1919, p. 148-149, ook in Du
Perron 1959, VII, p. 479 (cit.)-483. Zie ook Paasman 1990B, Snoek 1990, p. 59-61; Snoek 2005, p. 225-227.
Ook Termorshuizen 2011, p. 708.
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deel daarvan uitmaken.150 Verwacht kon worden dat met het begrip ‘indisch’ de bewoners
werden bedoeld, maar dat kon volgens Du Perron niet de bedoeling zijn omdat er geen
Indische natie bestond. Met ‘indisch’ kon wel worden gedacht aan de ‘nederlands-sprekende,
indische samenleving’. Met ‘samenleving’ bedoelde Du Perron ‘het gehéle leven in Indië
omvattend in de nederlandse taal’. In dat geval was volgens hem de benaming NederlandsIndische letterkunde overbodig en hoefde er slechts van een Indische letterkunde te worden
gesproken.
Nu hij het begrip Indisch had veilig gesteld, onderzocht Du Perron vervolgens het begrip
‘letterkunde’. De letterkunde van een volk gaf volgens hem de afspiegeling van de
samenleving weer. Maar deze samenleving was in de loop der eeuwen veranderd. De
specifiek Indische samenleving met haar eenvoudige huizen en Indische gastvrijheid bestond
niet meer. Na de opening van het Suezkanaal in 1860 was de samenleving in Indië steeds
meer verwesterd:
welke ontstaan is uit de wrijving met èchte hollandse arrogantie, bekrompenheid,
broodnijd, – hier geïmporteerd door een aantal lui, niet behorende tot het beste deel
van onze overzeese broeders, die steeds talrijker worden, en die van het hedendaagse
indische leven een surrogaat maken van het oude, die door hunne aanwezigheid het
woord ‘nederlands’ vóór ‘índisch’ slechts schijnen te onderstrepen en aan te dikken.151
Voor zijn schildering van de toenmalige Indische samenleving deed Du Perron in zijn
opiniërend artikel niet onder voor de tropenstijl van F. de Haan, voor wie de samenleving ten
tijde van de VOC niets verschilde met die van de jaren 10 van de twintigste eeuw. Het waren
niet meer de ruwe zeebonken, wittebroodskinderen, avonturiers of fortuinjagers, maar goed
opgeleide vrijgezellen of in mindere maten gezinnen die zich in Indië vestigden. Du Perron
deed in zijn observatie van de Hollandse arrogantie en bekrompenheid niet onder voor een
Frederik de Haan of Karel Wybrands. Als lid van het Indische patriciaat liet hij zich
minachtend uit over de moderne ondernemer of de nouveau riche in Indië: ‘De Proll’.152 Die
feitelijk niet verschilde met de fortuinjagers in VOC-dienst.
Du Perrons definiëring van de Indische samenleving zou Karel Wybrands en wellicht ook
F. de Haan deugd hebben gedaan. Du Perron kwam in die tijd Wybrands vrijwel dagelijks
tegen. Hij was namelijk vanaf juni 1919 werkzaam bij Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indië.153 Wybrands beschouwde Du Perron als zijn ‘jongmaatje’, zodat Du
Perron zich gekleineerd voelde. Maar deze kwalificatie bleek volgens een voormalige
redacteur van deze krant een goed teken.154 Want hoe meer Wybrands zijn juniorredacteuren
op de huid zat, hoe groter hun kans was dat hij iets in hun journalistieke aspiraties zag.
Wybrands’ houding ten opzichte van Du Perron veranderde na zijn vertaling in het
Nederlands van een uitermate moeilijk Frans artikel. Hij was onder de indruk van Du Perrons
kunnen en meende dat zijn ‘jongmaatje’ eerder een schrijver dan een journalist was.155 Hij
150 Du Perron 1959, VII, p. 480. ’Met kamandaka wordt de notie bedriegelijk bedoeld, een pantoem is een
vierregelig Maleis gedicht en sindirans zijn zinspelingen.
151 Du Perron 1959, VII, p. 481; Snoek 1990, p. 60.
152 Snoek 1990, p.60.
153 In Het land van herkomst laat Du Perron zijn alter ego Arthur Ducroo vier maanden bij De Nieuwsbode van
Wouter Doornik, afgekort met W.D., werken. De krant was gevestigd in ‘het stoffige kantoor van de
benedenstad, waar de zon nog gloeiender scheen dan elders op Batavia’ (Du Perron 2010, p. 265). Ducroo was er
‘4 maanden jongmaatje […], écoeuré en in het vak verongelukt’ (p. 268, 269 (cit.). Volgens Snoek (2005, p. 201
en 207) waren het vier of vijf maanden maar volgens Termorshuizen (2011, p.859, n.42) waren het er vier.
154 Snoek (1990, p. 50 en p. 276 n.107) vermeldt tevens de naam van deze redacteur en diens artikel: v.W [D.F.
van Wijk].
155 Snoek 2005, p. 201.
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adviseerde Du Perron zijn bijdragen voortaan te ondertekenen met zijn initialen; dat deed hij
immers zelf ook. Du Perron volgde Wybrands raad op en ondertekende zijn bijdrage ‘Indische
letterkunde’ met Du P.
Vermoedelijk heeft Du Perron toen hij aan zijn opiniërend artikel ‘Indische Letterkunde’
werkte, F. de Haan ontmoet. Wybrands en De Haan waren immers met elkaar bevriend. In
Het land van herkomst voert Du Perron ‘een oud-Bataviaan’ op.156 Nadat de hoofdpersoon
Arthur Ducroo hem had verteld dat hij de ‘jongste redacteur bij Doornik geworden was’ gaf
deze ‘oud-Bataviaan’ hem het advies: ‘Als je bij hem niet voldoet, maakt hij je voor je
verdere carrière af.’157 Wellicht voelde Du Perron in de vier of vijf maanden die hij voor Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië had gewerkt, zich verwant met Karel
Wybrands en wellicht eveneens met F. de Haan met hun sarcasme, non-conformistische kijk
op de Nederlands-Indische samenleving. Pas na verloop van tijd zou hij afstand nemen van
hun observaties van de koloniale mentaliteit.158
Terugkerend naar Du Perrons artikel ‘Indische Letterkunde’, zien we dat hij instemde met
de bewering van Hans van de Wall ‘dat het indische leven een eigen stempel draagt, een
koloniale stempel misschien, die zich zowel op hiergeborenen als op oud-Indischgasten
onuitwisbaar vastzet’. Euforisch vervolgde Du Perron:
En hij is er Goddank! Al is het nog maar zwakjes, er is letterkundig leven in Indië, –
een begin ervan.159
Als bewijs somde hij schrijvers op die over de geleidelijk verdwijnende Indische samenleving
schreven.160 Slechts kenners met ‘een scherpere kritische blik’ waren volgens Du Perron in
staat het kaf van het koren te scheiden en het grote publiek te attenderen op ‘het vele schoons
dat ook Indië ons op letterkundig gebied kan geven’. In de Indische bellettrie mocht het leven
in Indië niet ‘belachelijk’ worden gemaakt. Ook niet ‘ín buien van zwartgallige
ontevredenheid met alles, en met eigen persoon in de eerste plaats, neergeschreven.’161 Du
Perron leek met zijn uitspraak de liefde voor het leven in Indië met F. de Haan te delen.
In zijn begripsbepaling van zijn bijdrage ‘Indische letterkunde’ beperkte Du Perron zich tot
de roman. Met zijn credo ‘Men leest zo graag over het indische leven!’162 legde hij in 1919 –
tevens het jaar waarin de stichting van Batavia in 1619 feestelijk en in VOC-stijl werd
herdacht – de basis voor zijn latere publicaties over de (Oost-)Indische literatuur. En daarmee
ook in de stijl van De Haans ‘excursen’ in Oud Batavia.

156 Du Perron 2010, p. 265. Gezien de nickname mag worden verwacht dat met ‘oud-Bataviaan’ F. de Haan
wordt bedoeld. De Haan werkte op dat moment stug door aan zijn Oud Batavia plus platenalbum. In Bulhofs en
Dorlijns ‘Toelichting’ in Het land van herkomst (Du Perron 2010, p. 439-493) wordt F. de Haan niet als het alter
ego van de ‘oud-Bataviaan’ vermeld. Maar het is wel opvallend dat Du Perron in Het land van herkomst deze
‘oud-Bataviaan’ in een adem opvoert met die van Wybrands of diens alias Wouter Doornik (W.D.). Bulhof en
Dorlijn baseerden zich voor de verwijzingen in hun ‘Toelichting’ op Du Perrons aantekeningen in het voor Jan
Greshoff bestemde exemplaar en op de verwijzingen van Du Perron zelf in de eerste uitgave van Het land van
herkomst (1935).
157 Wat in lijn is met de waarschuwing van de voormalige redacteur D.F. van Wijk (Snoek 2005, p. 50-51; Du
Perron 2010, p. 265).
158 Du Perron 1959, p. 55.
159 Du Perron 1959, p. 481.
160 Du Perron 1959, p. 481. Het betrof Jan ten Brink (1834-1901), W.A. van Rees (1820-1898), Annie Foore
(ps. van Francisca Johanna Jacoba Alberta IJzerman-Junius) (1847-1890), Hans van de Wall, Johan Fabricius
(1891-1981) en Thérèse Hoven, de voormalige echtgenote van Samuel Kalff.
161 Du Perron 1959, p. 482.
162 Du Perron 1959, p. 482.
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E. du Perron (1919)

Du Perron die zijn toekomst in de journalistiek had gedacht, had van Karel Wybrands podium
in Het Indische Leven gekregen voor zijn definiëring en afbakening van de Indische literatuur.
Maar nadat zijn zoektocht naar de ‘Indische letterkunde’ was verschenen, was Du Perron niet
meer aan Wybrands krant Het Nieuws voor den Dag van Nederlandsch-Indië verbonden.
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9  Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1896-1905) en (1917-1939)
Tussen 1896 en 1905 verscheen de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. De redactie
bestond uit de Leidse hoogleraar en jurist Pieter Antonie van der Lith (1844-1901) en A.J.
Spaan, oud-resident op Java. Ze werden geassisteerd door Fokko Fokkens (1873-1961. Ter
gelegenheid van de publicatie van het vierde tevens laatste deel schreef Conrad van Deventer
(1857-1915) in De Gids lovende woorden over de ‘Encyclopaedie van Van der Lith’. Gezien
de verschijningsdatum was dit deel volgens Van Deventer ‘een kostelijk kerstgeschenk’. Een
ieder mocht er trots op zijn, niet alleen omdat het ‘een kloeken nationale gemeenschapsarbeid
vertegenwoordigt’, maar helemaal omdat ‘zij een overzicht geeft van de in hoofdzaak door
Nederlanders verkregen en vergaarde kennis betreffende Insulinde’.163
De keuze voor Van der Lith als hoofdsamensteller was niet zo vreemd, want voordat hij
begon met de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië had hij tussen 1883 en 1898 in De Gids
over secundaire literatuur gepubliceerd. In de rubriek ‘Koloniale literatuur’ had hij De
opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië van J.K.J. de Jonge (vanaf 1884) en het
Nederlandsch-Indisch plakkaatboek van J.A. van der Chijs (1886) besproken. Zijn
naslagwerk werd, zoals reeds gezegd, weldra ‘de Enclyclopaedie van Van der Lith’ genoemd.
Van der Liths inzet werd reeds in 1893 beloond met het lidmaatschap van de Koninklijke
Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, afdeling Letterkunde.

Pieter Anthonie van der Lith

Van der Lith was de samensteller van het tweede deel van de Encyclopaedie van
Nederlandsch-Indië en het lemma ‘Litteratuur over Ned. Indië’. Daarin was aandacht voor de
Javaanse, Maleise en Nederlands-Indische literatuur.164 Na een overzicht van de verhalen over
Nederlandse reizen naar Oost-Indië wordt de literatuur ten tijde van de VOC vermeld. De

163 C.TH.v.D. [Conrad van Deventer] 1906.
164 Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië 1899, p. 422-427. De uitgevers Martinus Nijhoff (Den Haag) en E.J.
Brill (Leiden) vermeldden in hun voorwoord dat deze Encyclopaedie een ‘nuttig werk’ is. Zij hoopten dat het
naslagwerk een vaste plaats zou krijgen in de studeerkamers van geleerden, op de redacties van kranten en in de
kantoren van kooplieden, ambtenaren en officieren. De encyclopedie was een aanbeveling ‘aan allen – en
hoevele duizenden zijn dat niet! – die belangen hebben in Nederlandsch-Indië of om andere redenen in onze
koloniën belang stellen’.
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Opkomst van het Nederlandsch gezag in Nederlandsch Oost-Indie, 1595-1810 van De Jonge
werd als naslagwerk vermeld.
In het overzicht werd François Valentijn met Oud en Nieuw Oost-Indiën genoemd evenals
de verkorte uitgave van Oud en Nieuw Oost-Indiën door S. Keyser (1856). Volgens Van der
Lith waren er na Valentijns Oud en Nieuw Oost-Indiën in de achttiende eeuw ‘geen boeken
van groot belang’ meer verschenen. Dat Valentijn als een belangrijke auteur werd beschouwd,
was niet vreemd. Hij was toendertijd als enige neutrale publicist over Oost-Indië bekend. Van
der Lith memoreerde de achteruitgang van de VOC en merkte op: ‘de litteratuur der laatste
jaren van die eeuw bestond grootendeels uit twistgeschrijf’. Hij doelde op de ‘twiststukken
van D. Van Hogendorp en van Nederburgh’ die na de opheffing van de Compagnie de
aandacht trokken. Belangstellenden voor de VOC konden volgens hem daarom beter de
bijdrage van de predikant uit Medan op Sumatra, G.C. Klerk de Reus, raadplegen, namelijk
‘Geschichtliche Ueberblick der administrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der
Niederländsch-Ostindischen Compagnie’, dat was afgedrukt in de Verhandelingen van het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1894) en ook als boek was
verschenen (1896). Deze studie was volgens Van Lith vanuit economisch standpunt zeer te
waarderen.
Nadat eindelijk het laatste deel van de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië in 1905 was
verschenen, bleek dat de eerste delen reeds al waren verouderd.165 Daarom was een tweede en
herziene druk van de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië noodzakelijk. In 1917 verscheen
het eerste deel en naar verwachting zou het vierde tevens laatste deel eind 1918 verschijnen,
maar het werd 1921.166 Vanaf 1921 tot en met 1939 verschenen nog vier supplementdelen en
aanvullingen.
De tweede druk stond onder leiding van de jurist en oud-directeur van Financiën Jozias
Paulus (1863-?). De redactie had zich van de medewerking verzekerd van diverse ‘geleerden’,
ambtenaren en officieren, onder wie de president van de Javasche Bank tevens liefhebber van
het Indische toneel, boekverzamelaar en publicist Van den Berg, een vriend van Van der Chijs
en De Haan.
Ook in de tweede druk van de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. was er aandacht
voor de Nederlands-Indische literatuur. Het lemma in het tweede deel (1918) was geschreven
door Simon de Graaff167 en David Gerhard Stibbe.168 Ze wezen erop dat het niet mogelijk was
in het lemma ‘Nederl.-Indië in de literatuur’ een volledige en beredeneerde bibliografie te
geven van de door Indië bezielde romans, egodocumenten, reisbeschrijvingen, gedichten,
schetsen van land en volk en krijgsgeschiedenis.169 Daarom kozen ze voor een opsomming
van ‘bellettristische voortbrengselen’. Na hun constatering ‘dat in onze 17e en 18e eeuwsche
letteren al zeer weinig van Indië te bespeuren’ viel, vermeldden ze vier titels namelijk
Geestige en vermakelijke Reys-Beschrijving van Mr. Aernout van Overbeke naar Oost-Indien,
uitgevaren voor Raet van Justitie in den jare 1668, Jan de Marre, Batavia. Dichtstuk in zes
boeken (1740), O.Z. van Haren, Agon, Sulthan van Bantham. Treurspel in vijf bedryven
165 Bataviaasch Nieuwsblad 31-01-1917; De Sumatra Post 10-02-1917.
166 Na het verschijnen adverteerde G. Kolff & Co dat ieder deel 25 gulden zou kosten (Bataviaasch Nieuwsblad
14-07-1917).
167 Simon de Graaff (1861-1948/1953) was in 1883 in dienst van het Binnenlands Bestuur op Java, vanaf 1888
was hij gedetacheerd bij het Algemeene Secretarie in Buitenzorg. Hij promoveerde tot directeur van het
Binnenlandsch Bestuur (1906) en regeringscommissaris voor de reorganisatie van het bestuurswezen in de rang
van lid in de Raad van Nederlandsch-Indië (vanaf 1913). Vanaf 1915 tot 1919 was hij ambteloos burger (Fasseur
1989, p. 210.
168 David Gerhard Stibbe (1874-1945) was buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandse Handels Hoogeschool
en oud-inspecteur van scheepvaart in Nederlands-Indië.
169 Encyclopaedie van Nederlandsch Indië 1918, II, p. 597.
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(1769) en Kraspoekol; of de droevige gevolgen van eene te verre gaande strengheid jegens de
slaven. Zedekundige vertelling (1780). Bij de vermelding van het aan Dirk van Hogendorp
toegeschreven werk hadden De Graaff en Stibbe zich vergist, want de zedekundige vertelling
Kraspoekol was niet door Dirk maar door diens vader Willem van Hogendorp geschreven. De
keuze voor de titels van De Graaff en Stibbe kwam, zoals we zullen zien, overeen met die van
Johan Koning. De beide lemmaschrijvers waren al meer titels op het spoor dan hun
voorganger Van der Lith in de eerste druk van de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Dat
was ook niet vreemd, omdat toen al de excurs ‘Indische verzenmakers’ van De Haan in
Priangan was verschenen. Blijkbaar hadden ze die ook geraadpleegd. Van De Haans
overzicht konden blijkbaar alleen Aernout van Overbeke en Jan de Marre hun bekoren. Zelf
hadden ze het toneelstuk van Onno Zwier van Haren opgespoord en de zedekundige novelle
Kraspoekol, of de droevige gevolgen an eene te verre gaande strengheid jegens de slaaven
(1780) van Willem van Hogendorp.
Ruim twintig jaar later, in maart 1938, achtte de redactie van de Encyclopaedie van
Nederlandsch-Indië het nodig het lemma van de Indisch-Nederlandse literatuur te laten
herschrijven. Stibbe had daarvoor Eddy du Perron op het oog. Du Perron had immers zijn
belangstelling voor de Nederlands-Indische literauur getoond. Toen Du Perron werd
gevraagd, was die druk in de weer met een project dat vele malen groter was dan een lemma
over de Indisch-Nederlandse literatuur in een encyclopedie. Zoals we straks zullen zien, was
kort voordat hij werd gepolst De muze van Jan Companjie verschenen, het eerste deel van zijn
geplande driedelige bloemlezing. Du Perron had al zijn tijd nodig voor de volgende delen
over de Nederlands-Indische poëzie.

61

Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

10  Johan Koning (1887-1946)
Het was de bedoeling dat Johan Frederik Lambertus Koning volgens zijn vaders wens
ingenieur zou worden.170 Hij studeerde in Delft natuur- en scheikunde, maar stopte met zijn
studie omdat hij moeite met de wiskunde had. Een baantje in de journalistiek leverde niets op.
Daarom besloot Johan Koning tabaksplanter te worden en verhuisde met zijn gezin naar Indië.
Desondanks bleef de journalistiek hem trekken. Vanaf 1912 was Koning redacteur van het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, de krant van Karel Wybrands. Een paar jaar
later stapte Koning als redacteur over naar het Soerabaiasch Handelsblad, de krant waar
Samuel Kalff eens de scepter had gezwaaid.171
Koning, die zichzelf literair journalist noemde, was als vriend van Karel Wybrands vanaf
het begin verbonden aan het weekblad Het Indische Leven dat op 23 augustus 1919 voor het
eerst verscheen. Er wordt gezegd dat Koning vrij snel naar de concurrent van dit blad, De
Revue. Algemeen geïllustreerd weekblad (1920-1924), was overgestapt.172 Het eerste nummer
uitgegeven door Drukkerij De Unie in Soerabaja, verscheen op 18 december 1920 en beloofde
een actueel en goed geïllustreerd weekblad te zijn. Een anonieme journalist van het
Bataviaasch Nieuwblad besprak dit publiekstijdschrift op 20 december 1920 en merkte op: ‘er
staan grappige dingskes in’ maar vermeldde Konings aandeel niet. Het Nieuws van den Dag
voor Nederlandsch-Indië had op dezelfde dag eveneens aandacht voor dit tijdschrift. Na de
opmerking dat De Revue op ‘waardige wijze de vacante plaats in neemt’ werd een overzicht
van het eerste nummer gegeven. Ook hier ontbreekt Konings naam.
Waarom werd Koning door beide kranten niet als een medewerker van De Revue vermeld?
Wat was er gebeurd? Tussen 1 mei en 15 oktober 1919 verving Koning als eerste redacteur de
hoofdredacteur J.G. Boon van het Soerabaiasch Handelsblad, die voor zaken in Europa
verbleef.173 In een van zijn bijdragen uitte Koning zich in navolging van zijn hoofdredacteur
minachtend uit over de toenmalige Indonesische nationalistische leiders. Wellicht betrof het
Konings opiniërende bijdrage ‘Inlandsche “Journalistiek”’ van 6 september 1919 waarin hij
zijn pijlen had gericht op de kort ervóór opgerichte inlandse journalistenbond waarin hij een
politieke vereniging meende te herkennen. Wybrands krant Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indië schonk op 11 september 1919 aandacht aan Konings ‘krachtig-gesteld’
artikel.174 Het ontbrak volgens Koning bij zijn inlandse collega-journalisten aan een gevoel
voor waarheid en drang naar beschaving. Hij beschuldigde hen van ‘slaafschheid onder macht
170 Hulleman 1928, p. 364-367.
171 Koning was redacteur van het Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië (15-11-1912 tot en met 0906-1913), redacteur (c. 05-1914 tot en met 30-04-1919 en waarnemend hoofdredacteur van het Soerabaiasch
Handelsblad (01-05 tot en met 15-10-1919) (Termorshuizen 2011, p. 901, 1006 en 1007). Volgens Hulleman
(1928, p. 365) was Koning vanaf 1913 aan Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië verbonden.
172 Termorshuizen (2011, p. 712) vermeldt ‘Bekende medewerkers van het eerste uur […] Johan Koning’.
173 Termorshuizen 2011, p. 1007. Ook De Sumatra Post 06-05-1919; Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indië 28-05-1919.
174 Termorshuizen verwijst naar ‘De week’ in Soerabaiasch Handelsblad 06-09-1919 waarin Koning de
Indische pers aanviel. Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië [donderdag] 11-09-1919 verwees onder
de kop ‘Indische journalistiek’ naar het in het Soerabaiasch Handelsblad ‘krachtig-gesteld artikel van den Heer
J. Koning over de inlandsche journalistiek’ van die bewuste [zaterdag] 6 september. De journalist van deze krant
liet zijn lezers weten dat hij het eens was met Koning Hoewel de letters K.W. ontbreken, mag worden
aangenomen dat Karel Wybrands de auteur van het artikel was.
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van een of anderen “leider”’. Volgens hem was de inlandse journalist-redacteur een politieke
vrijbuiter, zijn taal en vorm ‘onhandig en onbeholpen’ en zijn stijl ‘gezwollen en
bombastisch’. Volgens Koning begreep deze journalist blijkbaar zelf het onderwerp en de
strekking van zijn artikel niet, en zijn lezers evenmin. Koning vond het heel normaal dat een
journalist afstand van zijn betoog nam, als hij het mis had. Blijkbaar gold dat niet voor deze
inlandse journalist, want: ‘Beleid ontbreekt nu ten eenenmale bij de politieke frasensmeders
der inlandsche journalistiek.’ Koning voorspelde dat de repressieve maatregelen tegen de
inlandse pers van economische invloed zouden zijn wanneer die zijn ‘ziekelijkste politieke
ideeën’ kon blijven verspreiden, terwijl de inlandse bevolking juist geholpen was met een
verbeterde economie. Daarom, zo stelde Koning, was de inlandse journalist gebaat bij een
‘goed begrepen journalisme’. Op 16 september kreeg Koning opnieuw bijval van Het Nieuws
van den Dag voor Nederlandsch-Indië. ditmaal met de kop ‘De criminaliteit der Inlandsche
Pers’. De krant verwees naar Konings column ‘De Week’ in het Soerabaiasch Handelsblad
van 13 september en citeerde daarbij Koning: ‘De leiders daarvan noemt hij: “eene groep van
vijf of zes half-wassen intellectueel mank-gegroeide jongelingen.”’
Konings smadelijke woorden waren de oorzaak van de beëindiging van zijn journalistieke
loopbaan in Indië.175 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië bracht op 6 augustus
1919 het journalistieke nieuwtje dat Koning op 2 oktober 1919 met Europees verlof zou gaan.
Op 30 oktober berichtte De Sumatra Post in de rubriek ‘Journalistiek’: ‘Naar de N. S.
Crt.verneemt, is de heer Johan Koning, die de vorige maand “met verlof (!)” naar Europa is
vertrokken, door de directie van het Soer. Hdblad telegrafisch ontslagen.’ En voegde er aan
toe: ‘Er schijnt – volgens de N.S. Crt. – omtrent de gedragingen van dien heer (gedurende de
afwezigheid van Boon) zóóveel aan ’t licht gekomen te zijn, dat dit ontslag niet kon
uitblijven.’176 Op weg naar Holland ontving Koning telegrafisch zijn ontslag als waarnemend
redacteur van het Soerbaiasch Handelsblad plus de hem opgelegde boete van vijftien Indische
guldens.177

Johan Koning in Indië

175 Termorshuizen 2011, p. 337 en p. 808 n. 127.
176 Met ‘Boon’ werd J.G. Boon (1869-1945) bedoeld, die van 1915-1922 en 1922-1932 hoofdredacteur was
(Termorshuizen 2011, p. 333-338).
177 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 24-10-1919 en De Sumatra Post 30-10-1919. Hem
wachtte ook de boete van tien gulden subsidiair twee dagen gevangenis wegens het beledigen van de
gepensioneerde assistent-resident J.W. Verberne van Bojolani op Midden-Java die tegen het Soerabaiasch
Handelsblad een aanklacht had ingediend (Bataviaasch Nieuwsblad 18-05-1919 en Het Nieuws van den Dag
voor Nederlandsch-Indië 26-11-1919).
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In de loop der tijd had Koning enkele karaktertrekken van Wybrands overgenomen. Ook hij
was een durver en brutaal met de pen. Hij fulmineerde tegen geschriften en boeken die tegen
zijn opvatting van het kunstenaarschap indruisten. In tegenstelling tot Wybrands gunde hij
zijn opponent de vrijheid in taal, vorm en oordeel ook al was hij het er niet mee eens.178
Tijdens zijn waarneming van Boons Soerabaiasch Handelsblad publiceerde Koning ook in
het Weekblad voor Indië en had hij zitting in het hoofdcomité der Vereeniging ‘Ned. Indische
jaarbeurs’.179
Eenmaal in Holland wachtte hem in Amsterdam de benoeming tot chef Binnenland bij De
Telegraaf.180 Op advies van Karel Wybrands nam Koning de hoofdredactie van het door de
literator Frans Netscher (1864-1923) in 1896 opgerichte vaderlandse tijdschrift De
Hollandsche Revue over. Op 27 september 1919 kondigden Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indië en Het Bataviaasch Nieuwsblad de overname aan en vermeldden tevens
dat begin 1920 onder Konings redactie een speciaal Indiënummer zou verschijnen. Later zou
blijken dat dit niet het geval was. Vanaf het eerste nummer in 1921 was Koning redacteur van
De Hollandsche Revue. In die aflevering vroeg hij in de de rubriek ‘Karakterschets’ in woord
en beeld aandacht voor de heethoofd onder de Indische journalisten, Karel Wybrands.
Over de manier waarop de overname had plaats gevonden, waren de meningen in het
vaderland verdeeld. Wybrands die tijdens zijn Europees verlof de drijvende kracht achter De
Hollandsche Revue was, nam het voor zijn jonge vriend Johan Koning op 29 maart 1921 in
zijn eigen Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië op. De reden voor het ontslag van
Frans Netscher was kenmerkend voor de inzet die Wybrands van zijn medewerkers
verwachtte: ‘ik eisch werk, en ijver, en talent en karakter’.181 En daarom zou Netscher het in
geen vijfentwintig jaar, maanden of weken bij hem hebben uitgehouden. Koning in
bescherming nemend, waarschuwde Wybrands ervoor om niet met Indische journalisten te
polemiseren want daarvoor was temperament, belezenheid, grammaticale kennis, stijl en ‘veel
eerlijkheid’ nodig. Met deze woorden introduceerde Wybrands bij de lezers van de De
Hollandsche Revue de Indische tropenstijl in een notendop. Wybrands en Koning kregen
bijval van de vaste medewerker van dit tijdschrift, Abraham Exodus alias M.H. Du Croo
(1887-1951).182 In januari 1932 legde Johan Koning het redacteurschap van De Hollandsche
Revue neer.183
Even had het in 1922 erop geleken dat Koning weer zou terugkeren naar Indië waar hij in
gouvernementsdienst hoopte te treden,184 maar dat is er blijkbaar niet van gekomen want

178 Hulleman 1928, p. 366-367.
179 Bataviaasch Nieuwsblad 23-07-1919.
180 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 22-01-1920. Ook Hulleman 1928, p. 366.
181 Wybrands’ bijdrage was gedateerd Parijs, 23 februari 1921. Vilein vermeldde Wybrands Netschers
homosexualieit en diens voorliefde voor Duitse voorwerpen.
182 Exodus schreef: ‘En de Revue heeft thans een meer Indisch cachet gekregen, bevat meer bijdragen over
Indië en lijkt me heel wat leesbaarder geworden’. (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 23-061921). M.H Du Croo was van 01-01-1912 tot 15-06-1913 redacteur geweest van het Samarangsch
Advertentieblad. Voormalig luitenant Du Croo schreef over het Indisch soldatenleven (vergl. Jan Fuselier
(1917)).
183 De Indische Courant, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, Bataviaasch Nieuwsblad en De
Sumatra Post 07-01-1932. Het eerste nummer van 1932 vermeldt Koning nog als redacteur. Het tijdschrift had
een nieuw uiterlijk gekregen en berichtte dat het kon worden gelezen in Nederlandse hotels en café’s maar ook
op de Oost-Indische mailboten en in de grootste sociëteiten in Nederlands-Indië. Koning werd tot 1936
opgevolgd door H.G. Cannegieter.
184 De Indische Courant 08-04-1921 en De Sumatra Post 19-04-1922. De journalist van de laatst genoemde
krant kon niet nalaten op te merken: ‘De heer Koning, die in Wijk aan Zee woont, heeft blijkbaar genoeg van
Holland en van …. de pers, wier dienaar hij sinds jaren is’.

64
vanaf 1924 was hij verbonden aan de Haagsche Courant als kunstredacteur en redacteur van
het Koloniale Bijblad van deze krant.185

De Hollandsche Revue ‘Indisch nummer’ 15 november 1923

De Hollandsche Revue ‘Java nummer’ 21 december 1928

In Holland bleef zijn liefde voor Indië. Hij publiceerde in het tijdschrift Den Gulden Winckel.
Voor De Hollandsche Revue stelde hij in 1923 een Indisch nummer samen met als ondertitel
‘Het koloniaal belang is een algemeen Nederlandsch belang’ en in 1928 een nummer over
Java.186 In deze Indië-nummers was er aandacht voor andere Indische onderwerpen dan de
Indische literatuur. De afleveringen waren speciaal bestemd voor hen die ‘The Garden of the
East’ niet met eigen ogen hadden aanschouwd, zoals Koning in het voorwoord van het ‘Javanummer’ schreef. Ook publiceerde hij onder andere Mooi en nijver Insulinde (1924),
Koloniale inspiratie en moederlandse kunst (1927) en de door de Wereldbibliotheek
bekroonde Indische roman Het verloren land (1928). Voor dit laatste boek maakte hij in zijn
‘Java-nummer’ van De Hollandsche Revue royaal reclame. Over twee bladzijden verspreid
werden de positieve recensies van zijn boek afgedrukt onder het motto ‘Dit mag niet
ongelezen blijven door ieder, die belangstelt in de huidige koloniale problemen.’187 Voorts
schreef Koning ook voor andere tijdschriften en gaf lezingen over Indië. Zijn stijl werd wel
eens gekarakteriseerd als die van de ‘snel-arbeidenden, vlotte literaire journalist’ en ‘glijdendgemakkelijk’ genoemd.188
185 O.a. Het dagblad. Uitgave van de Nederlandsche Dagblad pers in Indië 01-11-1946.
186 De Hollandsche Revue 28 (1923) 15 november en 33 (1928) 24, 21 december.
187 De Hollandsche Revue 21 december 1928, p. 1216- 1217.
188 Hulleman 1928, p. 364.
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 ‘Nederlandsch-Indië in de literatuur’ (1921)
Toen Du Perron zijn betoog over de ‘Indische letterkunde’ in Het Indische Leven in augustus
1919 publiceerde, leek er voor Johan Koning nog geen vuiltje aan de Indische perslucht.
Eenmaal gesetteld in Holland voelde hij zich blijkbaar als redacteur van De Hollandsche
Revue uitgedaagd door Du Perrons afsluitende woorden van zijn bijdrage over de ‘Indische
letterkunde’ in Het Indische leven. Koning besloot als kenner met ‘een scherpere critische
blik’ belangstellenden te attenderen op ‘het vele schoons dat ook Indië ons op letterkundig
gebied kan geven’. Dat deed hij twee jaar later, in 1921, met zijn bijdrage ‘NederlandschIndië in de literatuur’ in De Indische Gids. Nadat hij eerst Du Perrons visie uitgebreid had
weergegeven, zette Koning zijn standpunt uiteen. Hij deelde Du Perrons zorg dat schrijvers
het Indische leven belachelijk konden maken. Hij vond het eveneens een ‘treffend verwijt’ en
jammer dat Du Perron niets meer over dit onderwerp had geschreven want ‘voor de
ontwikkeling van het letterkundig leven in ons Indië’ was dit zeker van belang.189 Hij voelde
zich geroepen verder te gaan daar waar Du Perron was gestopt. Echter Koning kon toen nog
niet weten dat Du Perron in Indië zijn zoektocht naar de Indische letterkunde had vervolgd en
daarover in datzelfde jaar in De Revue. Algemeen geïllustreerd weekblad190 zou publiceren.
In ‘Nederlandsch-Indië in de literatuur’ is Koning snel klaar met de zeventiende en
achttiende eeuw. In slechts zes zinnen constateerde hij dat in de Nederlands-Indische
letterkunde voor de zeventiende en achttiende eeuw ‘hoegenaamd’ geen aandacht was.191
Evenals De Graaff en Stibbe in de tweede druk van de Encyclopaedie van Nederlandsch Indië
(1918) vermeldde Koning de Geestige en vermakelijke Reys-beschrijving naar Oost-Indië van
Aernout van Overbeke en de gedichten van Jeremias de Decker waaronder ‘het lang ademige
vers aan zijnen broeder namelijk “Op Batavia in Oost-Indië” overleden’. Blijkbaar wist hij
niet dat Samuel Kalff in Herinneringen en schetsen en De Haan in zijn excurs over de
‘Indische verzenmakers’ niet alleen Van Overbeke’s Reys-beschrijving hadden vermeld maar
ook zijn dichtbundel Rijmwercken (1719). Ook voegde Koning voor de achttiende eeuw Jan
de Marre, Onno Zwier van Haren met Agon, Sulthan van Bantam en Dirk– eigenlijk vader
Willem – van Hogendorp aan de Nederlands-Indische literatuur toe.
Koning had in zijn artikel meer aandacht voor het proza, de poëzie en het toneel van de
negentiende en twintigste eeuw in Indië. Voor een geschiedschrijving van de VOC-literatuur
is zijn bijdrage te summier. Maar de Indische literatuurgeschiedschrijving heeft aan Koning
het door hem gemunte begrip koloniale letterkunde te danken. Hij achtte dit nodig omdat er
geen Indische nationale letterkunde bestond, evenmin een Nederlandse letterkunde voor
Indië.192 Volgens hem dekte de notie koloniale letterkunde de lading beter want ‘daar zijn ook
nog sublieme boekjes van inlandsche dichters en fantasten, wier letterkundig werk ontbloeide
op eigen maar van ons standpunt uit, koloniale bodem’.193 Met deze observatie schaarde
Koning zich achter Du Perrons overpeinzingen over de Indische letterkunde. Eveneens Du
Perron navolgend, constateerde hij dat de Indische samenleving ten goede was veranderd voor
de ontwikkeling van de Indische literatuur. Het waren niet meer, Busken Huet citerend, de

189 Koning 1921, p. 119.
190 Koning was een van de medewerkers van het eerste uur van De Revue (Termorshuizen 2011, p. 712). Dit
Indische tijdschrift nam in 1921 een aantal artikelen van Koning over die hij als hoofdredacteur in De
Hollandsche Revue had gepubliceerd: in de rubriek ‘Literatuur’ de bijdrage ‘Schooiertjes-leed’ (1 (1921) 7, 29
januari 1921, p. 300-301), als losse bijdragen ‘Winter aan het Noordzee-strand’ (1 (1921) 12, 5 maart, p. 538539) en ’Muzikale kroniek uit Nederland. Dirk Schäfer; geschreven voor “De Revue”’ (1 (1921) 17, 9 april, p.
786-787 en 1 (1921) 18, 16 april, p. 834-837).
191 Koning 1921, 121.
192 Koning 1921, p. 119.
193 Koning 1921, p. 119.
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‘parvenus eerste, tweede en derde soort’ maar intellectuelen onder wie de vele ‘blijvers’ met
een behoefte aan een letterkundig leven.194
Niet alleen de Indische pers, zoals het Soerabaisch Handelsblad, de Locomotief, het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, het Weekblad voor Indië en Het Indisch
Leven, publiceerden over de Indische literatuur, maar ook de vaderlandse pers. Koning was de
eerste die aandacht vroeg voor het ontbreken van de passende woorden voor de beschrijving
van ‘de majestueuze pracht der bergen, de stilte, de vreemde, wonderlijke stilte van den
tropennacht, het verlangen, het innig, heftig, smartelijke verlangen naar het oude land van de
jaargetijden’.195 Hij besloot zijn bijdrage metaforisch: ‘Nederlands-Indië was lang genoeg de
Asschepoester in het deftig Huis der Nederlandsche letteren.’196
Vier jaar later werd Johan Koning over de Indische letteren door G.H. Pannekoek
geïnterviewd voor zijn rubriek ‘Al pratende met’ in Den Gulden Winckel.197 Hierin merkte
Koning op dat vergeleken met België en Frankrijk in Nederland geleidelijk belangstelling
voor de koloniale letterkunde aan het ontstaan was. Om de belangstelling voor de Indische
letteren aan te moedigen stelde hij voor ‘een Hollandsche kolonialen litteratuurprijs’ in te
stellen. Konings interview ontlokte de reactie van ene Aug. van de Ven die in Den Gulden
Winckel podium kreeg. Deze op Weltevreden wonende Van de Ven vond dat Koning zich te
positief had geuit over de Indische letteren, zowel in kwantiteit als kwaliteit. Hij kon zich
echter wel vinden in Konings opmerking dat ‘er vroeger te weinig intellect naar Indië kwam
en dat er tegenwoordig te hard in materieelen zin gewerkt wordt om ruimte te laten voor een
bloeiende letterkunde’.198 Konings eerste bewering betrof de Compagniesdichters maar zijn
tweede was op dat moment nog actueel. Eeuwenlang was men naar Indië gekomen ‘om geld
te maken’ en men repatrieerde als er voldoende was verdiend. In navolging van Koning
verwachtte ook deze ingezonden briefschrijver Van de Ven dat van de achtergebleven
oorspronkelijke bewoners, ‘de Indo’s’ zoals hij hen noemde, binnen afzienbare tijd nog geen
Indische letteren kon worden verwacht. Hij stelde daarom voor dat de Indische pers met
regelmaat aandacht zou schenken aan wat er aan literatuur in Holland was verschenen. Dat
zou zijns inziens de ontwikkeling van de Indische letteren ten goede zou komen. De redactie
gaf Koning de mogelijkheid voor een nawoord. Daarin gaf Johan Koning toe dat hij zich
welwillend had opgesteld ten opzichte van de Indische letteren. Desalniettemin stelde hij ‘de
stem uit Indië” op prijs.

194 Koning 1921, p. 131-132.
195 Koning 1921, p. 133-134.
196 Koning 1921, p. 136.
197 Pannekoek 1926.
198 Van de Ven 1926,. p. 151. Nawoord Johan Koning p. 152.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

11  E. du Perron  ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ – De Revue
(1921)
In zijn oriënterende bijdrage in Het Indische Leven was Du Perrons definiëring van de
‘Indische letterkunde’ nog niet uitgekristalliseerd. Het was slechts een eerste aanzet. Maar het
was wel al duidelijk dat Du Perron een voorliefde had voor de Indische literatuur en voor de
voorbije tijd met de Indische oudgast. Het was tevens duidelijk dat hij niets moest hebben van
het Europese superioriteitsgevoel ten opzichte van de Javanen, zoals dat volgens hem was
verwoord door onder andere Bas Veth (1860-1922) in Het leven in Nederlandsch-Indië
(1900).199 In zijn boek keek Veth terug op zijn eigen twaalfjarig Indisch verblijf in onder
andere Makassar, Soerabaja en Padang. Hij had er zich diep ongelukkig gevoeld want hij had
niets met Indië en haar bewoners. Hij was daarmee overduidelijk de tegenpool van Eddy du
Perron.
Na zijn exploratieve bijdrage in 1919 bleek dat Du Perron verder had nagedacht over de
Indische literatuur. In De Revue. Algemeen geïllustreerd weekblad zou hij een podium voor
zijn verdere uitwerking van zijn visie op de Indische letterkunde vinden. Zoals we reeds lazen
in het hoofdstuk over Johan Koning was dit in Soerabaja gedrukte tijdschrift een directe
concurrent van Het Indische Leven. De redacteur van het eerste uur van De Revue was G.M.
Hekkelman (1894/1895-1934).200 In zijn advertenties in Het Bataviaasch Nieuwsblad en Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië op 2 november 1920 beval Hekkelman De
Revue als een algemeen geïllustreerd tijdschrift aan, met rubrieken over literatuur, toneel,
muziek en sport. Hij wilde dat zijn tijdschrift werd gelezen in Indië, maar vooral ook in
Holland door een ieder met belangstelling voor ‘alles wat het leven in het schoone Insulinde
beroert’.201 Hekkelman, die een goede naam in de Indische journalistiek had, wist een aantal
journalisten en publicisten bereid mee te werken aan zijn tijdschrift.202 Medio 1921 droeg
Hekkelman het redacteurschap van De Revue over aan H.H.E.Th. van Blommestein (18951947).
Van Blommestein die op de onderneming Kedatong in Tandjongkarang (Zuid-Sumatra) en
vanaf november 1920 als administrateur in het hoofdkantoor van de persorganisatie Aneta
werkzaam was geweest, bleef tot mei 1924 aan De Revue verbonden.203 Als redacteur van De
199 Snoek 1990, p. 61. Veths Het leven in Nederlandsch-Indië heeft velen in Indië naar de pen doen grijpen voor
hun al dan niet op eigen kosten gedrukte kritiek op Veths boek.
200 Hekkelman leidde vanaf december 1920 De Revue. Dit voormalige hoofd van de stenografische dienst van
de Volksraad was korte tijd verbonden geweest aan De Nieuwe Courant in Semarang en Het Bataviaasch
Handelsblad voordat hij aan zijn avontuur bij De Revue was begonnen. Bij de oprichting van de vereniging van
de Volksraadjournalisten in april 1920 was Hekkelman benoemd tot bestuurslid. De doelstelling van deze
vereniging was ‘de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de journalisten van de Volksraad’. Ook
alle stenografen en tachygrafen waren lid. De voorzitter was C. van de Kamer en secretaresse mevrouw Ten
Hoet. De nieuwe vereniging had het voornemen een eigen tijdschrift uit te geven maar ondervond het probleem
dat geen van de plaatselijke drukkerijen de enorme oplage konden drukken (Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indië 10-04-1920 ). In zijn vrije tijd was Hekkelman voetbalscheidsrechter (Bataviaasch
Nieuwsblad 14-08-1920).
201 Citaat via Termorshuizen 2011, p. 711.
202 De Sumatrapost 08-11-1920.
203 Herman Henry Egidus Theodoor van Blommestein was in Wageningen geboren. Na het overlijden van zijn
vader die assistent-resident van Joana (Japara) was geweest, ging hij op eenjarige leeftijd met zijn moeder Anna
Meijer naar Indië. In april 1910 had hij toelatingsexamen gedaan voor het Gymnasium Willem III in Batavia
(Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 25-04-1910). In oktober 1916 was hij met zijn moeder en zijn
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Revue had hij ook contact met Dominique Berretty (1890-1934). de oprichter van het Indisch
satirische tijdschrift met rechtse signatuur De Zweep (1922-1923) en oprichter van het
Algemeen Nieuws- en Telegraafschap (Aneta). Slechts een enkele keer heeft Van
Blommestein in De Zweep gepubliceerd.204
Inmiddels woonde Eddy du Perron in Batavia, in het huis van zijn ouders Gedong Menu
dat op dat moment te koop stond. De hindoeïstische en boeddhistische beelden in de
binnentuin van het museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen op het Koningsplein-West hadden zijn belangstelling gewekt. In de
genootschappelijke bibliotheek las hij boeken over deze beelden.205 Zijn enthousiasme trok de
belangstelling van bibliothecaris Pieter Gediking, die sinds 1916 het beheer over de
bibliotheek had.206 Wellicht had Gediking schik in Du Perrons enthousiasme en beval hij als
adjunct-secretaris hem bij de directie van het genootschap aan, want op 26 mei 1920 werd
‘C.E. du Perron Jr. te Bandoeng’ tot lid van het Bataviaasch Genootschap benoemd.207
In het voorjaar van 1920 breidde de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap haar
collectie uit. Die werd toen geschat op 100.000 exemplaren. De bibliotheekdirectie riep de
toenmalige a.s. verloofde van Telok Betong (Zuid-Sumatra) terug op Java (Het Nieuws van den dag voor
Nederlandsch-Indië 14-10-1916). Gedurende zijn redacteurschap van De Revue scheen Van Blommestein met
zijn echtgenote Gretchen (A.M.P.Th.) jonkvrouw Von Fuchs afwisselend op Meester Cornelis en in
Tjandjongkarang (Zuid-Sumatra) te wonen (o.a. Bataviaasch Nieuwsblad 20-11-1919 en Het Nieuws van den
dag voor Nederlandsch-Indië 17-01-1922). Op 23 november 1923 vermeldde het Bataviaasch Nieuwsblad: ‘De
Revue vertelt, dat zij voortaan gedrukt wordt op de persen van de Drukkerij Emmink en niet meer bij De Unie’.
Na zijn redacteurschap van De Revue was Van Blommestein van 01-02-1926 tot 19-04-1927 als redacteur
verbonden aan de Mataram, het orgaan van de Djokjase Landhuurders Vereeniging. De Indische Courant vatte
op 3 februari 1926 in de rubriek ‘Journalistiek’ Van Blommesteins doelstelling samen. Hij beloofde dat
Mataram ‘welwillend’ zou zijn voor de ‘gezonde stroomingen in onze samenleving’ en ‘nimmer dralen’ zou
tegen iedere poging tot ondermijning van gezag en orde. In Mataram zou ruimte zijn voor opbouwende kritiek,
‘welke meening vrij is van vreemde invloeden’. Hij verwachtte een beschaafde omgangstoon ‘bij de
gedachtenwisseling tusschen lieden, wiens [sic] fatsoensbegrip niet vreemd is’. De redacteur van De Indische
Courant voegde er aan toe dat hij Van Blommestein had leren kennen ‘als een goed styllist en een consciëntieus
werker’. Van Blommestein stopte op 19 april 1927 omdat hij was benoemd tot hoofd bemiddeling op de
Arbeidersbeurs in Djokja (De Indische Courant 03-02-1926 en 21-04-1927). In deze functie zou hij tot 1 juli
1936 werkzaam zijn.
204 In juli 1930 protesteerde Van Blommestein bij de redactie van het Hollandse Algemeen Handelsblad tegen
het afdrukken van een door hem geschreven gedicht ‘Den varken’ zonder de maker ervan te vermelden. Het
gedicht, zo schreef hij aan deze krant, was ‘een van zijn meestgeslaagde gedichtjes’ dat hij in 1922 had
geschreven, Het was op 1 april 1922 in De Zweep afgedrukt. Daarna werd het geciteerd zonder de maker ervan te
vermelden. En zo verklaarde de redacteur van Algemeen Handelsblad ‘dus gaarne dat “Den Varken” is van den
heer H.H.E.Th. van Blommestein’ (Algemeen Handelsblad 15-07-1930, rubriek ‘De Oost’). Van Blommestein
wist blijkbaar niet dat de Indische Courant nadat het op 27-05-1930 had afgedrukt, had doorgestuurd naar het
Algemeen Handelsblad in Amsterdam. De redactie [lees Tjalie Robinson] van Tong Tong nam dit gedicht
aangepast en herspeld in het petjoh op met de uitleg dat ‘Den’ als lidwoord in het petjoh wordt gebruikt om
mannelijke of forse dingen aan te duiden. Het gedicht is later vaker in Tong Tong en de opvolger Moesson
afgedrukt (Tong Tong 30 januari 1962, p. 17). Zie Termorshuizen 2011, p. 711-712, p. 979 voor H.H.E.Th. van
Blommestein en p. 713-714 voor De Zweep. Dit tijdschrift mag niet worden verward met het gelijknamige
Nederlandse fascistische tijdschrift.
205 In Het land van herkomst zou Du Perron hierover later schrijven: ‘Ik las alle archeologiese artikelen in het
tijdschrift van het Genootschap tot de meest verouderde toe, vertalingen uit het javaans en uit het chinees, het
maakte voor mij alles deel uit van één wereld, waarin kunst en wetenschap zich met elkaar mengden zoals ik
nooit eerder vermoed had’ (Du Perron 2010, p. 274).
206 Pieter Gediking (1878-1955) was na zijn studie Theologie in Amsterdam vanaf 1908 werkzaam in de
bibliotheek van de universiteit van Leiden (Snoek 2005, p. 222-223, p. 1061 n. 54 en n. 55). Hij was in 1916 met
de Tambora naar Indië gekomen. Pas in oktober 1921 was hij officieel als bibliothecaris aangesteld. Daarvoor
was hij adjunct-secretaris van het genootschap. Op 2 augustus 1922 kwam hij in aanmerking voor verlof naar
Holland en stopte als bibliothecaris. Hij vertrok op die datum met de Tabanan naar Rotterdam (Het Nieuws van
den Dag voor Nederlandsch-Indië 17-01-1916, 10-08-1917, 25-10-1921, 27-07-1922 en 01-08-1922).
207 Snoek 2005, p. 221 (cit.) en p. 1060 n. 44.
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leden van het genootschap en de bibliotheekleners op aanbevelingen te doen voor de aanschaf
van nieuwe boeken.208 Als gevolg daarvan was natuurlijk extra personeel nodig. De directie
van het Bataviaasch Genootschap zag zich in juni 1920 na het vertrek van de adjunctbibliothecaris genoodzaakt een nieuwe bibliotheekkracht in dienst te nemen.209 Wellicht reeds
aangespoord door de oproep op 12 en 13 juli 1920 in resp. het Bataviaasch Nieuwsblad en
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië solliciteerde Du Perron op de vacature voor
een assistent-bibliothecaris. Op dat moment zat hij krap bij kas en het salaris van 200 gulden
per maand plus toeslag was voor hem veelbelovend.210 Met zijn belangstelling voor de
beelden in de binnentuin, de bibliotheek en zijn lidmaatschap van het genootschap had hij een
streepje voor op de andere kandidaten. Hij werd aangenomen.211

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 13 juli 1920

Zijn directe chef werd Gediking. De erudiete, hoffelijke, bedeesde en gevoelige Pieter
Gediking was de tegenpool van Eddy du Perron.212 Gediking was een ‘geleerde die meer
behagen schept in het gezelschap van boeken dan van mensen’.213

208 Bataviaasch Nieuwsblad 25-02 1920 en 08-03-1920.
209 De directie meende dat een niet of half opgeleide kracht geen optie was maar wel een assistent(e) die
administratieve en minder wetenschappelijke werkzaamheden zou verrichten en daarmee de twee
bibliothecarissen zou kunnen assisteren (notulen van de zesde directievergadering op 21 juni 1920. In: Notulen
van de Algemeene en Directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
Opgericht 1778. Weltevreden en Den Haag 1921, p. 133).
210 In Het land van herkomst zou Du Perron hierover vermelden dat zijn belangstelling voor de historische
beelden en de bijbehorende literatuur later zijn beste aanbeveling bij de bibliothecaris bleek te zijn. Die koos
hem ‘uit een groot aantal kandidaten’. Het salaris was de drijfveer (Du Perron 2010, p. 274; Snoek 2005, p. 1060
n. 45).
211 Volgens Snoek (2005, p. 221 en p. 1060 n. 46) was er op 18 oktober 1920 sprake van een vacature van een
tweede assistent-bibliothecaris. Du Perron (2010, p. 274) vermeldde in Het land van herkomst dat er na zijn
belangstelling voor de historische beelden ‘enige tijd later’ de vacature voor een assistent was. Dat zou overeen
komen met de advertenties in het Bataviaasch Nieuwsblad en het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië
op 12 en 13 juli 1920. Of is er sprake van feitenverdichting door Du Perron? In dat geval is de datering van
Snoek juist.
212 In Het land van herkomst vermeldde Du Perron over Pieter Gediking ‘voor de chef die ik nu had voelde ik
dezelfde warme toenadering van mens tot mens, bij alle afstand en positie en leeftijd […]; hij was trouwens in
zijn schuwe eenzame soort, op onmiskenbare wijze een van de zuiverste mensen die ik ooit ontmoet heb’ (Du
Perron 2010, p. 274).
213 Snoek 2005, p. 222 (cit)-223 en p. 1061 n. 55.
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Pieter Gediking

Du Perron had het op het Koningsplein-West meer naar zijn zin dan in het redactiekantoor
van Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië in de kota. Zijn collega’s, ‘de ene was
wat stijver van ruggegraat dan de andere’, waarmee Gediking leek bedoeld, leken hem ‘van
een hogere orde dan het krantenvolk van de Kali Besar’, zoals Du Perrons alter ego Arthur
Ducroo in Het land van herkomst later zou verwoorden: ‘het soort werk was hier
onvergelijkelik aangenamer dan aan de krant’.214
Het fanatisme en de ijver in de zoektocht naar kennis van Eddy du Perron sprak Pieter
Gediking wellicht aan. Het deed hem misschien aan zichzelf denken. Een paar maanden nadat
Du Perron in dienst van het Bataviaasch Genootschap was getreden, stelde de voorzitter De
Roo de la Faille in de directievergadering van 29 november 1920 voor de gecirculeerde lezing
van de assistent-bibliothecaris Du Perron in de notulen op te nemen. Aldus publiceerde Eddy
onder zijn officiële naam C.E. du Perron Jr. ‘Over de oud Batavische wedloop sociëteit’.215
Voor zijn lezing had hij zich laten inspireren door de olieverfportretten van de oudpresidenten van deze wedloopsociëteit, L.M.F. Plate en P. van Rees, die in de
genootschappelijke leeszaal hingen.
Du Perron was tot 1 maart 1921 bij de bibliotheek in dienst. Op die dag kreeg hij eervol
ontslag wegens zijn vertrek naar Europa. De zelfverzekerde Du Perron nam vol bravoure en
met branie afscheid van de bibliotheek en het Bataviaasch Genootschap waar hij zich zo
senang had gevoeld. Gezeten op de olifant voor het Museum van het Bataviaasch
Genootschap zwaaide hij vermetel met zijn hoed in de rechterhand naar de fotograaf.216 Zijn
voormalige chef Pieter Gediking zal bij het zien van de foto waarschijnlijk zijn wenkbrauwen
hebben opgetrokken. In augustus 1921 vertrok Du Perron met zijn ouders met de Tambora
naar Rotterdam,217 een jaar voordat Gediking met verlof zou gaan.

214 Du Perron 2010, p. 274.
215 In de Notulen van de Algemeene en Directievergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen. Opgericht 1778. Weltevreden en Den Haag 1921. Deel 58 (1920), p. 176-177 en Bijlage 11,
p. 271-275; Snoek 1990, p. 63, p. 280 n. 154 en p. 349.
216 Snoek 2005, p. 225 en p. 1062 n. 63. De olifant was in 1871 geschonken door koning Chululongkom uit
Siam (Thailand) in ruil voor reliëfs van de Prambanan en fraaie stukken van de Borobudur. De olifant staat nog
steeds voor het huidige Museum Nasional RI aan de Jl. Medan Merdeka Barat in Jakarta.
217 ‘Passagierslijst’ in Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 02-08-1921 vermeldt ‘C.E. du
Perron, echtg. en zoon’. Zie ook Snoek 2005, p. 221.
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Voor het museum van het Bataviaasch Genootschap

 ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’
Voor zijn werkzaamheden had Eddy du Perron de assistentie van zijn secretaris Mas Patah
(1903-196?), een Javaan van aristocratische afkomst.218 Tot nu toe is het nog onbekend of Du
Perrons tijdens zijn lidmaatschap van het Bataviaasch Genootschap en zijn aanstelling bij de
bibliotheek F. de Haan, de vriend van zijn vorige werkgever Karel Wybrands, heeft ontmoet.
Erelid van het Bataviaasch Genootschap en Landsarchivaris De Haan was, zoals we reeds
zagen, op dat moment nog druk bezig met het jubileumboek Oud Batavia .

Assistent-bibliothecaris Du Perron ensecretaris Mas Patah

Met de boeken onder handbereik die F. de Haan indertijd wellicht ook geraadpleegd kon
hebben voor zijn excursen, ‘Het gevoel voor Indisch natuurschoon’ en ‘Indische
verzenmakers’, in Priangan, opende zich voor Du Perron de literaire wereld van de VOC.
Zijn belangstelling voor de hindoeïstische en boeddhistische beelden en de archeologische
artikelen in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap maakten plaats voor het
proza en de poëzie van het Compagniespersoneel. Du Perron zag de mogelijkheid om zijn
‘theorie over de Indische literatuur verder uit te werken en daarbij terug te gaan naar het
ontstaan van de Oost-Indische literatuur. Hij kreeg van de redacteur van De Revue, Van
Blommestein, de gelegenheid zijn verdere uitwerking van dit tijdschrift te publiceren.219 Dat
218 Snoek 2005, p. 222 en p. 1060-1061 n. 52.
219 Later zou Du Perron de tijdschriften waarin hij had gepubliceerd, Het weekblad voor Indië en De Revue,
karakteriseren als ‘radicaal-vulgariserende tijdschriften, die amusement aan actualiteit verbinden […]’. In: E. du
Perron, ‘Oude Indische tijdschriften’, 1959, p.83-84.

72
deed hij in vijf bijdragen over de ‘Nederlands-Oost-Indische letteren’, die in de eerste
jaargang bijna wekelijks tussen 4 juni en 9 juli 1921 in de rubriek ‘Literatuur’ verschenen en
waren ondertekend met ‘Du P.220 Alle afleveringen van de reeks ‘Nederlandsch-Oost-Indische
letteren’ hadden als titelafbeelding een oudere, lezende heer die qua uiterlijk en kleding eerder
een vaderlandse literatuurkenner voorstelde dan een liefhebber in Indië.221 Iconografisch
stelde hij het prototype van de beschaafde lezer met de goede smaak voor.

De Revue 4 juni 1921

De eerste twee afleveringen van Du Perrons ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ zijn elk
met vier bladzijden het omvangrijkst. De andere afleveringen tellen slechts twee bladzijden.
De afleveringen twee en vijf zijn geïllustreerd met portretten van de besproken auteurs uit de
boekenrij van het Bataviaasch Genootschap. In de tweede aflevering met de afbeelding van
Joannes Camphuys, Jacob Steendam, Johan Nieuhof en Aernout van Overbeke; in aflevering
vijf François Valentijn.
In zijn openingsartikel van ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ memoreerde Du Perron
de eerste artikelen over de Indische literatuur namelijk de bijdragen van Gerard Valette met
‘Indië in den roman’ en Johan Koning met ‘Nederlandsch-Indië’, waarna hij zijn plan
ontvouwde:
Het is mijne bedoeling in een reeks artikelen, die ik mij voorgenomen heb geleidelijk
te publiceeren, naar beste kunnen bij te dragen tot het ordenen van een stof, die,
hoewel niet verheven, onbetwistbaar belangwekkend genoeg is, om wat minder te
worden verwaarloosd.222
Het moge duidelijk zijn wat Du Perron voor ogen had.
Was Du Perron in zijn artikel ‘Indische letterkunde’ (1919) in Het Indische Leven tot de
conclusie gekomen dat er een Indische letterkunde bestaat, nu achtte hij de tijd rijp voor de
definiëring ervan. Aangezien zijn onderwerp niet bij iedere lezer van De Revue bekend was,
220 ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren. Een woord vooraf’/Eenige letterbeoefenaars der zeventiende eeuw’, 4
juni (p. 1129-1132); ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren. Nog eenige zeventiende-eeuwers’, 11 juni (p. 11671170); ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren. De laatste zeventiende-eeuwers’, 25 juni (p. 1247-1248);
‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren. De laatste zeventiende-eeuwers’ (vervolg)’, 2 juli (p. 1282-1283);
‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren. De laatste zeventiende-eeuwers. door du P. (Slot)’, 9 juli (p. 1317-1318).
In de door F.E.A. Batten samengestelde bibliografie die is opgenomen in het Du Perrons Verzameld werk VII (p.
523-584) ontbreekt in de rubriek ‘Verspreide stukken’ de vermelding van Du Perrons bijdragen in De Revue in
tegenstelling tot zijn artikel ‘Indische Letterkunde’ in Het Indische Leven (p. 565).
221 Volgens Termorshuizen (2011, p. 712) waren Frits van Bemmel (1898-1981) en Cor van Deutekom (z.j.) als
tekenaars aan De Revue verbonden.
222 Du P. 4 juni 1921, p. 1129. Zelf schreef Du Perron ‘belangwekkend’ gespatieerd, is door mij gecursiveerd.
Zie ook Paasman 1990B, p. 206-207.
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vond Du Perron het nodig in ‘Een woord vooraf’ zijn programmatische visie in te leiden. Dat
deed hij aan de hand van vijf punten: taal, schrijvers, onderwerp, afbakening van de koloniale
letteren en de ontwikkelingsgang. Voor Du Perron was de koloniale bellettrie zonder twijfel
onderdeel van de Nederlandse literatuur maar zij had volgens hem de pech in de letterkunde te
zijn ‘verzonken’. Du Perron vond dat in de koloniale literatuur de taal Nederlands moet
zijn.223 Haar schrijvers zijn volbloed-Europeanen (meest Nederlanders), in Indië geborenen
uit zuiver Europese ouders, halfbloed-Europeanen, en sinds de jaren tien en twintig van de
vorige eeuw ook de inlanders en Javanen enkel voor zover die in het Nederlands schreven.224
Het onderwerp was voor Du Perron maatstaf. Het mocht niet gescheiden worden van het
land, dus niet van Indië. Hij somde op waaraan hij hierbij dacht: het Indische natuurschoon,
de samenleving, de geschiedenis, het Indische leven in de uitgebreidste zin van het woord,
Indische personen, karakters en stemmingen; ‘kortom alles Indië rakend……. mits behoorend
tot het gebied der fraaie letteren’.225 Behalve dat het een Indisch onderwerp moet zijn, achtte
hij de door de auteur gekozen literaire vorm eveneens van belang.
Vervolgens stuitte Du Perron op de lastige vraag ‘wat moet men wèl, wat niet tot de
Nederlandsche-Indische letteren rekenen?’226 Het beginpunt was gemakkelijk, namelijk de
komst van Nederlanders naar Indië, en met hen de Nederlandse taal. Daarna moest worden
besloten welke teksten tot de koloniale bellettrie konden worden gerekend. Du Perron
betoogde dat ‘oppervlakkig beschouwd […] de journalen der eerste Oostinjevaarders
onverbiddelijk ter zij gelegd moesten worden’227 omdat het zakelijke en neutrale reisjournalen
waren. Maar voor journalen met een ‘eerlijke verhaaltrant’ maakte hij een uitzondering.
Bijvoorbeeld het journaal van de jonge jurist en latere gouverneur van de Molukken Frank
van der Does (1569-1645), die als adelborst op de Hollandia op weg naar Indië zijn
impressies had vastgelegd. In Cort verhael ofte schipvaert wist Van der Does de aandacht van
de lezer te trekken met de verraderlijke overval op een van de Hollandse schepen op de rede
van Bantam.228
Ook kon volgens Du Perron het journaal of sommige passages van admiraal Jacob van
Neck tot de bellettrie worden gerekend. Jacob van Neck (1564-1638), afkomstig uit de
gegoede Amsterdams burgerij en lid van de rederijkerskamer ‘In Liefde Bloeyende’, was
‘geen gewone ex-pikbroek’.229 In zijn keuze voor Jacob van Neck volgde Du Perron F. de
Haan in diens ‘Excurs I. Het gevoel voor Indisch natuurschoon’.230 Van Neck was de eerste
die zijn gevoel bij het zien van het Indische natuurschoon had vastgelegd. Hij inspireerde
daarmee schrijvers na hem tot op heden met hun observaties van de Indische natuur. Met zijn
natuurbeschrijving van het eiland Seboekoe aan de ingang van Straat Soenda voldeed Van
Neck aan Du Perrons voorwaarde voor de beschrijving van het natuurschoon van Indië.231 Du
223 Du P. 4 juni 1921, p. 1129. Zelf schreef Du Perron ‘taal’ gespatieerd. Dat is door mij gecursiveerd.
224 Du P. 4 juni 1921, p. 1129.
225 Du P. 4 juni 1921, p. 1129. Zelf schreef Du Perron ‘onderwerp’ gespatieerd. Dat is door mij gecursiveerd.
226 Du P. 4 juni 1921, p. 1129.
227 Idem.
228 J.K.J. de Jonge traceerde het manuscript van Van der Does in het Rijksarchief in Den Haag en publiceerde
het in deel 2 (1864) van Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië (1595-1610). Ook afgedrukt in
Rouffaer, G.P. en J.W. IJzerman, De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de
Houtman 1595-1597. Deel twee: de oudste journalen der reis. Verhael (1597), Journael (1598), Van der Does
(Hs.). Werken van de Linschoten Vereeniging nummer XXV. Den Haag 1925, IV, ‘Cort verhael vande
Navigatie ofte Schijpvaert gedaen bij Oosten de Bona Cabo Spreij enz. enz. 10 Maart (2 April) 1595 – 13 Juni
1597’, p. 239-378. De samenstellers hadden hun boek opgedragen aan Jan Karel Jacob de Jonge. Zie ook
Nieuwenhuys 1972, p. 24.
229 De Haan 1911, II, p. 728; Du P. 4 juni 1921, p. 1129; Du Perron 1948, p. 15-16; Nieuwenhuys 1972, p. 25.
230 De Haan 1911, II, p. 727-728; Du Perron 1948, p. 15-16.
231 ‘In plaetse van een welbehangen sale hadden wij ’t ciraet van veelderhanden schoone jonghe boomkens, die
de natuijr an den oever van een suijver beeke, gracelijk gheplant hadde; in plaetse van lieflijcke musijck hoorden
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Perron vond Van Necks natuurbeschrijving een treffend voorbeeld van een eerlijk verhaal,
goede verteltrant en beschrijvingskunst.
Wanneer we Van Necks impressie van de Indische natuur een plaats geven in de
vaderlandse literatuurgeschiedenis mogen we concluderen dat het een idealiserende impressie
van de Oost-Indische arcadia – ‘Wellustiger plaetse en heb ick op ons reijs noch niet
vernomen’ – is, die Van Neck ‘vermaeckelijck dochte’.
De reisjournalen van Frank van der Does en Jacob van Neck markeren een belangrijk
moment in de ontstaansgeschiedenis van de VOC. De auteurs maakten deel uit van de eerste
twee georganiseerde reizen naar Oost-Indië namelijk de ‘Eerste schipvaart’, onder leiding van
Cornelis de Houtman (1595-1597), en de ‘Tweede schipvaart’, onder leiding van Jacob van
Neck (1598-1600) waarop Frank van der Does ook meevoer. Du Perron beschouwde Van
Necks ‘Reisverhaal’ als het begin van de Indische letteren waarmee hij tevens het startpunt
van het ‘literaire kaf’ had vastgesteld en wel eind zestiende eeuw nog voor de oprichting van
de VOC in 1602.
De vraag of de Indische letteren een eigen ontwikkelingsgang heeft en/of Indische auteurs
elkaar onderling hebben beïnvloed, schoof Du Perron voor zich uit. Hij vond het nodig dat
eerst de teksten zouden worden geordend en overzichtelijk gemaakt. Het leek hem verstandig
voor de stijl en de afbakening van het genre eerst bij de vaderlandse letterkunde of elders in
Europa te rade te gaan.
Nog in 1919 had Du Perron, zoals we reeds zagen, voor zijn literatuuropvatting op zijn
zoektocht naar de ‘Indische letterkunde’ de ideeën van Te Winkel en G. Kalff als beginpunt
gekozen. Hij voegde er toen zelf een in zijn ogen belangrijke voorwaarde aan toe. Er moest
leiding nodig zijn door hen die wisten waarover ze het hadden. Of zoals hij dat in 1919 in zijn
exploratieve artikel in Het Indische Leven reeds had verwoord:
Er is slechts leiding nodig; leiding van smaak door diegenen onder de ontwikkelden in
Indië die, in het bezit van een scherpere critische blik, in staat zijn het kaf van het
koren te scheiden, en naar hun beste kunnen het grote publiek dienen te wijzen op het
vele schoons dat ook Indië ons op letterkundig gebied kan geven [..]’.232
Du Perron besloot toen zijn zienswijze met ‘al doemt er niet dadelijk een genius op!’ Twee
jaar later introduceerde hij in het pragmatische openingsartikel van zijn reeks over de
‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ indirect zichzelf als genius of leider met de scherpe en
kritische blik die in staat zou zijn het kaf van het koren te scheiden. Als geen ander meende
hij te weten wat beschaafde lieden met een goede smaak waardevol zouden vinden.233 Hij had
wij het ghesanck der voghelen en het suijselen van veelvoudighe fonteijnen, die tusschen de steenighe berghen
silverachtich needer quaemen daelen. Meerder vermaeckte ons den reuck van de cruijden en bloemen (daer de
plaetse van versien was) als de diere perfuijmen, die uijt deselve landen werden ghevoert; de boerdicheeden van
veel meercatten [smalneusapen], daer de boomen vol af waeren, was vermaeckelijcker als de cluchtighe
batementspeelen [toneelspel], die men in superbe bancketten somwijlen vertoont. Uijtermaeten contenteerden ’t
ghesicht die vruchtbaere heuvelen en schoone valaijen; daer sach men onder sooveel ombrose [schaduwrijke]
boomen een rivierken sachtelijck heenenvlieten, wat hoger veel besaijde ackers, divers van couleur, en opwaerts
’t gheberchte, dat men den top deur de wolcken sach uijtsteecken. Langs de stranden daer de zee lieflijck op was
speelende, quamen veel van den lande, met haer draghende seer goede vruchten, die van d’onsen werden ghecoft
en na de scheepen ghevoert, die men daer cierlijck gheanckert mocht sien tuschen veel lustighe eijlanden. Een
sacht windeken woeij uijter zee onder die dichte gheblaede boomen, d’welck de valaije behaechlijck was
vercoelende’. Van Neck besloot zijn beschrijving van de Oost-Indische arcadia met: “Wellustiger plaetse en heb
ick op ons reijs noch niet vernomen” (‘Reisverhaal van Jacob van Neck (1598-1599). Medegedeeld door H.T.
Colenbrander’. In: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genotschap, 21 (1900), p. 194-329 (cit. p.
305-306).
232 Du Perron 1959, p. 482.
233 Snoek 2005, p. 227.
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zich daarbij laten influisteren door Gerard Valette en Hans van de Wall. Maar F. de Haan met
zijn beide excursen in Priangan achtte hij de meest belangrijke van allen.
Niet alleen door zijn visie onderscheidde Eddy du Perron zich van de negentiende-eeuwse
literatuurgeschiedschrijvers maar ook als persoon. Jong en eigenzinnig als hij was, beriep hij
zich op zijn kennis van en liefde voor Indië. Hij had als eerste in 1919 het eigen karakter van
de Indische literatuur blootgelegd. Hij had kritiek op de nieuwkomers in Nederlands-Indië.
Hun luidruchtige cultuur en geldverspilling stond in schril contrast met zijn zoektochten naar
zijn afkomst, naar de Javaanse cultuur en naar de Indische bellettrie.
Voor de vorming van zijn schrijverschap had Du Perron bij het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch-Indië in Karel Wybrands een leermeester gevonden; op zijn zoektocht naar de
Indische bellettrie leunde hij stevig op F. de Haan. Of hij met De Haan hierover van
gedachten heeft gewisseld is de vraag, maar dat hij op de hoogte was van De Haans
literatuuropvatting in diens excursen over het Indische natuurschoon en de Indische
verzenmakers moge duidelijk zijn. Met zijn wrevel over de Indische samenleving deed Du
Perron niet onder voor de tropenstijl van Karel Wybrands en F. de Haan. Hij beaamde met De
Haan dat de vroegere Indische samenleving met de verschillende culturen in niets verschilde
met die tijdens de VOC. Beiden deelden hun liefde voor Indië. Van de in Indië geboren Eddy
du Perron kon dat worden verwacht, maar voor de uit Holland afkomstige Frederik de Haan
was dat bijzonder. In hun contacten met anderen waren ze elkaars uitersten. Was de dove De
Haan in zichzelf gekeerd en joeg hij belangstellenden weg zodat hij rustig in zijn eentje kon
werken, wat hij het liefst deed, Du Perron was altijd gul, innemend en luidruchtig aanwezig.
 De Revue 4 juni 1921
In zijn inleiding van zijn eerste bijdrage over de Oost-Indische poëzie over ‘eenige
letterbeoefenaars der zeventiende eeuw’, vermeldde Du Perron dat hij zich baseerde op De
Haans Priangan. Hij kwalificeerde De Haans monografie als een ‘veelomvattend, pittig werk’
dat ‘door geen, die ook maar eenigszins met den Compagnies-tijd van doen heeft,
ongeraadpleegd mag worden gelaten’.234 Priangan was voor hem een onuitputtelijke bron en
bood hem stof tot verder nadenken.
 Johan Both Volkertsz (c. 1582-?)
Du Perron opende zijn overzicht van de Compagniesletteren met het berijmd journaal (1615)
van de Utrechtse opperkoopman Johan Both Volkertsz die tussen mei 1614 en december 1615
met het Wapen van Amsterdam naar Indië was gevaren. Boths journaal is een manuscript met
de uitgebreide titel ‘Cort verhaell sangsgewijse gesteld op de voys [melodie] van den 6en
psalm, ofte schoon lieff wiltt mijn troost geven, van de principaelste [belangrijkste] plaetsen
daer wij int vaeren naer Oost Indien gepasseert ende geweest zijn, mitsgaders eenighe dingen
op de selffde voyagie geschiet [zijn gebeurd]’. Both had zijn journaal opgedragen aan
opperkoopman en raad van Indië J.D. Lam die eveneens op het Wapen van Amsterdam
meevoer. In het tweede deel over de Compagniespoëzie is meer aandacht voor Boths journaal.
Du Perron karakteriseerde Boths berijmd journaal dat op 2 december 1615 in Bantam was
afgesloten, als ‘zuivere rederijkersrijmelarij’ met vele bastaardwoorden rijmend op ‘eeren’ en
met de nodige vaste epitheta ornantia of pleonastische versieringen. Deze laatste stijlfiguur
vond hij ‘hinderlijk’. Als ‘onbenullige’ voorbeelden noemde hij onder meer ‘den viveres seer
schoon’ en ‘den elfden Mey seer reyne’en ‘den seventhienden stoutelijck’.235 Ook waren er
stoplappen, zoals gebruikelijk in liedjes, als ‘wilt hooren’ of ‘wilt verstaen’. En de
loftuitingen als:
234 Du P. 4 juni 1921, p. 1130. Zie Paasman 1990B; Snoek 1990; p. 63; Snoek 2005, p. 226-227.
235 Du P. 4 juni 1921, p. 1130. De door Du Perron gespatieerde woorden zijn cursief. Viveres betekent
levensmiddelen.
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Waerom wij vroech en spade*
Sijn E.* niet sijn rade
Niet connen vollprijsen*.236

laat
Zijn edele heer; J.D. Lam
ten volle prijzen

Du Perron kopieerde bijna letterlijk de alinea over Both uit De Haans ‘Excurs II. Indische
verzenmakers’.237 Hij vond dat Boths journaal geen literaire waarde had. Hij zag het eerder
als een opsomming van bemanningsleden, gepasseerde eilanden en kusten, winden en
verordeningen over eten en drinken. Met name de laatste verordening volgens hem voor de
opvarenden heel belangrijk.
En op derselver stonden*
Hoorden wij daer verconden
Dat yder sijn rantsoen
Van botter* moste haelen
Voor een weeck, sonder faelen,
Een halff pondt, wilt vroen*.238

uren

boter
begrijpen

Hij vond de strofen onbeduidende en kinderachtige ‘huppelende versjes’.239 Hij merkte op dat
Both geen aandacht voor het Indische natuur had, of het moest de kokosnoten zijn waarover
hij niet uitgeschreven leek:
Want sij ons konnen geven
cost en dranck daar beneven
met melck vet en soeth,
waerom se meriteren*
dat men se mach lauderen*
boven ander fruyten soet.240

verdienen
prijzen

Over de persoon Both was Du Perron duidelijk. Hij vond hem een ‘niet àl te fraaien
voorman’. Both was een van de velen die noodgedwongen naar Oost-Indië waren getrokken.
Du Perrons kwalificaties voor het ‘Cort verhaell’ van Johan Both Volkertsz zijn stevig. Hij
nam Boths journaal in zijn overzicht op omdat het aan zijn criteria voldeed. Het was in het
Nederlands geschreven, Both was een Europeaan, in het journaal was uitgebreid aandacht
voor de weg naar Indië en het verblijf in Indië. Omdat het in een archief berustte, behoorde
het tot de vergeten teksten. Dat er geen aandacht voor de Indische natuur was, stoorde Du
Perron blijkbaar niet. Maar dat was omdat hij schatplichtig was aan De Haan die zijn excurs
over de Indische poëzie met Boths journaal had geopend.
 Jeremias de Decker (1609-1666)
Vervolgens vermeldde Du Perron de gedichten van Jeremias de Decker en Joost van den
Vondel. Met zijn korte bespreking van deze beide dichters week hij af van De Haans excurs
over de ‘Indische verzenmakers’. Hoewel zowel De Decker als Vondel nimmer voet op OostIndische bodem gezet, hadden ze wel een band met Oost-Indië.

236 Du P. 4 juni 1921, p. 1130.
237 De Haan 1911, II, p. 73 en Du P. 4 juni 1921, p. 1130.
238 Du P. 4 juni 1921, p. 1130.
239 Idem.
240 Du P. 4 juni 1921, p. 1131.
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We lazen reeds in de ‘Aanleiding’ hoe Jeremias de Decker afscheid had genomen van zijn
boer David in de hoop dat die een goede tijd in Oost-Indië zou tegemoet gaan. Maar het
verliep anders. David overleed in Oost-Indië. Voor Davids vertrek was hun vader overleden.
In het funeraire gedicht ‘Aen Mynen Broeder, Op Bataviën in Oost-Indiën overleden’ staat
eigenlijk het overlijden van de vader centraal en dat van zijn broer David gedeeltelijk. Het
gedicht nam De Decker op in de afdeling ‘Suchten en Tranen over ’t Lijck mijns Vaders’. In
de openings- en slotstrofe ttreurde Jeremias over Davids heengaan:
O saligh ghy, de ons verdriet,
Ons’ bitt’ren huys-rou niet en siet,
En niet en hoort ons’ lijck-gebaren;
Maer sacht en vreedsaem uytgestreckt
In ’t uyterst end der Oosterbaren
Ligt van ’t Javaensche sand gedeckt!
De Decker publiceerde zijn rouwgedicht in Rym-oeffeningen (Amsterdam 1659). Kruidenier
De Decker was een gewaardeerd dichter. Du Perron karakteriseerde hem als ‘werkelijkvroom, hoog-ernstig man die zich niet met malle joken ophield’.241
 Joost van den Vondel (1587-1679)
Vervolgens besteedde Du Perron aandacht aan Vondel ‘wiens verzen Indië eenigszins’
raakten.242 Hij vermeldde Vondels lofdichten op twee Bataviase bestuurders zonder er verder
op in te gaan. Vondel schreef ‘Aan den Heer Laurens Reaal, Ridder, Oud Generaal in OostIndien; op zijn Ridderschap en Inwijding door zijn Majesteit van Groot-Brittanje’ en een
eenvoudig gedicht bij diens portret. Reael was lid van de Amsterdamse rederijkerskamer ‘De
Eglantier’ en van de Muiderkring. Voorts dichtte Vondel de lofzang ‘Op den Edelen Heer
Geeraert Hulft, Eersten Raet en Direteur-Generaal van Oost-Indien’. François Valentijn nam
in de Beschryving van Groot Djava, ofte Java Major, het vierde deel van Oud en Nieuw OostIndiën, Vondels lofdichten op Reael en Hulft op bij de beschrijvingen van de gouverneursgeneraal en directeurs-generaal. Tot slot verwees Du Perron ter loops naar de bloemlezing
Oost-Indisch landjuweel van Kalff waar in de afdeling ‘Proeve van Javaansche poëzie’ het
gedicht ‘Op het vertrek van Laurens Reaal’ van Pieter Cornelisz Hooft, de oprichter van de
Muiderkring, was afgedrukt.243
 Livinus Bor (c. 1621-1669)
Aan zijn bespreking voegde Du Perron zijn keuze toe voor Livinus Bor met zijn ‘Segen-sang
over Arnold de Vlaming van Oudshoorns heerlijk bevochte Victorien in d’Oostersche
Gewesten’. Deze lofzang had Bor opgenomen in Amboinsche oorlogen dat was gedateerd
Batavia 1657, maar in 1663 te Delft was uitgegeven. Bor had zijn lofzang ondertekend met de
zinsspreuk ‘Al verliesende win ik’.
Livinus Bor was de secretaris van De Vlaming van Oudhoorn (ca 1608-1662) die als
gouverneur van de VOC betrokken was geraakt in oorlogshandelingen met de vorsten van
Amboina (1651-1656).
Du Perron karakteriseerde Bors lofzang op zijn gouverneur als ‘niet veel meer dan een
berijmde lijst van wapenfeiten, met data in de marge’. Soms wist Bor, zo vond Du Perron,
‘een krijgshaftigen toon’ te treffen, maar wisselde die af met ‘kinderachtig gerijmel’.
Bijvoorbeeld:
241 Du P. 4 juni 1921, p. 1131.
242 Idem.
243 Kalff 1902, p. 300-301.
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En, eer het negen was geslagen,
Wij forten, vaertuig, paggers* sagen
Vernield, en door het vuer verteerd.
Is dat niet dapper zich verweerd?244

omheinde versterking

De lofzang van Livinus Bor in Amboinsche oorlogen wordt gevolgd door ‘Amboinsche Zegen
bevochten door Arnold de Vlaming van Oudshoorn’ van A. de Raeff. Over De Raeff is tot op
heden niets bekend. Du Perron was vernietigend in zijn oordeel over De Raeffs zegenzang.
Hij vond het ‘met vrij wat meer opgeschroefde gevoel’ geschreven dan Bors lofzang en
voegde zonder een voorbeeld te geven er aan toe dat ‘de holle galmen elkander aanrollen’.245
De Raeff en boekverkoper tevens drukker Arnold Bon (voor 1634-1691) deden er alles aan
Amboinsche oorlogen van Livinus Bor bij de lezer aan te prijzen. De Raeff dichtte ‘Aen
Livinus Bor, over sijn Beschyving van d’Amboinsche Oorlogen’ en Bon zijn ‘Aen de Leser’.
Du Perron was in zijn oordeel kort maar krachtig: ‘[die] kan men veilig prulverzen heeten’.
Helemaal de opdracht van De Raeff:
[…] lees dit kort maer bondich Boeck,
Verlucht u geest met Hollants-tael pasteyen.
Daer u Livin’ hier heerlyck in gaet leyen:
En segh’ aen Bor veel danck voor ’t ondersoek.246
 Johannes Erasmius (1604-1658)
Du Perron besloot de eerste aflevering over de ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ met de
Indische avonturenroman van Johannes Erasmius (1604-1658). Ook met zijn keuze voor
Erasmus week hij af van De Haans excurs over de ‘Indische verzenmakers’.
Johannes Erasmius was lector in Tiel en Harderwijk, hoogleraar Griekse taal en
redeneerkunde en conrector in Alkmaar. In 1663 verscheen zijn Opera posthuma. Eruditi ac
jucundi argumenti. In Usum Illustrium Scholarum in twee delen. Deze Latijnse opstellen
werden verzameld en uitgegeven door de Harderwijkse drukker Arnold Waltersz Parck. Het is
een tweetalige uitgave met op de linkerbladzijde de Latijnse tekst met verwijzingen naar
auteurs uit de klassieke oudheid en rechts de Nederlandse vertaling.
In het eerste deel van Opera posthuma. Eruditi ac jucundi argumenti. In Usum Illustrium
Scholarum is na bijdragen over Griekse veldheren, Romeinse keizers, een dronken prins, de
bezetting van Maastricht en Romeinse veldheren, het ‘Iter in Indiam’ of ‘De reyse nae Indiën’
afgedrukt. De Latijnse versie vermeldt verwijzingen naar o.a. Plutarchus, Terentius, Horatius,
Vergilius en Seneca. ‘De reyse nae Indiën’ verhaalt over een vader wiens zoon naar OostIndië wil. De vader waarschuwt zijn zoon voor de reis en wat hij in Oost-Indië zou kunnen
verwachten:
Ick zwijge de onmenschelijcke wreetheyt, en meer als barbarische bitterheyt
der Indianen*, die de onse dagh en nacht met vyandelijck ghemoet op de
hielen zijn, ende als katten en honden om het leven brengen.247

244 Bor 1663, *vij-v-*viiiij-v (cit. *viiijr); Du P. 4 juni 1921, p. 1132.
245 Du P. 4 juni 1921, p. 1132.
246 Bor 1663; Du P. 4 juni 1921, p. 1132.
247 Erasmius 1663, p. 175.
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Hoewel Erasmius zelf de reis naar Oost-Indië nooit heeft gemaakt, vond Du Perron toch dat
hij zijn reisverhaal ‘verdienstelijk in elkaar gezet’ had. De vader verhaalt over zijn
omzwervingen en belevenissen in Batavia, waar hij het beleg van Mataram in 1629 had
meegemaakt, en over zijn avonturen op de Molukken, in Perzië, Goa, Spanje en Frankrijk.
Dat hem van alles had tegengezeten, gold als waarschuwing voor zijn zoon. Zelf had de vader
geen goede herinneringen aan Oost-Indiën. Of zoals hij het metaforisch verwoordde:
Ick heb dickwils geschildert ghesien de menichvuldighe pijne der hellen: maer nergens
is soo een hel aldaer ick geweest ben in Indiën: daer is eerst een plaetse, daermen met
vleesch en bloet de uyterste travaillen moet uytstaen, gelijck Sisyphus rustede, ende
wy sijn steenen souden bearbeyden.248
Du Perron merkte over ‘De reys nae Indiën’ op dat het ‘zeer goed leesbaar’ is en ‘vlot
geschreven’.249 Hij vond het bovendien ‘voor de Nederlandsch-Indische letteren zeker niet
zonder belang’. Zouden we ‘De reys nae Indiën’ op Du Perrons eigen criteria van de
Nederlands-Indische literatuur toetsen dan voldoet het aan een aantal ervan: het is in het
Nederlands geschreven, er is aandacht voor de weg naar Oost-Indië en voor belevenissen in
Oost-Indië. Het beleg van Mataram voldoet aan het criterium geschiedenis. Dat een OostIndische natuurbeschrijving ontbrak, vond Du Perron blijkbaar niet erg, wellicht vond hij het
feit dat ‘De reys nae Indiën’ ook in het Latijn was geschreven met verwijzingen naar bronnen
uit de klassieke oudheid belangrijker en een reden te meer de tekst aan het corpus van de
Indische literatuur toe te voegen. Eigenlijk was Jan Erasmius een Nederlandse
leunstoelreiziger die zijn leerlingen voor Oost-Indië wilde waarschuwen voor het geval ze er
hun geluk wilden beproeven.
 De Revue 11 juni 1921
De tweede aflevering van ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ kreeg als ondertitel ‘Nog
eenige zeventiende-eeuwers’ en verscheen op 11 juni 1921.
 Joannes Camphuys (1634-1695)
De eerste dichter voor wie Du Perron aandacht vroeg, was gouverneur-generaal Joannes
Camphuys. Hij deed dat in navolging van De Haan. De weg naar het hoogste ambt bij de
VOC was voor Camphuys als zilversmidsleerling, koopman, geheimschrijver bij de Raad van
Indië een lange geweest.
Als klerk op de Generale Secretarie van het Kasteel van Batavia had Camphuys indertijd
toegang tot de officiële documenten. De verovering van Jakatra in 1619 als opmaat naar de
stichting van Batavia had hij verwerkt in Het koningryk Jakatra, door den heer gouverneur
generaal Jan Pieterszoon Coen. Veroverd, en aan het gebied der Staat der vereenigde
Nederlanden gehegt, den 30 Mey 1619 (1667). Predikant François Valentijn nam Camphuys’
tekst op in zijn Beschryving van Groot Djava, ofte Java Major, het vierde deelvan Oud en
Nieuw Oost-Indiën. Hoofdstuk dertien van Camphuys’ memorie bevat zijn in alexandrijnen
geschreven gedicht over de veroveringsstrijd. Camphuys dichtte hierin Coen alle lof toe.
Du Perron vermeldde dat Het koningryk Jakatra door ‘een liefhebber van den oudheid […]
op het papier gebragt’ was, die zijn best had gedaan een ‘discipel, ofte navolger van den
vermaarden Digter Jan Baptista Houwaert’ te zijn. De Liefhebber legde uit dat Houwaerts
‘Lofrymen, Rondeelen, en Zonnetten voor veele jaaren zeer geagt, en beroemt’ waren.250
248 Erasmius 1663, p. 187.
249 Du P. 4 juni 1921, p. 1132.
250 Du P. 11 juni 1921, p. 1167 n; Valentijn 1726, IV, I, p. 483. 1. De Haan (1911, II, p. 735) vond Houwaert
maar ‘een vreeselijke rederijker’.
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Du Perron had geen fragment van de memorie en de lofzang opgenomen omdat hij er geen
goed woord voor over had: ‘Dit gerijmel is bepaald slecht’. Natuurlijk vroeg de naam Coen
om een woordspel waaraan ‘iedere poëtaster destijds zich schuldig’ maakte. Hij vond Het
koningryk Jakatra overigens ‘vrij zouteloos en natuurlijk schikbarend deugdzaam’. Tot slot
was hij van mening dat Camphuys als navolger van de rederijkersdichter Jan Baptist
Houwaert (1533-1599) wel erg weinig mythologische namen had overgenomen.
Zijdelings vermeldde Du Perron wel de eerste twee strofen van het grafschrift dat
Camphuys voor zichzelf had gedicht: ‘Mijn aertsche Camphuys was vergaen / mijn
Tabernakel con nauew staen.’
 Matthijs Cramer (voor 1650-na 1670)
In navolging van De Haan vervolgde Du Perron met Matthijs Cramer en zijn dichtbundels
Borts voyagie naer de kust van China en Formosa en D’Indiaense tyfferboom, uyttijfferende
verscheyden heylsame, nuttige en zich bedenckende rijmen die beide in 1670 te Amsterdam
waren gedrukt en uitgegeven. Deze dichtbundels stonden niet in de bibliotheek van het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Zelfs De Haan had die voor zijn
beschrijving in Priangan van een stadsgenoot moeten lenen. Du Perron kon dus niet zeggen
of Borts voyagie verder op Indië betrekking had, behalve dan dat de hoofdpersonage
Nederlands-Indisch was. Hij ging daarom af op wat De Haan in zijn excurs ‘Indische
verzenmakers’ over deze dichtbundel had vermeld. Het bevatte ‘een paar vlotte, grappige
verzen’ die ‘een goede indruk van het geheel’ gaven. Ook voor zijn mening over D’Indiaense
tyfferboom was hij op De Haan aangewezen: ‘Dit is eene verzameling nagenoeg kleurlooze
maar onmeedoogend stichtelijke prulvaerzen, in Indië vervaardigd […]. Zijn ouder bundeltje:
Borts Voayge […] is vrij wat beter dan deze krekelzangen’.251
 Jacob Steendam (c. 1616-1673?)
Voor zijn beschrijving van Jacob Steendam moest Du Perron opnieuw op De Haan leunen,
maar hij gaf zelf over Jacob Steendam meer informatie. Voor een indruk van Steendams
poëzie ging hij te rade bij Gerrit Kalff die in het vierde deel van zijn Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde (1909) over Steendam had opgemerkt:
Indien men […] in een geschiedenis der nationale letterkunde slechts op de kunst had
te letten, dan zou men Jacob Steendam mogen voorbijgaan. Nu verdient deze
reformateurdichter, dat wij hem in gedachtenis houden, ook om de volharding
waarmede hij in zijne verzen gestreden heeft voor een zoo jammerlijk verloren
kolonie; nu verdient hij hier vermeld te worden als een der eerste vertegenwoordigers
van den koloniale poëet.252
Met de verloren kolonie bedoelde G. Kalff Nieuw Amsterdam (het huidige New York) waar
Steendam zich eerst had gevestigd. Over Steendams Amerikaanse jaren had Du Perron
evenals De Haan de beschikking over de studie (1861) van de Amerikaanse gezant in
Nederland, H.C. (Henry) Murphy (1810-1882). Als bibliotheeksmedewerker van het
Bataviaasch Genootschap kon hij dankzij de ‘Proeve eener Ned. Indische bibliographie
(1695-1870)’ van J.A. van der Chijs, opgenomen in de genootschappelijke Verhandelingen,
zich vaster in zijn zoektocht naar Jacob Steendam bijten. Van der Chijs veronderstelde dat
Steendams Zeede-Sangen voor de Batavische jongkheyt; behelsende verscheyden
bedenckelijke en stichtelijke stoffen: op bekende en vermakelijk Sang-toonen gepast in 1671
251 De Haan 1911, II, p. 734; Du P. 11 juni 1921, p. 1167 n. 2.
252 Du P. 11 juni 1921, p. 1168 n. 6: ‘[“] Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde”, deel 4, pag. 467.’; G.
Kalff 1909.
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in Batavia was gedrukt.253 Zelf had hij de Zeede-Sangen niet kunnen inkijken, maar hij had de
titel vermeld gevonden. Ook Du Perron kon geen exemplaar raadplegen, maar afgaande op de
ondertitel vermoedde hij dat de ‘gedichten ‘buitengemeen stichtelijk’ moesten zijn. Achteraf
bleek zijn verwachting terecht, aangezien de voormalige ziekentrooster Steendam weesvader
van het Bataviase Weeshuis was gweest. Du Perron baseerde zijn oordeel op de gedichten die
Steendam indertijd als lid van de dichtschool van de Amsterdamse literator Jan Zoet (1608?1674) had geschreven. Hij attendeerde zijn lezers op Steendams driedelige dichtbundel Den
distelvink (1649-1650) met gedichten over zijn tijd op de Goudkust van Guinea, op ‘t Lof van
Nuw-Nederland’ en ‘Prickel-Vaersen’ over zijn verblijf in Manhatten.
Du Perron had wel de beschikking over Steensdams lofdicht ‘Op de Stad Batavia, op ’t
eyland groot Java, kunstig afgeteekend en geleerdelijk beschreeven door Joan Nieuhof’ dat
was opgenomen in Zee en Lantreizen door verscheide gewesten van Oostindien geschreven
door Joan Nieuhof (1682b):
Soo beeld gy Nieu-hof nu, het nieuw-Batavia,
Aan Sunda’s oude soom, voor ’t oogh van Jacatra,
In vollen luyster af, en maakt haar naam Roem-ruchtig.
Maar, ondertusschen, wijl dat gy haar glans vertoond,
Haar oude Vaders met Lauwrier en Palm bekroond:
Kroond gy u self, blijf onsterfelijk en doorluchtig.254
Du Perron karakteriseerde deze strofen als ‘gewild-vernuftige verzen, die destijds zoo mooi
werden gevonden’.
 P. Ketting (?-1699), Zacharias Kaheing of Caheing  I.D.L
Steendams lofdicht was voor Du Perron tevens aanleiding om een ander lofdicht voor Joan
Nieuhof te vermelden, namelijk ‘Sonnet aen den Heer Joan Nieuhof op sijns Reis
Beschrijving, en vertrek van Batavia na ’t Vaderland’ dat in 1670 door P. Ketting was
geschreven. Hij omschreef het gedicht als ‘uitteraard onbeteekend, en met eenige vaardigheid
geschreven’. Over Ketting is slechts diens carrière bij de VOC bekend: procureur (1677) en
gezworen klerk bij de Schepenen (1685) en advocaat-fiscaal opgeklommen tot directeur van
Souratte. Du Perron kon deze gegevens vermelden dankzij De Haans speurwerk.255 Mogelijk
heette Ketting met zijn voornaam Petrus.256
Du Perron vermeldde kort nog andere lofzangers voor Joan Nieuhof, onder wie Zacharias
Kaheingh of Caheing. Aan deze ziekenbezoeker besteedde Du Perron weinig woorden.
Blijkbaar omdat hij geen gebruik kon maken van De Haans zoektocht in de VOC-bronnen.
Zonder de titel van het gedicht te noemen, beoordeelde Du Perron Kaheinghs gedicht als
‘driemaal zo lang en zoo onbeduidend ‘ als het lofdicht van Jacob Steendam.257
Als laatste lofzang voor Joan Nieuhof vermeldde Du Perron ‘een tienregelig rijmelarijtje’
dat de eerste bladzijden ‘ontsierde’ van Nieuhof’s Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lantreize. Behelzende al hetgeen op dezelve is voorgevallen. Beneffens een bondige beschrijving
van gantsch Neerlandts Brasil […] (1682a). Ook deze keer liet hij het slechts bij de
vermelding van de naam van de auteur die zijn gedicht ondertekende met de letters I.D.L.258

253 Van der Chijs 1875, p. 2; Du P. 11 juni 1921, p. 1168 n. 4.
254 Du P. 11 juni 1921, p. 1168 (cit.) n. 8; geciteerd naar Nieuhof 1682, na titelpagina.
255 De Haan 1911, II, p. 733; Du P. 11 juni 1921, p. 1168.
256 Barend-Van Haeften 1994, p. 137-141, m.n. p. 141.
257 Du P. 11 juni 1921, p. 1168. De titel van Kaheings gedicht luidt ‘Op het Naeukeurigh beschrijven en
Teykenen van de Stad Batavia, op ’t Eyland Java, in ’t Konink-rijk van Jacatra’.
258 Du P. 11 juni 1921, p. 1169; Nieuhof 1682A.
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 Joan Nieuhof (1618-1672)
De man voor wie deze teksten waren bestemd, was de hofmeester Joan Nieuhof, die zowel de
tekenpen als ganzeveer vaardig wist te hanteren. Zijn twee omvangrijke en uitermate goed
verzorgde reisboeken waren postuum door zijn broer Hendrik in 1682 gepubliceerd. Blijkbaar
was Du Perron zo onder de indruk van de persoon Nieuhof en zijn beide reisboeken dat hij
breed uitpakte bij diens levensbeschrijving. Hij verschilde daarin met De Haan die Nieuhof
maar een sloddervos vond en hem menigmaal de kwalificatie ‘prulschrijver’ toeschreef.259
Vervolgens vermeldde Du Perron vier door Nieuhof geschreven gedichten. Allereerst zijn
gedicht bij het portret dat de schilder Jacob Coeman van de ziekentrooster en weesvader
Jacob Steendam had vervaardigd: ‘Hier Ziet gij d’Ommetrek, het Aanschijn en het weezen, /
Van Steendam; door de hand van Kooman afgebeeld.’ waarin Nieuhof zijn beide vrienden
Jacob genaamd verenigde. Voorts noemde Du Perron Nieuhofs lofdicht ‘Op de gelegenheyt
van Sant Helena’ dat hij in het voorjaar van 1658 had geschreven. Over de secretaris van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en jurist J.T. Bodel Nijenhuis merkte Du Perron
op dat die ‘zéér terecht’ had gewezen op de gelijkenis tussen Nieuhofs lofzang op Sint Helena
en op ‘’t Lof van Nuw-Nederland’ dat Jacob Steendam had gedicht op zijn verblijf in de
Nederlandse nederzetting in Amerika Nieuw-Amsterdam. Bodel Nijenhuis had op de
natuurbeschouwing in beide gedichten gewezen. Vermoedelijk heeft Du Perron zich door hem
laten overtuigen en meeslepen toen hij schreef ‘de gelijkenis is zelfs zoodanig, dat men gerust
kan aannemen dat Nieuhof zich ‘’t Lof van Nuw-Nederland’ tot voorbeeld had gesteld’.260
Wanneer we de publicatiedatum van beide lofzangen vergelijken, dan blijkt Du Perrons
conclusie onjuist, aangezien Nieuhof zijn lofzang al in het voorjaar van 1658 had gedicht en
Steendam de zijne in 1661 publiceerde tijdens zijn verblijf in Nieuw-Nederland tussen 1655
en 1662. In beide lofzangen is er inderdaad aandacht voor de natuur. Legde Nieuhof het
accent op de oranje- of sinaasappelboom, het water, het schuimbekkend everzijn, de onnozele
duif, het koud visje en de onkuise berghoen, Steendam gaf nadat hij de elementen van de
natuur lucht, land, water en aarde had beschreven een enyclopedische opsomming van wat de
natuur Nieuw-Nederland had te bieden, die hij besloot met ‘Dit is het Eden’.261
Du Perron had ook aandacht voor Nieuhofs gedicht ‘Op de Stad Batavia en de omleggende
hooven en landeryen’ dat in Zee en Lantreizen door verscheide gewesten van Oostindien
(1682) was gepubliceerd. Hij karakteriseerde Nieuhofs gedichten als die ‘van het prijzende en
aanprijzende soort’. Hij vond dat in Nieuhofs gedichten ‘gàng’ zat en constateerde dat
Nieuhof met zijn lofzang op Batavia Steendams gedicht op Nieuw-Nederland had overtroffen
want ‘zijn verzen zijn veel vloeiender, en er zit een zeker vuur in de slotregel’:
Laet s’weerelts hooft stad vry op haer aeloutheit praelen,
En trotzen op de prael en pronk van ’t Roomse hof.
Een ander magh haer sterkte en strijbaerheid verhaelen,
En kroonen haer bedrijf met ruischent lauwer-lof.
Ick stel BATAVIA, de stad der Batavieren,
Veer boven andre steên. Hier vint men ’t altemael
Wat landen vruchtbaer maekt en steeden kan verçieren,
Met eeuwighdurent lof en heil uit s’ heemels zaal.

259 De Haan (1911, II, p. 129) bedoelde met ‘prulschrijver’ niet Nieuhofs dichtkunst maar omdat hij hem ervan
verdacht een beschrijving van de Javanen te hebben overgenomen uit een van de verhalen over de Eerste
Schipvaart naar Oost-Indië; Du P. 11 juni 1921, p. 1169.
260 Bodel Nijenhuis 1864, p. 42, n. § en 43.
261 Steendam geciteerd in Murphy 1865, p. 64.
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Du Perron heeft mijns inziens gelijk, maar wellicht speelt ook de afkomst van beide dichters
een rol. Was Joan Nieuhof de wereldlijke dichter die in alexandrijnen dichtte, Jacob Steendam
dichtte in psalmische strofen zoals blijkt uit de slotstrofen van ‘’t Lof van Nuw-Nederland’:
Dat Nederland u welvaard mach (met lust
En vreugd) aanschouwen.
Dat yder een (in u) sijn handen werk
Met rust geniet. Dat Christi Ware-Kerk
In u (gelijk een Lely) bloey: En ’t merk
Daar van mach houwen.
De Tuchting, en Bond-teekens, en de Leer,
Na ’t Suyver-woord, van aller Heeren Heer.
Gerechtigheyt, en Waarheyt: meer en meer:
Als vaste zuylen,
Waar door en Huys en Stad en Land bestaat.
Dat andersins wel licht te gronde gaat.
Als pracht, geweld, on-kuysheyt, nijt en haat
Daar binnen schuylen.
Maar gy, ô wel, en alder-heerlijkst Land:
Weest dankbaar, an des milden Gevers hand.
Die u, (als) in een Lust-hof heeft geplant:
Die gy u kind’ren
Meugt laten, tot een Eeuwig-eygendom
Tot dat het zaad der vrouwen, wederom
Verschijn: tot ons’ verlossing: wellekom.
Wie zal ’t hem hind’ren?262
Du Perron had ook aandacht voor Nieuhofs ‘Saizoen-digt, Op de twalef maenden des jaers.
Gepast op de lant-streke der stad Batavia, op het eilant groot Java’ dat in Gedenkweerdige
Brasiliaense zee- en lant-reize (1682) was afgedrukt, maar hij vond het ‘Saizoen-dicht’ van
veel mindere kwaliteit dan de hierboven besproken gedichten. De strofe over de bloeimaand
mei kon hem niet bekoren, omdat daar volgens hem geen Batavia in te herkennen was: ‘En
ziet, hoe Amaril haer schaapjes weet te weyden; / ’t Is nu in deze maend, de zoetste tijdt van ’t
jaer’. Maar de lentemaand maart deed de lezer glimlachen:
Het smakelijkste fruit, dat elders word gevonden,
Verëerd ons deze maendt. Ik nood u altegaer.
Eet Mangestanges*, en Durioens*, met graage* monden
d’Anas, en bolle druiff, vermaakt uw ’t gansche jaer.263

manga’s; doerians; gretige

 Aernout van Overbeke (1632-1674)
Vervolgens vroeg Du Perron aandacht voor Aernout van Overbeke (1632-1674) die hij ‘bijna
compleet’ noemde, omdat ‘ook uit zijn pen zijn geestelijke liederen gevloeid’ hadden.264 In

262 Steendam geciteerd in Murphy 1865, p. 66.
263 Du P. 11 juni 1921, p. 1169.
264 Du P. 11 juni 1921, p. 1169. De door Du Perron gespatieerde woorden ‘bijna’ en ‘zijn’ zijn hier
gecursiveerd. Van der Chijs vermeldde Rijm-Wercken met de Geestige en vermaekleijke reijs-beschrijving […]
1668 (editie 1701) in zijn Catalogus der Bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen (1864, p.340); Tiele 1884, p. 40.
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het kort vermeldde hij Van Overbeke’s levensloop waarbij hij aandacht had voor zijn
dichtbundel Rijm-Wercken (1678), het verhaal van zijn reis in 1668 van Amsterdam naar
Batavia getiteld Geestige en vermaeckelijke Reys-Beschryvingh die achter in deze bundel was
opgenomen, maar ook afzonderlijk in druk was verschenen en de anekdotenverzameling in
manuscript.265 Tussen 1668 en 1672 was de jurist Van Overbeke in opdracht van de Heren
Zeventien in Batavia werkzaam als advocaat-fiscaal en lid van de Raad van Justitie. Voor
kennissen schreef hij gelegenheidspoëzie. Bijvoorbeeld ‘Aen Mejuffrouw N.N. op haar Eeds.
Sevenste Verjaren: A° 1669’:
Kleyne Juffer, groot van waerde,
Schoonste vreucht, die oyt de Aerde
Heeft op Iava voortgebracht.266
Du Perron was van mening dat Van Overbeke dit verjaardagsgedicht voor de negende
verjaardag van deze jongedame eigenlijk in het vaderland had kunnen schrijven. Achteraf
blijkt dat deze gelegenheidsgedichten waren bestemd voor het dochtertje van gouverneurgeneraal Joan Maestsuyker (1653-1678). Een Indisch element was aanwezig.
 Anonieme dichter (1674)
Tot slot van deze tweede aflevering over de Nederlandsch-Oost-Indische literatuur besprak
Du Perron een gelegenheidsvers ‘van respectabele lengte’ van een anonieme dichter. Het was
getiteld ‘Op het Huwelijck van den Koopman Cornelis Verburgh, en de’Eerbare Deucht en
Zedenrijcke Juffr. Maria van Rietbeeck; ’t Samen in den Echt verkocht den 15 maart 1674. te
Batavia’. Het was op satijn gedrukt door de Bataviase drukker en boekverkooper Johhannes
vanden Eede. Het gedicht hing ingelijst in de Historische Zaal van het Bataviaasch Museum.
Van der Chijs vermeldde het al in zijn ‘Proeve eener Ned. Indische bibliographie (16951870)’ ‘als een merkwaardig product van drukkunst’.267 Du Perron vond het maar een ‘buitenfatsoen-gerekte woordspeling op de namen der jonggetrouwden’. De onbekende dichter
noemde Maria van Riebeek poëtisch ‘een soete Beeck […] op Javaes stilte stranden’ en
Cornelis Verburgh heette ‘een Burch-Heer […] wiens Brugh […] niet Ver van hare grondt’
stond. Maria van Riebeek was de zeventienjarige dochter van Jan van Riebeek, de stichter van
Kaap de Goede Hoop en de latere secretaris van de Raad van Indië. Du Perron vermoedde dat
Maria van Riebeek wel gebloosd zou hebben bij het aanhoren van onderstaande strofen:
Dat in haer kuyschen grondt Juweelen zijn te vinden,
Die men met het gesteent van menigh edel Vrouw
Al was ’t in dwanck of noodt, seer noode wisselen sou.268
De huwelijkszang werd zoals gebruikelijk gevolgd door een ‘Bruylof-Gesangh, op de
stemme: Haer Lichaem […], met dezelfde allegorische verwijzingen.

265 Du P. 11 juni 1921, p. 1169-1170. Bedoeld wordt Aernout P.J. van Overbeke, Anecdota sive historia
jocosae. Een zeventiende-eeuwse verzameling moppen en anekdotes. Rudolf Dekker en Herman Roodenburg
m.m.v. Harm Jan van Rees (uitg). Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut. Deel 16. Amsterdam 1991.
266 Du P. 11 juni 1921, p. 1170.
267 Du P. 11 juni 1921, p. 1170, n. 10.
268 Du P. 11 juni 1921, p. 1170 (cit.). Het gedicht wordt vermeld in de catalogus van de Historische
tentoonstelling dertig mei XCMXIX. Weltevreden 1919, p. 43., nr. 7456. Het was ingezonden door het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
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 De Revue 25 juni 1921
In de derde aflevering van ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ vroeg Du Perron aandacht
voor ‘De laatste zeventiende-eeuwers’.
 B.V.H. (1689)
Hij begon met het reisverhaal Geestige en vermakelijke voyagie, daer in de gedenkwaardigste
voorvallen en bejegeningen, die in geen andere reysen verhaalt worden, zijn aangeteekent
(1689). De auteur verschool zich achter de letters B.V.H. Du Perron vermoedde dat hij als een
verlopen student, wittebroodskind of lichtmis naar Oost-Indië was gekomen.
 Johannes Keyts of Keijts (?-1690)
Hij vervolgde met opperkoopman Johannes Keyts, of Keijts die zijn rapportages doorspekte
met toepasselijke zelf gedichte regels. Blijkbaar kon Du Perron zich vinden in De Haans
observatie van Keyts’ werkwijze: ‘iets wat hem in onze dagen rijp zou hebben doen verklaren
voor het gekkenhuis’.269 Maar wellicht dacht men in die dagen anders, want Keyts
promoveerde tot directeur van Perzië. Hij overleed in Ispahan en werd ‘o zonderlinge ironie
der Fortuin’, citeerde Du Perron de woorden van De Haan, bij gebrek aan beter begraven in
zijn onafscheidelijke harpkist. Du Perron kon niet nalaten toch een staaltje ‘erbarmelijke
koopmansrijmelarij’ van Keyts af te drukken:
En dat voor leur en zeur, of ander kleen beslagh,
Daer met de kinders thuys, gaen speulen door den dagh,
Hier leyt haer varen dan, naer Jaev’ en elder henen,
Het welk de maetschappij, niet weinig raekt de scheenen.
 Isaac Sunderman (1661-1723)
Aan het eind van deze derde aflevering stond Du Perron even stil bij ‘het gerijmel’ van de
ziekenbroeder Isaac Sondermans of Sonderman of Sunderman met zijn bundel Parnassus
kunstkabinet. Of verzameling van weergadelooze dichtstoffen (1735). Zelf had Du Perron
deze bundel niet kunnen raadplegen zodat hij zich aansloot bij wat De Haan, die de bundel
evenmin in handen had gehad, in diens excurs over de Indische verzenmakers over
Sunderman had vermeld. De Haan veronderstelde dat in Parnassus kunstkabinet een lang
gedicht van Sundermans reis naar Oost-Indië was afgedrukt. Instemmend met De Haan
citeerde Du Perron: ‘naar zijn proza te oordeelen, was de man niet goed bij zijn hoofd’.
De Haan en Du Perron waren niet uniek in hun constatering. Al in 1902 had predikant
C.A.L. Troostenburg de Bruijn (c. 1830-1903) in zijn overzicht van de ziekenbroeders in
Oost-Indië een negatief oordeel over Sundermans gedicht ‘Reis naar Oost-Indië’ geveld met
de opmerking dat het ‘een bespottelijk gedicht’ was.270
Aan het eind van deze aflevering beloofde de redacteur van De Revue dat in het volgende
nummer de reeks zou besluiten.
 De Revue 2 juli 1921
In de vierde aflevering vervolgde Du Perron zijn bespreking van een aantal zeventiendeeeuwse auteurs.
 Pieter de Neyn (1643-na 1687)
Als eerste besprak hij de schrijvende jurist en fiscaal Pieter de Neyn. Deze zoon van een
Alkmaarse pensionaris werd al genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk. In zijn
269 Du P. 25 juni 1921, p. 1247-1248; De Haan 1911, II, p. 733.
270 Du P. 25 juni 1921, p. 1248; De Haan 1911, II, p. 733; Troostenburg de Bruyn 1902, p.77.

86
beschrijving van De Neyn volgde Du Perron eveneens De Haan. Van Pieter de Neyn
verscheen Lusthof der huwelijken (1681), een volkenkundige bijdrage over ceremonies en
plechtigheden van Aziaten, Europeanen, Afrikanen en Amerikanen.271 Achterin de eerste druk
van Lusthof der huwelijken was de Neyns verzenbundel Vrolyke uuren, bestaande uit
verscheide soorten van mengeldigten gebonden. Du Perron vermeldde over De Neyns OostIndische jaren dat De Neyn aanvankelijk aan de Kaap werkzaam was, maar dat hij wegens
zijn onbetamelijk leven in 1674 naar Batavia werd overgeplaatst. Du Perron kon niet nalaten
een ongelukje van De Neyn te vermelden met de gevolgen van dien. Hij verwees daarbij naar
De Haans ‘alleraardigste derde excurs in Priangan. Het baden in de Oost’.272 Wat was er
gebeurd? Op een van zijn ritjes buiten de Bataviase stadsmuren op zijn ‘Persiaanschen
Hengst, die wat weeldrigh was’, was de bezwete De Neyn in de rivier gevallen. Volgens De
Neyn had hij als gevolg van zijn valpartij beriberi opgelopen maar lasteraars beweerden dat
deze aandoening juist het gevolg van zijn ontuchtig leven was. Al met al moest De Neyn voor
zijn gezondheid terug naar Holland. Volgens De Haan was hij in 1682 weer in Oost-Indië. En
ook toen viel er weer het nodige op zijn gedrag aan te merken.
Vrolyke uuren, bestaande uit verscheide soorten van mengeldigten bevat enkele
Compagnies gelegenheidspoëzie voor VOC-personeel aan de Kaap en voor enkele Kaapse
jongedames. En tevens gedichten die De Neyn voor zijn zusje en vader in Holland had
geschreven. In de bundel is ook zijn lofzang op gouverneur-generaal Speelman (1681-1684)
opgenomen met de uitgebreide titel ‘Op de afbeelding van den Ed. ende manhaften Heere, de
heer Cornelis Speelman, Directeur Generaal, Veld-Overste ende Admiraal van Nederlands
India, bedwinger der sterke Stad Makasser, betemmer der selver onderhebbend Koningen
ende Vorsten, &c.’. Du Perron vond het maar ’een rommelig opschrift’. Nadat hij
onderstaande strofen had weergegeven, merkte hij op: ‘men zou zich onprettig gevoelen,
wanneer het niet zo ware’.273
Dit is dien Hoofdman over honderd,
Die met zijn stem voor haar zo donderd,
Dat haar ontsakt en hart en moed,
Die met het sparren van zijn blikken,
Haar grootste helden doet verschrikken;
Tot slot merkte hij op dat De Neyns pöezie overeenkomt met dat van Van Overbeke ‘en zeker
niet minder vies’ was.
 N. van Helmond (?-?)
Vervolgens vroeg Du Perron aandacht voor een schoolvoorbeeld van wat hij ‘het rijmelen in
de dagen der Compagnie’ noemde. Hij had het in vierde deel van Valentijns Oud en Nieuw
Oost-Indiën gevonden.274 De kantlijn vermeldde ‘Aardig vers op al de Raaden van Justitie A°
1694’. Het betrof dertien lofzangen geschreven door de procureur of pleitbezorger N. van
Helmond voor zijn medeleden van de Raad van Justitie, onder wie Ketting, Bogaard en Buis,
271 De volledige titel luidt Lust-Hof der huwelyken, behelsende verscheyde seldsame ceremonien en
plechtigheden, die voor desen by verscheyde natien en volckeren soo in Asia, Europa, Africa als America in
gebruik zyn geweest, als wel die voor meerendeels noch hedendaegs gebruyk ende onderhouden werden.
272 Du P. 2 juli 1921, p. 1282, n. 3; De Haan 1911, II, p. 738-744.
273 De Haan 1911, II, p. 734; Du P. 2 juli 1921, p. 1282; De Neyn 1681, p 22. Du Perron schreef het woord
‘niet’ gespatieerd. Dat is hier in cursief weergegeven.
274 Du P. 2 juli 1921, p. 1282 (cit.)-1283; Valentijn 1726, IV, I, p. 353-354. De raden van Justitie waren de
voorzitter en vice-voorzitter Valkenier of Heinsius, Heyns, Nieuwstad, Ketting, Kleyer of Cleijer, Ten Rhyne,
Hochpied, Zas, Van Buitenhem, Van Outhoorn, Bogaard, Buis. Quevelleer was de secretaris. Pieter Ketting was
advocaat-fiscaal 1694-1695 (Valentijn 1726, IV, I, p. 379).
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inclusief de secretaris van deze raad. Ieder kreeg vier strofen toebedeeld. Valentijn schreef dat
Van Helmond ‘’t eens verkoren hebbende, binnen gebannen en vast gezet werd; dog zyne
verlossing door dit vers A° 1694 op alle de Leden van den Raad gemaakt, verkreeg’. Van
Helmond werd gevangen gezet in het ‘Kasteel, het bestuurscentrum voor Oost-Indië. Du
Perron citeerde de strofen voor Ketting, Bogaard en Buis.275 Spelend met hun namen dichtte
Van Helmond op Bogaard en Buis:
Geen Hollands lust-prieel, geen boomgaard was zo schoon,
die Bogaard houden kon; hij zingt een andere toon,
En wil, om door zyn geest de Regt-bank te onderschragen*,
En lyf en leven graag op holle baren* wagen.
Noit Buis zoo vol gepropt met kostelyke Schat,
Als deze Buis alleen torst in zyn herssen-vat:

ondersteunen
woeste golven

Heel praktisch vroeg Du Perron zich of Van Helmond met ‘een eenvoudige invrijheidstelling’
wel goed was beloond. Achteraf mag je je afvragen of deze raden van Justitie Van Helmonds
woorden wel konden waarderen. Du Perron vond het jammer dat Valentijn alleen Van
Helmonds gedichten had weergegeven en zich niet verder had verdiept in ‘s mans levensloop.
 De Oost-Indische thee-boom
De laatste kolommen in zijn vierde aflevering bestemde Du Perron voor een ‘merkwaardig
boekje’ met de lange titel De Oost-Indische thee-boom. Getrokken op veelderhande gesangen,
zijnde versien met de nieuwste liederen en melodyen; die hedendaegs gesongen worden,
dienend op geselschappen, bruyloften en maeltijden. Alle op de nieuwste en aengenaemste
voysen. De eerste druk was in 1767 verschenen bij de Amsterdamse drukker Joannes
Kannewet. Het was blijkbaar een populair bundeltje want tot 1825 volgden herdrukken. Het
exemplaar in de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap was in 1818 uitgegeven door d’
Erve vander Putte en Boekhout in Amsterdam.
Hoewel de liedbundel uit 1767 dateerde, waren volgens De Haan de Indische verzen van
oudere datum. Zo was de schrijver van een van de verzen in 1696 met het VOC-schip Bantam
voor de Kamer Amsterdam naar Batavia gekomen, mogelijk als militair of chirurgijn. Hij
werd gelegerd in het verdedingspunt van het Kasteel, de Parel. Omdat hij meerdere OostIndische reizen had gemaakt, vermoedde Du Perron in navolging van De Haan dat het een
chirurgijn betrof omdat chirurgen inter-Aziatische reizen maakten. In 1703 keerde de
lieddichter met de retourvloot op de Winkler terug naar het vaderland. Deze informatie is te
lezen in de openingsstrofen van ‘Een Nieuw Oost-Indies Lied’:
Laast toen ik op Batavia quam,
Luyster na mijn verklaren:
Met ’t Schip Bantem van Amsterdam,
In ’t Sestien-Hondert Jaren,
En Tnegentig en Zes,
Wierd ik geleyd op een Fortres,
De Parelen fijn,
Was genaamt de punt van mijn.276
275 Du P. 2 juli 1921, p. 1283; Valentijn 1726, IV, I, p. 354 (cit.).
276 De Oost-Indische thee-boom. Z.p.: Joannes Kannewet 1767, p. 18; Du Perron 2 juli 1921, p. 1283. De
zoektocht op www.vocopvarenden.nationaalarchief.nl gaf als resultaat dat de Bantam inderdaad in 1696 voor de
Kamer Amsterdam naar Batavia was gekomen. Onder de opvarenden bevonden zich soldaten en zeelieden maar
geen chirurgijns. De Winkler is als VOC-schip onbekend.
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Du Perron vermeldde De Haans twijfel of de bundel inderdaad door een liedschrijver was
geschreven. De Haan meende namelijk dat in een van de edities van De Oost-Indische theeboom een rederijkersballade was opgenomen, getiteld ‘Journaal van de fluyt Delfs-Haven van
Holland uitgevaren naer Oost-Indien’. De twaalf strofen van elk zes versregels verhaalden
over de reis van de opvarenden die op 10 december 1668 uit Holland waren vertrokken: ‘Wy
zeylden zeer blyhartig / Uyt Holland is waerachtig / Met God nae India’. Op Eerste Kerstdag
werden ze overvallen door Turkse en Algerijnse kapers. Tien opvarenden vonden de dood. De
verzenmaker raakte gewond. De ballade werd zoals het in een rederijkersvers betaamde
afgesloten met de princestrofe. In dit lied is het de dertiende tevens slotstrofe:
Prince wilt het verligten:
Doen ik dit lied ging stichten.
’k Lag zwaer gequest te kooy,
Op de fluyt Delfshave,
Zing het met een stemme brave,
Al gaat het niet zeer mooy.277
Behalve de princestrofe voldoet ‘Journaal van de fluyt Delfs-Haven van Holland uitgevaren
naer Oost-Indien’ met de tijdvermelding of chronogram en de rijmparen of doubletten aan de
voorwaarden van rederijkerslyriek. De Haan veronderstelde dat dit vers door een Indischman
was geschreven.278 De Haan vond de Oost-Indische liederen eerder Bataviase ‘platte
amoureuse avonturen’ en ‘mooie verzen zijn dit absoluut niet’. Hij was van mening dat de
Hollandse liederen kwalitatief beter waren dan de Oost-Indische. Gezien de dichttrant en het
taalgebruik doet ‘Journaal van de fluyt Delfs-Haven van Holland uitgevaren naer OostIndien’ Hollands aan.
Ook Du Perron was duidelijk in zijn oordeel over de liederen in De Oost-Indische theeboom: ‘het allerzekerst is dat het geheel, uit aesthetisch oogpunt niet veel zaaks bevat’.279 Als
voorbeeld gaf hij de ontmoetingen van een jongeman met ‘een mooy Mestiesje boven maten’
of met ‘een Vrouwtje van het zwart geslagt’. Het waren scabreuze ontmoetingen met
prostituees buiten de Rotterdamse Poort of de Nieuwe Poort op de Jakatraseweg van Batavia.
Hoewel, volgens Du Perron, de ‘Theeboom-zanger [..] vol couragie’ was, vond hij diens
dichtkunst ‘pover’ omdat die in herhalingen verviel, stoplappen gebruikte, zoals bijvoorbeeld
de strofe in bovenstaand citaat ‘Luyster na mijn verklaren’. De verzen vond hij ‘kreupel van
maat en rijm’, zodat ze niet goed konden worden gezongen. Sommige liederen deden volgens
hem niet onder voor de in zijn tijd wel aardige, maar dubbelzinnige cabaretliedjes maar wel
met dit verschil dat de zeventiende-eeuwse liedjes in de De Oost-Indische thee-boom over het
soort vermaak openhartig waren. De Haan merkte op dat de liederen prettig aandeden na het
‘even stichtelijk als geesteloos gewauwel van zijn medepoëten’ van de lieddichter.280 Hij
attendeerde op een curieus lied in een wat vreemd aandoend Maleis, maar vaak bleken het

277 De oosrponkelijke woorden ‘koop’ en ‘moop’ zijn gecorrigeerd in ‘kooy’ en ‘mooy’. In liedjes konden
zetfouten optreden, waardoor in de latere versies de oosrponkelijke versie niet meer duidelijk was. De OostIndische thee-boom S.l: s.n. p. 88-92 (KB 174 D 76); citaat strofe 2 p. 89 en de princestrofe p. 92. De
scheepsnaam Delfshaven is vermoedelijk een dichterlijke vrijheid aangezien in 1668 er nog geen schepen deze
naam droegen maar pas een halve eeuw later (www.vocopvarenden.nationaalarchief.nl). In de zestiende eeuw
was de prince opgedragen aan de prins of voorzitter van de rederijkerskamer. In de loop der tijd werd het een
formeel kenmerk van een ballade of refrein.
278 De Haan 1911, II, p.734.
279 Du P. 2 juli 1921, p. 1283.
280 De Haan 1911, II, p.735.
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overleverings- of drukfouten te zijn. Maar het bleken de drukfouten te zijn die het lied getiteld
‘Een nieuw Oost-Indies lied’ onbegrijpelijk maakten. 281
Hoewel Du Perron de liederen in De Indische thee-boom niet te pruimen vond, gaven ze
wel een impressie van het leven in Oost-Indië. Dat er af en toe een verbasterd Maleis werd
gebezigd deerde hem niet. In het deel over de Compagniespoëzie is meer aandacht voor voor
De Oost-Indische thee-boom.
 De Revue 7 juli 1921
Op 7 juli 1921 verscheen in De Revue de vijfde en laatste aflevering van de ‘NederlandsOost-Indische Letteren’. Deze korte aflevering was gewijd aan de kenner van de Indische
fauna en flora Georg Everhard Rumphius en de predikant en geschiedschrijver François
Valentijn. Hoewel Du Perron hen ‘dilettant-poëeten’ 282 noemde, vermeldde hij hen toch,
omdat ook zij hun sporen in de VOC-literatuur hadden achtergelaten, Rumphius met zijn
studies in het Latijn en het Nederlands over de natuur van Amboina met de uitgebreide titel
D’Amboinsche rariteitkamer. Behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als
harde schaalvisschen, te weete raare krabben, kreeften, en diergelyke zeedieren, als mede
allerhande hoorntjes en schulpen, die men in de Amboinsche zee vindt […] (1741) en Het
Amboinsch kruid-boek. Dat is, beschrijving van de meest bekende boomen, heesters, kruiden,
land- en water-planten, die men in Amboina, en de omleggende eijlande vind, na haare
gedaante, verscheide benamingen, aanqueking, en gebruik […] in zes delen (1741-1750).
François Valentijn had zijn aandeel geleverd met het vermelde Oud en Nieuw Oost-Indiën.
 Georg Everhard Rumphius (1628-1702)
Rumphius stond bekend om zijn kennis van de Oost-Indische natuur en werd ook wel de
Indische Plinius genoemd.283 In het eerste, tweede, vierde en zesde deel van Het Amboinsch
kruid-boek zijn ook gedichten afgedrukt. Hoewel de kennis van en liefde voor de natuur van
Rumphius groot was, zou ‘men van zijn dichterlijke uitboezemingen heel wat [mogen]
verwachten’ stelde Du Perron maar ‘die verwachting [werd] beschaamd’. Hij attendeerde op
het berijmd raadsel in Het Amboinsch kruid-boek dat van een sprekende sago-kroon bleek te
zijn:284
Myn moeder had veel broots, eer dat ik was gebooren,
281 Du P. 2 juli 1921, p. 1283 n. 6. Bijvoorbeeld ‘Een nieuw Oost-Indies lied’. Du Perron citeerde uit de editie
1825 uit de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Tegenwoordig is de
liedbundel onderdeel van de collectie van de Perpustakaan Nasional Jakarta met het nog genootschappelijks
signatuur XL 488. De versie van 1825 wijkt af van de eerste drukken van 1767 en 1768. De melodie van het lied
was ‘ô Koele Wei! ô Dorre Hey’.
Ik sprak tegens haar persoone,
Betemon tjokje tuwang
Ambelde kassie tiedadae dwang
En tieda ton, Orangiele tiedamon,
Tieda mon tjokje tjoke tuwang
Savonder bagi voor setang
Du Perron vermoedde dat de drukker in de vierde regel ‘En tieda ton, Orangiele tiedamon,’ in de woorden ‘ton’
en ‘tiedamon’ de letter u voor de letter n had aangezien. In dat geval luidt de strofe alsvolgt: ‘En tieda taoe,
orang gila, tida maoe’ en kan de laatste strofe ‘bagi voor setang’ worden gelezen als ‘pegi per sètan’. Vertaling:
Ik sprak tegen haar / Betemon [begroeting] steek mijnheer / Neem een voorbeeld van de liefde geen dwang / En
denk niet dat gekke mens wil mijnheer niet steken / Weet heen en weer te gaan voor de duivel.
282 Du P. 7 juli 1921, p. 1317.
283 Plinius de oudere was een verzamelaar die zijn verzamelde objecten van commentaar voorzag. Van hem
verscheen de encyclopedische Naturalis Historia (77 v. Chr.).
284 Rumphius 1750,I, ‘Zeventiende Hoofdstuk. Sagu, of Meeldragende Palm-boom, ook Sagu-boom genaamt’,
p. 72-78 (cit. p. 74)
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Na myn geboorte-dag heeft s’al haar goet verlooren:
Wat vaartje wint, en moertje spaart, het kint verteert;
Raad wat boom ik ben, en weet gy ’t niet, zoo leert.
Du Perron wees op het vierregelig lofcouplet of ‘Rympje of Versje’ in het Latijn en
Nederlands op de Ambonse kruidnagel:285
De Castiliaansche Kroon, roemt Perus* ryke bergen,
De Portugaelsche pocht op het Solffaalsche Zant:
D’Ambonschen Nagelboom kan allen mynen tergen,

van Peru

Die God den Schepper geeft aan ’t vrye Nederlandt.
Du Perron attendeerde eveneens op het gedicht over het harig mos: ‘het vloeit wel en het zou
niet onaardig zijn wanneer het niet zoo “kruidkundig” aandeed’:286
De gang heeft ons gebragt tot ’s werelts hoogste toppen,
Daar schier een langen arm aan ’s Hemels deur zou kloppen,
Daar mist en duisternis benevelen ’t gezigt,
Geen dier, geen vogel kan op deze hoogte blyven,
Dewyl de natte kouw schier alles doet verstyven,
Geen stem, geen vogelsang men immer meer daar hoort
De naakte stilheid heeft haar woning aan dit oort.
De ranke stammen zyn van mos wel dik in d’oogen,
Maar hebben mening mensch met haaren schyn bedroogen,
Want als een Reiziger zyn lyf daar tegen leent,
Zoo zakt hy in een bol, daar hy ’t op ’t minste meent.
In het vierde deel van Het Amboinsch kruid-boek had Rumphius de twaalfde afdeling aan
zeeboompjes, en steenachtige zeegewassen gewijd. Hij schreef: ‘Ik voeg ’er hier by nog een
ander versje, waar mede zekere vriend deze Zeetuin heeft vervaardigt, luidende als volgt:’287
Hier ziet men steen met hout gepaart,
Hier op een klip een boom gebaart,
Hier ziet men ’t geen de barre grond
In Zee gevoet heeft, daar men ’t vond,
Hier ziet men ’t geen nooit zon bescheen,
aLs Doe ’t VerbrIIsLIIk LandD VerDWeen
Voor Zee, en weer de Zee voor ’t Land,
Door Godts getergde rechterhand.
Hier ziet gy boomvrugt ongemeen*,
Gevormt en nagebootst op steen,
Hier ziet gy bloemen, en haar beelt
Op blink klliptjes voortgeteelt.

buitengewoon

285 Rumphius 1750, II, ‘Hoofdstuk. Aanqueking, oegst, en krachten van de Nagelen’, p. 5-11 (cit. p. 10). De
strofen in het Latijn: Castiliæ reges ditat Peruana potosis / Aura, Solffalæ fertur arena Tago. / Omnibus his venis
præferrem Caryophyllum, / Quem liber Domini munere Belga tenet. Du P. 9 juli 1921, p. 1317.
286 Du P. 9 juli 1921, p. 1317; Rumphius 1750, VI, ‘Tweeënzestigste hoofdstuk Het haairige Mos’, p. 89.
287 Rumphius 1750, VI, 6, p. 196.
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Du Perron wees op de strofe ‘aLs Doe ’t VerbrIIsLIIk LandD VerDWeen’. De hoofdletters
geven het jaartal 1674 weer. Dat jaar vond op 17 februari een grote aardbeving op Ambon
plaats, ‘Door Godts getergde rechterhand’, zoals Rumphius dichtte, waarbij zijn vrouw en
twee kinderen om het leven kwamen.288 Rumphius vermeldde het jaartal nog een keer in een
andere dichtregel:
Wy staan in Tethys Tuin bedekt met duizend baren,
Het groejend hout en steen ziet men in ons zig paren.
Ons land heeft nooit beschout, nog zon, nog ’s menschen oog,
Of ’t moest een duiker zyn, die na beneden vloog,
Een deel heeft egter zig aan ’t maanligt bloot gegeven,
aLs ’s Heeren heILIg WIL aMboInas Voet Dee beVen.
Amboina vergete nooit dien schrikkelyken dag,
 François Valentijn (1666-1727)
Over Valentijns gedichten was Du Perron evenmin te spreken. Hij noemde de predikant ‘een
rijmelaar, die geen latijnschen versregel kan tegenkomen of hij flikt er twee hollandsche
van’.289 In Oud en Nieuw Oost-Indiën had Valentijn in de Beschryving van Groot Java ofte
Java major berijmde vertalingen van citaten van klassieke schrijvers opgenomen evenals een
aantal grafdichten van VOC-bestuurders. Du Perron vond het maar ‘banale loftuitingen’. Als
voorbeeld citeerde hij Valentijns grafschrift voor de eerste gouverneur-generaal van OostIndië Pieter Both (1610-1614):
Dit ’s Both, den eersten zuil der Ooster Maatschappy,
Doorlugtig in bewind door deftige verbonden,
Gestaafd met Vorsten in het Oosten; dog verslonden
Door een te felle wind by Cerne’s Ooster-zy*.
Bemind van alle, zelf de rotzen en de steenen
Bewoog hy ’t dor gebeente in ’t einde te beweenen.290

oostkust van Mauritius

Du Perron meende dat Valentijn zijn beschrijving van Amboina had besloten met een lofdicht
dat hij verdacht veel vond lijken op het, zoals hij het noemde, kruidnagelgedicht van
Rumphius dat hierboven reeds werd geciteerd. Bij zijn constatering leunde Du Perron op De
Haan. Die had in 1902 reeds opgemerkt dat Valentijn ‘zich met de vederen van zijn
voorganger’ had getooid.291 Wat later omschreef hij Valentijns werkwijze als ‘gedachtenloze
naschrijverij’.292 In de achttiende eeuw werd niet zwaar getild aan het lenen van teksten van
andere auteurs zonder bronvermelding. Nieuwenhuys vond dat De Haan het indertijd wel bij
het rechte eind had, maar dat die blijkbaar ‘de betekenis van Valentijn voor diens tijd buiten
beschouwing heeft gelaten en er evenmin rekening mee heeft gehouden dat men in de
zeventiende en achttiende eeuw andere denkbeelden had over geschiedschrijving en andere
beelden over oorspronklijkheid en het recht op ontlening’.293 Hoe dan ook, De Haan had zijn
stempel gedrukt, want niet alleen Du Perron en Gerard Brom wezen op Valentijns
kopieerdrift. Na hen meenden anderen ook een duit in het plagiaatzakje te moeten stoppen.
288 Rumphius 1750, VI, p. 195; Du P. 9 juli 1921, p. 1317.
289 Du P. 7 juli 1921, p. 1318.
290 Valentijn 1726, IV, I, p. 266.
291 De Haan 1902, p. 20. De Haan vergeleek het manuscript van Rumphius en Valentijns versie over de
Ambonse Historie.
292 De Haan 1910, I, 2: 27.
293 Nieuwenhuys 1972, p. 51.
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Zelfs E.M. Beekman, zoals we nog zullen zien. Toch had Valentijn niet altijd stilzwijgend
Rumphius geciteerd. Zo vermeldde hij heel duidelijk over Rumphius en diens werk: ‘een
Man, van wiens nette aanteekeningen over dit land van Amboina waarvan wy ons
bedienen’.294
Valentijns gewraakte gedicht was het volgende:
Roemd Banda op ’t gewasch van Foeli, en van Nooten;
Macassar op zyn Ryst, met Java, en al zoo sterk
Myn Water uyt wat vliet het hier of daar gegoten
Zy, werd al om geroemd in helderheid Crystal
Gelyk te zyn, diens smaak men nergens vinden sal.295
Du Perron vond Valentijn allervervelendst als die geestig probeerde te zijn en als dichter ‘een
prul’, maar gezien Valentijns ‘ijdelheid’ kon ‘men ervan overtuigd zijn dat hij zijn
rijmproeven lang niet als het minste uit zijn werk beschouwde’,296 terwijl Valentijn zelf zijn
gedichten wel goed vond, soms op het pronkerige af. Voor zijn kritiek op Valentijn viel Du
Perron terug op de meningen van Conrad Busken Huet en Bas Veth. De laatste had zich
beklaagd over de ‘wavelende toon’ in Valentijns proza.297
 E. du Perron, de vernieuwer
Over iedere door Du Perron besproken dichter in zijn overzicht van de ‘Nederlandsch-OostIndische Letteren’ mag worde opgemerkt dat ze om de een of andere reden voldeden aan zijn
criteria van de Indische literatuur.
De lofdichten passen in de traditie van de vaderlandse hymnen of lofzangen. Dit dichtgenre
was in Oost-Indië nieuw en bij gebrek aan traditie moest alles nog eens exta worden
aangedikt. In zijn bespreking van de lofzangen van N. van Helmond in de vierde aflevering
raakte Du Perron de kern van de VOC-pöezie:
toen in Indië, voor zoover de letteren daar beoefend werden, natuurlijk hetzelfde [als
in het vaderland] moest gebeuren, doch in den overtreffenden trap, want wee den
Compagnies-dienaar die zijn meerdere niet – zonder verpozing – naar de oogen keek!
Diens geest, opgesmukt met de traditioneele woordspelingen op de namen der hooge
heeren in kwestie […].298
In de eerste aflevering van zijn reeks over de ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ had Du
Perron de vijf criteria vermeld waaraan de Oost-Indische poëzie moest voldoen: taal, auteurs,
onderwerp, afbakening van de koloniale letteren en de ontwikkelingsgang. Hij ventileerde
duidelijk en in navolging van F. de Haan zijn afkeer voor de koopmansmentaliteit of het
winstbejag van het Compagniespersoneel. In 1919 en 1921, drie eeuwen na de stichting van
Batavia, was volgens hem niets veranderd, toen hij schreef: ‘èchte hollandse arrogantie,
bekrompenheid, broodnijd, – hier geïmporteerd door een aantal lui, niet behorende tot het
beste deel van onze overzeese broeders’. Het is de mening van de in Indië geboren
twintigjarige Eddy du Perron die de culturele en literaire waarde van zijn land van herkomst

294 Huigen 2009, p. 35; citaat Valentijn 1724, II, 1, p. 32.
295 Valentijn 1726, IV, I, p351.
296 Du P. 7 juli 1921, p. 1318.
297 Du P. 7 juli 1921, p. 1318. (cit. Veth).
298 Du P. 2 juli 1921, p. 1283.

93
aan het ontdekken was. Zijn mening staat lijnrecht tegenover de nieuwkomers die niets
gemeenschappelijks met zijn Indië hadden.299
Met zijn aandacht voor de zeventiende-eeuwse dichters had Du Perron in De Revue op 9
juli 1921 het tijdvak van de zeventiende eeuw afgesloten. Het was ook een praktische
afbaking want een maand later zou hij met zijn ouders naar Holland vertrekken. Blijkbaar was
hij nog niet toegekomen aan of was hij nog niet gereed met de achttiende-eeuwse dichters die
door De Haan in Priangan wel werden vermeld: Jan de Marre, Adriaan van der Geugten, de
toneeldichters P. de Vries en L. Brezee, Hendrik Josephe, C.G. Kroschel en Hermanus
Theodorus Terkamp. Toen Du Perron vijftien jaar later terug in Indië was, vervolgde hij zijn
beschrijving van Compagniesdichters, dan ook met de achttiende-eeuwers. Hij stelde toen zijn
beredeneerde bloemlezing De muze van Jan Companjie samen.
In zijn waardering voor de door hem besproken dichters in De Revue had Du Perron zich
laten inspireren door wat F. de Haan over deze Indische verzenmakers in Priangan had
geschreven. Ook hij schuwde in zijn waardeoordeel uitdrukkingen à la De Haan niet en
overtrof soms zijn leermeester als hij schreef ‘kinderachtig gerijmel’, ‘huppelende versjes’,
‘erbarmelijke koopmansrijmelarij’, ‘stichtelijke prulvaerzen’, ‘krekelzangen’, ‘snorkig vers’
en ‘prutspoemen’. Hij vond het belangrijk dat de gedichten voldeden aan zijn beslispunten
waarbij hij meer de nadruk op de historische of sociologische waarde legde dan op de literaire
waarde ervan. Het Indische landschap met zijn zo kenmerkende natuur en de relaties tussen de
bewoners en hun onderlinge verhoudingen vond hij eveneens belangrijk. Dat was in zijn tijd
een verrassende en nieuwe benadering van de literatuur. Du Perron vond dan ook meer
aansluiting bij hen die zich in Indië bezighielden met de geschiedenis van het land en de VOC
en minder bij de vaderlandse handboekenschrijvers Jan te Winkel en Gerrit Kalff voor wie de
literaire waarde het belangrijkste criterium was. Daarmee mag worden gezegd dat Du Perron
de grondlegger is van een nieuwe benadering van de literatuur in en over Oost-Indië.
In de eerste aflevering van ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ hield Du Perron zich
bezig met de ontwikkelingsgang van de Indische literatuur. Du Perrons vraag is voor de
koloniale literatuuronderzoekers nog immer actueel.
Of in de Indische letteren een eigen ontwikkelingsgang valt waar te nemen, of
Indische auteurs en werken op elkander onderling invloed hebben uitgeoefend, is
voorloopig niet met zekerheid te bepalen. De mogelijkheid is zeker niet uitgesloten,
en licht zal men, als eerst de stof wat meer geordend, meer overzichtelijk gemaakt
is tot een ontkennend of bevestigend antwoord geraken.300
Du Perron vond het dus belangrijk dat er eerst een inventarisatie en ordening van de teksten
moest worden gemaakt. Vervolgens zou moeten worden beslist of in de Indische literatuur
sprake is van een richting, ontwikkelingsgang of genre zoals in de vaderlandse literatuur. Hij
repte niet over een theorievorming van de Indische literatuur. De nadruk voor hem lag dus op
het verzamelen van teksten. Een halve eeuw later publiceerde Rob Nieuwhuys een
uitgebreidere inventarisatie van Indische literatuur dan Du Perron had gedaan. Nieuwenhuys
had daarbij ook aandacht voor de negentiende- en twintigste-eeuwse teksten. Zijn OostIndische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven,
vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden (1972) is het begin van een nog verdere
aanvulling van Du Perrons tekstcorpus.301
Ook op een ander gebied kan Du Perron als een vernieuwer in de
literatuurgeschiedschrijving worden beschouwd. Nog voordat hij met Menno ter Braak in
299 Du Perron, Verzameld Werk 1959, VII, p. 481; Snoek 1990, p. 63; Snoek 2005, p. 228.
300 Du P. 4 juni 1921, p. 1318; Paasman 1990B, p. 206-207.
301 Du Perron 1921, p. 1131; Paasman 1990A en 1990B; Snoek 1990, p. 63; Snoek 2005, p. 227.
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1932 het tijdschrift Forum oprichtte, waarbij het hun om de ‘verpersoonlijking’ van de dichter
zou gaan, had Du Perron in zijn ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ in zijn bespreking van
de Compagniesauteurs Joan Nieuhof, Aernout van Overbeke en Pieter de Neyn al meer
aandacht voor de persoon dan voor hun poëzie.
Terwijl Du Perron druk doende was met de inventarisatie voor De muze van Jan
Companjie kwam uit onverwachte hoek ook aandacht voor de Nederlands-Indische literatuur.
Du Perron voelde zich verplicht zijn licht over deze benadering te doen schijnen.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

12  Gerard Brom (1882-1959)
Tussen juni en oktober 1930 maakte de hoogleraar schoonheidsleer en kunstgeschiedenis aan
de Nijmeegse R.K. Universiteit, Gerard Brom, op uitnodiging van de Nederlandsch-Indische
Kunstkringen een lezingentournee door Indië. Ook om een andere reden wilde Brom naar
Indië. Reeds in februari 1929 had Brom aan zijn studievriend Jos. Schmutzer (1882-1946)
zijn plan voor een rondreis door Indië voorgelegd ‘ten einde persoonlijk met missie en kunst
kennis te maken’.302 De mineraloog Schmutzer, een van de oprichters van de Indische
Katholieke Partij, lid van de Volksraad van Nederlands-Indië en actief voor de missie en
hulpverlening ‘Sint Melania-Werk’, deed een beroep op zijn schoolvriend, de jurist en rector
magnificus van de Rechtshoogeschool in Batavia Jos van Kan (1877-1944) om Broms
Indische reispad uit te zetten. Tijdens Broms reis zou Schmutzer Indië voor Utrecht verruilen,
waar hij tot hoogleraar was benoemd. Mede dankzij Van Kans contacten met de Bond van
Kunstkringen werd Brom uitgenodigd voor een tournee langs diverse Indische kunstkringen
waarvan de leden voornamelijk een Europese achtergrond hadden. Als voorbereiding op zijn
reis overlegde Brom met zijn vrienden Schmutzer en Van Kan evenals met de Bond. Er werd
afgesproken dat de Bond de kosten voor de overtocht en het vervoer over Java voor zijn
rekening zou nemen; de kringen zouden zijn honorarium uitkeren.
Aanvankelijk had Brom een reis van een half jaar gepland. Maar zijn vertrek riep de
nodige commotie op. Niet bij zijn collegas die hem een werkezel bij uitstek vonden, maar bij
de voorzitter van het College van Curatoren, de Nijmeegse burgemeester F.M.A. van Schaeck
Mathon (1853-1931). Deze autoritaire, voormalige zeeofficier tevens ridder in de Militaire
Willems-Orde ontbood de hoogleraar bij zich en weigerde hem verlof voor zijn studiereis
naar Indië te geven. Brom besloot toch te gaan en beëindigde zijn colleges voor de officiële
aanvang van de zomervakantie wetende dat hem bij terugkeer een reprimande, schorsing of
ontslag zou wachten. Maar tijdens zijn afwezigheid kreeg Brom onverwacht bijval van de
bestuursleden van de Sint Radboudstichting, de oprichter van de Nijmeegse universiteit. Die
waren van mening dat de curatoren de affaire voor zich uit hadden geschoven en daardoor de
Radboudstichting te laat over de kwestie hadden geïnformeerd. Ze gaven Brom het recht op
weerwoord na diens terugkeer uit Indië.303
Terwijl Brom in Nijmegen nog colleges gaf, kondigde de Indische pers zijn studiereis al
aan. In april 1930 berichtte die dat de Hollandse geleerden Gerard Brom en Johan Huizinga
dat jaar naar Indië zouden komen voor lezingen over literatuur en schilderkunst.304 Een maand
later herinnerde de Indische pers haar lezers aan Broms komst en schreef op 19 mei 1930
vervolgens dat ‘Dr. Gerard Brom, hoogleraar in Schoonleidsleer en Kunstgeschiedenis aan de
R.K. Universiteit te Nijmegen’ binnenkort voor een studiereis en voordrachtentournee naar
302 Luykx 2015, p. 583 (cit.) en p. 923 n. 36. Zie p. 582-593 over de Indische reis van Gerard en Willemien
Brom.
303 Rogier 1974, p. 37 en p. 498-499. Zie Luykx 2015, p. 173-174 voor de oprichting van de Katholieke
Universiteit.
304 In juli, resp. december. Bataviaasch Nieuwsblad en Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië op het
voorblad van 19-04-1930; De Indische Courant 26-04-1930. Huizinga die eveneens door de Bond van
Kunstkringen was uitgenodigd (Luykx 2015, p. 585), vertrok pas op 2 december 1930 met de Johan van
Oldenbarneveld van Amsterdam en arriveerde begin januari 1931 in Indië (De Indische Courant 30-12-1930,
Bataviaasch Nieuwsblad 02-01-1932 en De Indische Courant 05-01-1932). In de Loge van Medan hield
Huizinga zijn lezing ‘De grondslagen der beschaving van de 17 e eeuw’ (De Sumatrapost 13-04-1931).
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Nederlands-Indië zou vertrekken.305 De Indische Courant vulde op 22 mei aan dat Brom in de
loop van juli een lezing over een nader te bepalen onderwerp bij de Soerabajasche Kunstkring
zou geven.

Aankondiging vertrek Gerard Brom

Op 29 mei 1930 vertrok Gerard Bartel Brom met zijn vrouw, de zangpedagoge Willemien
Struick (1877-1958),306 van het station van Nijmegen met de Genua-Express naar Italië. Ze
werden uitgezwaaid door bestuursleden van het Nijmeegse ‘Sint Melania-Werk’ met bloemen
en lekkers. Vanuit de Italiaanse havenplaats Genua reisde het echtpaar Brom verder met de
Johan de Witt.
Willemien Brom-Struick reisde niet alleen als de echtgenote van de hoogleraar Brom. Ook
zij had een reden om naar Indië te gaan. Sinds 1921 was ze lid van het hoofdbestuur van de
rooms-katholieke vereniging voor sociaal-cultureel werk ‘Sint Melania-Werk’ (1921-1999),
een vrouwen lekenapostolaat met als doelstelling de katholieke vorming van de inlandse
vrouwen en hun gezinnen. De oprichter van ‘Sint Melania-Werk’ wist dames uit de hogere
kringen ervoor te interesseren.307 Zo ook Willemien Brom-Struick die algemeen voorzitter
werd. In 1920 had ze het artikel ‘Opvoeding van de Javaansche vrouw’ in Tijdschrift voor
zielkunde en opvoedingsleer gepubliceerd, dat ook werd afgedrukt in het godsdienstig-

305 Bataviaasch Nieuwsblad, De Indische Courant en Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 19-051930; Soerabaiasch Handelsblad 19-05-1930 en 30-05-1930.
306 Na haar studie bij zangpedagoge Anna Fles (1854-1906) in Utrecht was Willemien verbonden aan de
zangschool van Catharina van Rennes eveneens in Utrecht. Ze bezorgde de latere drukken van de handboeken
voor zang- en spraakonderwijs van Anna Fles of haar alias A.M. Eldar, Spreken en zingen (1914). Willemien
publiceerde later zelf over volksliederen en reidansen (Brom 1987, p. 86, 88 en 98). Ze was vijf jaar ouder dan
Gerard en uit een socialistisch milieu afkomstig. Haar vader, een luitenant ter zee, was voor haar geboorte
overleden. De Utrechtse hoogleraar in de Godgeleerdheid met emeritaat Bernard ter Haar (1806-1880) dichtte op
haar geboorte ‘Na vaders dood geboren’ dat hij opdroeg ‘Aan Wilhelmine’ (Ter Haar c. 1880, p. 281-283 (ook
Rogier 1974 p. 338)). Na haar huwelijk op 8 oktober 1907 bekeerde Willemien zich tot het katholicisme.
307 De afdeling Nijmegen was in 1921 door de uit Indië teruggekeerde frater-Jezuïet W.G. Creutz Lechleitner
(1888-?) opgericht. Zie voor de doelstelling ‘Jaarverslag 1928 van de Vereeniging “Het Sint Melania-Werk voor
Java”’. In: St. Melania-Werk 3 (1929) 3 (bijlage), augustus-september, p. 8. Zie ook: Roes 1971; Dorothée
Bindels, Esther Jacobs en Gerda Lamers 1992.
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staatkundig dagblad De Tijd.308 Indië was voor haar niet vreemd. Familieleden hadden er
gewoond en gewerkt, en hadden menig presentje voor haar meegenomen. Ook
correspondeerde ze sinds 1921 met de katholieke-adellijke Javaanse Raden Ajoe SoejadiSasraningrat. Vier kisten met onder andere twintig boeken voor de bibliotheek van ‘Sint
Melania-Werk’, bijbelse schoolplaten en baby- en kinderkleding waren het echtpaar Brom
reeds begin mei per schip vooruitgegaan.309

Gerard Brom en Willemien Struick

Op 21 juni arriveerde het echtpaar Brom in Indië. Ze werden in Batavia ontvangen door het
Indische bestuur van ‘Sint Melania-Werk’. Het Nieuws van den Dag berichtte twee dagen
later dat Brom door de Bond van Nederlandsch-Indische Kunstkringen was uitgenodigd voor
lezingen op Java en somde zijn reisprogramma op.
Gisteren heeft een conferentie plaatsgehad tusschen Prof. Brom en de heeren Vos van
den Kunstkring, en Monod de Froideville en Matthee van den Centralen Raad van
Katholieke Sociale Bonden, teneinde het programma der lezingen vast te stellen.
Woensdag vertrekt Prof. Brom naar Bandoeng, waar hij zijn eerste lezing zal houden.
Dan maakt hij een reis naar Bali en op zijn terugreis houdt hij weer lezingen voor de
Kunstkringen en voor verschillende K.S.B.’s [Katholieke Sociale Bonden].
Prof. Brom blijft maar twee maanden in Indië, daar hij tijdig in Nederland terug moet
wezen voor het hervatten van zijn colleges.310
De Indische reis van het echtpaar Brom stond niet alleen in het teken van Gerards causerieën
en Willemiens bezoeken aan de afdelingen van ‘Sint Melania-Werk’. Ze maakten dezelfde
culturele rondreis over Java en Bali als de schilders Jan Poortenaar (1886-1958) en Isaac
Israëls (1865-1934) en de architect H.P. Berlage (1856-1934) hadden gemaakt. Brom en zijn
vrouw reisden in juli via de zuidelijke route over Java en na een rustpauze van twee weken op
Bali en Lombok in de tweede helft van augustus vanaf Oost-Java via de de noordelijke route
terug naar Batavia. De Indische pers berichtte zeer regelmatig wanneer ‘de eminente geleerde’
Brom zou spreken. Soms kondigde ze zijn lezingentournee aan als een studie- of vakantiereis.
Tot begin september 1930 hield Brom zo’n veertig voordrachten voor een geboeid publiek.
Drieëntwintig lezingen gingen over de Hollandse schilderkunst waartoe hij ook de in
308 De Tijd (09-12-1921) gaf haar hiermee een ruimer podium. Zie ook Tijdschrift voor zielkunde en
opvoedingsleer 12 (1920) 4, oktober, p. 279-292. Willemien Brom vermeldde de oprichting van de inlandse
meisjesscholen en een kostschool voor de dochters van de inlandse hoofden (p. 285).
309 ‘Jaarverslag 1 mei 1929-30 april 1930’. In: St. Melania-Werk 4 (1930) 3, augustus-september, p. 7.
310 Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 23-06-1930. Ook Soerabaiasch Handelsblad 26-06-1930.
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Poerworedjo geboren schilder Jan Toorop (1858-1928) rekende.311 Van de geplande lezingen
waren er vijftien georganiseerd door diverse katholieke verenigingen zoals de Katholieke
Wetenschappelijke Bond, de Katholieke Sociale Bond en de colleges van de Jezuïeten in
Indië, waarvoor hij een toepasselijk onderwerpen had gekozen.312 Hij sprak over onder andere
Augustinus en Franciscus van Assisi en voor de jongens van de Jezuïetencolleges over Alfons
Ariëns die zich inzette voor de sociale nood onder de arbeiders en over het lekenpastoraat.
Zijn lezingen trokken veel belangstelling. Brom besloot zijn lezingentournee op Java in
Batavia en Soekaboemi.313 Zijn laatste voordracht gaf hij op Sumatra voor de Delische
Kunstkring.314 Het was opmerkelijk dat het bestuur van de kunstkring grotendeels afwezig
was.315
Brom illustreerde zijn lezingen met lichtbeelden of lantaarnplaatjes, wat trouw door de
recensenten werd vermeld. Dat er soms een technische storing met een van de lantaarnplaatjes
was, namen ze op de koop toe. Ze vonden Brom een goede en rustige spreker die de
schoonheid van de kunsten aan zijn publiek helder wist over te brengen. Brom stond bekend
om zijn tenorstem en nadrukkelijke dictie. Hij vermeed het woord ‘ik’ in zijn betogen. Hij
was een geboren acteur die zijn lezingen van papier voorlas, zijn publiek glimlachend wist te
vangen met zijn borende blik uit zijn felle ogen.316 Blijkbaar stoorden de journalisten Broms
plastische spreekstijl niet. ‘Men ging’, zo schreef de recensent van de Indische Courant op 15
augustus, ‘voldaan, en met het gevoel iets leerrijks te hebben vernomen’ naar huis. In
Djokjakarta bedankte een Javaanse seminarist van het Sint Ignatiuscollege Brom ‘voor het
onnoemelijk vele, dat de katholieke Nederlanders hier voor hen deden’. Hij ‘beloofde namens
allen deze weldaden en prachtige woorden van den professor nimmer te vergeten’.317

311 Waaronder op 21 juli in Probolinggo in de ‘Osvia’ over ‘Toorop’, 22 juli in Malang in sociëteit ‘Concordia’
onder auspiciën van ‘Kunst en Wetenschap’ over ‘Kunst en Leven’, 27 juli in Malang in het R.K. Bondsgebouw
over ‘Tegenstellingen in de houding van intellectuelen en niet-intellectuelen jegens het Christendom’, 30 juli
Soerabaja voor de Kunstkring van Soerabaja over ‘Kunst en Leven’, 14 augustus in Modjokerto voor de
Modjertoschen Kunstkring en die van de Technische Vereeniging, 15 augustus in Embon Malang in het gebouw
van de Katholieke, Sociale Bond over ‘Twee Stroomingen’ (Soerabaiasch Handelsblad, Indische Courant en
Bataviaasch Nieuwsblad).
312 Aanvankelijk was in Oost-Indië alleen het Nederduitse of gereformeerde geloof toegestaan. De kerkgang op
zondag was voor het VOC-personeel verplicht, zo ook voor de Duitsers die veelal Luthers waren. In 1742 werd
het Luthers geloof toegestaan; pas in het begin van de negentiende eeuw het katholieke geloof. De oudste
katholieke kerk in Indië stond op Weltevreden nabij Batavia en werd circa 1830 afgebroken. Vanaf 1826
behoorde Nederlands-Indië tot het apostolisch prefect in Batavia. In die tijd werd de katholieke kathedraal in
Batavia gebouwd die in 1859 instortte. In 1891-1901 werd de nieuwe kathedraal gebouwd, de huidige Santa
Maria Pelindung Diangkat Ke Surga.
313 Op 25 augustus in de Bataviaschen Kunstkring aan de Van Heutzboulevard over ‘Hollandsche
Landschapsschilders’, 26 augustus in de aula van de Rechtshoogeschool over ‘Aesthetiek en Ethiek’, 28
augustus in het katholieke Soekaboemi in de kleine zaal van de kunstkring over de katholieke schilder Toorop,
29 augustus in de aula van de Rechtshoogeschool onder auspiciën van de Katholieke Wetenschappelijke
Vereeniging over Augustinus en 2 september in de zaal van de Katholieke, Socialen Bond op het Waterlooplein
over ‘Twee Stroomingen’. Onder zijn toehoorders bij zijn lezing op 2 september in Batavia bevonden zich ook
de vice-president van de Raad van Indië en latere minister van Koloniën Charles Welter (1880-1972) en de
rector magnificus Van Kan (Soerabaiasch Handelsblad, Indische Courant, Bataviaasch Nieuwsblad).
314 Op 6 september in het Loge-gebouw van de Delische Kunstkring voor haar leden en voor die van het A.N.V
over Toorop (De Sumatrapost 02-09-1930).
315 Luykx 2015, p. 585 en p. 923 n. 44. Luykx vraagt zich af of dat dit te maken had met Brom als katholiek
geprofileerd spreker en dat niet-katholieke leden van andere kunstkringen ook afwezig waren bij zijn voordracht.
316 Rogier (1960, p. 349) vergeleek Broms taalgevoel met dat van Beets: ‘Trok Beets de taal haar zondagspak
uit, Brom liet haar nauwelijks een bikini (p. 349). ‘Een andere taalkundige hobby van Gerard Brom is zijn
schuwen van het moi haïssible, zijn principieel vermijden van het pronomen “ik” in de tekst’ (Rogier 1960, p.
355); Rogier (1960 p. 357-258) over Broms tenorstem, dictie, blik, glimlach en uitgelatenheid.
317 Luykx 2015, p. 584 en p. 923 n. 41.
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In de vele verslagen over Broms causerieën vermeldde de Indische pers slechts één keer
Willemien Brom-Struick.318 Terwijl Gerard Brom zich voor zijn lezingen voorbereidde,
bezocht ze, als oud-algemeen voorzitter, diverse ‘Sint Melania’-instellingen, bestuursleden.
Met haar man bezocht ze haar correspondentievriendin Raden Ajoe Maria SoejadiSasraningrat op Lombok. Even daarvoor hadden ze op 13 juli een bedevaart van Gandjoeran
naar Kalibawang (Kedoe, Midden-Java) gemaakt. De lange stoet Europese onderwijzers,
officieren, militairen, een zestal dames uit Soerabaja en het echtpaar Brom bezocht er de
Lourdesgrot. Na afloop van de processie zong Brom vol overgave het kerklied ‘Aan U, o
Koning der eeuwen’ dat door iedereen uit volle borst werd meegezongen. Willemien Struick
legde haar belevenissen vast in haar reisdagboek dat na haar terugkeer vanaf november 1930
in afleveringen in het St. Melaniablad werd gepubliceerd onder de titel ‘Naar Java’.319
Dankzij Gerards lezingen en Willemiens contacten met ‘Sint Melania-Werk’ hadden beiden in
twee en een halve maand Java doorkruist, waren ze op Celebes, Lombok, Bali en Sumatra
geweest. Ze hadden in die korte tijd meer gezien dan menig landgenoot die in Indië werkzaam
was. Tijdens hun rondreis logeerden ze bij bestuursleden, de resident van Malang of in hotels.

Gerard en Willemien Brom-Struick op Singo Sari

Op 3 september 1930 scheepte het echtpaar Brom-Struick zich in Sabang op het eiland Poeloe
Weh bij Noord-Sumatra in op de Prins der Nederlanden. Na hun overvolle programma was
de terugreis als een cruise. Ze debarkeerden in Genua en reisden over land naar Nijmegen
terug.320
Indië was Broms tweede, lange buitenlands verblijf. Eerder in 1911-1913 verbleef hij met
zijn vrouw Willemien bij zijn oudste broer, de priester-historicus en toenmalige directeur van
het Nederlands Historisch Instituut in Rome, Gisbert. Na zijn terugkeer uit Italië werd Brom
een bevlogen leraar Nederlands aan het Apeldoorns gymnasium. Tijdens zijn rondreis over
Java en de uitstapjes naar Makassar, Bali en Lombok had hij kennisgemaakt met de Indische
cultuur, natuur en politieke situatie. Beide buitenlandse verblijven stonden in het teken van
318 Op 15 augustus begeleidde ze na afloop van de lezing van haar man in Embong Malang mevrouw M.
Gribling-Kloppenburg op de piano. De zangeres die hoofdbestuurslid van ‘Sint Melania-Werk’ op Java was,
zong de aria ‘Jerusalem’ van Mendelssohn en een ‘Ave Maria’ (Soerabaiasch Handelsblad 06-08-1930).
319 Brom-Struick 1930 en 1931. Zie ook Brom 1987, p. 88 en p. 221 over dit Christuslied van Schaepman dat is
opgenomen in Gerard Brom (inl.) Liederen-bundel voor katholieke sociale vereenigingen. 2e dr. Leiden 1906, p.
17-18.
320 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 03-09-1930; De Indische verlofganger (1930) 2, 15
augustus, p. 175. Na de bevrijding in 1945 kwam het linnen pak uit Indië Brom goed van pas. Het jasje werd
rood geverfd, de broek blauw en het vest bleef wit; op zijn strooien hoed was een oranje lint bevestigd (Brom
1987, p. 221).
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Broms beleving van het katholicisme. In Indië werd deze belangstelling benadrukt door de
missiewerkzaamheden van ‘Sint Melania-Werk’ van zijn echtgenote.
Terug in Nijmegen hervatte Willemien Brom-Struick haar werkzaamheden voor het ‘Sint
Melania-Werk’.321 Brom gaf zich niet over aan het oppervlakkig gejubel van de tropentoerist
met schrijversallure.322 Hij had belangstelling gekregen voor de politieke situatie in Indië
zoals blijkt uit zijn interview met de Medanse journalist van De Indische Courant eind
september dat jaar. Hij huldigde de beginselen van de ethische politiek en vergeleek de
Indische nationalistische beweging met de Vlaamse beweging. Omdat hij geen econoom was,
was hij niet ingegaan op de politieke situatie, stromingen en de eventuele economische
gevolgen.323
Met de journalist van het Nijmeegs studenten weekblad Vox Carolina blikte hij een paar
maanden later terug op zijn Indisch verblijf waarbij hij inging op de positie van het
katholicisme in Indië.324 Brom was in zijn tijd de grote drijfveer achter de herleving van het
katholicisme. Hij streefde naar een volwaardige en gelijkberechtigde plaats van het katholieke
geloof in de samenleving. Vanwege zijn cultuur- en literatuurhistorische belangstelling
gecombineerd met zijn inzet voor en publicaties over het katholicisme werd Brom ook wel
‘de katholieke Huizinga’ genoemd. Hij was een van de oprichters van het tijdschrift De
Beiaard (1916-1925).325
In zijn Autobiografische aantekeningen zou Brom later geen letter over het culturele aspect
van zijn Indische reis schrijven. Daarin had hij slechts aandacht voor het katholicisme en het
‘Sint Melania-Werk’ in Indië: ‘We hebben in de Oost vurige, heldhaftige apostelzielen onder
leken aangetroffen’.326 Tijdens zijn verblijf had Brom het aantal katholieken op hogere
posities geïnventariseerd.327
321 Ze was ook bestuurslid van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis en ze zat in de directie van
het Nederlands Instituut voor Volksdans en Volksmuziek dat voor het vertrek naar Indië in april 1930 was
opgericht. Willemien Brom-Struick had in 1922 en 1926 de sensuele, wereldse en decadente kanten van de
moderne dans verworpen. Zij was voorstander van de ‘natuurlike’ volksdans als algemene ontspanning . Ze
wilde de dans op een hoger artistiek peil van het vermaak brengen. Samen met haar man was ze voorstander van
de volksdans als een complete verandering van de levensstijl: ‘het gaat om niets minder dan het ontsmetten van
de samenleving zelf’, had Brom in Reidansen (1927) geschreven (Ginkel, Rob van. ‘Contra dancing, pro
contradans. Cultuurpolitiek en ideologie in Nederland, ca 1918-1955’. In: Etnofoor 10 (1997) 1-2 Muziek &
dans, p. 197-207, m.n. p. 182 (cit.) en 203 (ook Jstor (http://jstor.org)). Reidansen van Willemien Brom-Struick
was voor 2,30 gulden ook in de Indische boekhandels te koop (De Sumatrapost 06-02-1928).
322 Nieuwenhuys 1940, p. 191.
323 De Indische Courant, ‘Delische Causerie’ 29-09-1930. Ethische politiek was de politieke overtuiging dat
Indië niet langer als wingewest werd beschouwd. Vanaf 1901 besloot de Nederlandse regering, bij monde van
het kabinet van Abraham Kuyper, dat Nederland ethische of morele verplichtingen naar de inlandse bevolking
had en hen moest opvoeden tot zelfstandigheid. Brom deed voor hem ongebruikelijk politieke uitspraken. Hij
bekritiseerde De Vaderlandsche Club, een, zoals hij zei, ‘min of meer fascistische organisatie’. De leden,
afkomstig uit de bovenlaag, waren tegen het opkomend Indonesisch nationalisme evenals het katholiek streven
in Nederlands-Indië (Luykx 2015, p. 586).
324 Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, ‘Brom over Indië’. De Missie en Art. 177’, 08-11-1930; De
Indische Courant, ‘Prof. Gerard Brom. Zijn oordeel over Indië’, 21-11-1930.
325 Brom publiceerde biografieën over vooraanstaande katholieken en boeken over de herbeleving van de
katholieke wetenschap en de kerkelijke kunst. Het tijdschrift De Beiaard beoogde katholieken op zelfbewuste
wijze in contact brengen met andersdenkenden en alle uitingen van moderne kunst. Het tijdschrift droeg bij aan
de letterkundige herbeleving van katholiek Nederland. Indertijd had Brom ook gepleit voor het oprichten van een
katholieke universiteit (Luykx 2015, p. 173-174).
326 Brom 1987, p. 200. Luykx (2015, p. 283) wijst hier ook op. Het echtpaar Brom-Struick was van mening dat
de beoefening van het katholicisme in Nederlands-Indië meer aandacht nodig had. Ten opzichte van Nederland
had het katholieke geloof in Indië een achterstand van een halve eeuw. Hoewel de scholen van ‘Sint MelaniaWerk’ waren opgericht vanuit de missionariseringsgedachte waren ze in feite nog neutrale scholen. Onderdeel
van de ethische politiek was het onderwijs voor de Javaan. De bestuursleden van de katholieke organsaties zagen
hierin ook het belang van een katholieke opvoeding en het uitdragen van het geloof. Geleidelijk bloeide het
katholicisme op. Zo werd in 1918 de Indische Katholieke Partij opgericht met Jos. Schmutzer als een van de
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Op de Nijmeegse universiteit wachtte Brom nog de onzekerheid of hij weer colleges zou
mogen geven. Zijn vertrek naar Indië had immers de woede van rector magnificus Van
Schaeck Mathon veroorzaakt. Bovendien moest hij zijn belofte voor weerwoord aan de
Radboudstichting inlossen. Een publicatie over zijn verblijf in Indië leek dan ook een goede
handreiking.
 Java in onze kunst (1931)
In het najaar van 1931 publiceerde Gerard Brom Java in onze kunst. De uitgevers W.L. en J.
Brusse beloofden de koper ‘een spannend genot, aldus een eeuw van artistiek en letterkundig
leven, bedrijvigheid en strijd voor zijne oogen te zien voorbijschuiven’. En vervolgden
aanprijzend: ‘Een uitstekend werk, dat diep doordringt in het wezen der dingen en ingegeven
werd door een fijnen kunstzin’. Java in onze kunst was, zo vonden zij, onontbeerlijk voor de
kennis van de negentiende-eeuwse Hollandse literatuur en schilderkunst. Gedacht werd aan
een uitgave met 32 illustraties die ƒ 3,90 zou moeten kosten; in linnen gebonden met
goudstempel ƒ 4,90. Uiteindelijk werden het 16 afbeeldingen voor ƒ 4,75; gebonden ƒ 6,00.328
Vier van deze afbeeldingen dateren uit de VOC-tijd: ‘Gezicht op Jacatra’ naar een schilderij
van Andries Beeckman, ‘Retourvloot op de rede van Batavia’ naar een schilderij van Albert
Cuyp, ‘Chinees hospitaal in Batavia’ naar een gravure van Joan Nieuhof en ‘Waterpoort van
het Kasteel in Batavia’, een aquarel van Johannes Rach. Van deze kunstenaars was alleen
Albert Cuyp nooit in Batavia geweest. Voor hen die geen Maleis kenden, was achter in Java
in onze kunst een woordenlijst opgenomen.
Het ging Brom om ‘de indrukken van de Oost op ons volk’ te verzamelen en ‘om het
beeld, door schrijvers en schilders geleidelik van Java gevormd, te schetsen’.329 Hij gaf zijn
studie over de Javaanse cultuur en Indisch-Nederlandse literatuur de vraagstelling: ‘Hoe heeft
de Nederlandse geest het leven, met name de volksaard en het landschap op Java
opgenomen?’ Brom benadrukte hoe uniek zijn studie was, want zowel in Engeland als in
Frankrijk, eveneens landen met koloniale bezittingen, was een dergelijk onderzoek nog niet
gepubliceerd. Hij wilde met Java in onze kunst bereiken dat het ‘bepaalde genootschappen,
misschien zelfs sommige overheden zal helpen herinneren aan de betekenis, die Indië voor de
bezieling van onze kunst en onze kunst voor de verhouding tot Indië heeft’. Hij droeg zijn
boek op aan de Bond van Nederlands-Indische Kunstkringen ‘in dank voor een nog meer
vaderlandse gastvrijheid in de Oostmoesson 1930’.

oprichters, en werden scholen en katholieke kerken en ziekenhuizen gesticht. Tijdens Broms verblijf
discussieerden voorstanders en tegenstanders over de opheffing van artikel 177 van de wet op de Staatsinrichting
van Nederlands-Indië. Tegenstanders van de opheffing van dit artikel vreesden een verscherping van het conflict
tussen de missie en de zending. Maar de voor- en tegenstanders verwachtten dat de opheffing van dit artikel de
opkomst van de islam zou bespoedigen.
327 ‘Tijdens mijn verblijf in Batavia arriveerden de twee en twintig nieuwe juristen, onder wie acht Katholieke.
We zeggen: dat is veel, maar feitelijk is het eenvoudig ons aandeel....’ (De Indische Courant 21-11-1930).
328 De flaptekst van de editie en in de latere advertentie van W. L. en J. Brusse N.V. in Algemeen Dagblad 2805-1932.
329 Brom 1931, p. VII.
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Java in onze kunst (1931)

In vijf hoofdstukken behandelde Brom de literaire en culturele ontwikkelingen tijdens de
VOC, de ontdekking van Java, tijdens Multatuli, tempo doeloe en de nieuwe geest. Zijn
voorgangers die eveneens over de Indisch-Nederlandse literatuur hadden geschreven namelijk
Conrad Busken Huet, Samuel Kalff en Johan Koning, besprak Brom als auteurs van Indische
bellettrie. Afwezig in deze opsomming was E. du Perron.
In onderhavige bespreking van Java in onze kunst wordt alleen aandacht geschonken aan
Broms beschrijving van de Compagniesliteratuur.
Brom opende op zijn karakteristieke wijze het eerste hoofdstuk ‘De Compagnie’: ‘De
volgelingen van Coen waren wel om iets anders uitgevaren dan om mooie landen te zien en
daar thuis in verzen of platen van te getuigen’.330 Die waren voor de handel naar Indië
gekomen en voor de handhaving van het monopolie, op voorwaarde dat alles geheim moest
blijven. De Compagniesdienaar bleef in de kuststreken en trok zelden de binnenlanden in en
was daarom niet bekend met de Oosterse mysteries. Zelf had Brom meer van Indië gezien. Hij
beaamde de observatie van F. de Haan in Priangan dat het Nederlands gevrijwaard was
gebleven van verbastering omdat er voornamelijk Portugees of Maleis werd gesproken.331 De
Haan kon het weten, aldus Brom, want die was ‘een geschiedschrijver, die op het terrein zelf
werkte, waar hij geen bron ongebruikt gelaten heeft’. De Haans woorden: ‘De gansche
literatuur omtrent het Indië is eene woestijn van dorheid’332 zouden ook uit zijn pen hebben
kunnen gevloeid. Brom vermeldde dat in het toenmalige moederland de belangstelling voor
Oost-Indië nog weinig aanwezig was. De muze zat veilig verschanst op de Olympus. Java was
geen poëtisch arcadia en de Javaan bestond voor het Compagniespersoneel niet. Dat had
slechts belangstelling voor hun schatten en lag ‘gewoonlik al te plat en al te plomp achterover
op de geldzak’ zoals Brom het plastisch uitdrukte.333 Als er over Oost-Indië werd geschreven
dan werd, volgens Brom, de vaderlandse lezer vergast op een ‘onnozel voorvalletje’ met een
krokodil of hij las bij Vondel over de Javaanse specerijenschatten, of over de kerstening van
het Oosten of de lezer zong een liedje over de opgepropte pakhuizen van de Heren Zeventien
vol kaneel, parels, edelstenen en andere kostbaarheden. Het poëtisch niveau daalde volgens
Brom als de koersen van de handelswaar stegen of de toonbank breed was. Als voorbeeld
hiervan citeerde hij een strofe uit ‘Een Kalis-lied’ van F.G. (Femme Gerbrants) Drieduym (?-

330 Brom 1931, p. 1.
331 Brom 1931, p. 1; De Haan, ‘Excurs XX. Portugeesche woorden in het Compagnies-Hollands’, 1911, II, p.
772.
332 Brom 1931, p. 1-2; De Haan, Bijlage XXXIV ‘Hofhouts bezoek aan Tjipanas 1758’, 1911, II, p. 542-543
(cit.) n. 4.
333 Brom 1931, p. 3.
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1682). Deze kalis of armoedzaaier bezat ‘hier’ in Holland niets, maar was ‘daer’ in Oost-Indië
een hele vent:
Oost-Indien houd’ ick lief en weert,
Het wordt van menigh man gepresen;
Want als het goet hier is verteert,
Soo kan men daer noch Joncker wesen.334
Of, aldus Brom, gold het lied ‘Op de t’ Huis-Reis van de Oost-Indies vaarders’ in OostIndische thee-boom als een ‘volledige prijscourant van koloniale waren’:
Batavia Kasteel ten toon,
Paerlen en Diamanten,
Geeft ons veel Zilver en Goude schoon,
Komen aan van alle kanten:335
Het was Brom opgevallen dat de in Oost-Indië geschreven gedichten zowel stichtelijk als
scabreus waren. Gelegenheidspoëzie noemde hij gerijmel voor huiselijk gebruik bij bruiloften
en begrafenissen. In navolging van De Haan vond Brom dat Hermanus Terkamp ‘de minst
slechte verzen’ had geschreven. Die had ziijn verbeelding buiten Java gezocht, omdat, in
Batavia ‘niemand konst noch wetenschap bemint’.336
Maar er waren, zo constateerde Brom, ook andere teksten over Oost-Indië. Bijvoorbeeld de
natuurbeschrijvingen van Jacob van Neck en Rijklof van Goens. Of de vergelijking van
Cornelis de Bruijn in Reizen over Moskovie door Persië en Indië (1714) van een parade
Boeginezen in Batavia met een Hollandse klucht. Geheel in de stijl van De Haan stelde Brom
vast dat de Compagniesdienaar het ‘onhebbelik type vertegenwoordigde’.337 Academisch
geschoold personeel, zoals Arnout van Overbeke, was volgens hem hiervan een voorbeeld.
Dat gold niet voor de vrijmoedige poëtische boetepreken van Matthijs Cramer. Brom
herkende in Cramers plastische beschrijving ‘’t Zijn al danssers op één been’ in het gedicht
‘Pocchers’ een motief in de Indisch-Nederlandse literatuur, in het land der blinden is éénoog
koning.338 Maar voeling met de Oosterse wijsheid was volgens Brom slechts aan Pieter van
Hoorn en Joannes Camphuys voorbehouden. Geen goed woord had hij over voor Antonides
van der Goes en Jan de Marre, de lofzangers van de VOC, die ‘in slappe alexandrijnen’ – dat
gold De Marre – een ‘boekhouding op rijm’ hadden gedicht want ‘Indië hield Amsterdam er
bovenop, door gedwee onder te liggen’.339
Slechts enkele regels besteedde Brom aan Willem van Haren die het aandurfde ‘vrijmoedig
de brandklok’ te luiden na de moordpartij door de Hollandse en Europese inwoners van
Batavia op hun Chinese medebewoners: Gedicht op den moord gepleegd aan de Chineesen te
Batavia den IX Octob: Anno 1740. Van Haren deed in zijn gedicht een oproep de schuldigen
te straffen en niet de collectieve schuld op de schouders van Nederland te leggen.
De dood leeft op de straat van ’t woest Batavia,
Voor Gryzaard nog voor Kind by Christenen genâ.340
334 Brom 1931, p. 4; G. Kalff 1915, p. 57; Paasman 1991B, p. 12-14 (cit.).
335 Brom 1931, p. 14; De Oost-Indische thee-boom ([Amsterdam: S. en W. Koene vroeg 19e eeuw], p. 56 (cit.)
(UBA 174 D 76).
336 Brom 1931, p. pag. 12; De Haan, ‘Excurs II Indische dichters’, 1911, II, p. 737.
337 Brom 1931, p. 12.
338 Brom 1931, p. 14.
339 Brom 1931, p. 14-15 (cit.), 16 (cit.) en 17 (cit.).
340 Brom 1931, p. 19 (N.B. Brom vermeldt. ‘Van kind noch grijsaard is bij Kristenen genâ’; Willem van Haren.
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Meer aandacht had Brom voor het drama Agon, Sulthan van Bantam van Willems broer Onno
Zwier van Haren. Beide broers schreven over Oost-Indië maar waren er nooit geweest.
Vervolgens attendeerde Brom de lezer van Java in onze kunst op de protesten die tijdens
de nadagen van de VOC in Batavia hadden geklonken. Het betrof, zo verklaarde hij, de
omgang van het VOC-personeel met de slaven en de inlanders. Willem van Hogendorp vroeg
met zijn zedekundige vertelling Kraspoekol (1780) aandacht voor ‘de droevige gevolgen van
eene te verregaande strengheid jegens de Slaaven’, zoals de ondertitel luidde, zijn zoon Dirk
bewerkte de novelle tot een toneelstuk. In Kraspoekol; of de slaaverny. (Een tafereel der
zeden van Neerlands Indiën) (1800) voerde Dirk de klacht van een slaaf op: ‘wreede
Hollanders! – zijn wij ook geen menschen? – gij behandelt ons als beesten – erger dan
beesten.’341 Brom verwees als contrast van deze aanklacht naar de vaak geciteerde uitspraak
dat men na het passeren van de evenaar zijn geweten aan de Linie had opgehangen en
vervolgde ‘Een Edel heer’ of een raad van Indië citerend: ‘Ik moet lagchen, als ik hier in
Oost-Indië van geweeten hoor spreken.’342
Desondanks was het gedachtengoed van de Verlichting en de algemene menslievendheid
ook in Batavia doorgedrongen. Dirk van Hogendorp zou later als baanbreker voor een beter
beleid inzake de slaven door liberale broeders worden gehuldigd. Brom constateerde dat
dankzij Dirk van Hogendorp met zijn Stukken, raakende den tegenwoordigen toestand der
Bataafsche bezittingen in Oost-Indië (1801) in het moederland voor het eerst aandacht was
voor het wingewest Java en voor de Javaan. ‘De Compagnie werd gelukkig niet opgeruimd,
zonder dat een van zijn laatste ambtenaren vrijwillig uitzicht opende op een beter beleid’,
aldus Brom.
Ook Jacob Haafner (1754-1809) had, zo meende Brom, geen goed woord over voor de
Europeanen. Dat is te lezen in Lotgevallen en vroegere zeereizen (1820). Al op jonge leeftijd
had Haafner hen als gevolg van ‘hun losbandigheid bleek als geesten, met opgezwollen buik
en afgevallen benen, zwaarmoedig zien voortsluipen’.343 Voor hem waren deze Europeanen
beulen, bloed- en gouddorstigen, en roofgierigen. Hij vond hun onopgevoede, kaartspelende,
sirihkauwende vrouwen vele malen erger in hun omgang met hun slaven. Die lieten sadistisch
hun slaven door andere slaven met gespleten bamboestaken op de blote huid afrossen.
Haafner, zo merkte Brom op, sprak ‘klare woorden uit: een oordeel, een doodvonnis over de
verdrukking van het bruine ras door het blanke’. Hij zag in Haafner ‘bepaald een
geestverwant van Multatulli’ toen die hartstochtelijk de inheemsen verdedigden tegen hun
overheersers.344 Haafner sprak de hoop uit dat de slaven ooit in vrijheid en in het bezit van
hun eigendommen zouden kunnen leven in ‘een onverbrekelijke vriendschap’ tussen hen en
hun overheersers.
Brom wees erop dat het schrijvend VOC-personeel niet de ‘geestelike schatten in het echte
Indië, het Indië van de Indiërs, hadden gezocht’.345 Blijkbaar was het waar wat Brom had
gesignaleerd: ‘Hoe dichter bij Batavia iemand woonde, hoe minder vrijheid hij voelde voor
zijn geest’.346
Ook het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778) kreeg van Brom
een veeg uit de pan. Dit genootschap ‘liefhebberde voorlopig, zonder aan literatuur of
monumenten, zonder dus werkelik aan de kunsten toe te komen’, maar, zo gaf Brom toe, dat
1742, p. 84.
341 Brom 1931, p. 23; Dirk van Hogendorp 1800, p. 58.
342 Brom (1931, p. 23) vermeldt ‘Een Edeleer’; Dirk van Hogendorp 1800, p. 83.
343 Brom 1931, p. 23.
344 Brom 1931, p. 23 (cit.)-25 (cit.).
345 Brom 1931, p. 26.
346 Brom 1931, p. 26.
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was omdat de Compagnie daarvan geen voorstander was. Pas na de opheffing van de VOC in
1799 ontstond de belangstelling voor Javaanse oudheden. Buitengewoon raad van Indië en
gouverneur en directeur van Java’s Noord-Oostkust Nicolaas Engelhard (1761-1831) was de
eerste die hiervoor interesse toonde, aldus Brom.
Zijn hoofdstuk over ‘De Compagnie’ baseerde Brom grotendeels op De Haans excurs over
‘Indische verzenmakers’ in Priangan. Daarnaast raadpleegde hij ook Busken Huets Land van
Rembrand en Litterarische fantasiën en kritieken, de literatuurgeschiedschrijvers zoals W.J.A.
Jonckbloet (1815-1887), J.A.F.L. van Heeckeren (1827-1887) en J. van Vloten (1818-1883)
en een veelvoud van primaire en secundaire bronnen. In Java in onze kunst ging Brom dieper
in op de werken zelf en plaatste ze in een beter uitgewerkt historisch kader dan zijn
voorgangers De Haan en Du Perron. Nieuw in Java in onze kunst was Broms aandacht voor
vader Willem en zoon Dirk van Hogendorp en Jacob Haafner evenals voor de IndischNederlandse literatuur van de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Maar dat was omdat De
Haan en Du Perron in hun Indische literatuurbeschouwingen de nadruk op de VOC hadden
gelegd.
In het hoofdstuk ‘De Compagnie’ poetste Brom op eigen wijze het imago van het VOCpersoneel op: ‘De Oostgangers waren merendeels verlopen schepsels, die aan alles wat geen
voordeel opleverde, verbitterd de brui gaven’, en karakteriseerde hen als ‘een onhebbelik
type’ en Indië als ‘een fatsoenlik tuchthuis’.347 Zelfs een predikant als François Valentijn kon
het bij hem niet goed doen: ‘hij verstond de kunst om met zijn neus in de lucht zo laag bij de
grond te blijven als een notarisklerk.’348
Hij beaamde de opmerking van De Haan dat de Indische geschiedschrijving nooit Indisch
werd maar altijd Hollands bleef.349 De taal waarin werd geschreven was dankzij de ‘brutaal
losse tropenstijl’ toegankelijker geworden mede dankzij de paperassen van De Haan of diens
geheugen die een ‘onafzienbare bergplaats vol anekdoten moet zijn geweest’.350 Er was stof
genoeg aan de kletstafel van de Indische sociëteit.
Na de publicatie van Java in onze kunst had de Indische pers aandacht voor Broms boek.
Zo vond J.H. (Johannes Henri) François (1884-1948) op 23 januari 1932 in De Indische
Courant dat Brom als eerste een volledig overzicht had gegeven over wat er in de loop der
tijd over Indië als Nederlandse kolonie was geschreven. François, die ambtenaar op het
Departement van Onderwijs en Erediensten in Semarang was, wist uit eigen ervaring dat in
Nederland de kennis van en de belangstelling voor Indië zeer matig was. Volgens hem hadden
kamerleden het minste benul. Broms boek kon hen informeren over de levenswijze van de
Javaan en diens mentaliteit. Het gaf, zo vond François, de weerslag van het leven in een
bepaalde periode en daarom was het nuttig te weten hoe men indertijd over Indië en over de
inlander had gedacht. Volgens hem was Brom in Java in onze kunst erin geslaagd dat
duidelijk te maken en ‘vooral daarom is dit boek zoo interessant’. Instemmend citeerde
François Broms werkwijze:

347 Brom 1931, p. 4 en p. 12.
348 Brom 1931, p. 4 en p. 11.
349 Brom 1931, p. 164 n. 4. De Haan schreef in Oud Batavia: ‘Wat er sympathieks in het onderwerp of de
behandeling mocht zijn, het is steeds on-Indisch, het is altijd Hollandsch en steekt daarom wezenlijk af tegen den
valen achtergrond, waar zich nooit iets schijnt te bewegen dat de moeite van onderzoek wettigt’. (De Haan 1922,
II, § 1615.
350 Brom 1931, p. 204, n. 1. De Haan schreef in Oud Batavia: Over het uitzoeken van valse koperen duiten uit
de ongetelde millioenen geslagen munten: ‘Mijne vrienden, dat is gedaan! Die gigantenarbeid, waarbij de
torenbouw van Babel wel bellenblazen lijkt, is verricht! Sisyphus heeft zijn numismatischen steen op den
bergtop gerold. Tantalus heeft het numismatisch lekkers bemachtigd, dat onbereikbaar leek. Prometheus wordt
niet langer onbevleesd door de felle beten van numismatischen twijfel……….’. (De Haan 1922, II, § 1598).
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het verzamelen en vergelijken van de getuigenissen, waarin zooveel schrijvers hun
persoonlike verhouding tot Java hebben uitgesproken. De kunstwaarde van die
stemmingsbeelden mag dikwels twijfelachtig blijken, ze helpen toch de geschiedenis
documenteren of illustreren.351
Als voorbeeld noemde hij de beeldvorming van Oost-Indië tijdens de VOC: ‘Het
allergeringste begrip ontbrak. Er was ‘een onwetendheid omtrent Indië, welke aan
onnoozelheid grenst.’ Ter illustratie citeerde hij uit Broms Java in onze kunst het ‘Saizoendight’ de strofe over juli of hooimaand van Joan Nieuhoff over de Javaan uit 1682:
Waer zijt gy ackerman, die met den rooden morgen,
Eer dat de blonde zon haer stralen schijnen liet,
Uw eerlijk ackerwerk, met vreugde, gingt verzorgen?
Komt nu, en ziet met lust, uw ryz en zuyker-riet.352
Voor het schrijven van Java in onze kunst had Brom ‘natuurlijk eerst heel veel moeten lezen:
boeken van de meest uiteenloopende waarde: ‘Vogels van diverse pluimage’, besloot François
zijn recensie.

Gerard Brom

 Gerard Brom, ‘geestvol schrijver’
Ook de Nederlandse pers signaleerde Broms Java in onze kunst. De anonieme recensent van
de avondeditie van de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 25 november 1931 benadrukte
Broms stijl en diens ‘critisch en polemisch’ talent, waardoor zijn boek nergens saai of
monotoon was. Anton van Duinkerken vroeg zich in De Tijd van 2 december 1931 in de
rubriek ‘Het boek van de week’ af of het wel zin had over een dergelijk onderwerp te
schrijven en vervolgde: ‘Gelukkig is Brom een geestig auteur’ die ‘wetenschappelijk kon zijn
zonder vervelend te worden en dit is een culturele ontdekking van beteekenis’. De anonieme
recensent van Het Volk constateerde op 13 september 1932 in zijn bijdrage ‘J.P. Coen zocht
geen schoonheid. Ook kunstenaars voeren naar de Oost’ dat ‘noch talrijkheid noch intensiteit
van uitingen [kon] bewijzen dat Java voor “de bezieling van onze kunst” inderdaad een
uitzonderlijke betekenis heeft – laat staan dat onze kunst voor Java groot belang zou hebben’.
De vaderlandse tijdschriften besteedden eveneens aandacht aan Broms boek besteed. In
Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift vergeleek W.F. Stutterheim (1903-1991) Broms stijl
351 Brom 1931, p. 215.
352 Brom 1931, p. 23; Nieuhof 1682A, p. 20.
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om de ‘zakelijke raakheid’ met die van de Romeinse historicus en schrijver Tacitus vanwege
de pregnantie en omdat de zinnen ‘minstens tweemaal’ gelezen moeten worden. Hij citeerde
Broms uitdrukkingen als ‘de gewinzieke valschheit van de Compagnies-dichters’. De lezer
van Broms boek kreeg een ander beeld van het Indische landschap ‘dan onze voor tijgers en
malaria bevreesde voorouders’. Stutterheim vond het boek ‘kostelijk van humor’ en Brom
scherp in zijn oberservatie. Hij zag dan ook Java in onze kunst graag in de handen van hen
‘voor wie Indië meer is dan een klank’.353
Hoewel C.G.N. de Vooys (1873-1955) Java in onze kunst ‘aanstrekkelijk geschreven’
vond, was volgens hem ‘door de rijkdom van stof, en de zucht naar volledigheid’ het boek
‘wat bont geworden’. Hij vond dat Broms stijl neigde tot ‘overlading omdat vernuftig
gevonden beelden en vergelijkingen, geestige wendingen en welgekozen aanhalingen elkaar
soms verdringen’. Maar omdat Brom nergens tot ‘een kleurloze opsomming’ kwam, was zijn
betoog ‘boeiend voor de tegenwoordige lezer’ en ook ‘prikkelend voor de toekomstige
onderzoeker’ zoals hij in De Nieuwe Taalgids schreef.354
Anthonie Donker, het alias van Nicolaas Donkersloot ( 1902-1965) en redacteur van De
Stem, vond Broms studie ‘een ongemeen interessant en onvervangbaar boek’ dat de
ontwikkeling van Java ‘in verschillende en beschamend langzaam elkaar opvolgende fasen’
liet zien.355 Hij merkte op dat er meer sprake was van ‘merkwaardigheden in de literatuur over
Indië’ dan ‘aan schoonheid’. Dat was ook geen wonder omdat Indië eeuwenlang meer ‘als
buit dan als bron van geestelijke waarden en inspiratie beschouwd’ werd. Ook hij
concludeerde dat de belangstelling voor Java niet verder ging dan naar ‘de breedte van de
toonbank’.
Het letterkundig maandblad Groot Nederland gaf eveneens zijn mening over Broms Java
in onze kunst. F.C. of redacteur Frans Coenen (1866-1936) had zich gestoord aan Broms
ethische uitgangspunten in het hoofdstuk over de Compagniesliteratuur, aangezien volgens
Brom de Nederlandse kolonisatoren roofden en moordden. Ze hadden de Javaan als een
volstrekte nietswaardigheid behandeld. F.C. constateerde: ‘De heer Brom acht het, dat het zo
in orde is en wij dan eindelijk den “Indiaan” genoegzaam waardeeren. Jammer, dat het een
beetje te laat komt, wijl die Indiaan ook den Hollander is gaan waardeeren.’356 Waarna deze
recensent besloot: ‘De heer Brom, die overigens een geestvol schrijver is, heeft met dit boek
iets zeer twijfelachtigs gegeven’.
 E. du Perron  Java in onze kunst
Het kon niet anders dan dat ook E. du Perron Java in onze kunst had gelezen. In een brief aan
de bevriende literator Jan Greshoff (1888-1971) schreef hij in april 1933: ‘Ik las het boek over
Java in onze kunst uit, van Brom. Werkelijk lang niet slecht’, en voegde er aan toe dat hij er
een ‘stukje voor Forum: 5 blzn.’ over zou schrijven.357 Dezelfde dag schreef hij aan Menno
ter Braak ‘Ik schrijf vandaag een stuk over Java in onze kunst, van prof. Gerard Brom. Lang
niet slecht, gegeven de man’.358 Een maand later schreef hij opgewekt aan Greshoff: ‘Ik zal

353 Stutterheim 1932. Zie ook Luykx 2015, p. 590 (cit.) en p. 924 n. 60.
354 Vooys 1933. Zie ook Luykx 2015, p. 590 (cit.) en p. 924 n. 60.
355 [Anthonie Donker] 1932.
356 F.C. [Coenen, Frans] 1932, p. 575. Luykx (2015, p. 590 (cit.) en p. 924 n. 60) vermoedt dat met de initialen
F.C. Gerretson (1884-1958) wordt bedoeld. De vindplaats in Groot Nederland zou, volgens Luykx, voor de
verwijzing naar zijn naam een aanwijzing kunnen zijn.
357 11 april 1933 (Du Perron Brieven. 1978, IV, p. 108). Du Perron woonde in Bellevue en werkte aan ‘Ducroo’
dat later de titel Het land van herkomst (1935) zou krijgen (brief aan J. Greshoff 27 november 1933 (Brieven
1978, IV, p. 388-389)). Hij schreef toen ook aan zijn recensie van Broms boek (21 april aan J. Greshoff (Brieven
1978, IV, p. 129)). Du Perron was eind 1927 in Brussel bevriend geraakt met Jan Greshoff. Greshoff figureert als
Graaflant in Het land van herkomst.
358 11 april 1933 (Van Galen Last 1964, II, p. 27).
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zien of dat stuk over Java niet toch nog in Forum krijg; dat lijkt mij tenslotte beter’.359 Begin
oktober berichtte Du Perron Greshoff dat zijn ‘stuk over ‘Java’ in De Gids zou worden
opgenomen.360
Zo kon het gebeuren dat Du Perron twaalf jaar na zijn reeks in De Revue in 1921 opnieuw,
ditmaal in De Gids, aandacht voor de Indische literatuur vroeg.361 In die afgelopen jaren bleek
de belangstelling voor de Indische letteren toegenomen. In zijn recensie vroeg Du Perron zich
relativerend af of de benaming literatuur in sommige gevallen niet te royaal was en ‘bellettrie’
een betere benaming zou zijn wanneer het bijvoorbeeld een Indisch romannetje betrof.362 Na
alle eerdere pogingen tot een geschiedschrijving van de Indische literatuur was Brom volgens
Du Perron met zijn boek de eerste die hierin serieus was geslaagd. Hij was lovend –
‘voortreffelik’ – ,363 over de opzet van Java in onze kunst, hoewel hij wel van mening was dat
Brom het wetenschappelijk had aangepakt. Maar dat veranderde naarmate de tekst vorderde:
de kunst van het groeperen verstaat prof. Brom in hoge mate, zijn keuze van
bouwmateriaal is zeer goed, zijn stijl is helder en hoe verder men komt, hoe meer men
zich met vertrouwen overgeeft aan het beeld dat hij zich vooral van Java en onze kunst
aldaar heeft moeten vormen.364
In het korte eerste hoofdstuk over de Compagniestijd kwamen zoals Du Perron het uitdrukte
de ‘rijmelaars’, meestal Hollanders, aan bod die over het Hollandse gezag schreven hoe die
hun winsten verkregen ‘bij de “bevrijde swarten”’. Broms beeld was ‘noodzakelikerwijs kort,
[…] raak en kompleet’. Du Perron was van mening dat Brom de aksenten op de juiste
plaatsen had gelegd:
het onbegrip tegenover de inlander, het winstbejag en de belachelike verheerliking van
de Westerse “bevrijder”, alle licht en donker (veel donker, en een beetje soldateske
humor als licht) werden suggestief in dit beeld gebracht.365
In het tweede hoofdstuk getiteld ‘Ontdekking van Java’ stond de negentiende-eeuwse
literatuur centraal die niet verschilde met de vaderlandse of zoals Du Perron die typeerde
‘moederlandse’ literatuur. Het betrof volgens hem eenzelfde ‘leuterige, en toch hier vooral zo
goedbedoelde, Spectator-stijl’. Dat gold zijns inziens ook de poëzie: ‘de ronkende domheden
van een Helmers sluiten nog voortreffelik aan bij die van de Compagnies-rijmelaars, wanneer
zij pateties werden in hun Bataafse trots’ waarna hij constateerde ‘het verschil tussen Helmers
en Jan de Marre is er vooral een van retoriek’.366 Hij doelde op de vergelijking tussen De
Hollandsche Natie, in zes zangen (1812) van J.F. Helmers (1767-1813) en De Marre’s
Batavia. Begrepen in zes boeken (1740). Pas in het derde hoofdstuk over Mututali voelde Du
Perron zich echt door Brom veroverd en liet zich in de hoofstukken ‘Tempo Doeloe’en ‘Een
nieuwe geest’ die erop volgden, door hem meevoeren. Hij memoreerde hoe de vaderlandse
359 16 mei 1933 (Brieven 1978, IV, p. 158).
360 3 oktober (Brieven 1978, IV, p. 331). Du Perron zag de humor over de plaatsing van zijn recensie in De Gids
wel in. In navolging van Brom had hij aandacht voor Multatuli gevraagd. ‘Om één ding amuseert mij dat
kolossaal: dat de nagedachtenis van Potgieter ten faveure van den door hem altijd uit dat blad geweerde
Multatuli, er nu op zijn pokkenei krijgt, in dat door hem opgerichte letteren-monument! Het kan soms toch leuk
loopen’. Met Potgieter bedoelde Du Perron de oprichter van De Gids E.J. Potgieter (1808-1875).
361 Zijn recensie in De Gids werd op 6 december 1933 in De Tijd besproken.
362 Du Perron 1933, p. 335.
363 Du Perron 1933, p. 335-336.
364 Du Perron 1933, p. 336.
365 Du Perron 1933, p. 336.
366 Du Perron 1933, p. 336.
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kooplieden vanwege hun Europeanisme zich in hun eigen omgeving hadden teruggetrokken
en zich hadden afgezonderd van de inlanders waardoor er sprake was van ‘het onbegrip van
de oud-gast voor de bruine broeder’.367 Du Perron noemde dit ‘koppigheid van lijfsbehoud’
waarvoor reeds in de Compagniestijd de basis was gelegd en dat in de negentiende eeuw
onveranderd was gebleven. Zelf geboren op het breukvlak van de negentiende met de
twintigste eeuw, constateerde hij: ‘ik kan niet beter uiting geven aan mijn waardering dan
door te zeggen dat ik het, al lezend, geheel terugvond.’368
Du Perron attendeerde op de reproducties die in Java in onze kunst waren afgedrukt, met
name op die van het ‘Sinees Sieken-Huys’ van 1682 van Joan Nieuhof. Hij herkende daarin
de atmosfeer van de ‘eigenaardige, ouderwets-voorzichtige manier’ van ‘sommige Bataviase
buitenwijken’.369 Het was voor hem ‘de meest suggestieve illustratie’ in het boek. Zijn
inleving was begrijpelijk. Op het moment dat hij Broms boek las en aan de recensie van Java
in onze kunst schreef, was hij zelf druk doende met de eerste Indische hoofdstukken van Het
land van herkomst.
Du Perron kon zich erin vinden dat Brom een beter begrip van Java en de Javaan voorstond
en een uitwisseling tussen de twee beschavingen. Evenzo in diens verzuchting: ‘dat het
meesterwerk, waarin Nederland de volle heerlikheid van Java openbaart, nog niet geschreven
is en misschien voorloopig evenmin geschreven kan worden. 370
In de slotalinea’s van zijn recensie voegde Du Perron zijn inmiddels meer
uitgekristalliseerde visie van de Indische literatuur toe. Hij stelde de vraag die niet alleen bij
hem maar ook bij de lezers van Broms Java in onze kunst kon opkomen: ‘maar wat kan Indië
in de toekomst worden voor onze kunst en literatuur?’371 Dat was volgens hem een
dubbelzinnige vraag, want ‘èn onmogelik te beantwoorden én met het grootste gemak’. Had
de ene Europeaan in Indië geen belangstelling voor de Indische literatuur en cultuur, de
andere Europeaan had dat juist wél, maar kwam vanwege het magere aanbod in zijn nieuwe
Indische woonplaats niet aan zijn trekken. Du Perron verwachtte dat een literair, bescheiden
tijdschrift er met de hulp van een welwillende boekhandelaar in zou slagen de belangstelling
‘van het veelgesmade Indiese publiek’ te krijgen. Hij constateerde ook dat het geen
Nederlandse schrijver – ook de ‘zeelieden’ of het VOC-personeel niet – was gelukt hun
boeken in Indië te situeren, in het typisch Indische decor met zijn ‘bizondere, machtige,
mystieke sfeer van het tropiese landschap’. Hij maakte een uitzondering voor Multatuli en
Louis Couperus. Een Indische literatuur had volgens Du Perron alleen kans van slagen met
schrijvers van betekenis. Pas daarna zou de Indische samenleving of het landschap van belang
zijn.
Blijkbaar vond Du Perron zijn recensie voor Broms boek zodanig belangrijk dat hij het niet
bij een publicatie in een tijdschrift wilde laten en nam hij het op in zijn essaybundel De smalle
mens, die hij op dat moment samenstelde. Noemde hij in zijn briefwisseling met J. Greshoff
zijn recensie nog ‘Java in de litteratuur’ en was de titel in De Gids ‘Java in onze letteren’, in
De smalle mens kreeg het de titel ‘Oost-Indiese opbrengst’.372 Behalve de titel zijn er nog een
paar verschillen tussen zijn bijdrage in De Gids en het essay in De smalle mens. Zo is in de
openingszin van zijn recensie in De Gids het woord ‘Java’ in zijn essay in De smalle mens
gewijzigd in ‘Indië’. Blijkbaar wilde hij de Indische literatuur niet langer tot alleen Java
beperken.373 In De smalle mens voegde hij een nieuwe slotalinea aan zijn recensie toe. Hij
367 Du Perron 1933, p. 340. Ook De smalle mens 1934, p. 171; Verzameld werk II, 1955, p. 627. Snoek 1990, p.
117-118.
368 Du Perron 1933, p. 341.
369 Du Perron 1933, p. 344.
370 Du Perron 1933, p. 345; cursivering door Du Perron.
371 Du Perron 1933, p. 346.
372 Du Perron 1934, p. 166-178; ook in Verzameld werk. 1955, II, p. 621-634.
373 De Europeaan woonde immers ook op Sumatra, als planter in Deli of in Medan. (Du Perron 1933, p. 346 en
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wilde namelijk vaststellen ‘wat de oost-indiese opbrengst in de hollandse literatuur
betekent’.374 Om daar achter te komen, moest eerst worden gekeken wat deze literatuur aan de
Hollandse literatuur had bijgedragen. Hij kwam tot de teleurstellende slotsom dat dit niet het
geval was. Of zoals hij het ironisch en metaforisch uitdrukte:‘de waringins hebben ongelijk,
omdat zij niet zo gezellig kwispelstaarten als de bomen in Holland’. Ook het vermaak in Indië
haalde het niet ‘bij het genot van een glas bier op het leuke Rembrandtplein’. Kortom het
‘europese bestaan “vol geest en leven”’ was ‘met de onoverwinnelijke kracht van de
domheid’ al ‘bij voorbaat […] superieur’.
Du Perrons essaybundel De smalle mens verscheen in oktober 1934 en werd positief
ontvangen. Recensent Menno ter Braak wees in Het Vaderland op Du Perrons authenticiteit:
Du Perron beroept zich nooit op autoriteiten of specialisten; hij nadert tot den
tooneelspeler, tot de poëzie, tot de filmquestie, tot de erotiek en onze koloniale
letterkunde met dezelfde ondogmatische onbevangenheid, die ook zijn positie ten
opzichte van het individualisme kenmerkt.375

Sinees Sieken Huys

Terugkerend naar Brom en Java in onze kunst, dat veel werd gelezen en ook als lesboek voor
het middelbaar onderwijs en als collegestof werd gebruikt, mag worden opgemerkt dat Brom
als de deskundige op het gebied van de Indisch-Nederlandse literatuur werd beschouwd.376
Het kon dan ook niet uitblijven of hij kreeg van de gepensioneerde oud-voorzitter van de
Volksraad van Nederlands-Indië, W.H. van Helsdingen (1888-1985) in 1940-1941 het
verzoek voor zijn medewerking aan een verzamelwerk over Indië.377 Nadat Brom had
toegezegd, benaderde J.W. Meyer Ranneft (1887-1968) hem in april 1941. Die had zich
geërgerd aan Broms ‘scherpe toon’ in Java in onze kunst. Hij was een voorstander van een
losser contact tussen het moederland en de kolonie. Dat was mogelijk indien er geen
tegenstellingen tussen de ethici en de ondernemers zouden bestaan, waardoor er ‘een derde
stroming’ zou kunnen ontstaan.
Met het beoogde boek Daar wèrd wat groots verricht wilde de redactie de positieve kanten
van de kolonisatie belichten. De titel verwees naar de woorden die Jan Pietersz Coen indertijd
had geschreven aan de Heren Zeventien: ‘Daer can in Indien wat groots verricht worden’.
Brom daarentegen had in Java in onze kunst laten zien dat er op literair gebied niets van die
Du Perron 1934, p. 176 en 177).
374 Du Perron 1934, p. 178.
375 Het Vaderland 04-11-1934.
376 Luykx 2015, p. 591.
377 Luykx 2015, p. 592-593.
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grootsheid was te vinden. Zijn karakteristieke stijl leek niet in het beoogde verzamelwerk te
passen. Achteraf bleek dat de corrector in Broms kopij zelf aanpassingen had aangebracht. Na
zijn protest, kreeg Brom de toezegging dat hij correcties in de drukproeven mocht
aanbrengen. Uiteindelijk voldeed Brom in zijn korte bijdrage aan de gewenste opzet van de
redactie van Daar wèrd wat groots verricht. Nederlandsch-Indië in de 20ste eeuw (1941). Bij
de tweede druk in 1946 zag Brom af van een nieuwe bijdrage.378

378 In de plaats daarvan werd gekozen voor de bijdrage, getiteld ‘De kunst’, van kunsthistorica J. de LoosHaaxman.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

13  E. du Perron  De muze van Jan Companjie (1939)
Blijkbaar was het plan van Du Perron voor een bloemlezing van de Indisch-Nederlandse
literatuur al in een ver gevorderd stadium. Hij overwoog namelijk Meulenhoff te benaderen
voor het drukken en uitgeven ervan.379 Dat schreef hij in maart 1933 aan Jan Greshoff nog
voordat hij zijn vriend in zijn enthousiasme voor Broms handboek had gedeeld.380 Een maand
later bleek het hem niet mee te zitten. Hij had namelijk bij Meulenhoff ‘bot gevangen over de
heele linie: zowel photo’s als bloemlezing’.381 In december speelde hij nog steeds met de
gedachte voor een bloemlezing ‘die gaan moet, als de zaak goed wordt aangepakt’.382
Noodgedwongen moest Du Perron de publicatie van zijn beoogde koloniale bloemlezing een
aantal jaren uitstellen.
Geleidelijk bekroop Du Perron het gevoel niet langer meer op zijn plaats in Europa te zijn.
Indië trok hem meer en meer. Hij zou er goedkoop kunnen leven en werken.383 Hijzelf zou
wel terug willen maar hij was bezorgd of zijn vrouw Elisabeth of Bep de Roos (1903-1981),
met wie hij in 1932 was getrouwd, en hun zoon Alain of Alijntje (1935-2015) in Indië zouden
kunnen aarden. Desondanks reisde hij met zijn gezin in oktober 1936 vanaf Marseille richting
Indië.384
Op 10 november 1936 was Du Perron terug in Indië.385 Tijdens zijn afwezigheid bleek het
Indië uit zijn herinnering in vijftien jaar te zijn veranderd in een laat-koloniale samenleving
waarin de tegenstelling tussen de kolonisator, koloniale ‘prollen’ volgens Du Perron, en de
gekoloniseerde nog scherper was geworden. Bovendien was de samenleving verhard.386
Met Bep en Alijntje betrok Du Perron het ouderlijk buitenhuis in Tjitjoeroeg op de weg
van Buitenzorg naar het zuidelijk gelegen Soekaboemi met uitzicht op de Gedeh of berg
Salak.387 Het huis met zijn voorgalerij, ruime eetkamer, vier extra kamers en een grote tuin
was een typisch negentiende-eeuws Indisch huis.388 Via de Postweg was Batavia in een dag
heen en terug goed bereisbaar. Du Perron zocht zijn vroegere assistent Mas Patah in het
Bataviaasch Genootschap op en maakte in Batavia nieuwe vrienden.
379 Johannes Martinus Meulenhoff (1869-1939) was in 1916 met een uitgeverij begonnen. In 1934 trad zijn
zoon John (Jan Rudolf) (1906-1978) bij zijn vader in dienst en volgde hem in 1937 als directeur op. Voordat
John definitief voor het boekenvak had gekozen, was hij tot 1931 als employee van de Stoomvaart Maatschappij
‘Nederland’ in Indië werkzaam geweest.
380 Op 22 en 25 maart 1933 (Brieven 1978, IV, p. 78 en p. 84). Met Meulenhoff wordt Johannes Martinus
Meulenhoff bedoeld die in 1895 zijn uitgeverij in Amsterdam was begonnen.
381 21 april 1933 aan J. Greshoff (Brieven 1978, IV, p. 128).
382 Op 5 december 1933 schreef Du Perron aan juffrouw Bolle: ‘Ik had nog andere plannen: o.a. een groote
koloniale bloemlezing samen te stellen, die gaan moet, als de zaak goed wordt aangepakt. Maar Van Kampen is
zoo voorzichtig, en Meulenhoff heeft er niets voor over en Querido… dat moet ik afwachten.’ (Brieven 1978, IV,
p. 396-398, p. 397 (cit.)). Du Perrons brief aan Danny de Glopper-Bolle (1912-?), dochter van uitgever en
boekhandelaar Bolle, was tevens een open sollicitatie in de hoop als uitgever te worden aangenomen.
383 Snoek 2005, p. 773.
384 Ze maakten de overtocht met het Deense schip Alsia (Snoek 2005, p. 781). Zijn Scheepsjournaal van Arthur
Ducroo (postuum 1940) herinnert aan deze overtocht.
385 Snoek 1990, p. 97.
386 Snoek 2005, p. 807.
387 Snoek 2005, p. 788-789.
388 Dit huis figureert in Het land van herkomst als Villa Merah (Rode Villa) (Du Perron 2010, p. 45 en p. 445).
Du Perrons ouderlijk buitenhuis stond in Tjitjoeroeg aan de Pasir Djending (Brief 2 maart 1936 aan Batten en
Van Lier (Brieven 1980, IV, p. 379); Snoek 2005, p. 788-789).
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Na aankomst in Indië (december 1936)

Het leven in Indië bleek duurder dan hij had verwacht. Een ontmoeting met de hoofdredacteur
van het Bataviaasch Nieuwsblad, J.H. Ritman (1893-1982), bood uitkomst.389 In juli 1937
bood Ritman hem de letterkundige kroniek in zijn krant aan.390 Tot zijn overlijden zou Du
Perron in totaal drieënzestig kronieken voor deze krant schrijven.391
Even leek een privaatdocentschap392 aan de nog op te richten literaire faculteit in Batavia
voor hem weggelegd. Bep vulde later het huishoudbudget aan met het geven van lezingen
voor de Nirom, de Indische radio-omroep, het schrijven van recensies voor de NRC en als
gecommiteerde voor Frans tijdens de eindexamens in Bandoeng.393
Ook had Du Perron uitzicht op aanstellingen als hulparchivaris op het Landsarchief of als
bibliothecaris op het Departement van Justitie. Het werd het Landsarchief waar F.R.J. (Bob)
Verhoeven (1905-1987) sinds 1936 de leiding had. Dankzij de op handen zijnde reorganisatie
kon de landsarchivaris nieuw personeel aannemen. Tijdens een maaltijd in een restaurant in
de Bataviase Chinese wijk Glodok maakte Du Perron kennis met Verhoeven. In december
1937 berichtte Verhoeven aan Du Perron dat hij per 1 januari 1938 was aangesteld.394 Gezien
389 Ritman was vanaf 1928 hoofdredacteur van deze krant. Op 28 april 1937 schreef Du Perron ironisch aan J.
Greshoff: ‘Zoo déjeuneerde ik onlangs met Ritman van het Bat. Nwsbl. […] en kwam tot geen enkel resultaat,
d.w.z. tot het volgende: In principe wil hij dolgraag dat ik voor hem schrijf – en in principe mag het zijn
waarover ik maar wil – maar nog meer in principe: het moet ‘neutraal zijn […] – en als hòòfdprincipe : niet te
veel. Ze willen me nl. “goed” betalen (zeg fl 25 of f 30) maar daarom ook: niet te veel leveren, dan blijft het bij
zakgeld’(Brieven 1980, IV, p. 433).
390 Het liefst had Ritman Du Perron de leiding van een literair bijblad van deze krant gegeven maar de directeur
van het Bataviaasch Nieuwsblad wilde het niet. Met de directeur werd de Ned.-Ind. Drukkerij en Uitgevers Mij.
Weltevreden (Batavia) bedoeld.Wel kreeg Ritman het voor elkaar dat Du Perron niet de gebruikelijke 7 gulden
maar 10 gulden per kolom verdiende. Met twee kolommen per artikel en twee artikelen per maand verdiende Du
Perron ongeveer veertig gulden per maand (Snoek 2005, p. 806). Op 7 augustus 1937 schreef Du Perron aan H.
Marsman (1899-1940): ‘Ik schrijf nu, af en toe, voor ’t Bataviaasch Nieuwsblad (verreweg de fatsoenlijkste
krant hier) […]’ (Brieven 1981, VII, p. 64). In een brief aan Menno ter Braak karakteriseerde hij deze krant als
‘het vervelendste maar ook fatsoenlijkste van de bladen van “rechts”’ (Snoek 1990, p. 133; Termorshuizen 2011
p. 517). Hoewel hij de naam Ritman niet noemde, rekende Du Perron deze hoofdredacteur tot die ‘ontzettend
praktische en levenswijze lieden, en daarom van een onomwonden schijterigheid’ (Termorshuizen 2011, p. 746).
391 Snoek 2005, p. 806-807, p. 1164 n. 113. De laatste kroniek verscheen op 25 mei 1940, elf dagen na Du
Perrons overlijden.
392 Snoek 2005, p. 812, 1166 n. 24 (Brief 27-11-1937 aan Menno ter Braak. (Van Galen Last 1967, IV, p. 204205)).
393 Snoek 2005, p. 816, p. 883 en p. 1175 n. 44.
394 Op 15 december 1937 schreef Du Perron aan Verhoeven ‘We staan op het punt Garoet te verlaten, daarom
kort. (Uw brief kwam daarnet). Ik had al van verschillende kanten hooren verluiden dat ik “benoemd” was, maar
wachtte op een bevestiging van u zelf. Die is er nu, en ik mag mezelf dus gelukwenschen!’ (Brieven 1981, VII,
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zijn financiële situatie had hij eigenlijk eerder willen beginnen. Zijn benoeming had in
Batavia de nodige onrust losgemaakt. Tegenstanders hadden namelijk verwacht dat Du Perron
vanwege zijn karakter een slechte invloed op Verhoeven zou hebben.395
Wonen en werken in Batavia was tevens leven in de hitte en met een dure levensstandaard.
Hij maakte zich zorgen want ‘mevrouw de Roos’ kon nog absoluut niet tegen het klimaat.396
Vergeleken met hun vorige woonplaats Garoet, in de Preanger op West-Java, was het dus
wennen in Batavia. Als ‘daggelder’ verdiende Du Perron 6 gulden, ongeveer 165 gulden per
maand.397 Hij mocht een dag afwezig zijn, maar omdat hij het geld hard nodig had, leek hem
dat geen goede optie.
In een brief aan de dichter en criticus Hendrik Marsman (1899-1940) met wie hij in
Holland aanvankelijk op vijandige voet had verkeerd, vermeldde Du Perron zijn indruk van
de landarchivaris: ‘Mijn baas is […] een Dr. Verhoeven, halfnullig, dikdoenerig, deftig, maar
vrij jong nog (32 of 33) en in de conversatie nog geschikt (als je door de dikdoeners-laag heen
bent geraakt, wat mij heel weinig moeite kostte tot dusver)’.398 Zijn aanvankelijk ambivalente
gevoelens waren op den duur verdwenen. Verhoeven en Du Perron trokken samen op en
fietsten aan het eind van de werkdag samen naar huis.399 Ook gingen ze samen op stap, wat
eigenlijk niet mocht want de een was immers de baas en de ander diens ondergeschikte.400
Tijdens zijn aanstelling noemde Du Perron hem in zijn brieven en kaarten altijd ‘Beste
Verhoeven’ maar na zijn ontslag werd het een vriendschappelijk ‘Bob’. Ze mochten elkaar en
waren ook aan elkaar gewaagd.401 Ze discussieerden veel, waarbij de een de ander voor de
eigen plannen probeerde warm te maken. Zo wilde Du Perron dat Verhoeven zich ging
interesseren voor zijn ‘strijd’ tegen de koloniale samenleving en zag Verhoeven in Du Perron
de intellectuele kunstenaar en ‘archivarisch publicist’. Hij was van plan ‘zijn beste kracht’ lid
maken van de afdeling geschiedenis van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen maar Du Perron wilde niet. Verhoevens voorstel was zo gek nog niet. In die
tijd las Du Perron de boeken van Colenbrander, De Haan en andere historici.402 In maart 1938
schreef Du Perron aan Fred Batten: ‘mijn verhouding met Verhoeven is op zichzelf veel
waard, want van de beste.’403
Vanaf de eerste dag dat Du Perron op het Landsarchief werkte, streek hij iedereen tegen de
haren in.404 Hij koos ervoor tijdens koffietijd met zijn assistent, manusje van alles en Indoklerk in zijn werkruimte te blijven. Dat de werkruimte op zolder was en de koffie voor beiden
door een ander personeelslid naar boven moest worden gebracht, maakte het hem‘niet alleen

p. 246. Zie ook Du Perrons brief aan Jan van Nijlen van op 15 juni 1937 (Brieven VI, 1980, p. 482).
395 Brief 2 december 1937 aan F. Batten (Brieven 1981, VII, p. 217).
396 Brief 30 juli 1937 aan F. Batten en op 7 augustus 1937 aan H. Marsman (Brieven 1981, VII, p. 46 en p. 64).
397 Brief 30 juli 1937 aan F. Batten, op 12 augustus 1937aan dichter en voormalige redacteur van De Gids A.
Roland Holst en op 6 oktober 1937 aan J. Greshoff (Brieven 1981, VII, p. 46, p. 77 en p. 136). Ook Snoek 2005,
871.
398 Brief 7 augustus 1937 aan Marsman, op 12 augustus 1937 aan A. Roland Holst (Brieven 1981, VII, p 64 en
p. 76).
399 Op 6 maart 1938 aan J. Greshoff (Brieven 1984, VIII, p. 302).
400 Snoek 2005, p. 879 en p. 1175 n. 20.
401 Snoek 1990, p. 136-137, p. 141-142; Snoek 2005, p. 877. Brief 6 augustus 1937 aan J. Gershoff (Brieven
1981, VII, p. 64).
402 Op 10 februari 1938 schreef Du Perron aan Fred Batten over Verhoevens plan en zijn weigering ‘Ik heb hem
gezegd dat ik, geen dr. zijnde eerst wat meer gepubliceerd wou hebben op dit gebied. Eerlijk gezegd ben ik een
beetje bang dat het me totaal van het zoogeheeten kunstenaarschap afhelpt! (Brieven 1981, VII, p. 64). Du
Perron was zich aan het inlezen over Onno Zwier van Haren en Willem en Dirk van Hogendorp. Over de
aanklacht tegen Van Haren zou Du Perron Schandaal in Holland (1939) schrijven en vader en zoon Van
Hogendorp gaf hij podium in De muze van Jan Companjie (1939).
403 Brief 14 maart (Brieven 1981, VII, p. 308).
404 Zie over Du Perron en het Landsarchief Snoek 1990, p. 136-143; Snoek 2005, p. 870-871 en p. 875-884.
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meprisant maar lastig’.405 De werkruimte op zolder was ‘ook heel waardig’ zoals Du Perron
aan J. Greshoff in maart 1938 schreef. Het meubilair was ‘van het fraaiste Djaparahoutsnijwerk’ dat had ‘toebehoord aan een resident van Cheribon die er x mille voor wou
maken, maar hier in Batavia f 150 ervoor aangeboden kreeg’.406 De resident had het daarom
aan het Bataviaasch Genootschap aangeboden. Wellicht was hij het vergeten of was hij
overleden. En ‘nu zit ik daarop en daartusschen met het halve gare Indoklerkje dat zoo’n
beetje mijn factotum is’ [sic].

Landsarchief

Om zijn vrienden en bekenden in Holland en België te laten zien waar hij werkte, had Du
Perron ansichtkaarten met de afbeelding van het Landsarchief gekocht. Hij stuurde hun zo’n
kaart met de vermelding van zijn nieuwe adres. Molenvliet West 9a lag op loopafstand van
het archief. Niet alleen het meubilair op zolder was bijzonder, ook het gebouw zelf. Het
Landsarchief was gevestigd in het landhuis van de vroegere gouverneur-generaal Reinier de
Klerk aan het ‘aangenaeme Molenvliet’, zoals hij op de kaarten schreef: ‘De deuren zijn rood
met goud, zoodat het een lust is, erheen te loopen. Paviljoen links is voor onderzoek ’s
avonds, pav. rechts binderij; de eig. bergplaatsen zijn die 2 vleugels die naar achteren loopen
en die je dus niet goed ziet, de vroegere slavenvertrekken’.407 Du Perron werkte er vanaf half
8 tot 2 uur408 maar vond het werk al vrij snel geestdodend. Hij verwachtte het een half jaar vol
te houden. Net voldoende als aanvulling op zijn inkomen.
Behalve de catalogisering van archieven, ‘zo’n beetje onder Clio’s rokken’ zoals hij het
noemde,409 benutte hij de tijd ook aan het opzoeken van teksten voor zijn koloniale
bloemlezing waarmee hij weer bezig was. Om vier uur ’s middags, na een verkoelend
mandibad en een kop thee, werkte hij aan zijn bloemlezing en schreef hij zijn literaire
kronieken voor het Bataviaasch Nieuwsblad. Begin mei tobde Du Perron met zijn
gezondheid. Hij besloot ontslag te nemen en schreef aan Verhoeven: ‘Àls ik ’t uithoud, blijf
ik op ’t Archief tot 1 Juli. In geen geval langer (tenzij er een wonder gebeurt)’.410 Maar het
werd 1 juni.
405 Snoek 1990, p. 140 en p. 299 n 271 (cit. uit Van Galen Last, 1967, IV, p. 226).
406 Brief 6 maart 1938 (Brieven 1981, VII, p. 302).
407 Op 15 februari 1938 aan J. van Nijlen, op 18 februari 1938 aan H. Marsman en op 19 februari 1938 aan J.
Greshoff (Brieven 1981, VII, p. 291 en p. 292).
408 Op 12 februari 1938 aan P.H. (Pierre) Dubois (1917-1999) en op 1 augustus 1938 aan J. van Nijlen (Brieven
1981, VII p. 287 en p. 423).
409 Brief 1 september 1937 aan Fred Batten (Brieven 1981, VII, p. 102).
410 Brief 12 mei 1938 schreef hij ook aan Fred Batten ‘Op “kantoor” suf ik de uren hangend door, of hang ik
uren suffend…, thuis gekomen ben ik ook tot vrijwel niets meer in staat. Die artikelen voor ’t Bat. Nwsbl. zijn
mijn maximum prestatie’ (Brieven 1981, VII, p. 371). Zie ook Snoek 2005, p. 883.
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Medio juli verhuisden Du Perron met Bep en Alain terug naar zijn ouderlijk huis Menu
Gedong dat toevallig te huur stond.411 Het huis zag er ‘vuil, akelig en verbrand’ uit. De bomen
erom heen waren gekapt. Steeds vaker overwoog hij naar Holland terug te keren. Maar met
een dreigende oorlog in Europa was het ‘eigenlijk kolder om dergelijke plannen te maken’.412
Maar voordat dit zo ver was, verhuisde hij eind augustus 1938 met zijn gezin naar het koelere
Bandoeng.413 Du Perron dacht in Bandoeng rust te hebben gevonden maar het noodlot sloeg
toe. Na een duik in het Dago zwembad speelde de erfelijke hartkwaal op. Hij werd met angina
pectoris in het ziekenhuis opgenomen. Nadien volgden er nog meerdere hartaanvallen.414
Zelfs in het vaderland was Du Perrons ziekenhuisopname bekend.415
 Plannen voor een koloniale bloemlezing
Toen Du Perron in november 1936 terug in Indië was, kwamen bij het zien van het Museum
van het Bataviaasch Genootschap en het Landsarchief zo ook zijn ontmoeting met zijn
toenmalige assistent Mas Patah de herinneringen aan de tijd dat hij schreef aan zijn bijdragen
over de ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ in De Revue. Een jaar eerder was zijn recensie
van Broms Java in onze kunst in De Gids afgedrukt. Hoewel hij druk bezig was met het
vinden van een baan, vond Du Perron toch de energie voor zijn oude plan: het samenstellen
van een koloniale bloemlezing. Sinds zijn terugkeer in Indië was hij zowat dag en nacht in de
weer met de Compagniesrijmelaars en consorten zoals hij het dichtend VOC-personeel in zijn
brieven noemde. Voor de uitgave van zijn bloemlezing hoopte hij op de hulp van de
Bangdoengse uitgever A.C Nix. Op 5 maart 1937 schreef hij vanuit Tjitjoeroeg aan Fred
Batten (1910-1980) en Rudy van Lier (1914-1987), zijn vrienden die hij tijdens zijn verlof in
Holland had leren kennen:
Ik wil bij Nix op Bandoeng, of elders, een boek uitgeven met groote brokken koloniale
belleterie.416
411 Snoek 2005, p. 896-897. Op 7 juli 1938 schreef Du Perron aan zijn jeugdvriend G.O. (Adé) Tissing (18991960) dat hij twee kamers waaronder zijn vroegere ‘kantoortje’ had gehuurd in zijn oude huis op Kampong
Melajoe op de Pasarstraat 142 te Meester Cornelis. In Het land van herkomst heet dit pand Gedong Lami
(Brieven 7, 1981, p. 405). Op dezelfde dag voegde Du Perron er in zijn brief aan Fred Batten aan toe ‘Wel gek
hè?’ (Brieven 7, 1981, p. 405). Zie ook zijn brieven van 1 augustus 1938 aan J. van Nijlen en 2 augustus 1938
aan H. Marsman en P.H Dubois (Brieven 1981, VII, p. 422, 425 en p. 427).
412 Brief 2 augustus 1938 aan P.H. Dubois (Brieven 1981, VII, p. 425).
413 Snoek 2005, p. 906. Naar Wajanglaan 25 in de rustige buitenwijk of zoals Du Perron het op 10 oktober 1938
aan Fred Batten beschreef: ‘Nogal petit-bourgeois, maar après tout niet kwaad. Alleen, Bandoeng is een
oervervelend plekje!’ (Brieven 1981, VII, p. 496; ook brief 31 augustus 1938 aan J. Greshoff (Brieven 1981, VII,
p. 463)). Het huis was sober ingericht, in niets gelijkend op de typisch Indische huizen. Maar er waren wel veel
boeken op rekken en op planken als de grootste sieraad in het huis zoals de Javaanse schrijfster Soewarshi
Djojopoespito (1912-1977) zich later van haar bezoeken met haar echtgenoot Soegondo aan Eddy en Bep zou
herinneren. Du Perron werkte toen aan De muze van Jan Companjie en bekeek met haar en haar man de
tekeningen van Thomas Nix (Djojopoespito 1973).
414 Op 26 oktober 1938 schreef Du Perron vanuit het Borromeus Ziekenhuis aan J. Greshoff: ‘Nou ik leef nog.
Ik krabbel er zelfs weer bovenop. ’t Is anders wel gek: ik ging naar Dago, omdat ik me zoo rottig voelde […]; ik
schreef, zwom, zat in de zon, voelde mij best – en liep een longontsteking op, met aanvallen op mijn hartspier
van jewelste. Mijn lieve moeder, die zoo weinig prettigs nagelaten heeft, schijnt mij in dit opzicht althans niet te
hebben vergeten. Ik heb één vrees: dat ik dit angina-pectoris-achtige niet kwijt raak, als ik van de eig.
longontsteking allang af ben; want behalve de koortsen natuurlijk, heb ik nu van die longhistorie niet veel
gemerkt’. De moeder van Du Perron was aan een hartaanval overleden. (Brieven 1981, VII, p. 500). Ook Snoek
2005, p. 910.
415 Op 26 oktober 1938 schreef Du Perron aan Menno ter Braak ‘heb al adem van 1 ½ centimeter’. (Stichting
Menno ter Braak (ed.). Briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron 1930-1940. (Herziene editie, nr.
1120). Menno ter Braak berichtte Du Perrons ziekenhuisopname in Het Vaderland (Snoek 2005, p. 910-911).
416 Brieven 1980, VII, p. 377. Zie voor Fred Batten: Scheffers 1995; Scheffers 1996. Zie voor Rudy van Lier:
Speckmann & Locher 1988; Gomperts 1989; Kuitenbrouwer 2001, p. 177-179; Kritisch lexicon van de moderne
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Hij verzocht hun voor hem in de archieven en bibliotheken Compagniesteksten voor zijn
koloniale bloemlezing op te diepen, want hij wist het zeker: ‘Een boek dat ééns moet
“ontstaan”’.417 Hij somde op wat hij in zijn bloemlezing wilde opnemen en vroeg hun hem op
zijn zoektocht te helpen.418 Zijn eerst begeerde tekst was de ‘curieuze novelle uit 1780’
Kraspoekol, of de droevige gevolgen van een te verre gaande strengheid jegens de slaven van
Willem van Hogendorp die hij ‘een beetje rousseauistisch’ noemde met daarin de ‘ontdekking
dat slaven ook menschen zijn’.419 Omdat het een zeldzaam boekje was zou het dus best apart
uitgegeven kunnen worden, meende Du Perron. Zo’n twintig jaar later had zijn zoon Dirk van
Hogendorp de novelle tot een toneelstuk bewerkt. Omdat het toneelstuk Kraspoekol; of de
slaaverny. Een tafereel der zeden van Neerlands Indië niet in Batavia voorhanden was, vroeg
Du Perron aan Batten en Van Lier of ze bereid waren de passages die hij nodig dacht te
hebben voor hem over te schrijven. Hij was geïnteresseerd in de woorden van de slaaf, Ali
genaamd: ‘wij zwarten hebben ook gevoel’, en de dialoog tussen het Compagniespersoneel
‘waarin voor het eerst de mop voorkomt van ‘dat je je geweten aan de evenaar moet ophangen
als je naar Indië gaat’’. 420
In staccato dicteerde Du Perron zijn wensenlijstje. Allereerst de passage over de krokodil
uit Batavische Arcadia van Johan van Heemskerck. Volgens hem was dit een van de eerste
Indische teksten en hij vroeg zich af of het een berijmde tekst was. Hij verwachtte dat het wel
snert zou zijn, maar wellicht was het wel grappig. Vervolgens wilde hij enkele verzen van
Vondel. Ook had hij belangstelling voor het gedicht ‘Op mijn broer naer Batavia of zooiets’
Nederlandstalige litertuur. http://www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01.pdf
417 Aan Rudy van Lier op 16 maart 1937 (Brieven 1980, VI, p. 393).
418 Aan Fred Batten en Rudy van Lier op 5 maart 1937 (Brieven 1980, VI, p. 377-379).
419 Met ‘rousseauistisch’ verwees Du Perron naar de Franse filosoof Jean Jacques Rousseau (1712-1778) die in
Discours sur l’orgine et les fondaments de l’inégalité parmi les hommes (1755) en Du contrat social (1762) zijn
ideeën formuleerde over de oorspronkelijke gelijkheid van de mens en diens natuurlijke vrijheid. Deze opvatting
speelde een belangrijke rol in de toenmalige discussie over slavernij. De persoonlijke vrijheid van de mens was
volgens Rousseau alleen mogelijk als gevolg van de afspraak tussen de mens en de staat. Deze afspraak was
bedoeld voor de verdediging van de vrijheid voor de mens, maar niet om hem tot slaaf te maken want slavernij
als buitensporige inperking van de vrijheid zou leiden tot een onzinnig ‘contract’ tussen de staat en de mens. Of
zoals Rousseau het vanuit het standpunt van de slaveneigenaar verwoordde: ‘ik ga met u een overeenkomst aan
die geheel te uwen laste en geheel te mijnen gunste is, die ik zal nakomen voor zover het mij goeddunkt en die
gij moet nakomen voor zover het mij zal goeddunken’ (Paasman 1984, p. 110, 125 (cit.) en p. 238 n. 123).
Met de zich in Oost-Indië afspelende novelle Kraspoekol of de droevige gevolgen van een te verre gaande
strengheid jegens de slaven (1780) sloot van Willem van Hogendorp zich aan bij de toenmalige discussie in
Europa over slavernij. Dat blijkt ook uit de twee motto’s die hij in Kraspoekol had opgenomen. Het eerste motto
is op het titelblad afgedrukt. Van Hogendorp had het ontleend aan het reisverhaal Voyage à l’Isle de France, à
l’Isle de Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance, &c. Avec des observations nouvelles sur la nature & sur les
hommes (Amsterdam/Paris 1773) en geschreven door een anonieme officier van de Franse koning. Deze
anonieme auteur bleek de Franse schrijver Jacques-Henri Bernadin de Saint Pierre (1737-1814) te zijn, die
tijdens zijn achtjarig verblijf aan de Kaap en op l’Isle de France (het huidige Mauritius) de misstanden van
slavernij met eigen ogen had aanschouwd en die in navolging van Montesquieu, Voltaire en Rousseau de
slavernij veroordeelde. Het citaat luidde:
Esclave infortuné! — si ma main,
qui ne peut essuyer tes larmes, en
fait verser de regret et de repentir
à tes tyrans, je n’ai plus rien à demander aus Indes; j’y ai fait fortune.
Het tweede motto, voorafgaand aan de novelle afgedrukt, luidde:‘Nous seuls, en cet Climats nous sommes les
barbares!’ Het is afkomstig uit het drama Alzire: ou les Américans (1781) van de Franse schrijver Voltaire
(1694-1778). Met dit motto onderbouwde Van Hogendorp de barbaarse omgang van de Bataviase inwoners met
hun slaven en verstevigde daarmee de kern van Kraspoekol of de droevige gevolgen van een te verre gaande
strengheid jegens de slaven.
420 Brieven 1980, VII, p. 378.
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van Jeremias de Decker, maar hij verwachtte er niet veel van. In tegenstelling tot het gedicht
of gedichtenbundeltje van ‘zekere Matthijs Cramer of Craemer’ D’Indiaensche tyfferboom dat
hem belangrijker leek. Hij wilde er enkele strofen uit hebben en vermoedde dat de gedichten
‘erg vroom’ zouden zijn en wilde ‘juist verschillende staaltjes hebben van Compagniesverdwazing’. De volgende dichtbundel op Du Perrons lijstje was Zeede-Sangen voor de
Batavische jongkheyt van Jacob Steendam. Hij vroeg Batten en Van Lier uit te zoeken of
‘batavisch daar iets gemeen heeft met Batavia’. De bundel was in Batavia gedrukt maar hij
kon geen exemplaar vinden. Voorts had hij belangstelling voor ‘een of ander Rapport’ van
‘een koopman J. Keijts’. Vervolgens moest in de Oost-Indise spiegel van Nicolaas de Graaff
worden gezocht naar iets indisch ‘dat de moeite waard is’ maar hij dacht dat het proza was.
Hopelijk zouden in de Rijmwercken van de ‘indische dokter’ Abraham Bogaert ‘een paar
verzen met indische gegevens’ staan, maar ook hier verwachtte hij niet veel van.
Hij hoopte dat Batten en Van Lier ‘een boek (?) genaamd Personalia’ van Hartingh door
‘zekeren indischen poeët van der Geugten’ konden traceren maar ze hoefden er geen moeite
voor te doen. Hij verwachtte dat het ‘volmaakt vervangbare snert’ zou zijn. Hij vermeldde het
slechts voor de volledigheid. Tot slot noemde hij het bundeltje De Loff der Peperthuynen
(1754) van M. Hemme.
Hij vermoedde dat zijn opdracht voor zijn Hollandse assistenten niet veel tijd zou kosten:
‘het is een beetje inkijken van de boekjes, en wat je overschrijft zal meestal niet meer dan zijn
dan 30 à 40 regels, of 3, 4 kortere gedichtjes’. En vulde aan: ‘De mentaliteit van die lui is op
zichzelf het bekijken waard!’ Daarom moesten ze geen mooie passages uitkiezen maar de
juist representatieve ‘zoowel voor een pietsie van koloniaal “begrip”, als voor de constante
“koloniale baatzucht”’. Als het hun zou lukken dan zou uitgever Nix een ‘fraai boekwerk’
kunnen maken ‘met een grappig overzicht van onze koloniale belletrie’. Voor het geval Nix
ervan zou afzien, hoopte Du Perron een uitgebreide studie over deze ‘Compagniesscribenten’
in de Indische Gids of Groot Nederland te kunnen publiceren. Maar dat bleek niet nodig want
in mei 1938 berichtte hij Fred Batten: ‘De uitgever Nix in Bandoeng voelt bepaald veel voor
die bloemlezing uit de koloniale belletrie waar ik al zoo lang over denk’, zelfs royaal
geïllustreerd.421
Terukerend naar Du Perrons verlanglijstje mag worden geconcludeerd dat het grotendeels
overeen komt met de door hem besproken auteurs in zijn reeks de ‘Nederlandsch-OostIndische letteren’ die hij in juni en juli 1921 in De Revue had gepubliceerd. Voor dit overzicht
had Du Perron zich gebaseerd op het ‘Excurs II. Indische verzenmakers” van De Haan in
Priangan.
Vier maanden later ontving hij uit Holland de fel begeerde fragmenten uit het toneelstuk
Kraspoekol; of de slaaverny422 van Dirk van Hogendorp en een maand later de passages uit en
de samenvatting van Batavische Arcadia van Johan van Heemskerck.423
Aanvankelijk had Du Perron weinig tijd voor zijn beoogde bloemlezing. Zijn
werkzaamheden op het Landsarchief kostten hem te veel tijd. Maar na zijn ontslag op 1 juni
1938 had hij alle tijd voor zijn beoogde anthologie. Hij ging meteen flink aan de slag en
421 Brief 29 mei 1938 (Brieven 1981, VII, p. 378).
422 Maar het bleek meer dan dat, want op 30 juli 1937 schreef hij aan Fred Batten: ‘Ik ben confuus bij de
gedachte dat je lieve moeder dat allemaal heeft zitten overtikken. Maar erg blij bèn ik er mee’ en beloofde het
typoscript aan de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap te schenken (Brieven VII, 1981, p. 100). Battens
moeder heeft daarna vaker de nodige diensten bewezen. Na de publicatie van De muze van Jan Companjie
schreef Du Perron op 11 maart 1939 aan Batten: ‘Wil je ook je moeder erg veel dank overbrengen voor alle
moeite die ze zich geeft? Kan ik haar weer met iets “plezieren”’ Jij wordt in zeker opzicht beloond door het
resultaat in boekvorm, maar is zij dat ook?’ (Brieven 1984, VIII, p. 130). Du Perron heeft inderdaad het
typoscript aan de bibliotheek geschonken. Tijdens mijn werkbezoek aan de Perpustakaan Nasional in Jakarta in
1996 stond het op de plank van het Bataviaasch Genootschap.
423 Brief c. 1 september 1937 (Brieven 1981, VII, p. 45-46).
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stuurde Batten opnieuw een lijstje met gewenste titels die niet in de bibliotheek van het
Bataviaasch Genootschap aanwezig waren.424 Bovenaan stonden de verzen van gouverneurgeneraal Laurens Reael met Du Perrons vraag of die in het Latijn of Nederlands waren
geschreven en of er iets Indisch in stond. Vervolgens herhaalde hij zijn eerdere vragen naar de
teksten van Jacob Steendam, J. Keyts, Nicolaas de Graaff, Abraham Bogaert en F. Hemme.
Zelf vond hij een paar weken later een editie van de Amboinsche oorlogen van Livinus Bor.425
Eind juni 1938 maande hij Batten aan tot haast want dan kon Nix beginnen met drukken.426
Zelf ploeterde hij dagelijks zes uur en meer in de genootschappelijke bibliotheek en schoot
‘ferm’ op, dankzij de hulp van de bibliothecarissen A.J. Bernet Kempers en Dirk de Vries.427
In de eerste twee weken van juli wilde hij nog ‘verwoed en dagelijks Oud-Batavia
bestudeeren, afrijden, afloopen – zoo God het wil’.428
Hij beloofde Batten te belonen voor zijn zoekwerk in Holland: ‘Denk maar dat je spoedig
met een fraai boekdeel, – met alleraardigste plaatjes! – zult worden ‘beloond’.429 Hij
informeerde opnieuw naar de teksten van De Decker maar dan in de oorspronkelijke versie.
Ook wachtte hij nog op de passages uit Cramer, Steendam en Bogaert. Hij wilde ook nog
andere teksten opnemen en vroeg Batten naar ‘het gekste of meest oostersche’ uit Parnassus
kunstkabinet of verzameling van weergadelooze dichtstoffen van Isaac Sunderman en een
fragment uit De Ystroom van Antonides van der Goes. Bij de laatste tekst verwees hij naar
Broms Java in onze kunst. Brom had een enkele alinea besteed aan deze leerling van Vondel
die meer belangstelling had voor het leegplukken van Java en de Molukse eilanden ten
faveure van de winstrekening van de VOC.
Nieuw op Du Perrons lijstje voor Batten was zijn verzoek voor de zegezang op de
Chinezenmoord in 1740 van predikant Gerard of Gerrit Verbeet in diens bundel Oost-Indische
uitspanningen, bestaande in mengeldichten en gezangen (1752).430 Dat gold ook voor de
Bataviasche Nouvelles. Hij vermoedde dat in deze eerste Indische krant gedichten waren
opgenomen. Zelf kon hij in de bibliotheken van het archief en het genootschap geen
exemplaren van de krant terugvinden, tida ada voegde hij er aan toe in de wetenschap dat
Batten deze woorden zou begrijpen.431
Een paar dagen later continueerde Du Perron zijn ‘legerorde-manier van schrijven’ aan
Batten.432 Zelf had hij het probleem dat hij de zeventiende- en achttiende-eeuwse uitgaven
niet mocht lenen en de teksten moest overschrijven, wat onnodig veel tijd kostte. Hij was
inmiddels al begonnen met het verzamelen van auteursportretten die hij in zijn bloemlezing
wilde opnemen. Dankzij een Japanse fotograaf waren er al zo’n dertig clichés klaar. Hij riep
Battens hulp in voor de portretten van Johan van Heemskerck en Abraham Bogaert. En
voegde er opgetogen aan toe: ‘Je ziet dat Nix wat aandurft!’ 433 Inmiddels hielp ook Bep mee
‘al ’is ’t nog wat traag’. Hij overwoog haar medewerking op het titelblad te vermelden. Hij
schreef Batten dat de titel van de koloniale bloemlezing al bekend was: ‘De muze van Jan
Companjie (1600-1780)’. Het vervolg zou dan ‘Kraspoekol (1780) tot Multatuli (1860)’
424 Brief 14 juni 1938 (Brieven 1981, VII, p. 391-392).
425 Brief 26 juni 1938 (Brieven 1981, VII, p. 400).
426 Briefkaart 29 juni 1938 (Brieven VII, 1981, p. 401).
427 Dirk de Vries (1902-1983) was leraar Nederlands aan de Carpentier Alting Stichting (CAS) in Batavia en de
Algemene Middelbare School (AMS) in Djokja. Hij was vanaf 1938 waarnemend secretaris van het Bataviaasch
Genootschap: Hij verving A.J. Bernet Kempers (1902-1992) die tevens hoofd van de Oudheidkundige Dienst
was. De Vries was toen ook leraar op de HBS in Batavia. Zie ook Snoek 2005, p. 936.
428 Brief aan Fred Batten 29 mei 1938 (Brieven 1981, VII, p. 378).
429 Briefkaart aan Fred Batten 30 juni 1938 (Brieven 1981, VII, p. 401-402 (cit.)).
430 Brief 29 en 30 juni 1938 (Brieven 1981, VII, p. 401-402).
431 Brief 2 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 402-403).
432 Brief 7 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 404).
433 Brief 2 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 402).
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heten, maar hij overwoog of ‘Van Kraspoekol tot Multatuli’ een betere titel zou zijn. Een paar
weken later had hij een portret van Bogaert gevonden en was er achter gekomen dat in de
Bataviasche Nouvelles geen gedichten waren afgedrukt. Hij was onder de indruk van de
passages uit de Oost-Indiese spiegel dat Batten had opgestuurd: ‘zóó fraai en treffend’ dat hij
die als motto voor De muze van Jan Companjie wilde opnemen.434 Hij vond Sundermans
Parnassus kunstkabinet ‘drollig’, want ‘’t Is Jan C.[ompanjie], man!’435

Fred Batten

Omdat het Batten niet was gelukt de bundels van Steendam en Hemme te traceren, konden
deze dichters wat hem betrof ‘verrekken’. Dat gold niet voor Verbeet. ‘Het zou heerlijk zijn
als je dàt boekje nog vond’, schreef Du Perron aan Batten. Hij wist dat N.P. van den Berg, een
vriend van Busken Huet, een exemplaar van Verbeets Oost-Indische uitspanningen in zijn
bezit had.436
Een maand later drong hij bij Batten opnieuw aan een exemplaar van de Oost-Indische
uitspanningen op te sporen. Vanuit Bandoeng gidste hij hem voor zijn zoektocht langs de hem
bekende adressen in Holland. Hij keek er verbeten naar uit: ‘’laat alles schieten, op één ding
na: de O.I. Uitspanningen van ds. G. Verbeet. […] Dat zou een gemis zijn, als ik die niet
kreeg!’. Een royale twee weken later voegde hij eraan toe dat het ‘al mijn hoopen en vreezen
is’.437 Vanuit Meester Cornelis stuurde hij Batten naar de zoon van Van den Berg ergens in
Holland. Hij raadde hem aan de hulp van de secretaris van het KITLV, Stapel, in te roepen.
Zijn enige houvast was het vijfde deel van de Litterarische fantasiën en kritieken van Busken
Huet. Daarin was het ‘z.g. Dagboek van Gerrit Verbeet’ opgenomen.
Inmiddels waren Du Perron, Bep en Alain naar Du Perrons voormalig ouderlijk huis op
Meester Cornelis verhuisd en was hij in zijn vroegere ‘kantoortje’ druk in de weer met de
eerste drukproeven van De muze van Jan Companjie, ‘die zelfs op een oor na gevild’ was,
zoals hij aan Fred Batten schreef.438
De realisatie van Du Perrons Indische bloemlezing kreeg steeds vastere vormen. Nog druk
in de weer met het deel over de Compagniespoëzie ontvouwde hij aan twee andere vrienden
die zijdelings met zijn werk in Indië te maken hadden, zijn plannen. Op 1 augustus 1938 vatte
hij die aan de Vlaamse dichter en essayist Jan van Nijlen (1884-1965) als volgt samen:

434 Briefkaart 15 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 410).
435 Brief 24 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 411).
436 Brief 24 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 411).
437 Brief 11 en 20 augustus 1938 (Brieven VII, 1981, p. 441 en p. 449).
438 Brief 25 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 412).
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Verder stel ik voor den uitgever Nix op Bandoeng een bloemlezing samen uit de
koloniale belletrie, die, hoewel literair onbeduidend, sociologisch en menschelijk zéér
onthullend is en waaruit je de koloniale samenleving, van den Compagniestijd af,
prachtig in gespiegeld zult vinden. Het 1e deel gaat van 1600-1780 en heet De muze
van Jan Companjie; dat is nu vrijwel klaar en al ter perse. Het is de Compagniesmentaliteit dans toute son horreur, grotesk en gemeen om beurten. Het 2e deel wordt
veel dikker en zal de ‘Verlichting’ weergeven, de invloed van Rousseau ten slotte, tot
en met Multatuli (1780-1860). Dit zal heeten: Van Kraspoekol tot Saïdjah, je reinste
Harriet Beecher-Stowe-motief. (Kraspoekol is de eerste uiting tegen de slavernij,
geschreven door den vader van Gijsbert Karel van Hogendorp, die in Batavia zat.) Die
boeken zitten zóo in elkaar, dat je telkens biografische en commenterende stukken
krijgt van mij, in kleinere letter, en dan in grootere letter de schrijverij van die heeren
zelf. Heeft deel 2 succes, dan maak ik een 3e: van 1860 tot 1900; – en misschien een
4e. De uitgever Nix, een Indo die sprekend lijkt op Oom Tom zelf, is enthousiast en
wil alles voor me doen. Die boeken komen uit in groot formaat en geïllustreerd met
oude gravures en portretten. Wij gaan nu naar Bandoeng, eig[.] speciaal om met Nix te
werken. Ook voor Nix, ik hoop niet voor goed voor nix, integendeel, er is veel kans op
succes: iedereen hier in Indië kijkt aangenaam verrast op als ze over ’t plan hooren.
Verdien ik er wat aan, dan blijven we misschien nog een jaar op Bandoeng, wie weet.
Ik hoop dat het klimaat daar Bep en mij (vooral nu, na Batavia) zal opfrisschen. Gaat
alles slecht, nu, dan gaan we eind van dit jaar, begin 1939 misschien, terug nr. Europa.
Maar plannen maken in dezen tijd....’439
Anderhalve maand later werkte Du Perron zijn plannen verder uit aan de leraar Nederlands en
letterkundig-criticus van het Twentsch Dagblad Tubantia W.L.M.E. van Leeuwen (18951974). Du Perron zette uiteen dat de auteurs zijn ‘allerlei Comp. Rijmelaten [sic],
pamfletschrijvers enz. […] een ongelooflijk stel, uiterst onthullend overigens voor hun
tijdgenooten’.440 Dat maakte de bloemlezing ‘haast een complete verzameling en niet precies
van “bloemen”’. Zijn literatuurgeschiedenis was ‘mutatis mutandis als in De Groot, Leopold
en Rijkens’.441 Dat was voor Van Leeuwen die van plan was een literatuurgeschiedenis samen
te stellen, relevante informatie. Du Perron roemde zijn uitgever Nix die ‘zoo royaal en
geschikt’ was dat ‘het een lust voor me is met hem te werken’. De muze van Jan Companjie
kan worden beschouwd als ‘een catalogue raisonné, dat geeft wel het beste aan wat het is.
Maar de tentoonstelling is erbij’. Hij beloofde Van Leeuwen een exemplaar toe te sturen want
‘wie beter dan u zou dit soort werk kunnen beoordeelen? Er is over ’t algemeen niets of
weinig over die lieden bekend, maar wat ervan bekend is, vindt u ook in mijn kleinere letters’.
Tot slot attendeerde hij hem op de appendix met ‘een zeer savoereus javaansch verhaal uit de
18e eeuw ook, over Coen en de verovering van Jakatra’. Hij vervolgde dat indien ‘De muze
van Jan Companjie en Van Kraspoekol tot Saïdjah’ succes zouden hebben, hij nog een derde
deel zou samenstellen dat zou beginnen met Multatuli en eindigen met 1900. Hij vermeldde
de Indische schrijvers die hij van plan was in dit deel op te nemen en de karakterisering van
dit deel: ‘Daar komen dan Daum, Van Rees, Perelaer, Annie Foore en dgl. lieden in. Het is
439 Brief 1 augustus 1938 (Brieven 1981, VII, p. 424). Du Perron had Van Nijlen tijdens zijn verlof in Brussel
leren kennen. Zie over de vriendschap tussen Jan van Nijlen en Du Perron in Snoek 2005 p. 472-474.
440 Brief 19 september 1938 (Brieven 1981, VII, p. 482). Willem van Leeuwen legde op zijn beurt zijn
herinneringen aan Ter Braak, Du Perron en Marsman vast in Drie vrienden (1963).
441 In een noot verwezen de bezorgers van de Brieven (1981, VII, p. 482 n. 10) naar Groot, D. de, L. Leopold en
R.R.Rijkens Nederlandsche letterkunde, De voornaamste schrijvers der vier laatste eeuwen. Groningen 1867. Of
Inleiding tot de beoefening der Nederlandsche letterkunde, Bloemlezing uit de voornaamste schrijvers der 16 e,
17 e en 18 e eeuw I. Met ophelderingen en aanteekeningen van D. de Groot, L. Leopold en R.R. Rijkens.
Groningen 1867.
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niet zoozeer literatuur-geschiedenis als een sprekend foto-album van oude ooms en tantes.
Maar als zoodanig, dus historisch, zelfs “sociologisch” bekeken ook, is het allergekst en hier
en daar zelfs verrassend, geloof ik’.442

Uitgeverij A.C. Nix & Co. Van links naar rechts: Maurits Frederik Nix, Karel Eduard Nix, Poppie Bieger
(secretaresse) en Willem Jacobus Nix

Du Perron had in Bandoeng Karel Eduard Nix (1881-1942) leren kennen, die de uitgeverij
A.C. Nix & Co leidde.443 Het contact tussen hem en Nix was hartelijk en hun werkrelatie
vruchtbaar. Karel Nix werd in de uitgeverswereld als zakenman en een goed en bescheiden
mens gewaardeerd.444 Du Perron kon het goed met hem vinden: ‘Dat is een èrg aardige man’
en ‘de mans is zoo braaf’. Niemand zou kwaad op hem kunnen zijn. Nix was de goeiïgheid
zelve.445 Aan Jan Greshoff loftrompetterde Du Perron: ‘Nix is een engel en een gentleman, al
is ’t dan meer een negergentleman à la Oom Tom’. In zijn enthousiasme noemde Du Perron
hem wel eens Oom Tom Nix.446 Karel Nix had wel het probleem dat hij geen goede agent in
Holland had.447
Van meet af aan was Karel Nix enthousiast over Du Perrons plan voor de uitgave van een
beredeneerde bloemlezing over de Compagniesliteratuur. Hij had zelfs in zijn uitgeverij een
ruime kamer voor Du Perron en Bep ter beschikking gesteld. Op zijn beurt beschouwde Du
Perron hem als zijn redder in nood. Hij zag zijn plannen voor een langer verblijf in Indië zelfs
verstevigd. Zo opgetogen als hij was over het materiaal van Fred Batten en Rudy van Lier
evenzo opgelucht ventileerde hij zijn vreugde dat Nix bereid was De muze van Jan Companjie
uit te geven en ruimschoots van illustraties te voorzien. De achternaam Nix associeerde hij
met zijn eigen financiële situatie. Hij zat immers slecht bij kas en besteedde zijn tijd aan het
samenstellen van een bloemlezing zonder dat hij er een honorarium voor kreeg. Zo schreef hij
bijvoorbeeld aan zijn jeugdvriend Adé Tissing: ‘ik werk als een paard voor Nix – het is een
beetje een onheilspellende naam, maar als je nu eenmaal met niks beginnen moet en ’t is niet
442 Brieven 1981, VII, p. 483.
443 A.Ch. Nix was in augustus 1904 met zijn broer K.E. (Karel Eduard) een vennootschap aangegaan ten
behoeve van een drukkerij en handel in koopmansgoederen onder de naam A.C. Nix en Co. (Het Nieuws van den
Dag voor Nederlandsch-Indië 17-08-1904). Zie Snoek 2005, p. 857, p. 895, p. 904 en p. 936 over Karel Eduard
Nix. Nix woonde op de Landraadweg 3 in Bandoeng.
444 In memoriam ter gelegenheid van de begrafenis van Karel Nix (Bataviaasch Nieuwsblad 17 en 18-02-1942).
445 Brief 30 april 1938 (Brieven 1981, VII, p. 356) en op 22 mei 1938 aan de Haagse boekhandelaar Henri
Mayer (Brieven 1981, VII, p. 356 en p. 375).
446 Brief 10 augustus 1938 (Brieven 1981, VII, p.436). Zie voor de bijnaam Oom Tom Nix de brief van 27
augustus aan Jan Greshoff (Brieven 1981, VII, p. 453).
447 Du Perron vroeg aan zijn vrienden of zij Nix konden helpen. Bijvoorbeeld aan Maier op 22 mei 1938 en Jan
Greshoff op 17 juni 1938 (Brieven 1981, VII, p. 375 en p. 394).
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anders….’448 Het gebruik van het woord nix in plaats van het onbepaald voornaamwoord niets
was typisch voor Du Perron die zijn versie van de toen gebruikelijke spelling-Kollewijn
hanteerde.
Voordat De muze van Jan Companjie was verschenen, had Du Perron in 1938 eveneens bij
Nix zijn boeken over Multatuli gepubliceerd: De man van Lebak en Multatuli, Tweede
pleidooi, Beschouwingen en nieuwe documenten.
 ‘Een boek dat ééns “moet” ontstaan’
Zijn verzuchting in maart 1937 aan Rudy van Lier ‘Een boek dat ééns moet “ontstaan”’ was
bewaarheid. Op 7 juli 1938 was de kopij voor De muze van Jan Companjie gereed. Op 10
februari 1939 verscheen Du Perrons beredeneerde bloemlezing De muze van Jan Companjie.
Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companiestijd (16001780) in groot formaat in een oplaag van 1000 exemplaren. Het boek kostte ƒ 6,90.449 De
uitgave was een gedeeld risico voor de uitgever en de auteur van 1 gulden per exemplaar. Du
Perron kreeg een voorschot van 450 gulden en bij de afkoop van de eerste oplage 650
gulden.450 Du Perron en Karel Nix vierden een paar dagen later de uitgave met een etentje bij
de Chinees.451 Du Perron was uitermate in zijn sas over zijn boek dat hij eigenlijk als een
object ‘met de plaatjes en zoo’ beschouwde en waarin hij meer plezier had dan met een boek
dat voor honderd procent van hemzelf was:
Hier zit ik met naief genoegen nog graag in te bladeren en ik heb ook een kinderlijke
trots, als ik het zo bekijk, dat men zoo’n werk in Bandoeng klaar kan spelen
tegenwoordig. Maar Nix is nòg trotscher!452
Hoewel hij zijn Compagniesanthologie literair onbeduidend vond, achtte hij haar daarentegen
juist sociologisch en menselijk onthullend. Die mening was hij al eerder in zijn bijdragen over
de ‘Indische letterkunde’ in Het Indische Leven (1919) en ‘Nederlandsch-Oost-Indische
letteren’ in De Revue (1921) toegedaan.
De muze van Jan Companjie weerspiegelt de koloniale samenleving tijdens de VOC in
Oost-Indië, met name in Batavia, en is daarmee tevens een aanklacht tegen de mentaliteit van
de VOC en haar personeel. Juist die mentaliteit wilde Du Perron onthullen ‘dans toute son
horreur, grotesk en gemeen om beurten’ zoals hij aan Jan van Nijlen had geschreven. Hij
voerde het Compagniespersoneel op als zeevarende roofridders op hun zeekastelen of in hun
pakhuizen.
In het voorwoord vermeldde Du Perron dat hij zijn bloemlezing als een hors-d’oeuvre,
‘een inleiding en niet meer’ van de ‘komplete Nederlandse belletrie met Oost-Indië tot
onderwerp’ beschouwde.453 Hij memoreerde de uitspraak van De Haan in Priangan dat de
literatuur over Indië een woestijn van dorheid was. Zijn beredeneerde bloemlezing laat zien
dat de kooplieden met in hun ene hand de bijbel en in hun andere hand het zwaard geen
belangstelling voor de Oosterlingen, heidenen en slaven hadden. Hij onderschreef Broms
bewering in Java in onze kunst dat de vaderlandse geest in Indië balanceerde tussen uitersten,
tussen Godszaligheid en gemeenheid.

448 Brief 7 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 405). Hij herhaalde op 8 juli aan Menno ter Braak en Jan Greshoff
zijn woordgrapje: ‘Kortom, ik werk nu bijna uitsluitend voor Nix, in de hoop dat het niet voor niks zal zijn, maar
integendeel een groot succes worden, - waar veel kans op is’ (Brieven 1981, VII, p. 407).
449 Zaans Volksblad 19 april 1939.
450 Snoek 1990, p. 117-12; Snoek 2005, p. 936 en p. 1184 n. 95.
451 Brief aan Du Perrons vriend Hugo Samkalden van 14 februari 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 94).
452 Brief aan Dirk de Vries op 14-02-1939 (Brieven 1984, VIII, p. 97).
453 Du Perron 1939, p. 1-2.
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Instemmend citeerde hij de Leidse hoogleraar, arabist en islamoloog Christiaan Snouck
Hurgronje (1857-1936) die in de brochure Colijn over Indië (1928) had betoogd dat het VOCpersoneel als kolonisator om hun energie en onverschrokkenheid bewonderd waren in hun
tijd, maar in latere tijden wekten hun doel en middelen afschuw op. Indertijd waren de
bewoners van Oost-Indië in aanraking gekomen met het uitschot van de Hollandse natie. Dat
had hen na aankomst in Oost-Indië geringschattend behandeld. Het merendeel van het
Compagniespersoneel was belust op winst en corruptie, aldus Snouck Hurgronje.454 Du
Perron meende dat met recht schampere opmerkingen over het Compagniespersoneel konden
worden gemaakt. Maar het was te verleidelijk hun gedichten langs de twintigste-eeuwse
literaire meetlat te leggen. Ze waren geschreven door ‘rijmelaars en remplaçant-fraaiegeesten’, zoals Du Perron in navolging van De Haan de makers ervan aanduidde. Die deden
volgens hem niet onder voor de contemporaine grotere talenten. Ze hadden onderwerpen voor
hun gedicht gekozen waarvoor zijzelf belangstelling hadden waardoor hun poëzie ‘weinig
hooggestemd was’, aldus Du Perron. Ze zongen elkaar in rederijkerspoëzie en
gelegenheidsgedichten lof en heil toe. Deze dichters deden slechts wat zij konden en dat
maakten hen meer bijzonder dan hun gevierde vaderlandse vakbroeders die Oost-Indië slechts
uit boeken kenden. Deze laatsten deden geen moeite om de Javaan te begrijpen of hem als een
gelijkwaardig wezen te beschouwen. Desondanks, zo stelde Du Perron, bood de
Compagniesliteratuur een rijke oogst aan gelegenheidspoëzie op losse vellen in archieven of
in voorwoorden.
In zijn nawoord karakteriseerde Du Perron zijn tekstcorpus als ‘een tentoonstelling met
catalogue raisonné’.455 De tekstfragmenten waren in een grotere letter afgedrukt dan de
toelichting.
De muze van Jan Companjie is geïllustreerd met contemporaine schrijversportretten en
tekeningen. In augustus had Du Perron aan Fred Batten beloofd dat er ‘penkrabbels’ zouden
worden afdrukt van Thomas Nix, de zoon van Karel, ‘die eruit ziet als een Alfoer en fijn
katholiek is, maar met met wien ik niettemin uitstekend kan opschieten, wat wil zeggen dat ik
geen blad voor den mond neem’.456 In zijn gesprekken met vader Karel en zoon Thomas had
Du Perron zijn bloemlezing vergeleken met een fotoalbum. Voor het ontwerp van de tekening
op het titelblad had hij Thomas voorgesteld:
Als jij nou de Hollandse Koopman tekent – knielend op de Bijbel, maar schrijvend in z’n
kasboek, terwijl de muze hem de hoorn des overvloed met klinkende munt over z’n hooft
uitgiet – nou? Kan je d’r wat van maken?457

454 In oktober 1928 had Snouck Hurgronje in De Telegraaf in zes artikelen gereageerd op de Koloniale
vraagstukken van heden en morgen (1927) van H. Colijn. Ze werden gebundeld in Snouck Hurgronje 1928. Zie
voor ‘“De tragiek van elke oprechte (?) koloniale politiek”’ p. 31-38; m.n. p. 32-33.
455 Du Perron 1939, p. 159.
456 Brief 20 augustus 1938 (Brieven 1981, VII, p. 449). Thomas was grotendeels in Holland opgevoed en sprak
niet met een Indisch accent (brief aan de schilder Carel Willink (1900-1983) op 27 december (Brieven 1984,
VIII, p. 40)). Thomas Nix had al een andere uitgave van A.C. Nix geïllustreerd. Het betrof Adat. Een verhaal uit
het Javaansche leven van Adolf ter Haghe (1935) (Soerabaiasch Handelsblad 17-12-1936). In december 1938
had Thomas Nix de kerst- en nieuwjaarskaarten voor de missie ontworpen met als afbeelding het kerstgebeuren
in een Indisch landschap (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 15-12-1938). Ook illustreerde hij
Het laatste huis van de wereld van Beb Vuyk. Utrecht: W. de Haan 1939 (Bataviaasch Nieuwsblad 28-10-1939).
457 Snoek 2005, p. 936-937 en p. 1184 n. 98.
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Titelgravure en titelblad De muze van Jan Companjie (1939)

De muze van Jan Companjie was een gezamenlijke uitgave van A.C. Nix & Co. met de
Leidse uitgeverij Burgersdijk en Niermans. Du Perron had in juli 1938 bij Ter Braak en
Greshoff aangedrongen op een compagnon voor Karel Nix: ‘Nix moet een goede,
betrouwbare agent in Holland hebben. Op ’t oogenblik denken we aan “Templum Salomonis”
in Leiden, die veel voor Indische boeken doet, vooral van min of meer wetenschappelijk
karakter’.458 De voor de hand liggende keuze voor Nijhoff viel volgens Du Perron af, omdat
Nijhoff vond dat Nix slordig was en Nix Nijhoff een afzetter.
Du Perron droeg De muze van Jan Companjie op aan F. de Haan ter nagedachtenis aan
diens noeste werk voor Priangan en Oud Batavia want ‘zonder zijn voorlichting [zou het]
zeker niet ontstaan zijn’. Dankzij De Haans ‘Excurs II’ in Priangan was de wereld van de
Indische verzenmakers voor hem geen onbekend terrein meer. Hij had die immers ook in
1921 verkend, toen voor zijn reeks ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ in De Revue.459
Dankzij deze voorkennis kon Du Perron in slechts één jaar het eerste deel van zijn
bloemlezing realiseren. De Haan had de publicatie van Du Perron niet meer kunnen
meemaken. Hij was gedesillusioneerd, want weg uit zijn vertrouwde archief in Batavia, in
Holland overleden. In zijn brief aan de bevriende criticus en redacteur van Het Vaderland
G.H. ’s Gravesande schreef Du Perron over De Haan: ‘Een aardige oude zonderling, zelf zeer
bekwaam, die niets goed vond wat van een ander kwam. Maar een opmerkelijke authentieke
persoonlijkheid, over wien grappige anecdoten in omloop zijn. Die vertel ik je nog
weleens’.460 Nog tijdens het samenstellen van De muze van Jan Companjie had Bob
Verhoeven blijkbaar Du Perron beloofd een foto van De Haan toe te sturen.De Perron
herinnerde hem er diverse keren aan.461 Kennelijk hechtte hij veel waarde aan een foto van De
Haan.
458 Brief 8 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 408). Twee werknemers van de wetenschappelijke uitgeverij E.J.
Brill, Pieter Johannes Burgersdijk (1867-1915) en George David Niermans (1854-1920) hadden in 1894 de
veilingactiviteiten en het antiquariaat van Brill overgenomen. Ze vestigden zich in de Leidse Nieuwsteeg en
herstelden daarmee de historische naam van de locatie ‘Templum Salomonis’ (https://www.b-n.nl ).
459 De Haan 1984, p. 10-11.
460 Brief 7 juni 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 202). G.H. (Hein) ’s Gravesande (1882-1965) heette voorheen
G.H. Pannekoek jr. Indertijd had Pannekoek Johan Koning geïnterviewd. Pannekoek/’s Gravesande woonde op
de Scheveningsche laan 113, Loosduinen-Kijkduin (Brieven IV, 1978, p. 316). Hij heeft tal van letterkundige
documenten ontsloten. Van hem verscheen E. du Perron. Herinneringen en beschouwingen ‘1942 en 1947). Zijn
andere pseudoniem was H. van Buitensorgh (Brieven 1978, IV, p. 384).
461 Vermoedelijk betrof het de foto bij Verhoeven, F.R.J. ‘Levensbericht van dr. F. de Haan 22 juli 1863-16
augustus 1938’. Op 5 maart 1939 schreef Du Perron op zijn briefkaart aan Verhoeven: ‘Vergeet je mij niet een
ex. van die vergrooting v/h portret van De Haan te zenden? Ik ben er werkelijk op gesteld’, op 29 april: ‘En mag
ik je er dan ook aan herinneren dat ik nog dat portret van De Haan van je krijg? Dank, dank.’ en op 5 mei
‘Beklaag mij en zend mij gauw De Haan’s slim notarisgezichtje’ (Brieven 1984, VIII, p. 119, p. 175 en p. 177).
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In zijn dankwoord loste hij zijn belofte in aan zijn vriend en ‘litt. stud.’ Freddy Batten die
zich in Holland met grote toewijding had ingezet tot het overschrijven van teksten. Hij schonk
hem als kleine tegenprestatie ook een exemplaar van Oud Batavia van De Haan.462 Batten
vond het nodig Du Perron erop te attenderen dat hij meer had gedaan dan overschrijven. Hij
had zich meer dan een klerk gevoeld, aangezien hij eerst zelf had moeten beslissen wat hij uit
de teksten zou overnemen. Hij hoopte dat hij voor het tweede deel van de bloemlezing Du
Perron weer van dienst zou kunnen zijn.463 Blijkbaar had Fred Batten positief gereageerd op
het toegezonden exemplaar van de bloemlezing. Want op 4 april antwoordde Du Perron hem:
‘Daarnet je brief over De muze van Jan Companjie. Prettig dat je haar zo aardig vond.’464
Du Perron bedankte tevens privaatdocent en historicus F.W. Stapel en de bibliothecarissen
van het Bataviaasch Genootschap, A.J. Bernet Kempers en D. de Vries, die hem op zijn
zoektocht ook hadden geholpen.465 Natuurlijk kregen Menno ter Braak en zijn echtgenote
Ant, Jan van Nijlen, zijn assistent Mas Patah en het hoofd van de genootschappelijke
handschriftenafdeling Poerba een exemplaar van De muze van Jan Companjie.466 In het
bijzonder bedankte hij de firma A.C. Nix & Co die zich moeite noch kosten had gespaard om
de uitgave ‘zo aangenaam mogelik te maken’. Hij besloot zijn dankwoord met de belofte aan
zijn uitgever dat indien er veel belangstelling voor De muze van Jan Companjie zou zijn, die
zou worden gevolgd door een bloemlezing over de periode van de Verlichting, 1780 tot 1860,
getiteld ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’. Contractueel had Du Perron zich inmiddels hiertoe aan
Nix verplicht.467
In het exemplaar van Bep de Roos dichtte Du Perron metaforisch in quasi zeventiendeeeuws Nederlands:
Op dat mijn Liesbeth in dit land van hitte,
En van veele Roof en Buidel-Dieren,
Een oogwenck, zij ’t vermoeyd, vermaeckt neer-zitte,
Bragt ’k dit Portret by-een van d’oudre Batavieren.
E.
Bandong, 10 February 1939.468
Als motto had Du Perron voor een citaat uit de Oost-Indise spiegel van Nicolaus de Graaff
gekozen. Hij was bij het lezen van de door Batten toegestuurde passages onder de indruk
geraakt en bedankte hem daarvoor: ‘zóó fraai en treffend’. 469 De Graaffs openingszin dekte
ook Du Perrons opzet: ‘Dit is ’t gene waarvan in deze O.I. Spiegel gehandelt word, en dat
ongeveinsd bij den ander is gesteld, en sonder ymand, (gelyk men seid), de honing om de
mond te smeren’. De lering moge duidelijk zijn. Du Perron vond dit in 1701 postuum
verschenen reisverhaal van deze Alkmaarse chirurgijn ‘prachtig’, hoewel het eigenlijk niet tot
het beoogde tekstcorpus had behoord.
Voortbouwend op De Haans ‘Indische verzenmakers’ en zijn eigen rubriek ‘NederlandschOost-Indische letteren’ vulde Du Perron met De muze van Jan Companjie het Oost-Indisch
462 Brief 1 april 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 156).
463 Snoek 2005, p. 936 en p. 1184 n. 96.
464 Brieven 1984, VIII, p. 161.
465 Brief 14 februari 1939 kondigde Du Perron de verzending van de examplaren voor Bernet Kempers en De
Vries aan (Brieven VIII, 1984, p. 97). In het exemplaar voor De Vries had hij een opdracht geschreven (brief 17
februari 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 99)).
466 Snoek 2005, p. 1184, n. 100. Poerba was de hoogleraar Raden Mas Ngabéhi Poerbatjakaja.
467 Paasman 1990B, p. 215-219.
468 Snoek 2005, p. 1184 n. 94.
469 Briefkaart 15 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 410).
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corpus met negen nieuwe teksten aan.470 De bloemlezing besluit met het jaar 1780 met als
laatste de dichters Hermanus Terkamp en C.G. Kroschel en met het lied ‘Afscheid van
Batavia’. De eerste strofen hiervan ‘Ik ga thans Batavia begeven / ‘’k Trek na mijn
Vaderland,’ beëindigen ook symbolisch het verblijf van Compagniespersoneel in Oost-Indië.
Verrassend is Du Perrons keuze voor de Geschiedenis van Moer Djang Koeng en de
verovering van Djakarta in de appendix van zijn bloemlezing. Het betreft de onberijmde
vertaling van de laatste vier zangen uit Serat Baron Sakèndèr. Deze begin achttiende-eeuwse
zangen vormen ‘een kontrabelichting door de javaanse literatuur geworpen op de
Compagjiestijd’.471 Ze zijn een vermenging van sprookjes en Javaanse geschiedschrijving en
ze beschrijven de verovering van Jakatra. De naam Moer Djang Koeng doet veel denken aan
Jan Pietersz Coen. Dat Du Perron de zangen uit Serat Baron Sakèndèr in Nederlandse
vertaling heeft opgenomen, is gezien zijn belangstelling voor de Javaanse cultuur en literatuur
begrijpelijk. Als tegengeluid tegen het optreden van de Compagnie had Du Perron al in zijn
reeks ‘Nederlandsch-Oost-Indische letteren’ aandacht gevraagd voor het gedicht over de
Chinezenmoord in 1740 van Willem van Haren. Blijkbaar wilde hij met deze laatste tekst het
historische aspect van de Compagniesmentaliteit in zijn bloemlezing onderstrepen. Op 10
augustus 1938 had hij zijn vriend Job Greshoff al geschreven: ‘Als ‘“sociologisch-document”
voor de Comp.-mentaliteit is de collectie van me zijn gewicht prima in koffie waard’.472
Tijdens het drukken hielden nachtmerries over zetduiveltjes473 en omissies474 hem wakker.
Een in de bloemlezing ingebonden erratum bracht rust. Maar hij bleef zich ook zorgen maken
over de nog steeds niet getraceerde dichtbundel Oostindische uitspanningen van Gerard
Verbeet.
 Critici over De muze van Jan Companjie
Een maand na de publicatie van de bloemlezing moesten Du Perron en Nix hun
hooggespannen verwachtingen voor de verkoop bijstellen. Op 11 maart 1939 schreef Du
Perron aan Fred Batten: ‘De Muze gààt, maar niet zo schitterend als op ’t eerste moment leek.
Tenslotte, het zijn verzen, en daar schrikken de grootste Comp.-beminnaars soms voor

470 Het pamflet Oost-Indisch Praetjen (1663), het ‘pittige sonnet’ van de ‘niet onbegaafde dichter’ J.W.P.D.
Aan d’Oostindische Compagnie (1665), twee op losse vellen gedrukte huwelijksdichten voor Cornelis Verburgh
en Maria van Rietbeeck (1674) en het acrostichon Huwelijks-Groet voor Cornelia Roos en Pieter Cos (1758) van
een dichter die zich verschool achter ‘Uyt Vriendschap’, de Bede op d’Aard-bevingh (1699), Gerrit van Spaans
dramatisch heldendicht D’Opkomst der Oost-Indische Compagnie (2e dr 1711), Ter gedagtenis van het vervloekt
schelms verraad, gesmeed door Pieter Erberveld, tegen de stad Batavia A° 1772 van een dichter zich L.V.B
noemende en tenslotte het zeemanslied Afscheid van Batavia (1780).
471 Du Perron 1939, p. 147 (cit.)-158. Zie: Cohen Stuart 1850-1851 en in Javaans schrift Baron Sakendher.
1931. Ook Snoek 1990, p. 119, p. 294 n. 171; Snoek 2005, p. 937.
472 Brieven 1981, VII, p. 438.
473 Zo vroeg hij aan Dirk de Vries om in het gedicht van N. van Helmond de schrijfwijze van het woord
‘immers’ (regel 17) te checken omdat hij bang was dat ‘een of andere corrector die s bij heeft gezet’ (briefkaart 6
februari 1939, Brieven VIII, 1984, p. 84). Zijn vrees bleek onnodig. Dirk de Vries corrigeerde in zijn recensie
(1939, p. 299) drie kopieerfouten in ‘Bataviaas Lied’ in De Oost-Indische Theeboom (Du Perron 1939, p. 134135): strofe 3, regel 1: voorbij is voorop; strofe 6: regel 7 kortswilligheid is noodwilligheid en strofe 9, lees 10:
regel 2: scheyden is scheppen.
474 Op 21 februari 1939 schreef Du Perron aan Dirk de Vries dat het hem niet gelukt was een exemplaar van
Lust-Hof der Huwelijken van Pieter de Neijn te pakken te krijgen. Fred Batten kon er in Holland ook niet aan
komen. Nadien had hij bij ‘een Bandoenger’ deze bundel toch nog kunnen krijgen. Inmiddels had hij dit gedicht
overgeschreven en in zijn werkexemplaar geplakt voor ‘den problematischen 2en druk’. In dezelfde brief
verzocht hij De Vries een gedichtje van Aernout van Overbeke voor hem op te sporen in de trant van ‘Op het
Hondje van mejuffrouw N.N. dat een wind liet terwijl ik haar begroette’ waarbij Du Perron zich tegelijkertijd
afvroeg of ‘het hondje van hèm’ was. Hij was geïnteresseerd in beide teksten ‘alleen maar om een verband te
leggen tusschen de boert van Van Overbeke en die van De Neyn’ (Brieven 1984, VIII, p. 104-105). Zie ook Du
Perron 1939, p. 47-54 en p. 66-68.
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terug’.475 Gelukkig voor de samensteller en de uitgever bleken de Indische en Hollandse
recensenten toch aandacht voor de bloemlezing te hebben. Een keuze uit de recensies
  Indische kranten en tijdschriften
Voor Du Perron was schrijfster Beb Vuyk (1905-1991) de ideale lezer. In 1937 was haar
eerste Indische roman Duizend eilanden over de ervaringen van twee jonge planters op een
Javaanse theeplantage verschenen.476 Du Perron en Beb Vuyk hadden elkaar in maart/april
1938 in Batavia ontmoet. De kennismaking was voor Beb Vuyk, zoals ze later zou schrijven,
‘het belangrijkste moment in haar schrijversloopbaan’.477 Du Perron had haar adviezen
gegeven en via hem was ze in aanraking met de ‘echte literaire wereld’ gekomen. Ook maakte
hij haar bewust van de scherpe grensafbakening in de koloniale samenleving.478 Hij
verwachtte van Beb Vuyk, die toen op Boeroe woonde, ‘een zeer boeiend, onafhankelijk
essay’.479 Ze stelde hem niet teleur toen ze schreef: ‘Het allerbeschamendst vind ik echter niet
dat het vroeger zo wàs, maar het nog steeds zoo is. […] De vroomheid is vervangen door
ethiek en de V.O.C. door grootkapitaal. Fijne luiden zijn hier zeldzaam, we zijn al heel blij als
onze buren normaal blijken.’480
Op 23 februari 1939 besprak M.C. alias Willem Walraven (1887-1943) in De Indische
Courant in de rubriek ‘Van onze boekenplank’ De muze van Jan Companjie. Na zijn
inleidende woorden, ‘De heer Du Perron bereidt ons vele verrassingen’, stelde Walraven dat
Du Perron zijn plaats in de wereld van de letteren had veroverd, Hij schreef vervolgens: ‘De
heer Du Perron is een Indischman met een cosmopolitischen geest, die Indië kan zien, alsof
hij er niet zelf toe behoorde en er niet zelf in geboren was. En iets dergelijks is een groote
bizonderheid.’481 Dat behoedde hem volgens Walraven van een eenzijdige blik op Indië van
hen die er waren geboren en getogen of zij die er zich op latere leeftijd hadden gevestigd. Die
hadden geen affiniteit met het leven van Jan Compagnie. Dat was, betoogde Walraven, te zien
in de oude stadswijken van grote kuststeden uit de tijd, die ‘een ware tragedie’ mochten
worden genoemd, met name het oude Batavia.482 Men moest ‘het den Indischen Nederlander
475 Brieven 1984, VIII, p. 131.
476 E. du Perron. ‘Genre van opmerkelijke nonsensikaliteit. Is het de roeping van een mensch een boom te
zijn?’. In: Bataviaasch Nieuwsblad 03-08-1937. Hoewel het Bataviaasch Nieuwsblad al een bespreking had
gepubliceerd, kreeg Du Perron in zijn ‘Letterkundige kroniek’ op 4 augustus 1937 alsnog de mogelijkheid voor
zijn recensie omdat hij, volgens de redacteur, ‘de kwestie van de Indische plantersroman’ algemener en
principiëler formuleerde. Hij prees haar proza dat hij ‘volstrekt goed’ vond en ‘knap en zuiver’ evenals haar
sfeertekening. Hij vroeg aandacht voor twee novellen van Beb Vuyk die ze in het tijdschrift De Vrije Bladen
(1930 en 1931) had gepubliceerd. Hij vond Duizend eilanden ‘maar magertjes’ en meende dat ze een vervolg op
dit boek moest schrijven, over hoe het de beide jonge planters verder verging. ‘Misschien zouden de twee
boeken later dan heruitgegeven kunnen worden als één normale roman’. Ook was hij van mening dat Beb Vuyk
haar belofte ‘werkelijk niet bevredigend had afgelost door wat vage rêverieën over een jeugd’.
477 Scova Righini 2005 p. 119-125 (cit. p. 122) en p. 150 n. 230-232. Ook Snoek 1990, p. 118; Snoek 2005, p.
937.
478 Later zou Beb Vuyk hierover zeggen: ‘Wij doorbraken de koloniale taboes. Wij trokken ons niet terug in de
Europese enclave en dat is in de koloniale samenleving net zo erg als de zonde tegen de Heilige Geest voor een
gelovige’. Citaat in Snoek 1990, p. 171 en p. 307 n. 436.
479 Aan Adriaan van der Veen (1916-2003) de voormalig secretaris van Jan Greshoff en schrijver op 12 februari
1939 (Brieven 1984, VIII, p. 93; Snoek 2005, p. 979).
480 Citaat via Snoek 1990, p. 118 en p. 294 n. 163. Zie ook Snoek 2005, p. 937 en p. 1080 n. 101.
481 De twaalfjaar oudere Walraven had vaderlijke gevoelens voor Du Perron. Op 27 december 1939 schreef hij
aan Fred Batten: ‘Du Perron, die after all nog nooit de zakenwereld en wat daarbij komt van den binnenkant
heeft bekeken, is veel te goed van vertrouwen jegens menschen. Ik beef altijd een beetje voor hem, want het volk
is zoo slecht. Hij is veel te openhartig, en het eenige gebied, waarop hij eigenlijk niet openhartig is, zijn de zaken
van zijn vrienden. Die bewaart hij secuur in zijn warme vriendenhart, maar zijn eigen zaken, daarvan zou hij
inzage geven aan lui, die het heelemaal niet waard zijn’ (Snoek 1990, p. 16 (cit.); Walraven 1966, p. 574. Zie
ook M.C. 1939; Walraven 2002.
482 Walraven had dit uit eigen ervaring waargenomen toen hij met De Haans Oud Batavia in de hand in de kota
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Du Perron nageven, dat hij dat alles zeer goed doorziet’. Du Perron baseerde zijn kennis voor
het ‘Rijk der Muze van Jan Compagnie’ op de boeken Priangan en Oud Batavia van De
Haan, die volgens Walraven in zijn boeken fel het ancien régime had geattaqueerd. Hij had
diens voorbeelden gevolgd en aangevuld met complete gedichten of prozastukken of passages
geschrapt wanneer hij vond dat die niets met Indië te maken hadden of ze langdradig waren.
Walraven vond de matrozenliedjes in De Oost-Indische Theeboom vanwege hun volkstoon
het beste in de bloemlezing. Ze konden volgens hem worden vergeleken met de gedichten van
de vaderlandse dichter Gebrand Adriaensz. Bredero (1568-1618). In de liedjes is waardering
voor wat Indië te bieden had ‘aan goedkoope genoegens van eten, drinken en vrouwen’ maar
ook de ‘verbittering over de gevaren’ die ze opliepen. Walraven was verrast over de artistieke
en karakaturale illustraties van de voor hem onbekende Thomas Nix. Hij vermoedde dat de
‘spotlustige Du Perron’ hem had geïnspireerd. Ondanks de loftuitingen kraakte Walraven ook
een kritische noot: ‘Ons persoonlijk zou een goedkoopere uitgave met minder platen, maar
met veel meer tekst liever zijn geweest, doch een uitgever heeft rekening te houden met
andere factoren’. Een maand later zou Du Perron over Walravens bespreking opmerken dat
hij die niet onaardig vond.483
In de avondeditie van 22 maart 1939 van Het Bataviaasch Nieuwsblad verscheen onder de
kop ‘Bloemlezing van Historisch en Sociologisch Belang’ de bespreking van ‘L’, waarachter
Job van Leur schuilging. In zijn inleidend, uitgebreid cultuurhistorisch overzicht toonde Van
Leur aan dat de Compagniesdienaar niets met Oost-Indië had. Die beschouwde het een
‘verloren buitenpost’. Hij memoreerde Du Perrons ‘korte puntige inleidende beschrijvingen
van werk en auteurs’. Hij vond het ‘een rijk en uiterst aantrekkelijk werk geworden, een eer
voor den onvermoeiden uitgever, een staal van Indisch werk dat tot verheugenis stemt’. Hij
citeerde de in alexandrijnen geschreven versregels van Antonides van der Goes en Abraham
Bogaert en vergeleek die met het ‘schilderend journaal van Van Goens “Javaensche Reyse,
waarin iets van het lachende land van Midden Java onder de hooge vulkaanbergen en met de
wijdsche statie van vorstenhoven met gamelan en dans en steekspel valt te beluisteren en de
bijtende stayre [satire] aan 17e-eeuwsch Batavia van Nicolaas de Graaff in de “Oost-Indise
Spiegel” (1701)’. Na zijn vermelding dat De muze van Jan Companjie ‘minder van literair
dan van historisch en sociologisch belang’ was, betoogde hij tot slot dat de bundel bij ‘lezing
en herlezing in waarde wint en die het oog telkenmale boeit door den voortreffelijken vorm
van uitgaaf’. Du Perron vond Van Leurs bespreking dat die ‘opzichzelf wel leesbaar’, maar
die ‘zei van den inhoud van het boek eig. niets’.484
Drie dagen later, op 25 maart, publiceerde Het Nieuws van den Dag voor NederlandschIndië de recensie van zijn ‘bizonderen medewerker’. Hierachter verschool zich een jonge
vriend van Du Perron, de jurist en Indische ambtenaar Hugo Samkalden (1904-1943) die zich
in zijn van citaten voorziene recensie afvroeg welk beeld de Compagniesdienaar van de Oost
had gekregen, welke indrukken die naar het moederland had meegenomen en wat de vaart
naar Indië voor hem had betekend. Samkalden wees erop dat ‘de gehechtheid van den
historicus aan eigen waardeeringen en de eigen behoefte om in het verleden rechtvaardigingen
voor het heden te zoeken’ een van de grootste problemen van de geschiedschrijving was. Dat
gold volgens hem niet voor ‘Du Perrons critischen en beweeglijken geest’ omdat die in staat
was ‘de gevonden stukken en fragmenten zonder meer bijeen te voegen’ tot ‘een
tentoonstelling met catalogue raisonné’. Vanwege ‘de pakkende levenbeschrijvingen, de
puntige annotatie, het even bondige als sappige commentaar’ had Du Perron, volgens

rondliep.
483 Aan D. de Vries op 27 maart 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 149).
484 Aan D. de Vries op 27 maart 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 149).
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Samkalden, een stempel op zijn bloemlezing gezet, die kenmerkend was voor zijn oeuvre. Du
Perron merkte over Samkaldens bespreking op ‘wel aardig voor den buitenstaander’.485
Als ‘Sk.’ publiceerde Samkalden in het tijdschrift Djåwå nog een recensie van De muze
van Jan Companjie. Daarin vermeldde hij dat bij Du Perron de aandacht voor de
Compagniesbelletterie in goede handen was, of, zoals hij schreef, ‘een waarborg voor een
even deskundige als intelligente behandeling van de stof’.486 Voor die tijd was er volgens
Samkalden bitter weinig te bespeuren van de belangstelling voor de Indonesische bevolking
tussen 1600 en 1780. Hij verwees hierbij naar de Duitse socioloog Max Weber (1864-1920)
waarmee hij de sociologische invalshoek van Du Perrons behandeling van de
Compagniesliteratuur onderstreepte. Volgens Weber bestond er een ironische antithese tussen
het calvinisme en het kapitalisme. Of in Samkaldens woorden, Weber had erop ‘gewezen, dat
de Calvinisten, door het als hun roeping te beschouwen om geloof en arbeid te verbinden, erin
slaagden aan het rationeel-economisch handelen den zin te geven van een hooge plicht’.
Waarna hij concludeerde dat van deze ‘geesteshouding de eerste compagnies-poëzie
nagenoeg geheel dootrokken’ was.487 Als voorbeeld citeerde Samkalden enkele dichtstrofen
van Matthijs Cramer uit Du Perrons bloemlezing het gedicht getiteld ‘16. Koopt, Kooplieden,
’t is bekent / Hier wint men tien percent’ uit Cramers bundel D’Indiaense tyfferboom als
voorbeeld van een ‘opgewekte koopmansvroomheid’:
Dit Hemels Acker-werck, geeft treffelijcke rente,
Gods Marckt-dagh levert u, ten minsten, tien percente;488
Samkalden attendeerde de lezers van De muze van Jan Companjie erop dat de natuur ‘een
arcadisch décor is voor de schatten of voor een held van de compagnie’ waarbij hij verwees
naar Joan Nieuhof. Een uitzondering maakte Samkalden voor de ‘tuinpaadjespoëzie’ van
Rumphius over het Indisch hooggebergte. De socioloog kon volgens hem in De muze van Jan
Companjie aan zijn trekken komen bij het lezen van De Graaffs Oost-Indise spiegel over de
suikerfreules. De in de geschiedenis geïnteresseerde lezer kreeg zijn informatie bij het lezen
van het gedicht van Adriaan van der Geugten over het optreden van de gouverneur en
directeur van Java’s Noord-Oostkust Nicolaas Hartingh naar de resident van Grisee. Hij
besloot met de opmerking over de pittige en kundige verbindende teksten van Du Perrons
bloemlezing die ‘een typische “perroneske” luciditeit’ aan de bloemlezing gaven. Hij
concludeerde dat De muze van Jan Companjie ‘een schat van uitgelezen materiaal over de
eerste episoden onzer koloniale geschiedenis’ was.
De waarnemend secretaris van het Bataviaasch Genootschap, tevens leraar aan de HBS
Koning Willem III, Dirk de Vries,489 die Du Perron op zijn zoektocht naar literatuur voor De
muze van Jan Companjie had geholpen, prees Du Perron voor zijn uitstekende keuze van de
tekstfragmenten. Toch kon de schoolmeester in De Vries het niet nalaten enkele
onnauwkeurigheden in ‘Bataviaas Lied’ uit de Oost-Indische Theeboom te vermelden. Maar
485 Brief 15 december 1938 aan Hugo Samkalden en op 27 maart 1939 aan Dirk de Vries (Brieven 1984, VIII,
p. 29 n. 4 en p. 149). Zie ook Snoek 2005, p. 937.
486 Sk. [= Hugo Samkalden] 1939, p. 235.
487 Sk. [= Hugo Samkalden] 1939, p. 235. Zie ook Snoek 1990, p. 120 en 294-295 n. 174.
488 Sk. [= Hugo Samkalden] 1939, p. 235; Cramer 1670, p. 19; Du Perron 1939, p. 39. Ook Snoek 1990, p. 120
en p. 294-295 n. 174.
489 De Vries hielp Du Perron ook met boeken voor het tweede deel van de beoogde bloemlezing ‘Van
Kraspoekol tot Saïdjah’. In zijn voorwoord bedankte Du Perron: ‘de heer D. de Vries, waarnemend
bibliothecaris van het Bataviaas Genootschap, zonder wiens bijstand ik zeker driemaal zo lang over mijn taak
zou hebben gedaan (Du Perron, Verzameld werk 1959, VII, p. 178). In zijn eerste brieven aan De Vries schreef
Du Perron zich nog formeel ‘Geachte Heer De Vries’ maar nadat hun contact was verstevigd, veranderde dat in
‘Beste De Vries’.

131
er was een excuus: ‘de druk van dit bundeltje [was] bijna onleesbaar’.490 Wellicht had De
Vries niet in de gaten dat de door hem gesignaleerde onnauwkeurigheden kopieerfouten
konden zijn. De Vries vond ƒ 6,90 voor een exemplaar te duur en opperde dat een kleiner
formaat zoals Broms Java in onze kunst de uitgave goedkoper had kunnen maken. Hij kon
zich vinden in Du Perrons keuze voor niet zuiver literaire teksten zodat hij kon aantonen hoe
Indië in de Compagniesliteratuur werd beschreven. Du Perrons bondige en vlijmscherpe
toelichtingen maakten, volgens hem, de bloemlezing leesbaar. De Vries constateerde dat de
Compagniesliteratuur in de schaduw van de vaderlandse literatuur stond. Dat gold ook voor
het Javaanse gedicht ‘Serat Baron Sakèndèr’ waaraan de Geschiedenis van Moer Djang
Koeng was ontleend. Hij onderschreef Du Perrons standpunt dat de literaire waarde van de
Compagniesauteurs nauwelijks aan bod kwam. De ‘rijmelaars en remplaçant-fraaie-geesten’
gaven een beeld van hun tijd weer en deden dat wellicht beter dan hun tijdgenoten op een
hoger plan. Onder de Compagniesauteurs waren er enkele die ‘eerder tot de bloem dan tot het
uitschot der natie’ gerekend konden worden. Zeventiende-eeuwse schrijvers als Van Neck en
Van Goes wezen volgens De Vries op de charme van Oost-Indië maar bleven buitenstaanders
omdat ze geen moeite deden de kolonie te begrijpen of zich in haar in te leven. Hun
achttiende-eeuwse collega’s waren teleurgesteld omdat voor hen Oost-Indië zijn glans had
verloren. Uit de Compagniesliteratuur sprak, betoogde De Vries, ‘bijna alles van zucht naar
gewin, veel van kuiperij, grofheid, byzantisme en femelarij, weinig van de veelgeroemde
onderzoeksdrang, bijna niets van de werkelijke belangstelling voor land en volk van Indië’.
Du Perrons belofte voor het vervolg op De muze van Jan Companjie met ‘Van Kraspoekol tot
Saïdjah’ kon dan alleen gezien worden als ‘een vrijwillig op zich genomen ereschuld’.491
Nog voordat de recensie van De Vries was gepubliceerd schreef Du Perron hem op 25
maart 1939 ‘Ik ben benieuwd naar je bespr. van De Muze, ook om die aardige vondst van de
‘eereschuld’.492 Een paar dagen later had hij de recensie gelezen en prees hij De Vries:
‘Vanmorgen las ik bij Nix in drukproef je bespreking van De Muze. In [Ik] vind het de beste
die tot dusver verschenen is, en eig. de eenige die compleet weergeeft èn wat het boek bevat
èn wat het karakter van deze ‘literatuur’ (en dus ook van het boek is). […] Ik ben benieuwd
hoe men in Holland op dit werk reageren zal. Eig. vind ik de prijs voor Indië toch niet zo
hoog; een gewone roman (Karakter of Pilatus) kost hier gebonden ƒ 5,40. Dan heb je hier de
luxe-uitgaaf en al de plaatjes er nog bij. Maar voor studentenbeurzen e. dgl. is en blijft ’t
natuurlijk een bezwaar’.493
In mei 1939 verscheen in het weekblad Nationale Commentaren de bespreking van
‘Indonesiër’. Achter dit pseudoniem verschool zich Ernest F.E. Douwes Dekker (18791950).494 Die vond dat Du Perron met zijn bloemlezing, een allervermakelijkste boek’, de
lezers naar ‘de rand van de kwekkers-vijver’ had geleid. Hij vergeleek de
Compagniesliteratuur met ‘een kwekkers-vijver’ en de VOC-dienaar en diens ‘beurscomplex’
met een ‘opgezwollen fabelkikker’.495 Douwes Dekker herkende in de Compagniesdienaar de
‘God van Nederland’ op ‘het groteske rijksdaalderrandschift’ dat een passend symbool was,
want ‘klaargestempeld’ in de ziel van iedere koloniserende Nederlander aanwezig. Du Perron

490 De Vries 1939, p. 299 voor het citaat en de correcties.
491 De Vries 1939, p. 302. Zie ook Snoek 1990, p. 120.
492 Briefkaart aan D. de Vries 24 maart 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 144).
493 Brief aan D. de Vries 27 maart 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 149).
494 Ernest François Eugène Douwes Dekker (1880-1950), DD in de omgang, was planter, chemisch laborant,
journalist, schrijver, onderwijzer en politicus. Hij behoorde tot de eerste voorstanders van de onafhankelijkheid
van Indonesië en was een van de oprichters van de Indische Partij (1912). Douwes Dekker woonde in Bandoeng,
Lembang Paal 41/2 (Brieven 1981, VII, p. 393). Zie ook de brief van Du Perron aan E.F.E. Douwes Dekker
(Brieven 1980, VI, p. 443 n. 1).
495 Via Snoek 1990, p. 120 en p. 295 n. 177; Douwes Dekker 1939, p. 1388 (cit.)-1390 (cit.).
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had slechts ‘verzameld met kennis’ en was ‘met het zuivere aanvoelen zelf als kunstenaar
begenadigd’. Douwes Dekker concludeerde met een knipoog naar De Haans uitspraak:
Zo ontstond uit zijn arbeid een beeld zonder retouche dier koloniale samenleving
gedurende twee eeuwen, zo dor, zo bar, zo intens meelijwekkend-armoedig, dat het
beeld van een verdorstende woestijn wel moet worden ingeroepen.
Hij vatte De muze van Jan Companjie als volgt samen: ‘Het toont ons een bron en een
oorsprong: — aan ons het begrijpen dat daar de geboorteplaats van de Heilige Geest niet
gezocht moet worden’. Hij maakte een uitzondering voor de dichtende gouverneurs-generaal
Laurens Reael en Joannes Camphuys.
Van Du Perrons Indonesische vrienden besprak de onderwijzer van een ‘wilde’ school,
Soegondo Djojopoespito (1905-1978), de bloemlezing.496 Djojopoespito besloot zijn
bespreking met lovende woorden over Du Perron: ‘Zijn blijvende strijd tegen het onrecht
maakt dat hij een vriend is van ons, Indonesiërs […]. De muze van Jan Companjie moet
iedere ontwikkelde Indonesiër lezen. Het zal zijn blik op de historie louteren’.497 Hij
onderstreepte daarmee een van de doelen die Du Perron zich bij het samenstellen van zijn
bloemlezing had gesteld. Met zijn aanbeveling dat ook Indonesiërs kennis moesten nemen
van De muze van Jan Companjie sloot Djojopoespito aan bij de discussies in zijn directe
omgeving over het wel of niet lezen van Nederlandse literatuur door Indonesische
intellectuelen.498 Wellicht zonder het te weten, ging hij met zijn aanbeveling een stap verder
dan Du Perron in 1919 zelf had gedaan. In zijn artikel ‘Indische letterkunde’ stelde Du Perron
namelijk dat de Indische samenleving ook de Nederlands sprekende Indische samenleving
betrof. Djojopoespito vond dat de Indonesiërs die wel Nederlands spraken maar in een
onafhankelijk van Nederland Indonesië geloofden, ook deel uitmaakten van de Indische
samenleving.

496 Een ‘wilde’ school weigerde de financiële steun van het Bataviase gouvernement. Soegondo Djojopoespito
was ook een prominent jeugdleider, voorzitter van het congres van Indonesische jongeren, een van de getrouwen
van Soetan Sjahrir (1909-1966) en een van de oprichters van van de Pendidikan Nasional Indonesia (PNI)
(Indonesische Scholingspartij) en PNI-Baru. Eddy du Perron en Elisabeth de Roos stonden met Soegondo en
diens vrouw de schrijfster Soewarshi Djojopoespito op vriendschappelijke voet. Du Perron stimuleerde
Soewarshi in het Nederlands te schrijven en promootte de publicatie van haar roman Buiten het gareel (1940).
Ook was hij haar literair raadgever (Snoek 2005, p. 903, 918, 920-922, 1183 en p. 1184).
497 Citaat via Snoek 1990, p. 121 en p. 295 n. 178.en 2005, p. 937 en p. 1184 n.105 (de bespreking is afgedrukt
als Sg. D. [= Soegondo Djojopoespito] bespreking van De muze van Jan Companjie. In: Ksatria. Maandblad van
de leerlingen van alle Ksatrian; Scholen en hun ouders, 2 (1939) 7, februari, p. 298).
498 Dit was een punt van discussie tussen Soegondo (Gondo) Djojopoespito en zijn vrouw Soewarsih (Tjitjih)
met Soewarsihs zuster Soewarni (Nining) en haar echtgenoot Karim Pringgodigdo (Snoek 2005, p. 928-933).
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De muze van Jan Companjie (1939)

  Hollandse kranten en tijdschriften
In zijn brief aan Dirk de Vries had Du Perron zich afgevraagd wat de critici in Holland van
De muze van Jan Companjie zouden vinden. Ook daar was belangstelling voor zijn
bloemlezing. De Haagsche Courant publiceerde op 29 maart 1939 de bespreking van de
redacteur van het Koloniale Bijblad van deze krant, de literatuurcriticus Johan Koning.499
Hoewel Koning in zijn eigen bijdrage ‘Nederlandsch-Indië in de literatuur’ in De Indische
Gids (1921) summier aandacht had besteed aan de zeventiende- en achttiende-eeuwse
Nederlands-Indische letteren, kon hij Du Perrons keuze waarderen. Hij verweet Du Perron
echter dat die de historische benadering ervan te kort had gedaan. Volgens hem had Du
Perron het standpunt van de hedendaagse literator ingenomen en ‘hautain en met dédain, vaak
railleerend, soms gispend, het werk der “zangers” van die dagen’ ingeleid.500 Koning vroeg
zich af of Du Perrons verwachtingen niet te hoog gespannen waren, want het was maar de
vraag of een Compagniesdienaar zich kon inleven in de zielenroerselen van de Javaan.
Uit een onverwachte hoek was er ook belangstelling voor De muze van Jan Companjie.
Het sociaal-democratisch Zaans Volksblad drukte op 19 april 1939 de bespreking van ‘M.W’
af, getiteld ‘Een “daad van eenvoudige rechtvaardigheid”’. Het is lastig te achterhalen wie
deze recensent was, omdat in deze krant zelden de naam van de journalist werd vermeld. Deze
‘M.W.’ merkte op dat Du Perron de basis ‘voor dit uiterst belangwekkende boek’ in 1921 had
gelegd en dat die ‘de verleiding om de ganse Companjies-tijd met schamper commentaar af te
doen, weerstaan’ had. Onder het kopje ‘Natuurliefde’, een belangrijk item in het Zaans
Volksblad, merkte ‘M.W.’ op dat Du Perron in zijn ‘“bonte verzameling”, meer uitmuntend
door stem dan door roerende accenten’ aandacht had voor de poëtische natuurbeschrijving
van Jacob van Neck. Hij vond Du Perrons bloemlezing ‘ongemeen interessant’ vanwege de
treffende vereniging van de vaderlandse godsdienstzin met het Nederlandse koopmanschap.
Als voorbeeld daarvan citeerde deze recensent een aantal strofen uit het reisjournaal van
Johan Both Volckertsz.501
Het was de bedoeling dat Menno ter Braak, die sinds 1933 de letteren- en kunstredacteur
van Het Vaderland was, de bloemlezing zou recenseren. Maar het liep anders. Sinds april
1939 had Ter Braak een conflict met enkele redactieleden die het nationaal-socialistisch
gedachtengoed aanhingen. De onenigheid liep zo hoog op dat Ter Braak zijn ontslag indiende.
Maar het liep uiteindelijk anders af. Blijkbaar had een andere redacteur zich over het
exemplaar van De muze van Jan Companjie dat Du Perron voor Ter Braak had bestemd,
ontfermd. Aldus verscheen op 14 mei in de ochtendeditie van Het Vaderland de bespreking
van ‘v.M.’ getiteld ‘Oost-Indische Compagnie en dichtkunst. Haar “muze” in het licht gezet
door Du Perron.Van 1600-1780’. Achter ‘v.M.’ verschool zich de buitenlandredacteur Pieter
Jan van Megchelen die vanwege zijn nationaal-rechtse sympathiën ook door Ter Braak werd
gewantrouwd.502 Deze niet door Du Perron beoogde recensent prees diens bloemlezing. Die
‘schenkt ons vooral een goed beeld van Compagnies-dichtkunst’ maar Van Megchelen gaf toe
dat de lezer niet mocht verwachten dat ‘er in dien pionierstijd hooge rijmkunst ten beste werd
gegeven, die de ziel ten diepste ontroeren deed’. Maar ze bestond echter wel dankzij het
‘voordeelig koopmanschap’ dat herkenbaar was in Vondels gedicht ‘Blijde Inkomst van
Maria de Medici’ (1639). Van Megchelen citeerde enkele alineas uit de Oost-Indise spiegel
van Nicolaus de Graaff als illustratie dat in Nederlands-Indië ‘nog steeds symptomen’ uit de
499 Snoek 1990, p. 119-120 en Paasman 1990B, p. 214-215.
500 Snoek 1990, p. 119-120 (cit.) en Paasman 1990B, p. 214-215.
501 ‘De welcke Heer der Heeren / Ons soe voort will regeeren / Dat wij mogen met vlijt / Ons tijt int lant
passeren / Sijn heyligen naem ter eeren / En tot 's meesters profijt’.
502 Zie voor de controverse Hanssen 2001, p. 495. Zie ook de vermelding in Brieven VIII, 1984, p. 197 n. 4.
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Compagniestijd vielen te bespeuren. Tot slot kon Van Megchelen aantonen dat wat Du Perron
niet was gelukt hem wel was gelukt. Hij had namelijk in het Rotterdamsch Leeskabinet een
exemplaar van de gedichtenbundel Oost- Indische Uitspanningen van Gerard Verbeet
gevonden. In zijn bespreking nam hij echter geen strofen uit het gedicht op. Hij verwees de
geïnteresseerde lezer naar zijn artikel over het jubileum van de kraton van Soerakarta dat
reeds op 16 maart in Het Vaderland was afgedrukt. Het betrof een kort citaat uit de ‘ZeegeZang over de behaalde Overwinning tegen de Chineezen, op ’t Eiland Groot Java’:
Men had gedagt ons t’overvallen;
En binnen onze eigen wallen
Te moorden door een snoôd verraad;
Dog onze God kon niet gehengen*,
Dat men dit werk ten eind’ zouw brengen.
Hij bragt het aan de Dageraad.

gedogen

Wat azijnig en blijkbaar nog niet op de hoogte wat er zich op de redactie van Het Vaderland
had afgespeeld, schreef Du Perron op 1 juni aan Fred Batten: ‘Zonderling, dat Ter Braak, in
de gegeven omstandigheden, nu hem ‘schrijven over vriendjes’ verweten wordt, De Muze,
aan een ander gaf, die er dan ook een snertbeschrijving over schreef.’503 Enkele dagen later,
op 6 juni, schreef hij Menno ter Braak: ‘Jammer vond ik het, dat mijn arme Muze v.J. Comp.
nu door een idioot besproken moest worden in het Vaderl., nog eer je er uit was. […] Heb je
het ex. dat ik jou stuurde ook aan dien v.M. afgestaan? Zo ja, dan zend ik je op eigen kosten
nog een ex. Laat me dit dus weten’.504
In juni 1939 verscheen in Critisch Bulletin de recensie van Annie Romein-Verschoor.505
Tussen 1906 en 1910, van haar elfde tot haar vijftien jaar, had Annie Romein-Verschoor in
Soerabaja gewoond. Haar vader was toen werkzaam op de marinewerf aan de Oedjoeng
rivier.506 In deze strikt totok of Hollandse samenleving was het gebruikelijk dat officieren
geen omgang met de onder-officieren hadden, evenmin met Indische-Nederlanders of met
Javaans personeel. ‘Wij kinderen werden verondersteld onze bedienden niet te commanderen,
omdat een Javaan ook een mens was, maar we waren niet vertrouwelijk met ze als Indische
kinderen […]’.507 In retrospectieve zou Annie Romein-Verschoor in Omzien in verwondering
(1970-1971) schrijven: ‘De koloniale verhouding was een natuurlijke en blijvende situatie van
onderschikking en min of meer grof geüsurpeerd meerwaardigheidsgevoel’.508 Op latere
503 Brief 1 juni 1939 (Brieven 1981, VII, p. 197).
504 Brief 6 juni 1939 (Van Galen Last 1967, IV, p. 383-384). Ook Du Perron moest niets van Van Megchelen
hebben.
505 Romein-Verschoor (1939A, p. 170. Ze recenseerde ook voor Het Handelsblad en sinds 1931 werkte ze mee
aan De Stem-Critisch Bulletin (Romein-Verschoor 1970-1971, I, p. 237).
506 Zie over haar Indische jaren: Romein-Verschoor 1970-1971, I, p 41-70; Brandenburg 1988, I, p. 43-71;
Tijmstra1992. Op 27 juni 1906 reisde Annie met haar moeder en broers en zusjes met de Oranje naar Indië.
(Brandenburg 1988, p. 46). In Aan den Oedjoeng (1928), een meisjesboek van 16 tot 18 jaar, greep Annie
Romein-Verschoor terug op haar Soerabajase jaren. Ze was er in Soerabaja al aan begonnen. In Omzien in
verwondering baseerde ze haar herinneringen aan die tijd zoals ze die had vastgelegd in Aan den Oedjoeng. In
1910 had ze met het winnen van een prijsvraag in de Nieuwe Soerabaja Courant het schrijverspad betreden met
haar inzending ‘De val van Amandus Stutzman’ dat ze had geschreven onder het pseudoniem Alva-Betha
(Romein-Verschoor, 1970-1971, I, p. 66-67; Brandenburg 1988, I, p. 65-66). Op 20 december 1910 keerde
Annie met haar familie met de Rembrandt terug naar Holland. Vanaf 18 maart 1911 woonde ze weer in Den
Helder (Brandenburg 1988, I, p. 68 en 69).Van oktober 1951 tot 1 september 1952 was Annie met haar
echtgenoot terug in Indië. Jan Romein gaf aan de Faculteit der Letteren van Djojakarta colleges in de algemene
en koloniale geschiedenis. Zelf zou ze lezingen in onder andere Jakarta geven (Romein-Verschoor 1970-1971, I,
p 175-203; Brandenburg 1988, I, p. 320 en p. 321).
507 Romein-Verschoor 1970-1971, I, p 43-70 (cit. p. 45).
508 Romein-Verschoor 1970-1971, I, p. 45. Dat werd versterkt door de opvattingen van haar moeder die wilde
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leeftijd zocht ze ‘naar een aanknopingspunt voor mijn weerzin tegen de koloniale
geschiedenis, die moet toch wel uit een aangeboren kritische zin zijn voortgekomen’. Ze
verwees daarbij naar François Valentijn want bij hem ‘kunnen we al in een indruk krijgen,
hoe al wat in de Compagniestijd als Europeaan in de archipel neerstreek, om die meestal zo
gauw mogelijk en zo rijk mogelijk te verlaten, in tegenstelling tot de “inlanders” zonder
uitzondering dames en heren werden, onverschillig hun herkomst, die hun vaak weinig
aanspraak op status kon doen maken’.509
Dat Du Perron zich laatdunkend over de koloniale samenleving had uitgelaten, zal Annie
Romein-Verschoor wellicht hebben aangesproken. Hoewel haar Du Perrons ‘egocentrisme en
snobisme van een Hollander in Parijs’ in zijn bijdragen in het tijdschrift Forum tegenstond,
genoot ze desondanks ‘zonder enig reserve’ in Het land van herkomst van Du Perrons
‘overrompelende suggestie en alles waar dat voor stond’.510 Dat Annie Romein-Verschoor De
muze van Jan Companjie positief besprak, is dan ook niet zo vreemd. In haar recensie
memoreerde ze dat Du Perron ‘een aantal onder het stof geraakte juwelen’ had opgedoken en
betoogde dat als men de geschiedenis van de koloniale maatschappij zou proberen te
begrijpen, ‘de zeldzaamheidswaarde van publicaties als deze’ moest beseffen. Ze was
getroffen door Du Perrons erkentelijkheid tegenover ‘onzen bekwaamsten koloniale historicus
F. de Haan’. Tegen het licht van het toenmalige gekissebis tussen de kunstenaar en de
wetenschapper vond Romein-Verschoor het verheugend ‘hier nu eens een dichter bezig te
zien met het zorgvuldig verzamelen en commentariëren van materiaal, dat hem zeker niet om
zijn dichterlijkheid, maar louter om zijn historischen waarde geboeid’ had. Ze keek uit naar
het tweede deel van de bloemlezing ‘dat een goede plaats’ in de literatuur verdient in een
wereld ‘die eeuwenlang dubbelbeeld en karikatuur van de vaderlandse is geweest en die wij
veel te weinig kennen’.511 Volgens haar bezat Du Perron ‘de hartstocht en de bekwaamheid
van een archivaris’.512
Annie Romein-Verschoor ontmoette Du Perron pas na zijn definitieve terugkeer in
september 1939 in Holland. Hij was toen van haar antikoloniale opvattingen op de hoogte.513
Eind maart 1939 had Du Perron de neerlandicus en criticus Garmt Stuiveling (1907-1985)
een exemplaar met opdracht van zijn bloemlezing toegestuurd. Dat was een eerste contact
tussen beiden. Stuiveling bedankte hem op 4 april.514 Stuiveling besprak Du Perrons
bloemlezing in Groot Nederland. Du Perron had de recensie gelezen en hem daarvoor

dat haar kinderen geen omgang mochten hebben met kinderen van mindere komaf en hun een ‘ongebreidelde
maatschappelijke eerzucht’ voorhield.
509 Romein-Verschoor 1970-1971, I, p. 48.
510 Romein-Verschoor 1970-1971, I, p. 237; ook ‘Van Du Perron las ik verschijnen van zijn Land van Herkomst
met in letterlijke zin gemengde, neen, letterlijker nog: ongemengd tegenstrijdige gevoelens. Zo woord voor
woord raak als hij mijns inziens de sfeer van zijn land van herkomst gegrepen had, geproefd, geroken, afgetast’
(p. 288). Du Perron heeft kort overwogen geschiedenis in Amsterdam te studeren. Jan Romein, toendertijd daar
hoogleraar vaderlandse geschiedenis, stuurde hem informatiemateriaal (p. 291). F.W. Stapel, ‘(onze historicus
over Indië)’, die Du Perron ‘zeer genegen’ was en die aan zijn ‘”gaven” voor het vak’ niet twijfelde, had het hem
vanwege zijn leeftijd om praktische redenen afgeraden: ‘Als ik 30 was en niet 40, zei hij, had hij het hem met
kracht aangeraden’ (brief aan J. Greshoff 15 april 1940 (Brieven 1984, VIII, p. 567).
511 Snoek 2005, p. 959 (cit.) en p. 1187 n 70; ook Romein-Verschoor 1940, p. 1176.
512 Snoek 2005, p. 937 en p. 1184 n. 103; ook Romein-Verschoor1939B.
513 Of zoals Romein-Verschoor schreef: ‘toen hij kennelijk meer contact met ons [Annie en haar man Jan – az]
zocht, ik neem aan én om zijn nieuwe beeld van zijn geboorteland aan onze antikoloniale opvattingen te toetsen,
én omdat zijn belangstelling zich meer van het literaire naar het historische ging ombuigen’.
514 Brief aan G. Stuiveling 27 april en 7 mei (Brieven VIII, 1984, p. 171 n. 1 en 2). Stuiveling bedankte Du
Perron en attendeerde hem op een aantal onjuistheden in Du Perrons boek De man van Lebak. Anekdoten en
documenten betreffende Multatuli (1937). Zie ook Brieven 1984, VIII, p. 131 n. 5). Ook Snoek 2005, p. 103 en
p. 1184 n. 103. Dirk de Vries had Du Perron op Stuiveling geattendeerd. Brieffragmenten van Du Perron aan
Stuiveling zijn gepubliceerd in G. Stuiveling. ‘In herinnering’. In: Steekproeven Amsterdam 1950, p. 193-207.
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bedankt.515 Stuiveling attendeerde de lezer erop dat in vroegere tijden ‘een berijmde
toespraak, heilwens, grafschrift, lofdicht of wat dies meer zij’ normaal was. Het kon dan ook
gebeuren dat in een ambtelijk rapport dichtstrofen voorkwamen.516 Hij kenschetste Du
Perrons bloemlezing als ‘een kostelijke aanvulling van onze kennis over twee eeuwen
Companjie’. Dat de literaire betekenis vrijwel ‘nihil’ was – er waren gedichten opgenomen
van hen die nimmer in Oost-Indië waren geweest of die nog onbekend voor de dichtkunst
waren – vond Stuiveling niet bezwaarlijk. Het ging volgens hem immers om ‘de
representatieve waarde in algemeen cultureel opzicht’. Stuiveling had wel een punt van
kritiek. De muze van Jan Companjie was zijns inziens meer bestemd voor de lezers in Indië of
repatrianten. Voor de belangstellende lezers in Holland had hij meer uitleg van de Indische
geschiedenis en een Indische woordenlijst verwacht. Hij vond de uitvoering ‘voortreffelijk’ en
de tekeningen van Thomas Nix genoegelijk. Tot slot stelde hij na een eigen vluchtig
onderzoek een paar aanvullingen aan het tekstcorpus voor, namelijk het anonieme lied
‘Voorwind na nieu Batavie, aan het schip de Paerle, voerende den Heere Gerard Hulft’.
Evenals twee verzen uit de Economische Liedjes van Betje Wolff en Aagje Deken en wel ‘Het
zeemans afscheid’ en ‘De hupsche vrouw’.517
De jurist Gerard Hulft (1621-1656), benoemd tot lid van de Raad van Indië, vertrok in
1651 met het schip Parel voor de Kamer Amsterdam naar Oost-Indië.518 Alleen de
openingsstrofen van ‘Voorwind na nieu Batavie’ hebben een Oost-Indische toets:
Paerle, seylderigh hout verwulft*,
Dat in uw buyk draagt Gerard Hulft,
Een Amsterdamsch Steehuysjuweel
Om hem, in ’s Werrelts kruydigst deel,
Te lossen, door de Sunda Straat,
Die Java en Sumatra baadt.

De Parel belust op zeilen en met hout bedekt

In de hoop op nog meer aandacht voor zijn bloemlezing had Du Perron ook Simon Vestdijk,
die literatuur voor de NRC recenseerde, een exemplaar gestuurd: ‘Ik heb nog een ex. Muze v.
J. Comp. naar de N.R.C. laten zenden’.519 Natuurlijk had hij Rob Nieuwenhuys en Van
Leeuwen, niet vergeten. Maar omdat hij niets van de recensent van het Twentsch Dagblad

515 Brief 11 oktober 1939: ‘Ik las in Gr. Neder. uw besprekingen van Tweede Pleidooi en De Muze v. J.C.’.
(Brieven 1984,VIII, p. 258 n. 1).
516 G. St. [G. Stuiveling] 1939.
517 Bekker, E. en A. Deken. Economische Liedjes (’s Gravenhaage: Isaac van Cleef 1781) (Digitaal exemplaar
KB). In ‘Het Zeemans Afscheid’ (p. 172-178), gezongen op de melodie ‘Hoezee, Hoezee, De Spaansche Vloot’,
neemt een matroos afscheid van zijn vrouw. Hij gaat samen met hun zoon naar Oost-Indië of ‘Jantinje’ en
belooft zijn vrouw uit Oost-Indië geschenken mee te nemen: ‘Wie weet wat jy dan krygen zult / Van Neteldoek,
en Zyl / Van Chitz, zo fyn gelyk een hair, / En kostelijke Thee; / En nog veel andre mooye waar; / Hoor wyf, ik
breng alles meê.’ (p. 176). In dit gedicht is een strofe opgenomen uit een ander VOC-lied: ‘Kom, Jasper, kom,
kras, als een vent, / Nog eens op jou fiool; / “En dat gaat naar Batavia; / Al na Oostindje toe. / En dat ja, ja; en
dat ja, ja / ’k Ben ’t vaaren nog niet moê”.’ (p. 178). In ‘De hupsche vrouw’ (p. 187-192), op de melodie ‘Daar
ryst de Zon’, wacht een vrouw al vier jaar op haar Oost-Indiëganger die geen lichte kwant was. Al die tijd had ze
niets van hem vernomen. Acht weken na zijn vertrek was hun zoon geboren. Het lied heeft een goed einde: de
matroos komt behouden thuis.
518 Bekend als: I.S.V.C. Voorwind naa nieuw Batavie, aan het schip de Paerle, voerende den Heere Gerard
Hulft, Rechtsgeleerde, uyt het secretarisschap der stad Amsterdam, beroepen tot Hoogeraad van Oost-Indië
(Z.pl. z.n. 1654). Hulft was in 1645 in VOC-dienst getreden. Hij werd directeur-generaal van Batavia onder het
bestuur van gouverneur -eneraal Maetsuyker. Hulft overleed op 1 april 1656 tijdensj het beleg van Colombo.
519 Brief 8 juni 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 204).
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Tubantia, Van Leeuwen had gehoord, schreef hij hem op 28 oktober: ‘Hebt u mijn Muze van
Jan Companjie ontvangen, en zoo ja nog ergens besproken’.520
In juni 1938 schreef Du Perron aan de directeur van het museum Sånå Boedåjå in
Djokjakarta tevens secretaris-penningmeester van het Java Instituut Samuel Koperberg (18861957):
Die Muze van J.C. is niet zóó vervelend als ’t wel lijkt; de gekkigheid redt een
heleboel! Er zijn saaier wetenschappelijkheden bijeengebracht en als ‘belangrijk’. En
‘onthullend’ is het in hoge mate.521

Met Bep en Alain in de tuin van Menu Gedong (juli 1938)

 Revisie van De muze van Jan Companjie
Een paar dagen na het uitbrengen van de bloemlezing nodigde de organisatie van de
twintigste Jaarbeurs in Bandoeng Du Perron uit voor het samenstellen van een
‘tentoonstelling v/h indische boek; een beetje historisch’.522 De Jaarbeurs zou worden
gehouden van 28 juni tot 12 juli 1939.523 De vergoeding zou duizend gulden inclusief zijn
honorarium bedragen. Hij zou acht vitrines tot zijn beschikking krijgen. Een daarvan wilde hij
vullen met Compagniesliteratuur. Uiteindelijk ging het plan niet door. De organisatie had

520 Briefkaart 28 oktober 1939. Dat had Van Leeuwen inderdaad gedaan in Twentsch Dagblad Tubantia (Brief
28 oktober (Brieven VIII, 1984, p. 281 n. 2). Du Perron had op zijn beurt Van Leeuwens bloemlezing, getiteld
Dichterschap en werkelijkheid geïllustreerde literatuurgeschiedenis van Noord- en Zuid-Nederland en ZuidAfrika onder red van W.L.M.E. van Leeuwen (Utrecht 1938), besproken als ‘Dichterschap en werkelijkheid’ in
de avondeditie van het Bataviaasch Nieuwsblad van 24-12-1938 en in NRC 10-01-1939 onder de titel ‘Revue der
literatoren’ (Verzameld werk 1958, VI, p. 333-338) (Brieven 1984, VIII, p. 281 n 2).
521 Samuel Koperberg woonde sinds 1915 in Indië. Hij was betrokken bij de oprichting van de tijdschriften
Koloniale Studiën (1916) en De taak (1917). Hij was secretaris-penningmeester van het Java Instituut (opgericht
1919), van de museumcommissie en van het tijdschrift Djåwå (vanaf 1921) van dit instituut (Brieven 1990, IX,
p. 399 n. 1, p. 404 (cit.)); Du Perron ontmoette Koperberg in 1937 toen Koperberg overwoog een soort Indisch
Elsevier’s maandschrift op te richten, waarvan Du Perron bezoldigd secretaris zou worden (Snoek 1990, p. 132;
Snoek 2005, p. 895 en p. 1184 n. 100).
522 Op 21 en 22 februari 1939 informeerde hij D. de Vries (Brieven 1984, VIII, p. 105-106). De overige zeven
vitrines wilde Du Perron als volgt vullen; ‘1 vitrine, liefst in Indië gedrukte, boeken over oudheidkunde […] 1
vitrine Hollandse plaatwerken over Indië […] 3 vitrines belletrie, waarbij inbegrepen reisverhalen en dgl., 2
vitrines Indische drukwerken over ‘allerlei’. Natuurlijk mopperde Du Perron over de hoogte van het honorarium.
Alleen al voor zijn honorarium had hij gedacht aan 500 gulden, omdat hij alles zelf zou moeten doen. Maar voor
500 gulden verwachtte hij geen boeken te kunnen aanschaffen. Daarom hoopte hij erop dat hij de boeken uit de
genootschappelijke bibliotheek zou mogen lenen.
523 Bataviaasch Nieuwsblad en De Indische Courant 25-03-1939. Du Perron vermeldde 5 juli als slotdatum.

138
ervan afgezien omdat een ‘boekenkamer op een Jaarbeurs maar noodelooze en onvruchtbare
opstoppingen zou geven’. Een Kunstkring leek haar een betere locatie.524
In maart 1939 verzocht David Stibbe, redacteur van de Encyclopaedie van NederlandschIndië Du Perron voor de revisie van het lemma ‘Literatuur van Nederlands-Indië’. Na de
publicatie van de tweede druk van dit naslagwerk in 1921 was de Nederlands-Indische
literatuur verder uitgebreid. Inmiddels had in 1934 de voormalige gouverneur van Sumatra
G.F.E. Gonggryp (1878-1960) als eindredacteur de Geïllustreerde encyclopaedie van
Nederlandsch-Indië uitgebracht. Daarin ontbrak de Indisch-Nederlandse literatuur. Eigenlijk
stond Du Perrons hoofd er niet naar, zoals blijkt uit zijn brief van 6 maart dat jaar aan Rob
Nieuwenhuys.525 Hij had Nieuwenhuys, die als leraar Nederlands aan de HBS van Semarang
was verbonden, begin 1938 in Batavia ontmoet.526 Nieuwenhuys mocht van hem naar eigen
inzicht handelen. Het moest ‘een aanvulling zijn, maar mag – onder dat mom – de heele zaak
overdoen’. Het huidige lemma was naar Du Perrons mening ‘een dorre opsomming van
schrijvers en titels (hier en daar foutief zelfs)’. Hij zou zes of zeven kolommen tot zijn
beschikking krijgen. Hoewel de betaling met 25 gulden ‘ijselijk slecht was’, had hij de
uitnodiging toch aangenomen. Weigeren was volgens hem geen optie want dan zou ‘een of
andere ezel – met eerzucht, dat is nòg erger! – het zaakje’ opknappen. Hij had ingestemd
hopend op de medewerking van Rob Nieuwenhuys. Zelf zou hij het eerste deel, ‘van de O.I.C.
af t/m Multatuli’, voor zijn rekening nemen. Nieuwenhuys mocht de rest doen, omdat hij
daarvan ‘meer [had] gelezen of even veel en àndere dingen’. Du Perron stelde voor dat
Nieuwenhuys zijn tekst naar hem zou opsturen, waarna hij er nog wat aan zou schaven.
Genereus bood hij hem aan dat die zijn deel mocht bewerken en aanvullen. Het was de
bedoeling dat het lemma niet zou worden ondertekend. Het honorarium zou pas worden
betaald nadat het lemma was gedrukt. Du Perron stelde Nieuwenhuys voor het bedrag samen
te delen: ‘Dus ieder ruim 10 pop of zooiets’. Maar het liep anders. Omdat Du Perron op
doktersadvies rust moest nemen, omdat hij ‘zoo moe en beroerd’ was.527 En dus had hij
besloten dat het ‘encycl. art. moet wachten; ik zelf heb er geen tijd en energie voor’.
Bovendien vond hij het tweede deel van zijn bloemlezing veel belangerijker dan een lemma
over de Nederlands-Indische literatuur in een encyclopedie.
Omdat de boekententoonstelling tijdens de Bandoengse Jaarbeurs niet was doorgegaan en
Du Perron geen honorarium meer van het Bataviaasch Nieuwsblad kreeg, was zijn financiële
situatie nijpend. Er zat niets anders meer op dan met zijn gezin naar Holland terug te keren.
Zijn vertrek in augustus 1939 verhinderde Du Perron niet de eerste druk van De muze van
Jan Companjie verder bij te werken. Een maand na de publicatie van zijn bloemlezing was
het eindelijk gelukt de door hem zo felbegeerde bundel Oostindische uitspanningen van
Gerard Verbeet te traceren. Stapel was er ‘geheel bij toeval’ achtergekomen dat de
voormalige president van de Javasche bank, Van den Berg, een exemplaar van de verloren
gewaande bundel in zijn bezit had gehad. Het lijkt erop dat De Haan bij het samenstellen van
zijn ‘Excurs II. Indische verzenmakers’ in Priangan over dit exemplaar heeft kunnen
beschikken. Na zijn terugkeer naar Holland had Van den Berg zijn complete, ‘voor oude
indische boeken’ unieke bibliotheek, geschonken aan het Rotterdamsch Leeskabinet.528 Twee
524 Brief aan D. de Vries 15 maart 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 132).
525 Brieven deel 1984, VIII, p. 122 (cit.)-123 (cit.). Ook Paasman 1990B, p. 213.
526 Brief aan R. Nieuwenhuys 1 augustus 1938 (Brieven 1981, VII, p. 420 n. 1). Een groot deel van de
correspondentie tussen Du Perron en Nieuwenhuys is in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan (Brieven
1981, VII, p. 199 n. 1).
527 Briefkaart 5 juni 1939 (Brieven deel 1984, VIII, p. 199).
528 Brieven 4 maart 1939 aan F. Verhoeven en D. de Vries (Brieven VIII, 1984, p. 115-116 en p. 117). Stapel
was geïnformeerd door de Leidse hoogleraar Maleis P.H. van Ronkel (1870-1954). Van den Berg was op 18
februari 1891 benoemd tot erelid van het Rotterdamsch Leeskabinet (Zwet 2004, p. 309). Zie ook: Folmer 1916;
De Jong 1984, p. 125 afb. 75, p. 128 en p. 129-130). Van 2 t/m 7 en 9 t/m 10 oktober 1916 werd de
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maanden voordat de Haagse journalist Van Megchelen in Het Vaderland in zijn recensie van
De muze van Jan Companjie triomfantelijk vermeldde dat hij een exemplaar van Verbeets
gedichtenbundel had gevonden, was Du Perron dus al van deze vindplaats op de hoogte.
Niemand kon toen nog niet weten dat de boekencollectie van het Rotterdamsch Leeskabinet
bij het bombardement van Rotterdam op 10 mei 1940 verloren zou gaan. Gelukkig had Du
Perron zijn nijvere speurder Fred Batten op het Rotterdamsch Leeskabinet kunnen attenderen.
Op 11 maart bedankte hij hem ‘voor Verbeet’s poeëmen’. Hij had ze overgetikt en in zijn
inmiddels ‘waardeloos ex. Van De Muze’ geplakt.529
Het was de bedoeling dat dit werkexemplaar aan de basis zou liggen van de tweede druk
Van de muze van Jan Companjie. Du Perron had in zijn werkboek ook het gedicht uit Lusthof
der Huwelijken van Pieter de Neyn geplakt. 530 Hij hoopte ook het gedicht van Aernout van
Overbeke uit Rijmwerken waarnaar hij nog op zoek was, eraan toe te voegen.

bibliotheekcollectie van Van den Berg geëxposeerd met o.a. Compagniespoëzie en -proza: Amboinsche oorlog
(1663) van Livinus Bor (nr. 110), Borts voyagie naer de kust van China en Formosa (1670) van Matthijs Cramer
(nr. 121), Geestige en vermaeckelijcke reys-beschryving (1672) van Aernout Overbeke (nr. 150), Zijn beschriften
(1714) van Isaac Sunderman (nr. 176) en Oost-Indische uitspanningen (1752) van Gerardus Verbeet (nr. 183).
Toen Van den Berg in Batavia woonde, had hij boeken in Holland besteld. Bijvoorbeeld zijn bestelling die in een
boekenkist met de Prins van Oranje naar Indië werd gebracht (Bataviaasch Nieuwsblad 27-03-1874). De op 17
maart 1859 opgerichte Vereniging Rotterdamsch Leeskabinet bestaat nog steeds en kent een samenwerking met
de Erasmus Universiteit Rotterdam.
529 Briefkaart 1 maart 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 130).
530 Brief 21 februari 1936 aan D. de Vries (Brieven 1984, VIII, p. 104). Het beoogde gedicht was ‘Aan de Heer
en de Meester Johan Deramout, Advocaat […]’ uit De Neyns bundel Vrolyke uuren
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

14  F.W. Stapel (1879-1957)
Hoewel Frederik Willem Stapel aanvankelijk was opgeleid tot onderwijzer en ook als zodanig
werkzaam was, koos hij op oudere leeftijd voor een universitaire opleiding. Nadat hij het
staatsexamen had afgelegd, studeerde hij in Leiden Nederlandse taal- en letterkunde. Hij was
inmiddels getrouwd en vader van een zoon. Na het behalen van het kandidaatsexamen op 7
juni 1908 moest hij om financiële redenen zijn studie staken. Hij besloot naar Indië te gaan.531
Hij reisde eerst met zijn gezin met de boottrein naar Marseille en scheepte zich daar in het
voorjaar van 1909 op de Tabanan in.532
Het was in die tijd gebruikelijk dat een ambtenaar in civiele dienst voordat die op een post
werd benoemd, eerst door het Ministerie van Koloniën ter beschikking werd gesteld van het
Gouvernement in Batavia. Dat gold ook voor Stapel.533 In juli 1909 werd hij benoemd tot
leraar geschiedenis op de HBS Koning Willem III in Batavia.534 Een jaar later volgde op 3
september zijn aanstelling tot leraar geschiedenis van de HBS in Semarang.535 In februari
1912 werden daaraan voor een half jaar aardrijkskunde en Nederlands toegevoegd.536 In maart
1915 kwam Stapel wegens zijn zesjarig dienstverband in aanmerking voor verlof in Holland
voor een half jaar. Dit verlof ging in op 2 juli.537 In augustus vestigde Stapel zich met zijn
gezin in Den Haag. Tijdens dit verlof legde hij op 6 oktober 1916 het doctoraalexamen
Nederlandse taal- en letterkunde af in Leiden.538 Dit was mogelijk dankzij de verlenging van
zijn verlof. Stapel gebruikte zijn tijd niet alleen voor de studie, hij was ook afgevaardigde van
de ’Vereeniging van leeraren en leeraressen bij het Middelbaar onderwijs’ in Indië. Hij was

531 Coolhaas 1957; Nieuwenhuys 1940, p. 192; Vogel 1989; Kuitenbrouwer 2001, p. 155-158. Frederik Stapel
was op 1 mei 1906 getrouwd met Hendrika Sollaart. Zie voor zijn kandidaatsexamen De Telegraaf en Algemeen
Handelsblad 08-07-1908.
532 De Tabanan was op 24 april 1909 uit Rotterdam vertrokken (Rotterdams Nieuwsblad 27-04-1909).
533 Ter beschikking van de HBS Batavia (Het Nieuws van den Dag. Kleine Courant 11-12-1908).
534 Aanstelling in Batavia (Rotterdamsch Nieuwsblad 21-07-1909). Hij woonde op Nieuwe Laan 8 (huidige Jl
Salemba), op loopafstand van HBS Koning Willem III.
535 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 01-09-1910. Eerder was hij ter beschikking gesteld van
de HBS in Semarang (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 04 -01-1909 en 21-06-1909 evenals
Bataviaasch Nieuwsblad 07-01-1909). Voordat hij verhuisde, hield Stapel eerst thuis vendutie. Kon Stapel in
Leiden zijn opleiding om financiële redenen niet afmaken, blijkbaar ging het hem in Indië financieel voor de
wind. Behalve het reguliere, typisch Indische huisraad werden er namelijk ook een piano, een pathé
grammofoon, een fototoestel en een complete set kantoormeubels aangeboden (Bataviaasch Nieuwsblad 06-091910 en Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 07-09-1910).
536 Uitbreiding aanstelling per 1 februari 1912 (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 03-02-1912
en Algemeen Handelsblad 04-03-1912). Inperking aanstelling (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch
Indië 24-02-1912).
537 Toestemming voor een verlof van zes maanden (Bataviaasch Nieuwsblad 12-02-1915 en Het Nieuws van
den Dag voor Nederlandsch Indië 12-02-1915). Stapel vertrok met zijn vrouw en kind op 8 juli met de Prinses
Juliana naar Holland (Het Nieuws van den Dag van Nederlandsch Indië 07-07-1915). Op 12 augustus waren ze
in Amsterdam (Nieuwe Rotterdamsche Courant 13-08-1915).
538 Doctoraal examen (Algemeen Handelsblad en De Telegraaf 07-10-1916). Verlenging van het verlof met een
half jaar (De Telefgraaf 11-07-1916 en Nieuws van den Dag van Nederlandsch Indië 19-08-1916) en met nog
eens drie maanden (Bataviaasch Nieuwsblad 21-08-1916). In oktober 1915 was Stapel weer ter beschikking van
het Bataviaas Gouvernement (Bataviaasch Nieuwsblad 30-12-1916).
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een van de sprekers op het Eerste Koloniaal Onderwijs-Congres van 28 tot 30 augustus in
Den Haag.539 Eind december reisde hij met zijn gezin naar Indië.540
Begin februari 1917 was hij terug in Indië. Hij werd opnieuw in Semarang aangesteld.541
Maar vier maanden later, in juni, werd hij benoemd tot leraar Nederlandse taal- en letterkunde
van de HBS in Bandoeng. In juli 1919 werd zijn plaatsing uitgebreid tot leraar lezen aan de
Normaalschool in Bandoeng; in augustus was hij daar waarnemend directeur.542 Een jaar
later, op 2 juni 1920, was hij tevens tijdelijk directeur van de Bandoengse HBS. Maar na vier
weken werd zijn benoeming gewijzigd in die van waarnemend directeur. Dat bleef hij tot juli
1921.543 Daarna was hij weer gewoon leraar.544
Stapel bekleedde ook enkele publieke functies. Hij nam zitting in diverse besturen en
commissies en hij was lid van de gemeenteraad van Semarang (1912-1915) en Bandoeng
(1919-1921).545 Op 10 februari 1921 werd hij door het Civiel Departement aangewezen als de
vervanger van de burgemeester van Bandoeng.546
Omdat hij problemen met zijn gezondheid bleef houden, kreeg hij toestemming voor een
verlof van een jaar naar Holland. Dat verlof ging in op 3 juli 1921.547 Ook deze keer woonde
hij met zijn gezin in Den Haag. Tijdens dat verlof promoveerde Stapel in mei 1922 in de
letteren en wijsbegeerte bij de Leidse historicus H.T. Colenbrander (1871-1945) op ‘het
Bongarisch verdrag’, een onderwerp uit de geschiedenis van de VOC.548 Dat jaar verscheen
ook de derde druk van zijn lesboek Het beknopt leerboek der geschiedenis van Nederlandsch
Oost-Indië voor de MULO en Leerboek der geschiedenis van Nederlandsch-Indië dat hij met
zijn Bandoengse collega A.J. Eykman had samengesteld.549 In 1923 was Stapel weer terug in
Indië. Hij was dat jaar een van de sprekers op het onderwijscongres in Batavia.
Stapel bleef sukkelen met zijn gezondheid. Op 8 juni 1925 keerde hij definitief met zijn
gezin terug naar Holland. Bij zijn afscheid prezen zijn collega’s zijn leraarschap en
leiderschap en noemden hem een goede vertegenwoordiger die regelmatig maatschappelijk
aandacht had gevraagd voor het onderwijs in Indië.550
Terug in Nederland was Stapel als historicus actief. In 1928 was hij bestuurslid van het
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) waarvan hij later
bestuursvoorzitter en erelid werd.551 Hij was privaatdocent koloniale geschiedenis aan de
Amsterdamse Gemeente Universiteit (1932-1940) en voorzitter van de Linschoten
Vereeniging (1932-1952).
Stapel werd ook wel dé VOC-specialist genoemd. Tussen 1927 en 1955 verschenen er de
nodige publicaties van zijn hand, zoals in 1927 Het aantal bewindhebbers der Oostindische
539 Op 30 augustus 1916 gaf hij een lezing over de MULO in Indië (onder andere De Telegraaf en Algemeen
Handelsblad 30-08-1916).
540 Met de Oranje op 29 december 1916 (Algemeen Handelsblad 17-10-1916, De Telegraaf 28-12-1916 en Het
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 01-02-1917).
541 Stapel was opnieuw ter beschikking van het Gouvernement gesteld (Het Nieuws van den Dag voor
Nederlandsch Indië en Bataviaasch Nieuwsblad 19-02-1917).
542 Bataviaasch Nieuwsblad 07-06-1917. Uitbreiding benoeming (Bataviaasch Nieuwsblad 08-07-1919) en
voor die van waarnemend directeur Normaalschool (Algemeen Handelsblad 14-08-1919).
543 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 28-05-1920.
544 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 02-07-1921.
545 Gemeenteraad Bandoeng (Bataviaasch Nieuwsblad 21-09-1921).
546 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 14-02-1921 en Algemeen Handelsblad 22-03-1921.
547 Bataviaasch Nieuwsblad en Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indië 04-07-1921.
548 Het Vaderland 05-05-1922. De volledige titel luidt Het Bongaals verdrag over de strijd tussen de VOC en
de vorst van Makassar.
549 De eerste druk was in 1917 verschenen. In 1927 zou van Stapel het lesboek Verhalen uit de Indische
geschiedenis voor het lager onderwijs publiceren.
550 De Indische Courant 09-07-1925.
551 Secretaris (1933-1948), voorzitter (1948-1950) en erelid (1953) (Kuitenbrouwer 2001, p. 313, p. 314 en p.
315).
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Compagnie in 1602. Van regeringswege kreeg hij opdracht voor de uitgave van Beschrijvinge
van de Oost-Indische Compagnie, indertijd door de VOC-jurist Pieter van Dam (1621-1706)
samengesteld.552 Ook werkte hij aan het Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum (19071955), een bronnenpublicatie van de contracten die de VOC met oosterse vorsten had
gesloten.553 In 1936 verscheen zijn monografie over gouverneur-generaal Cornelis Speelman
die een bewerking van zijn proefschrift was. Hij was de samensteller van de vijfdelige
Geschiedenis van Nederlandsch-Indië (1938-1940). Hij nam in de inleiding een genuanceerd
standpunt over de Nederlandse koloniale geschiedenis in.554 Hem werd later verweten dat het
laatste deel vanuit een Eurocentrische invalshoek was geschreven, waardoor er volgens de
critici geen aandacht was voor Indonesië en de Indonesiërs.555

F.W. Stapel

 Geschiedenis van Nederlandsch-Indië, deel 3 over de VOC (1939)
Stapels verbintenis aan het KITLV dat over een eigen bibliotheek beschikte, was voor Du
Perron een uitkomst. Aanvankelijk liepen de contacten via Fred Batten. Maar weldra deed Du
Perron zelf een beroep op Stapels uitgebreide kennis en geheugen. Op zijn beurt hielp Stapel
Du Perron op zijn zoektocht naar teksten voor zijn bloemlezingen.
Hun wegen hadden elkaar al eerder, en wel in Bandoeng, gekruist. Stapel was aan dezelfde
HBS verbonden die Du Perron vanaf 1915 voor een korte periode had bezocht. Maar Du
Perron was al vertrokken toen Stapel er werd benoemd. Toen Du Perron later belangstelling
kreeg voor de literaire geschiedenis woonde hij in de Bandoengse soos een voordracht van
Stapel bij. Daarin besprak Stapel de abele spelen in de Middeleeuwse literatuur.556 Toen

552 De zeven delen verschenen in de reeks ‘Rijks geschiedkundige publicatie, groote serie 63, 68, 74, 76, 83, 87,
96 (1927-1954). De reeks werd voltooid door C.W.Th. Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam (1873-1956).
553 Stapel nam de werkzaamheden over van J.E. Heeres (1858-1932). In 1907 verscheen het eerste deel. Het
zesde en laatste deel verscheen als gevolg van de Japanse bezetting en de bersiapperiode pas in 1950.
554 ‘Veel is er in die laatste periode van ruim drie eeuwen door landgenooten in Indië verricht, dat naar
hedendaagsche opvattingen hun niet tot eer verstrekt, ook al trachten wij dat te zien in het licht van zijn tijd […]
maar veel ook waarop wij met recht trots mogen zijn. […] Reeds meermalen is geconstateerd, dat de weinig
wezenlijke belangstelling voor Indië bij een groot deel onzer landgenooten slechts geëvenaard wordt door hun
gebrek aan kennis van het deel van Groot-Nederland en door volkomen gemis aan inzicht, dat ons land een
roeping ten opzichte daarvan heeft te vermeten.’ (Stapel 1939, III, inleiding).
555 Uiteindelijk zou Stapel tot het personeel van het KITLV behoren dat ‘de dekolonisatie van Indonesië diep
betreurde (Kuitenbrouwer 2001, p. 158 (cit.)). Hij was het oneens met de wijze waarop de politici hadden
gekozen voor de dekolonisatie van Indonesië zonder dat ze, zo meende hij, ze het land, het volk en de
geschiedenis kenden.
556 Snoek 2005, p. 155 en. p. 1055, n. 38.
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konden beiden niet vermoeden dat ze later hun liefde voor de historische literatuur, meer
specifiek voor de Compagniesliteratuur zouden delen.
Ook Stapel had De muze van Jan Companjie besproken. Hij vond het een ‘alleraardigst
boek’. Hij opende zijn bespreking in De Indische Gids getiteld ‘Een protest’ eerst met het
bezwaar van Snouck Hourgronje tegen het kort daarvoor verschenen boek van Colijn getiteld
Koloniale vraagstukken van heden en morgen (1928).557 In ‘De Tragiek van elke oprechte (?)
verhouding tusschen Oosterling en Westerling’, gepubliceerd op 3 november 1928 in De
Telegraaf, had Snouck Hurgronje betoogd dat het Compagniespersoneel wel om ‘hun
onverschrokken energie’ kon worden bewonderd, maar dat hun doel en middelen ook naar
hun tijd gemeten afschuw hadden opgewekt. De oorspronkelijke bewoners van Indië kwamen
in aanraking met het uitschot van de Hollandse natie dat hen geringschattend behandelde.
Alles ten faveure van de vaderlandse aandeelhouders. Omdat het Compagniespersoneel door
hun broodheren kort werd gehouden maar ook belust op winst was, dreef het zijn eigen
corrupte handeltjes. Zoals we reeds zagen was Snouck Hurgronje niet de enige met zijn
aanklacht. Bij de bespreking van F. de Haan konden we al lezen dat deze archivaris eenzelfde
mening over het Compagniespersoneel had geventileerd. Stapel protesteerde tegen de
generalisaties van Snouck Hurgronje omdat die zijns inziens onrechtvaardig waren en
bovendien niet met historisch onderzoek waren gestaafd.
Vervolgens besprak Stapel de inleiding van Du Perron bij De muze van Jan Companjie
waarin Du Perron instemmend een ander citaat van Snouck Hurgronje had aangehaald om
zijn lezers te attenderen op de afwezigheid van de literaire waarde in de
Compagniesliteratuur.
Dat was feitelijk het enige dat Stapel over Du Perron en De muze van Jan Companjie
schreef. In zijn recensie had hij meer aandacht voor de bespreking van Dirk de Vries van Du
Perrons bloemlezing. Hij onderschreef de conclusie van De Vries dat de Compagnie slechts
‘rijmelaars en remplaçant-fraaie-geesten zou hebben opgeleverd’. Een uitspraak die De Vries
van Du Perron had overgenomen. Stapel vond dat Du Perron en in diens kielzog De Vries
meer historisch inzicht hadden getoond dan Snouck Hurgronje. Stapel attendeerde op het
humanistisch geschoold Compagniespersoneel dat ook teksten had geproduceerd, en noemde
behalve Jacob van Neck – door Du Perron in de bloemlezing opgenomen – ook op de VOCbestuurder en gouverneur-generaal Laurens Reael (1583-1637), de medicus Jacob Bontius
(1592-1631) en de predikant Justus Heurnius (1587-1652). Stapel was het niet geheel eens
met de negatieve karakterisering van het schrijvend Compagniespersoneel door Dirk de Vries.
Volgens hem had De Vries zich in zijn constatering beperkt tot de bellettrie, maar hij gaf toe
dat de VOC-literatuur op ‘een verrassend laag peil’ stond en het ‘rederijkerij op haar smalst’
was.
Stapels bespreking van Du Perrons De muze van Jan Companjie was feitelijk eerder kritiek
op de recensie van De Vries. Het was tevens een verkapte aanbeveling voor het door hem zelf
samengestelde derde deel van de Geschiedenis van Nederlandsch-Indië waarin ook aandacht
was voor ‘Wetenschap en kunst’ en voor ‘De Compagnie en de Inlander’.
Stapels betoog werd ook in Indië gelezen. Dirk de Vries had Du Perron een exemplaar
gestuurd. Vanuit Buitenzorg, de laatste woonplaats voor zijn vertrek naar Holland, bedankte
Du Perron hem voor het ‘tiksel’.558 Hij was op de hoogte van Stapels artikel in De Indische
Gids omdat die hem dat reeds had aangekondigd. Du Perron nam Stapels kritiek laconiek op
en schreef aan De Vries:
Ik vind het niet juist en niet onjuist; jij? Alles is een kwestie van waar je ’t accent op
legt: in het algemeen (woorden v. Stapel) is de opinie van Sn. H. juist wel juist; het is
557 Stapel 1939, p. 525.
558 Briefkaart 2 juli 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 212 (cit.)-213).
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in de details dat St. gelijk krijgt. Eén nette vent op de 1000 sloebers is geen argument
voor St.’s waarheid; vooral niet wanneer die nette Vent zoo grondig overstemd werd.
Maar ik voor mij heb geen behoefte tot antwoorden, omdat St. mij zelf verwees naar
zijn hfdst. over ‘Jan Comp. en den inlander’ (in het 3e deel dat nog niet in Indië is,
wel?) en omdat ik zijn stukje heele maal niet vijandig of onaangenaam gesteld vind.
Persoonlijk zal ik hem wel schrijven, maar ik zie hem al zoo gauw!559
Al eerder had Du Perron aan Fred Batten geschreven dat hij Stapel ‘een boven geschikte’ man
vond en dat hij uitzag naar diens ‘Protest’.560
Deel drie van Geschiedenis van Nederlandsch-Indië behelst de VOC met als ondertitel ‘De
Nederlandsch Oostindische Compagnie in de zeventiende eeuw’. Uit de hoofdstukken
‘Wetenschap en kunst’ en ‘De Compagnie en de Inlander’561 blijkt dat Stapel een ruimere
opvatting van de VOC-literatuur had dan F. de Haan in zijn ‘Excurs II. Indische
verzenmakers’ in Priangan. In tegenstelling tot De Haan rekende Stapel ook rapportages of
verhandelingen tot de Compagniesliteratuur. Hij vermeldde dat er auteurs waren die het voor
de oorspronkelijke bewoners hadden opgenomen en die soms zo ver gingen dat ze ‘de
“swarte” aan den “blancke”’ als voorbeeld hadden gesteld, zoals Steven van der Haghen
(1563-1621) en Laurens Reael hadden gedaan in hun rapportages aan de Heren Zeventien en
de andere bestuurders. Hij stelde dat het ‘van onkunde’ getuigde wanneer ‘den geheelen Jan
Compagnie’ werd beschuldigd en als ‘uitschot’ werd gekwalificeerd. Dat gold volgens hem
niet voor de beoefenaren van de Indische talen, zoals Frederik de Houtman (1571-1627), de
predikanten Sebastiaan Danckaert (1593-1634), Casper Wiltens (1584-1619),562 Justus
Heurnius (1587-1651/1652), Melchior Leydecker (1642-1721), Petrus van der Vorm (16641731) en Herbert de Jager (1634-1694). Maar ook ander goed opgeleid Compagniespersoneel
zoals Isaäc de l’Ostal de Saint Martin (ca 1629-1696) en Jan Josua Ketelaer. Hij voegde aan
zijn overzicht ook schrijvers van verhandelingen over land en volk toe, zoals Abraham
Rogerius (ca 1609-1649), Rijklof van Goens en Cornelis Speelman (1628-1684). En ook de
beoefenaren van de tropische geneeskunde zoals Jacob Bontius, Andreas Cleyer (16341697/1698), Willem ten Rhyne (1647-1700) en Rumphius. Evenals de gouverneurs-generaal
Jan Pietersz Coen (1587-1629), Antonio van Diemen (1593-1645) en Joan Maetsuycker
(1606-1678).
In dit derde deel van Geschiedenis van Nederlandsch Indië (1939) brak Stapel ook een lans
voor de ‘hardnékkige poëten, die dichtten omdat ze het niet laten konden’ of ‘erudieten’, die
na hun werk ‘verpoozing zochten bij de Muzen’.563 Hoewel ze volgens hem geen echte
uitblinkers waren, was er volgens hem slechts een enkeling die aan de ‘zeer matige’ eisen van
de literatuur voldeed. Stapel vroeg tevens aandacht voor hen die ook door De Haan en Du
Perron voor het voetlicht waren geplaatst, voor Both Volkertsz, Camphuys, Cramer,
Steendam, Keyts en Valentijn. In Matthijs Cramer zag Stapel ‘de eenige specifiek Indische
dichter der 17de eeuw’.
Volgens Stapel was het ‘typisch Indisch’ of kenmerkend voor de VOC wanneer in officiële
rapporten en journalen soms proza met poëzie werd afgewisseld. Als voorbeeld gaf hij de
dichtregels van ‘de deftige opperkoopman Johannes Keyts’ in zijn verslag van de verkenning
559 Briefkaart 2 juli 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 212-213).
560 Brief 20 juni 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 207).
561 Du Perron attendeerde Dirk de Vries erop (brief 4 maart 1939, Brieven VIII 1981, p. 117).
562 De in Leiden opgeleide predikant Caspar of Casparus Wiltens had toen hij nog een leerling van de
Antwerpse Latijnse school was ter gelegenheid van het sneuvelen van de vice-admiraal bij de Admiraliteit van
Amsterdam Jacob van Heemskerk op 2 april 1607 bij Gibraltar het gedicht getiteld Epitaphium Celeberrimi
Heröis Jacobi Ab. Heemskercke (Amsteldami: Jodoci Hondij [1607]) geschreven. Zie ook Troostenburg de
Bruijn 1893 p. 490-497.
563 Stapel 1939, III, p. 503 (cit.)-507.
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van de zuidkust van Nieuw-Guinea. Nadat Keyts een baai naar gouverneur-generaal Rijklof
van Goens had vernoemd, gaf hij in zijn journaal gehoor aan zijn dichtershart:
Heer Rijckloff’s baay
Die is zo fray
Als men ooit vant
In eenig lant!564
Of bijvoorbeeld de dichtregels van Johan Both Volkertsz die hij op 2 december 1615 had
geschreven bij aanschouwen van Bantam. Ze waren bestemd voor opperkoopman Jan
Dirckszoon Lam. Het gedicht kon worden gezongen op de melodie van ‘Schoon lieff wilt
mijn troost geven’. Stapel kon niet nalaten Volkertsz’ gedicht als ‘de reinste klappermans
poëzie’ te kwalificeren:
Den twyntichsten wy cregen
Swaer storrem, wint en regen
Dat men met alle man
Cloeckelijk sonder wycken
Ons marsseyls moste stryken;
Uyt den Westen dit quam.
Over het Compagniesproza was Stapel duidelijk: ‘Kende men in het vaderland in de 17e eeuw
weinig of geen proza, in Indië ontbreekt dat geheel’, en dat wat was geschreven, was gedaan
in opdracht van de VOC.565 Hij gaf een opsomming: de vele rapporten, verhandelingen,
journalen, memories van overdracht, die niet tot de bellettrie worden gerekend. Het viel hem
op dat sommige ‘dienststukken (speciaal journalen)’ veel interessants bevatten. Volgens hem
stonden die ‘op heel wat hoger peil dan de poëzie’. Stapel concludeerde dat het zeventiendeeeuwse Oost-Indië op wetenschappelijk gebied ‘figuren heeft gekend, die elk land tot sieraard
zouden strekken en tot de allergrootsten op hun gebied gerekend moge worden’. Hij sprak
zich niet uit over het achttiende-eeuws Compagniesproza.

564 Stapel 1939, III, p. 503.
565 Stapel 1939, III, p. 507.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

15  E. du Perron  ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’
Met De muze van Jan Companjie had Du Perron zijn impressie van de Compagniesliteratuur
over de periode 1600-1780 weergegeven. Deze uitgave behoefde volgens hem een tweede
deel over de periode van 1780 tot 1860 en een derde deel van 1860 tot 1900. Hij had voor
1780 als beginjaar gekozen omdat toen een nieuwe tijdgeest in de koloniale letteren was
aangebroken: de Verlichting die op zich de voorbode zou worden van de begin-twintigste
eeuwse ethische richting. Maar er was ook nog een andere reden. Dat jaar had Willem van
Hogendorp Kraspoekol, of de droevige gevolgen van eene te verre gaande strengheid jegens
de slaaven gepubliceerd. Zijn zedekundige novelle werd in 1800 door zijn zoon Dirk bewerkt
tot het toneelstuk Kraspoekol; of de slaaverny (Een tafereel der zeden van Neerlnds Indiën).
Het jaar 1860 als beginjaar voor Du Perrons derde deel markeerde de opheffing van de
slavernij. Dat jaar verscheen ook Max Havelaar, of de koffi-veilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappy van Multatuli, alias Eduard Douwes Dekker.
Aanvankelijk twijfelde Du Perron voor de titel van zijn tweede bloemlezing tussen
‘Kraspoekol (1780) tot Multatuli (1860)’ en ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’. Hij had indertijd
Batten om advies gevraagd.566 Op dat moment was Du Perron ook druk bezig met de
voltooiing van De muze van Jan Companjie. Hij vroeg zich af of een vervolg op deze
bloemlezing wel verstandig zou zijn. Hij hoopte dat een eventueel succes van de eerste
bloemlezing maatgevend voor een tweede zou kunnen zijn.567 Eigenlijk moest hij wel, gezien
de opmerking van Dirk de Vries in zijn recensie van De muze van Jan Companjie over zijn
eigen toezegging voor een vervolg op De muze van Jan Companjie met ‘Van Kraspoekol tot
Saïdjah’. Bovendien had hij zich contractueel aan Nix verplicht voor een tweede deel.568
Dankzij de hulp van Batten en van Verhoeven, die toen verbonden was aan het Algemeen
Rijksarchief in Den Haag, lukte het Du Perron in een redelijk korte tijd veel materiaal te
verzamelen. In Indië had hij De Vries op het spoor gezet van de dominee-dichter en secretaris
van het Bataviaasch Genootschap Josua van Iperen. Hij wilde ‘iets levends of pittoresks’.569
Deze gegevens wilde hij gebruiken voor zijn bloemlezing maar ook voor zijn artikel over het
Bataviaasch Genootschap in het Bataviaasch Nieuwsblad.
Haaks op zijn verzoek aan De Vries stonden zijn plannen om terug te gaan naar Holland
Voor zijn vertrek wilde hij zoveel mogelijk materiaal verzamelen voor het tweede deel van
zijn bloemlezing en voor zijn artikel over Dirk van Hogendorp. Hij verzuchtte daarom aan
Verhoeven: ‘Willen jullie den armen werkezel dus helpen en niet “van de wijs brengen”?’570
Du Perron kreeg ook de hulp van Stapel die hem vanuit Den Haag voorzag van documenten
over en foto’s van Dirk van Hogendorp. Stapel had zijn plannen toegejuicht.571 Om geen tijd

566 Brief 2 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 402).
567 Zo schreef hij op 6 januari 1939 aan Jan Greshoff: ‘Of ik doorga met het “2e deel” van de Ned. Ind. belletrie
zal van het succes van “deel 1” afhangen’ (Brieven 1984, VIII, p. 53).
568 Paasman 1990B, p. 215. Paasman (1990B p. 215-220) geeft een helder overzicht van de
verschijningsperikelen en de inhoud van Du Perrons tweede bloemlezing ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’.
569 Briefkaart 15 en brief 17 februari 1939 (Brieven VIII 1984, p. 98, 99 (cit.) en p. 98 n. 2).
570 Brief aan Verhoeven 4 januari 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 50).
571 Brief aan Verhoeven 4 maart 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 115). Eveneens op 4 maart schreef hij aan Dirk de
Vries: ‘Hij [Stapel – AZ] moedigt me erg aan met Dirk v.H.’ (Brieven 1984, VIII, p. 117).
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te verliezen was Du Perron ook gestopt met zijn reeks artikelen in het Bataviaasch
Nieuwsblad. Op 18 maart 1939 verscheen zijn laatste bijdrage.572
De omvang van het materiaal was tegelijkertijd ook problematisch: ‘Maar het materiaal is
nu enorm; het gaat niet alleen maar om verzamelen – als bij De Muze – maar om schiften,
tegen elkaar afwegen enz. en ik zie niet goed hoe ik dat op zo’n afstand van de Bibliotheek
klaar moet spelen’ schreef Du Perron aan De Vries in Batavia. Zelf was hij in Bandoeng
daarmee druk bezig.573 ‘Ik werk nu met kracht aan het 2e deel Ind. Belletrie’, schreef hij aan
Rob Nieuwenhuys, ‘de stof is zoo overvloedig’ dat hij materiaal voor zo’n 500 bladzijden
had. ‘Helaas – of misschien goddank – mag ik er maar 320 vullen. Het is nu een heel gelees,
getik, genalees, geschift, enz. Ik hoop dat ik er zelf niet van schift […]’.574 Hij was ook al
begonnen met het redigeren van de teksten die hij al klaar had. Hij maande daarom Fred
Batten tot haast aan want ‘Pa Nix heeft geen letters genoeg om het zetsel erg lang aan te
houden’.575
Toch wilde hij een uitzondering maken voor de gedichten die Willem van Hogendorp
vanuit Indië naar zijn echtgenote Carolina van Haren (1741-1812) had gestuurd. Stapel had
hem erop geattendeerd en Du Perron zette op zijn beurt Batten aan het werk de papieren van
de familie Van Hogendorp in het Algemeen Rijksarchief te raadplegen. Hij had interesse voor
‘Een morgengroet door Willem v.H. voor zijn vrouw Caroline v. Haren op 22 Oct. 1774, in
Indië gedicht’. Evenals voor het gedicht dat Dirk aan zijn zoon Carel [Sirardus] had
geschreven. Het was getiteld: ‘Le suicidé converti’.576 Stapel had Du Perron ook op andere
gedichten van Willem van Hogendorp geattendeerd. Daarom vroeg Du Perron aan Batten:
Wil je me alle indische daarvan sturen; ook als ze in het fransch zijn. Anders niet. Met
‘indisch’ bedoel ik vooral de inhoud: er is bv. bij een brief uit Rembang aan zijn
kinderen in proza en poezie (2 blzn.) en een “bezoek aan Buitenzorg” (3 blzn.).
Ook vroeg hij Batten de gedichten van Dirks zoon Carel of C.W.S. van Hogendorp (17881856) door te lezen.577 Hij had Batten reeds per brief geïntroduceerd bij een medewerkster
van het Algemeen Rijksarchief, bij ‘juffrouw Roelofsz’.578
Hoewel Du Perron veel dank aan Batten verschuldigd was, kon hij het niet nalaten hem
opnieuw tot spoed te manen omdat hij voor zijn vertrek naar Holland klaar wilde zijn: ‘Hoe
gauwer ik de boel hier heb, hoe gauwer Nix beginnen kan met drukken; en dan kan ik nog
heel wat hier zelf nakijken. Al die proeven per luchtpost nr Holland, wordt een ramp, vrees
ik’.579 Een maand later was Du Perron goed op dreef. Hij had Nix al 160 bladzijden kopij
kunnen geven.
Vanwege de vele inleidende teksten dreigde het beoogde tweede deel veel te dik te
worden. Daarom besloot Du Perron het in tweëen te delen: ‘Dit 2e deel zal nu heeten: Van
Krasp. naar Saïdjah (inpl. v. tot) omdat Multatuli pas in het 3e deel zal kunnen staan’, zoals

572 Op de Kunstpagina over een nieuw boek van Vestdijk getiteld De nadagen van Pilatus (1939). Het
Bataviaasch Nieuwsblad liet zijn lezers weten: ‘de heer Du Perron is niet langer meer als medewerker aan ons
blad verbonden’. Terug in Holland zou Du Perron voor deze krant de rubriek ‘Kroniek der Letterkunde’ vullen.
573 Brief 17 februari 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 99).
574 Briefkaart 10 mei 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 181).
575 Briefkaart 11 maart 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 130).
576 Brief 13 april 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 166-167(p. 166 n. 2-4 en p. 167 n. 5-7)). Zie ook Verzameld werk
VII, 1959, p. 219-225.
577 Ook Verzameld werk 1959, VII, p. 244.
578 Brieven VIII 1984, p. 167, n. 7-12). Met mejuffrouw Roelofsz wordt de latere mw. prof.dr. M.A.P. MeilinkRoelofs (1905-1988) bedoeld, die van 1929-1970 was verbonden aan het Algemeen Rijksarchief.
579 Brief 29 mei 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 194).
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hij Batten schreef.580 Hij overwoog het tweede deel nog voor zijn vertrek naar Holland bij Nix
aan te leveren en het derde deel in Holland te voltooien. Nu hij dit besluit had genomen, kon
hij nog beter opschieten. Enthousiast berichtte hij Batten een maand later: ‘Dat boek Van
Kraspoekol tot Saïdjah is zóó geweldig geworden, dat het in 2 deelen gesplitst moet worden,
elk 2 x zoo dik als De Muze’.581 Maar eigenlijk voelde Du Perron niet alleen de hete adem
van zijn uitgever in zijn nek, er was ook de dreigende oorlogsituatie in Europa. Hij had Batten
reeds deelgenoot van zijn fatalisme gemaakt:
En dan, als jullie gelijk hebben, dan komt dit alles natuurlijk tòch niet af, omdat de
afslachting al veel eerder zal plaats hebben! Het beste is, er niet aan te denken, zeg ik
laf.582
Op 1 augustus 1939 stelde Thomas Nix het contract voor de uitgave van de twee door Du
Perron beoogde bloemlezingen op. Aangezien hij het verst was met ‘Van Kraspoekol tot
Saïdjah’ werd in het contract deze uitgave gespecificeerd. Van deze bloemlezing zouden 1000
exemplaren in eenzelfde formaat als de eerste druk van De muze van Jan Companjie worden
gedrukt. Het was de bedoeling dat Du Perron voor zijn vertrek naar Europa alle kopij van het
eerste deel aan Nix zou overhandigen, en de kopij voor het tweede deel bij de publicatie van
het eerste deel. Du Perron zou 250 gulden als honorarium voor de beide delen krijgen die hij
niet hoefde terug te betalen. Behalve dit honorarium ontving Du Perron ook nog eens 12,5%
van de verkoop van de exemplaren (de band niet meegerekend).

Contract A.C. Nix Bandoeng 1 augustus 1939

Voor zijn vertrek naar Holland had Du Perron een kopie van het eerste deel van ‘Van
Kraspoekol tot Saïdjah’ bij Nix ingeleverd. Ondanks alle werk was hij nog niet gereed met het
beoogde nieuwe tweede deel. Hij was tot Multatuli gekomen.583 De drukproeven van het
eerste deel van het beoogde nieuwe tweede deel zouden hem worden nagezonden.
Met de notities voor dit tweede deel in zijn bagage ging Du Perron met Bep de Roos en
Alain op 12 augustus 1939 aan boord van de Stentor. In het ruim van dit Engelse vrachtschip

580 Brief 20 juni 1939 (Brieven 1984, VIII. p. 207).
581 Brief 20 juli 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 223).
582 Brief 29 mei 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 194-195).
583 Brief 20 juli 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 223).
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stonden zijn elf boekenkisten met daarin ook het door hem als waardeloos bestempeld eigen
exemplaar van De muze van Jan Companjie.584

Bataviaasch Nieuwsblad 5, 14 en 26 augustus 1939

Als voorpublicatie van zijn nieuwe bloemlezing had Du Perron drie bijdragen naar het
Bataviaasch Nieuwsblad opgestuurd. Op 5 augustus verscheen in de avondeditie in de rubriek
‘Koloniale Belletrie’ zijn eerste bijdrage met de uitgebreide titel ‘Eerste dagen van het
Bataviaasch Genootschap. De Nieuwe Geest in het Indië van 1780. Jozua van Iperen en het
eerste lied van de nieuwe muze’. Zijn bijdrage werd op 14 augustus overgenomen door De
Sumatra Post. Op de dag van zijn vertrek naar Holland publiceerde het Bataviaasch
Nieuwsblad in de avondeditie eveneens in dezelfde rubriek Du Perrons tweede artikel met de
lange titel: ‘Willem van Hogendorps Indische jaren. Fortuinjager en filantroop der 18de eeuw.
Bestrijder der slavernij en ijveraar voor koepokinenting’. Het was een vervolg op zijn bijdrage
over het Bataviaasch Genootschap. Hij had gemeend dat de jurist en mede-oprichter van het
Bataviaasch Genootschap Willem van Hogendorp afzonderlijke aandacht verdiende. Deze
bijdrage was gebaseerd op biografische aantekeningen en de gepubliceerde geschriften van
Willem van Hogendorp. Het gedicht ‘Morgengroet aan mijn vrouw’ van Willem aan Carolina
van Haren’ werd door Du Perron integraal weergegeven. Op 26 augustus verscheen in de
avondeditie Du Perrons derde en laatste artikel: ‘Het leven van Dirk van Hogendorp’. Dankzij
het materiaal dat hij redelijk snel uit Holland had gekregen, had Du Perron in korte tijd deze
bijdragen kunnen publiceren.
Op 21 september was Du Perron definitief terug in Holland.585 Weg uit Indië betekende
niet dat de band met Indië was doorgesneden. Hij bleef met vrienden en bekenden in Indië
corresponderen, schreef letterkundige kronieken voor het Bataviaasch Nieuwsblad en
‘Brieven uit Holland’ voor het Indische tijdschrift Kritiek en Opbouw waarmee hij sinds de
oprichting in 1938 bemoeienis had gehad. Ook was hij redacteur in Nederland van De
Indische Courant. Op 22 november 1939 verscheen in deze krant zijn eerste bijdrage. Hij
bracht veel tijd door in het Algemeen Rijksarchief voor zijn bloemlezing en andere
publicaties. Nu hij zelf het archiefmateriaal kon raadplegen, kon hij dus zijn opdracht aan
584 In een andere kist zaten schilderijen, platen van Bali en breekbaar huisraad (brief 30 juni 1939 aan Fred
Batten (Brieven VIII, 1984, p.212). Zie ook brief 20 juni aan Fred Batten (Brieven 1984, VIII, p. 207).
585 Snoek 2005, p. 949. Na eerst in Egypte te zijn gestrand, arriveerde Du Perron uiteindelijk met zijn gezin op
21 september 1939 met de Indrapoera in Vlissingen (Algemeen Handelsblad 27-09-1939, Het Vaderland 26-091939 en Bataviaasch Nieuwsblad 04-10-1939).
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Batten inperken: ‘Dit werk door remplaçanten te laten doen is onmogelijk. Je hoeft je dus voor
niets te interesseeren dan voor wat ik gebruiken kan voor de 2e bundel Ind. belletrie (Van Kr.
tot S.): gedichten, enz’.586 Al met al had hij zoveel materiaal over Dirk van Hogendorp
verzameld, dat hij al in Indië had besloten een boek aan deze Van Hogendorp te wijden. Naast
het vele archiefonderzoek had Du Perron ook nog tijd voor zijn contacten met zijn oude en
nieuwe Hollandse vrienden. Zo ook met Garmt Stuiveling aan wie hij het satirische gedicht
van Willem van Hogendorp op zijn aanstaande schoonzuster Betje van Haren toestuurde. De
openingsstrofen ervan luiden:‘Haar tanden, wyde mont en opgespalkte kaeken / Zyn de drie
reedenen die Betje leelyk maaken’.587 Hij had dit gedicht aangetroffen in het archief van de
familie Van Hogendorp.

E. du Perron (1939)

Natuurlijk was er ook nog de publicatie van de bloemlezing Van Kraspokoel tot Saïdjah door
zijn uitgever Nix in Bandoeng. Dat het drukken een moeizaam proces was, bleek uit Du
Perrons verzuchting op 14 maart 1940 aan Dirk de Vries in Batavia: ‘Nix stuurde eindelijk
weer eens een plukje van mijn boek. Het 4e vel, d.w.z. het 2e vel na 6 maanden! (want vel 1-2
waren al klaar toen ik nog in Indië was). We zijn nu aan Helmers toe. Als het zóó door moet
gaan!….’588
Op 1 oktober 1939 werd hij door Het Vaderland geïnterviewd over zijn verblijf in Indië.589
Het Bataviaasch Nieuwsblad nam dit artikel op 11 oktober verkort over. Het Vaderland had
als openingsvraag aan Du Perron gesteld wat hij indertijd had verwacht in Indië te vinden.590
586 Brief 13 april 1939 (Brieven 1984,VIII, p. 166).
587 Brief 3 april 1940 (Brieven 1984, VIII, p. 556): ‘Ingesloten een gedicht van dien Willem van Hogendorp, dat
ik nog achter de deducties van O.Z. v. Haren vond. Ik vind het nogal grappig. Jany [Adriaan Roland Holst – az]
heeft er erg om gelachen, en het geeft weer een ander kantje van hem’. Het gedicht is opgenomen als bijlage I
achter Onno Zwier van Haren, Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren (…). (Z. pl. 1761). Zie Du Perron 1940,
p. 28; Verzameld werk 1959, VII, p. 219.
588 Brief 14 maart 1940 (Brieven 1984, VIII, p. 534). Met Helmers wordt Jan Frederik Helmers (1767-1813) en
De Hollandsche natie (1812) bedoeld. Ook hield hij De Vries op de hoogte van de oorlogsdreiging in Europa:
‘Gisteren [13 maart 1940] werd de vrede tusschen Rusland en de Finnen geteekend’ (p. 533).
589 In de ochtendeditie van Het Vaderland: ‘E. du Perron terug in Nederland. Ervaringen bij een tweede contact
met Indie. Europeaan en Indonesiër in onze Overzeesche gewesten’. Zie ook ’s-Gravesande 1947, p. 141-149.
590 Du Perron pareerde deze vraag met een tegenvraag die hem door een Indische krant zou kunnen zijn gesteld.
Hij zou dan hebben geantwoord: ‘Een positie. Wat anders?’ De Indische journalist zou vervolgens hebben
opgemerkt dan dat hij dan ook niet had moeten weggaan ‘zonder er een slordige miljoen te hebben opgeraapt’.
Daarmee verwees hij eigenlijk naar de moraal van het meeste Compagniespersoneel, bijvoorbeeld naar Willem
van Hogendorp van wie bekend was dat die zich had verrijkt. Du Perron voegde eraan toe dat hij hard had
gewerkt op literair en historisch-literair gebied. Hij had afgerekend met zijn jeugdideaal van Indië en had ‘het
reële Indië’ leren kennen.
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Blijkbaar vond de redacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad deze vraag onbelangrijk en liet
die daarom weg en opende met als eerste vraag: ‘Is er belangstelling voor letterkunde in
Indië?’ Du Perrons antwoord daarop was duidelijk: ‘Alles wat een beetje intellectueel is en
niet “achterop wil raken”, leest in Indië’. Hij memoreerde zijn letterkundige kroniek in het
Bataviaasch Nieuwsblad waaraan hij zonder al te veel illusies of verwachtingen was
begonnen. De belangstelling daarvoor was hem ‘heel erg meegevallen’. De vraag of hem na
vijftien jaar Europees verblijf het culturele leven in Indië was meegevallen, beantwoordde hij
alsof hij de enige en eenzame auteur in Indië was geweest. Zijn antwoord was duidelijk.
Iemand die iets wist, werd al gauw een specialist genoemd. Er was sprake van provincialisme
dat zich uitte in een gezonde naijver die in de Europese samenleving in Indië weldra tot
chantage leidde. De roddeltafel van de soos was de basis van het Europese culturele leven in
Indië. Volmondig beantwoordde hij bevestigend de vraag of hij inlanders591 had ontmoet. Hij
attendeerde de journalist op een tweedeling in Indië: er waren nationalisten die in armoede
leefden en lesgaven op ‘wilde scholen’ en er waren de meer westers gevormde intellectuelen
met een gretig verlangen naar de Europese cultuur. De laatsten vond hij ‘eindeloos
sympatieker dan het gros van de koloniseerende Europeaan voor wien eigenlijk niets reëel is
dat zich niet laat omzetten in dubbeltjes’. Op de vraag wat de reden voor zijn terugkeer naar
Holland was, antwoordde Du Perron dat hij zich als schrijver in Indië drooggelegd had
gevoeld. Hij was voorlopig klaar met wat hij van Indië had willen weten. Hij wilde in alle rust
een nieuw boek over Indië te schrijven, dat een vervolg op en even dik zou zijn als Het land
van herkomst.

Eddy du Perron en Bep de Roos

In Holland ging het weer beter met zijn gezondheid maar hij bleef zich daarover toch zorgen
maken. Toen het in juli 1939 slecht ging, had Du Perron zijn voorzorgsmaatregelen voor de
voltooiing van het deel ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ getroffen. Op 20 juli schreef hij aan
Fred Batten: ‘Als ik dus doodga of zoo, moeten Robbie Nieuwenhuys en jij dit deel maar
samen bezorgen en afmaken, onder contrôle van Bep! Zal je dat doen?’592 In de
591 Na de publicatie van het interview schreef Du Perron op 3 oktober aan Menno ter Braak dat hij en Bep zich
‘doorlopend gestoord’ hadden gevoeld door het gebruik van het woord ‘inlanders’ dat in zijn mond gelegd
neerkwam op een belediging van zijn Indonesische vrienden. Hij had het over Indonesiërs gehad. Daarom
stuurde hij Ter Braak, die aan Het Vaderland was verbonden, een rectificatie (Briefwisseling tussen Menno ter
Braak en E. du Perron 1930-1940 1967, IV, p. 390). Zijn rectificatie werd op 5 oktober in Het Vaderland
geplaatst. Op 10 oktober 1939 stuurde Du Perron een exemplaar van zijn interview naar Jan van Nijlen inclusief
zijn naschrift. Hij adviseerde hem ‘die stukjes als efemeeren [van voorbijgaande aard] in De muze van Jan
Companjie of zoo te leggen (Brieven 1984, VIII, p. 254). Het Bataviaasch Nieuwsblad had het woord ‘ínlanders’
overgenomen.
592 Brief 20 juli 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 224). In de Du Perron-collectie in het Letterkundig Museum
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wintermaanden en het voorjaar tobde Du Perron opnieuw met zijn gezondheid. Hij had ook
weer last van zijn hart. Desondanks lukte het hem de gecorrigeerde drukproeven van zijn
bloemlezing te retourneren.
Op 10 mei bombardeerden Duitse vliegtuigen Nederland. Ook het militaire vliegveld van
Bergen werd gebombardeerd. De omgeving van het vliegveld werd ontruimd. De
omwonenden kregen het advies een andere woonruimte te zoeken. Ook Du Perron met zijn
gezin. In deze onrustige dagen overleed Du Perron op 14 mei 1940 aan een verwaarloosde
angina pectoris.593 Zijn overlijden was pas op 6 augustus 1940 in Nederlands-Indië bekend.
Na Du Perrons overlijden moest Bep de Roos in haar levensonderhoud blijven voorzien.
Zij schreef kritieken en maakte vertalingen. Desondanks had ze de tijd voor de bezorging van
Du Perrons nagelaten geschriften. Ze publiceerde de door Du Perron verzamelde
correspondentie tussen Dirk van Hogendorp met zijn broer, de jurist en staatsman Gijsbert
Karel (1762-1813).594

Tweede druk De muze van Jan Companjie (1948)

Tevens bezorgde Bep de Roos de tweede, herziene en vermeerderde druk van De muze van
Jan Companjie die in 1948 bij A.C. Nix & Co. in Bandoeng verscheen. De errata van de
eerste druk en de door Du Perron ingeplakte aantekeningen in het door hem als waardeloos
betitelde werkexemplaar, zijn in deze druk verwerkt. Ze plaatste Du Perrons nawoord bij de
tweede druk. Daarin benadrukte Du Perron opnieuw dat zijn bloemlezing ‘een tentoonstelling
met beredeneerde katalogus was’ en dat de waarde ‘minder op literair dan op histories en
sociologisch gebied’ lag. Ongeacht het talent van de auteurs is de bloemlezing een weergave
van:
alle facetten van het Companjiesleven: het meer of minder satyrieke gispen van
gelukkiger broeders in morshandel en machtsmisbruik; het in gewijde toon natellen
bevinden zich notities van Du Perron dat de tweede bloemlezing postuum zou moeten worden uitgegeven door
R. Nieuwenhuys, D. de Vries of F. Batten – onder controle van Elisabeth de Roos (P 345, H2; Paasman 1990B,
p. 222 n. 37). Batten deed meer dan dat. De bezorging van Du Perrons literaire nalatenschap werd zijn
levenswerk. Hij zette zich er ten volle voor in en stelde diens bibliografie samen. Met H.A. Gomperts en
Elisabeth de Roos voerde hij de redactie over het Verzameld werk. Na zijn vervroegde pensionering had Batten
alle tijd voor het onderzoek voor de uitgave van de Brieven. Zie Scheffers 1995, m.n. p. 53-70 en bijlagen 8-10.
593 Snoek 2005, p. 983-985. Du Perron en Menno ter Braak zijn op dezelfde dag rond hetzelfde tijdstip
overleden.
594 Snoek 2005, p. 988-989 en p. 1192 n. 9. Ze schreef het voorwoord bij het ‘Indisch memorandum’ waarbij
Fred Batten een ongesigneerd nawoord schreef. Samen met Fred Batten en H.A. Gompers werkte ze aan de
definitieve uitgave Du Perrons Verzameld werk. Ze was een behulpzame en loyale schrijversweduwe (Snoek
2005, p. 989).
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van de buit; de vele en zo onmisbare lofzangen op hooggeklommen superieuren; de
zegezangen voor stoere krijgslieden en andere veroveraars; de stichtelike klanken van
het koopmansgeloof; de hupse maar ook de ontgoochelde liedjes van soldaten en
matrozen; de liefde voor het landschap; dat men echter als een vaag Arkadië ziet, met
als meest indiese trekje, dat men er zijn zonnescherm niet moest vergeten’.595
Bep de Roos bedankte Fred Batten die de tekst en de correctie van de drukproeven op zich
had genomen, F.W. Stapel omdat die de tekst van Verbeet had opgespoord en de adjunctlandsarchivaris J.Th. Vermeulen voor het manuscript van de letterlievende vereniging ‘Suum
Cuique’. Tevens bedankte ze wijlen K.E. Nix die de eerste druk van deze bloemlezing had
uitgegeven.
Tot slot kondigde Bep de Roos de publicatie van de tweede bloemlezing ‘Van Kraspoekol
tot Saïdjah’ in 1949 aan. Het grootste gedeelte van de kopij was na de Japanse bezetting met
moeite onder de verspreide bezittingen van uitgeverij Nix in Indonesië teruggevonden.
Desondanks is het bij deze aankondiging gebleven.596
 ‘Indisch Memorandum’  ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ (1959)
De eerste drie hoofdstukken over de Companjiesliteratuur die Du Perron voor zijn
bloemlezing ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ had bestemd, waren, zoals we reeds zagen in het
Bataviaasch Nieuwsblad gepubliceerd. Du Perrons voorwoord en alle hoofdstukken zijn
opgenomen in deel VII ‘Indisch Memorandum’ van Du Perrons Verzameld werk (1959).
Du Perron droeg ‘Van Kraspoekol tot Saïdja’ op aan Multatuli:
Aan de nagedachtenis
van MULTATULI,
facile princeps onder
deze belletristen
Zoals we reeds lazen, had Du Perron bij het schrijven van zijn bijdragen over de eerste jaren
van het Bataviaas Genootschap, Willem en Dirk van Hogendorp in het Bataviaasch
Nieuwsblad de hulp van Dirk de Vries gevraagd. In deze inleiding had hij ook kort aandacht
voor de oudste koloniale krant, de Bataviase Nouvelles en Politique Raissonnementen.
Indertijd had hij Batten gevraagd om te checken of in deze krant gedichten waren opgenomen.
Maar in deze door gouverneur-generaal Gustaaf van Imhoff in 1745 opgerichte krant waren
geen gedichten afgedrukt.597
 ‘De eerste dagen van het Bataviaasch Genootschp’
Met de komst van de Verlichting werd, uitgaande van het gelijkheidsbeginsel, de nadruk
gelegd op de individualisering en de emancipatie van de burger. De ontwikkelde burgerij
raakte geïnteresseerd in de verlichtingsidealen, zoals vrijheid en bevrijding uit de eigen
onmondigheid. In de Republiek werden genootschappen opgericht voor de beoefening van het
nieuwe gedachtegoed. Er werden wetenschappelijke, menslievende en educatieve evenals
dichtgenootschappen opgericht. De genootschappen gaven vaak een tijdschrift uit, veelal
Verhandingen genaamd. De genootschapsleden publiceerden er hun dicherlijke en
prozabijdragen in.
595 Du Perron 1948, 2e druk, p. 217.
596 Du Perron 1948, 2e druk, p. 217. Het manuscript ligt ter inzage in het Letterkundig Museum.
597 Van Imhoff zou de geschiedenis ingaan als een verlicht bestuurder die zich had ingezet voor de toelating van
het Lutheranisme in Oost-Indië. In Batavia had hij de onderwijsinstellingen het Seminarium en de Academie der
Marine had opgericht, en ook de Stadsdrukkerij (Zuiderweg 2002).
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Deze nieuwe ideeën bereikten ook Batavia. Op 24 april 1784 richtten Willem van
Hogendorp en Jacobus Radermacher en anderen het Bataviaasch Genootschap der Konsten en
Wetenschappen op.598 In zijn opstel ‘De eerste dagen van het Bataviaasch Genootschap’ had
Du Perron aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van dit genootschap. De aanleiding
voor de oprichting was de prijsvraag die door de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen in 1773 te Haarlem was uitgeschreven. Er werden antwoorden verwacht op
de vraag welke de beste middelen ter verbreiding van het evangelie in de koloniën konden
zijn. Het lid van de Raad van Indië Jan Vos wilde met de oprichting van particuliere
genootschappen gehoor geven aan de Haarlemse prijsvraag. Maar Radermacher en Van
Hogendorp waren hem voor. De organisatie van het genootschap was typisch van die tijd en
de verdeling en naamgeving van de functies gerelateerd aan de VOC. De directie werd
gevoerd door de gouverneur-generaal als opper-directeur en de raden van Indië als
directeuren. Het hoge kaderpersoneel was verplicht lid. Radermacher had het
genootschappelijk programma in het verlengde van de eveneens door hem opgerichte eerste
vrijmetselaarsloge in Oost-Indië ‘La Choisie’ (1761) een maçonnieke invulling gegeven. Er
was belangstelling voor sociale en wetenschappelijke vraagstukken en voor het schrijven van
een ‘Nederduytsch vaers’. Radermacher schonk het genootschap een huis aan de Kali Besar
met een tuin, een eigen bibliotheek en verzamelingen. Tot zijn repatriëring naar het vaderland
in 1783 was hij als eerste voorzitter de ‘ziel van de onderneming’, zoals Du Perron zijn inzet
noemde.599 De leden publiceerden in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap.
Volgens Du Perron vond De Haan de inhoud van de eerste afleveringen van dit tijdschrift
‘loodzwaar en slaapverwekkend’.600 Dat waren voornamelijk beschrijvingen van de
bezittingen van de VOC in Oost-Indië en de bestrijding van ziektes. In navolging van
vaderlandse genootschappen schreef het Bataviaasch Genootschap prijsvragen uit. ‘Men zou’,
zo vermeldde Du Perron, ‘geroerd kunnen zijn’ door de inzet van de ‘deftige en omslachtige
dilettanten’.601 Maar zij deden niet onder voor hun Europese tijdgenoten. Zij zijn de
baanbrekers van wat later de ‘koloniale renaissance’ zou worden genoemd.
De secretaris van het eerste uur was Josua van Iperen (1726-1780). Predikant Van Iperen
was op oudere leeftijd met zijn gezin in 1779 naar Batavia verhuisd. Hij werd gastvrij en
ruimhartig ontvangen door Radermacher en andere leden van het genootschap. Van Iperen
publiceerde in de Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap over de Javaanse taal en
de Javaanse geschiedschrijving en hij vertaalde de Javaanse historie Sadjara Radja Djawa.
Van Iperen was ook vaardig met de dichterspen en dichtte het lange gedicht ‘De
belemmeringen, treurzang’ met de volgende openingstrofen:
Waar ik mij keer, helaas!
waar ik mijne oogen wendde,
’t Is alles maar ellende;
Vernuft en kunst,
Ja, zelfs de schoone Poëzij.602
Als lid van diverse vaderlandse letterkundige genootschappen had Van Iperen zich de
dichtkunst eigen gemaakt. Meer toegespitst op Batavia was zijn ‘Toezang aan het Bataviaasch
Genootschap’ waarin hij de leden moed toedichtte:

598 Zuiderweg 1991 en 2005; Groot 2006A.
599 Verzameld Werk 1959, VII, p. 181.
600 Verzameld Werk 1959, VII, p. 182.
601 Verzameld Werk 1959, VII, p. 184.
602 Verhandelingen 1780, II, p. 151; Verzameld Werk 1959, VII, p. 185.
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Kunstmaecenen, kunstgenooten,
Neen! dez’ droeve jammerklagt
Mag Batavia niet stooten:
Pallas heeft hier grooter magt.603
 ‘Een lettré uit de achttiende eeuw Willem van Hogendorp’
Het materiaal dat Du Perron over Willem van Hogendorp had verzameld, publiceerde hij in
‘Een lettré uit de 18e eeuw Willem van Hogendorp. Brieven en verzen uit het Algemeen
Rijksarchief te ’s Gravenhage’ (1940). Hij had het opgedragen aan zijn vriend Job van Leur.
Zijn artikel werd ook opgenomen in De Vrije Bladen en postuum in zijn Verzameld werk.604
Du Perron karakteriseerde Willem van Hogendorp als een schrander, oppervlakkig en
eerzuchtig iemand die altijd over het nodige geld had kunnen beschikken. Maar toen Willem
van Hogendorp bij een verkeerde speculatie zijn geld had verloren, had hij op zijn
zevenendertigste besloten zijn fortuin te herstellen door in Compagniesdienst te treden. In vier
jaar tijds had hij een van de lucatiefste posities bij de VOC te pakken, namelijk die van
administrateur van het Compagniespakhuis op het eiland Onrust voor de Bataviase kust.
Daarmee voldeed Willem van Hogendorp aan het typische beeld van de VOC-dienaar die naar
Oost-Indië ging om zich te verrijken. Maar Van Hogendorp behoorde ook tot de Bataviase
elite met culturele, wetenschappelijke en sociale belangstelling. We lazen reeds over zijn
publicatie over de slechte behandeling van de slaven in de zedekundige novelle Kraspoekol.
Willem van Hogendorp beijverde zich ook voor de koepokinenting in Batavia, waarvoor hij
de novelle Sophronisba, of de Gelukkige Moeder door de Inëntinge van haar Dochters (1779)
had geschreven. Hij zette zich tevens in voor de bestrijding van de pokken met zijn
Redevoering der Inentinge tot de Ingezetenen van Batavia (1780). Deze toespraak en nog
enkele andere andere artikelen publiceerde hij in de Verhandelingen van het Bataviaasch
Genootschap. Nog voordat Willem van Hogendorp naar Batavia moest vertrekken, had hij
tussen 1770 en 1772 gecorrespondeerd met de samensteller van de Encyclopédie ou
Dictionaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Denis Diderot (1713-1784) en
met de encyclopedist en verlichtingsfilosoof François Marmontel (1723-1799). Dat verklaart
dan ook Van Hogendorps belangstelling voor de goede burger en voor een tolerante en
verlichte samenleving waarvan hij later in Batavia een voorstander zou zijn.
In ‘Een lettré uit de 18e eeuw Willem van Hogendorp’ publiceerde en besprak Du Perron
Van Hogendorps Franse en Nederlandse correspondentie met zijn vrouw Caroline van Haren
en zijn zoon Gijsbert Karel. Du Perron besloot zijn biografische aantekeningen met de
gedichten die Willem van Hogendorp in Indië voor zijn vrouw en zijn zoons Dirk en Gijsbert
Karel in het Frans en Nederlands had geschreven. Bijvoorbeeld met de ‘Morgengroet aan
mijn vrouw’ dat Willem in Rembang op 17 of 22 oktober 1774 had gedicht. De
openingsstrofe luidt:
Ontvang van Java’s kust mijn tedren morgen-groet;
‘K ben voor den Dageraed ter bed-stede uitgerezen,
En breng U d’offerhand’ van een verliefd gemoed,
Na mijn vernedering voor ’t machtige Opperwezen.605

603 Verhandelingen 1780, II, p. 161; Verzameld Werk 1959, VII, p. 185.
604 ‘Du Perron 1940; Verzameld Werk 1959, VII, p. 188-225.
605 Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 69 [Aanwinst 1922] 1760-1891, nummer toegang 2.21.008.69,
inventarisnummer 4 en Verzameld Werk 1959, VII, p. 225.
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 ‘Het leven van Dirk van Hogendorp’
Veel boeiender dan de vader Willem vond Du Perron het leven van zoon Dirk van
Hogendorp. Hij herkende in Dirk de koloniaal maar ook de romantische persoonlijkheid.
Diens biografie te beperken tot die van een ‘indisch belletrist’ zou daarom volgens Du Perron
‘te dwaas zijn’.606 Hij beschouwde Dirk als de schakel tussen de eerste generatie Van
Hogerdorp met Willem als representant en de derde generatie met Carel Sibrandus, de zoon
van Dirk, die later ook een bijzondere rol in de koloniale literatuur zou spelen. Du Perron
beoogde ook een hoofdstuk aan Carel Sibrandus van Hogendorp te wijden.
De onstuimige Dirk van Hogendorp had een gedegen militaire opleiding tot kapitein
genoten, maar had zich het meest bekwaamd in speelschulden, overspelige relaties en duels.
In 1783 was hij in dienst van de VOC getreden als tweede commandant van de
landingstroepen van de oorlogsvloot van J.P. van Braam (1737-1803). In 1784 was hij naar
Batavia gekomen, net op tijd om zijn vader Willem te begroeten en afscheid van hem te
nemen. Ze hadden elkaar zo’n tien jaar niet gezien. Willem stond op het punt naar Holland
terug te keren. In Batavia had Dirk al snel zijn oog op de jongste dochter van gouverneurgeneraal Alting laten vallen, maar de hoogste bestuurder vond Dirk niet zo’n geschikte partij.
En dus troostte Dirk zich met de dochter van de vice-president van de schepenen, Sirardus
Bartlo. Opportunistisch verruilde hij de militaire dienst voor de civiele dienst vanwege het
perspectief op de betere Compagniesbanen. In december 1785 trouwde hij de twaalfjarige
Margaretha Elisabeth Bartlo. Met zijn bruid verhuisde hij naar Patna (Bengalen) waar hij
vanaf 1786 tweede resident werd. In 1788 keerde Dirk om gezondheidsredenen met zijn gezin
terug naar Batavia. Daar liet Dirk iedere invloedrijke bestuurder weten dat hij gouverneur van
Java wilde worden en lid van de Raad van Indië.

Dirk van Hogendorp bij zijn terugkeer uit Indië enMargaretha Bartlo in Patna (Bengalen)

Vanwege zijn torenhoge ambities was Dirk voortdurend in intriges verwikkeld. Af en toe kon
zijn broer Gijsbert Karel hem vanuit het verre vaderland de reddende hand toesteken. Zijn
beschuldigingen over het wanbeheer door de hoogste bestuurders in Oost-Indië legde hij vast
in ‘Adres aan het volk van Nederland’ dat bestemd was voor zijn broer en de Nationale
Vergadering van de Bataafse Republiek. Maar zijn geschrift kwam in de handen van de
Bataviae bestuurders die zich uit hun netelige situatie wisten te redden door de schuld op Dirk
van Hogendorp af te schuiven. Ondanks de protesten van de Javaanse en Europese bewoners
van Java’s Oosthoek werd Dirk gevangen gezet. Aanvankelijk in Semarang, later in Batavia.
In juni 1798 wist Dirk te vluchten, al dan niet door zijn tegenstanders oogluikend toegestaan.
Aan boord van een Engels schip schreef hij de Brief van Dirk van Hogendorp, aan alle
606 Verzameld Werk 1959, VII, p. 226-233. Zie Du Perron-De Roos 1943; Paasman 1998; Fasseur 1999.
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vryheid en vaderland lievende Bataaven in Nederlandsch Oost-Indië (1799) en het Berigt van
den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indië en den handel op
dezelve (december 1799). Voor Dirk was het uitermate belangrijk zijn zaak in het vaderland te
laten onderzoeken zodat hij recht kon eisen: ‘Het Vaderland zal yzen – en my Recht doen
geworden’, want hij was ‘weezentlyk, niet alleen, volmaakt onschuldig’ en hij had de
Compagnie en ‘ons Vaderland trouw en eerlyk gedient’.607 Ook schreef hij een aanklacht in
dichtvorm getiteld ‘De verdrukte Bataaf aan zyn meede burgers’. Dit gedicht en de Brief van
Dirk van Hogendorp liet hij tijdens zijn vlucht naar Holland op eigen kosten in Bombay
drukken. Ze verschenen gebundeld als De verdrukte Bataaf aan zyne meede burgers daar op 9
januari 1799.
In het gedicht ‘De verdrukte Bataaf’ beschreef Dirk van Hogendorp de schande die hij
moest ondergaan bij zijn arrestatie en hij klaagde de Bataviase bestuurders aan, die hem
gevangen hadden gezet. De toon zette hij al in de eerste regels:
Den mensch is ’t eens gezet te sterven,
De dood verschrikt geen moedig man;
Maar vryheid, vaderland te derven,
Door vyandschap verwekten ban;
Te moeten zwerven in deez’ landen,
Geboeid met onverdiende banden,
Voor ieder een tot schand en spot:
Geen misdaad tot myn last gevonden,
Dog ’t Burger-recht in my geschonden:
Dit is myn ongelukkig lot!608
Terug in Holland bewerkte Dirk de zedenkundige novelle van zijn vader Willem tot het
toneelstuk Kraspoekol; of de slaaverny. (Een tafereel der zeden van Neerlands Indiën). Reeds
in 1796, nog in Soerabaja had Dirk al gepleit voor de opheffing van de slavernij in Oost-Indië
met Proeve over den Slaven Handel en de Slavernij in Nederlandsch Indien. Benevens een
ontwerp om dien Eerloosen Handel ten eersten te verbieden; en ook de slavernij zelve in der
tijd geheel af te schaffen.609
Met de benoeming van Lodewijk Napoleon als koning van Holland in 1806 hoopte Dirk
van Hogendorp als gouverneur-generaal610 naar Oost-Indië terug te kunnen keren. Maar de
keuze viel op Herman Daendels (1762-1818) en Dirk werd benoemd tot minister van Oorlog.
Daarmee was Dirks terugkeer naar Indië definitief voorbij. Hij had zich de nodige vijanden
gemaakt ‘door zijn ambitieuze, hoogmoedige, driftige, impulsieve en opportunistische
optreden’.611 Aan de basis van zijn conflicten met de Bataviase bestuurders lagen hebzucht en
jaloezie. Gezien Dirks vele aspiraties en handelen was het niet vreemd dat Du Perron werkend
aan zijn publicatie over Eduard Douwes Dekker gecharmeerd was geraakt van Dirk van
Hogendorp. Hij wees op beider karaktereigenschappen, namelijk hoogmoed en

607 Hogendorp, Dirk. Brief van Dirk van Hogendorp, aan alle vryheid en vaderland lievende Bataaven in
Nederlandsch Oost-Indië (1799), p. 25. Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 019 Van Alphen en Engelhard
[Derde deel; Aanwinst 1941] 1760-1891, nummer toegang 2.21.010, inventarisnummer 4.
608 Dirk van Hogendorp 1799, p. 1.
609 Opgenomen in Dirk van Hogendorp. Stukken, raakende den tegenwoordigen toestand der Bataafsche
beztitingen in Oost-Indië en den handel op dezelve. Den Haag en Delft, 1801, p. 451-464.
610 Paasman 1998, p. 48. Op 25 oktober 1785 schreef Dirk vanuit Batavia aan zijn broer Gijsbert Karel: ‘c’est
un Roi, un Monarque; il commande à des Souverains, les couronne et les dépose à son gré! Et cependant il peut
rester bon citoyen, serviteur fidèle de l’État’ (E. du Perron-de Roos 1943, p.141).
611 Paasman 1998, p. 43.
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impulsiviteit.612 Voor Du Perron luidde Dirk van Hogendorp een nieuwe periode in de
koloniale geschiedenis in. In tegenstelling tot Jan Pietersz Coen beschouwde Dirk van
Hogendorp de Javaan als een mens die niet lui was. Nog vóór Eduard Douwes Dekker was hij
er een voorstander van de Javaan particulier grondeigendom, vrijheid van persoon en
rechtszekerheid te geven evenals vervanging van de gedwongen landrente, afschaffing van de
herendiensten, het Compagniesmonopolie en de emolumenten van het Compagniespersoneel
en de verhoging van salarissen voor de Javanen.613 Du Perron was gefascineerd geraakt door
het leven van Dirk van Hogendorp en wilde een boek over hem publiceren, aanvankelijk
getiteld Ontdekking van den Javaan en later als Zich doen gelden. Maar door zijn overlijden
bleef het bij een plan.614
 ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’
Na de Compagniesdienaren Van Iperen en vader en zoon Van Hogendorp had Du Perron ook
al zijn hoofdstukken gereed over de auteurs die niets met de Compagnie van doen hadden.615
Evenals voor De muze van Jan Companjie had Du Perron voor ‘Van Kraspoel tot Saïdjah’
een titelgravure voor ogen. Thomas Nix had al een ontwerp gemaakt.

Ontwerp van de titelgravure voor ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ (Thomas Nix)

In zijn voorwoord bij ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ bestempelde Du Perron het jaar 1780 als
het begin van een nieuwe geest in het vaderland en in Oost-Indië: de Verlichting die via het
liberalisme naar de ethische politiek zou leiden, en het Cultuurstelsel dat een voortzetting zou
zijn van de Compagniestijd. Deze invalshoeken zijn ook in de teksten terug te vinden. Du
Perron liet de nieuwe tijd inluiden door Kraspoekol; de droevige gevolgen van eene te verre
gaande strengheid jegens de slaven, het protest van Willem van Hogendorp tegen de
612 Paasman 1998, p. 48.
613 Verzameld werk 1959, VII, p. 229.
614 Op 9 augustus, 17 september, 11 en 12 oktober en 3 december 1937 en 31 januari 1938 legde Du Perron zijn
plan aan Jan Greshoff voor om in zes afleveringen als voorpublicatie in Groot Nederland te publiceren (Brieven
1981, VII, p. 89, 124, 140-141, 220 en p. 277). Van deze reeks verhalen met de titel De onzekeren is alleen
Schandaal in Holland (1939) verschenen. Zie ook Paasman 1998, p. 48.
615 Dat waren: Bruno Daalberg (pseudoniem van Petrus de Wacker van Son (1758-1818), Jan Frederik Helmers
(1767-1813), Carel (C.S.W.) van Hogendorp (1788-1856), Wolter (W.R.) van Hoëvell (1812-1879), Willem
(W.L.) Ritter (1792-1866), Salomon van Deventer (1816-1891), schoolmeester J. van Soest (1807-1850), Franz
(W.F.) Junghuhn (1809-1864), Louis (L.J.A.) Tollens (1820-1874) en Jan (J.F.G.) Brumund (1814-1863).615 Van
deze dichters zijn Petrus de Wacker van Son en Jan Frederik Helmers nooit in Indië geweest. Paasman 1990B, p.
217. Zie Paasman en Van Zonneveld 1992, p. 42-45 voor L.J.A. Tollens en Paasman en Van Zonneveld 2014.
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behandeling door de slaveneigenaren van hun uit Indië afkomstige slaven. Hij beschouwde
deze novelle als ‘het ontwaakte besef van, de strijd voor, de “menselijke waardigheid” van de
Javaan’.616 Volgens hem zag menig Nederlander, een onbewuste naneef van het
Compagniespersoneel, zich ‘verplicht de taal van de Verlichting te spreken’.
Bij het samenstellen van zijn bloemlezing, zo vermeldde Du Perron in zijn voorwoord, had
hij van zijn oorspronkelijke opzet moeten afzien. In plaats van een overzicht met voorbeelden,
had hij ervoor gekozen ‘de lezer beter te laten proeven wat de auteurs zelf te zeggen
hadden’.617 Maar hij deed het ook om praktische redenen omdat niet alle besproken literatuur
nog verkrijgbaar was. Hij kon zich ook niet laten leiden door het begrip ‘literaire schoon’,
omdat er in Indië minder belangstelling was voor literair talent. Men had, volgens hem, alleen
belangstelling als een auteur een gebeurtenis al dan niet goed had weergegeven. Daarom kent
‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ evenals De muze van Jan Companjie historische en
sociologische invalshoeken.

Du Perrons ontwerp voor de titelpagina’s voor ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’

Vervolgens ging Du Perron in op de opmerkingen van enkele critici op De muze van Jan
Companjie. Hij kon zich niet vinden in hun commentaar, dat hij zich had moeten beperken tot
schrijvers die in Indië waren geweest. Hij vond het belangrijk ook te laten zien hoe hun
tijdgenoten in Holland over Indië hadden gedacht. En tegelijkertijd hoeveel Nederlanders in
Indië tijdens hun Indische jaren Nederlander waren gebleven. In dat geval, zo betoogde hij,
was de notie ‘“Indië in de nederlandse belletrie” zuiverder dan “Nederlandse belletrie van
indisch gasten”’’.618 Daarom had hij zich in De muze van Jan Companjie bij zijn aandacht
voor de Chinezenmoord in 1740 niet beperkt tot een Bataviase schrijver maar vond het ook
nodig het gedicht van Willem van Haren af te drukken over het wrede optreden van het
Compagniepersoneel. Zoals hij in De muze van Jan Companjie ‘het gebral’ van
Compagniesrijmelaars van minder belang vond dan het treurspel Agon, Sulthan van Bantam
(1769) van Onno Zwier van Haren, zo vond hij in het beoogde tweede deel van ‘Van
Kraspoekol tot Saïdjah’ de kijk van E.J. Potgieter (1808-1875) op Indië – ‘het mengsel van
liberaal Hollanderschap met de historische trots op Jan Compagnie’ – belangrijker dan de
gedichten over Indische landschappen en gebeurtenissen.
Het eerste deel van Du Perrons bloemlezing ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ behandelt de
periode 1780-1848 en het tweede deel de jaren 1848-1860. Het eerste deel inclusief het
616 Verzameld werk 1959, VII, p. 176.
617 Verzameld werk 1959, VII, p. 177.
618 Verzameld werk 1959, VII, p. 178.
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voorwoord is opgenomen in deel zeven van Du Perrons Verzameld werk. Nix had immers de
drukproeven hiervan al klaar.
In de afsluiting bedankte hij Fred Batten, Dirk de Vries en de assistent van de bibliotheek
van het Bataviaasch Genootschap, zijn ‘oude vriend Mas Patah […] wiens geheugen keer op
keer onmisbare diensten bewees’.
Du Perrons aantekeningen, kopij, drukproeven en documentatie worden bewaard in het
Literatuurmuseum in Den Haag. Paasman heeft gepleit voor ‘een postume uitgave [die] niet
alleen als ‘eerbetoon’ (of zelfs delging van een ‘ereschuld’) op zijn plaats zou zijn, maar
bovendien zinvol voor de bestudering van de Indische letteren’.619

619 Paasman 1990B, p. 220 en p. 222 n. 48.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

16  Rob Nieuwenhuys (1908-1999)
In 1938 stapte Eddy du Perron letterlijk en figuurlijk het leven van Rob Nieuwenhuys binnen.
In retrospectieve haalde Nieuwenhuys de herinnering op aan deze voor hem uitermate
belangrijke gebeurtenis:
Op een avond hoorden we voetstappen op het krikil (kleine losse steentjes) en vanuit
het donker kwam een nogal gezet Indisch heertje tevoorschijn. ‘Ik ben Du Perron’, zei
hij, ‘ik kom kennis maken’, in een onvervalst Bataviaas accent! Ik wist niet wat ik zag
en hoorde. Hij leek wel een spookgestalte. Dàt was hij dus in levende lijve. Die
ontmoeting werd het begin van vele dingen die ik ging ondernemen.620
Evenals Du Perron was Rob Nieuwenhuys geboren en getogen in Indië en ook hij vertrok op
latere leeftijd definitief naar het vaderland. Desalniettemin zou Nieuwenhuys, zoon van een
Hollandse vader en een moeder die door haar Javaanse grootmoeder was opgevoed, dankzij
zijn Javaanse lijfbaboe nènèk Tidjah zich zijn levenlang een ‘Indische jongen’ voelen.621
Nieuwenhuys meende dat een Indische jeugd een bepalende factor was voor het onderscheid
tussen schrijvers die in Indië waren geboren en getogen en schrijvers voor wie dat niet gold en
die al dan niet een band met Indië hadden.
Rob Nieuwenhuys was geboren in Semarang. Hij bracht zijn kinderjaren door in Batavia
waar zijn vader werkzaam was in Hotel Des Indes aan het Molenvliet, aanvankelijk als
medewerker (1909) maar later als directeur (1912). In 1921 was Rob met zijn ouders en
jongere broer Roelof voor de eerste keer met verlof in Holland. Ze verbleven in Den Haag. Na
zijn terugkeer bezocht Rob de HBS in Soerabaja waar hij voor het eerst les kreeg in literatuur.
Zijn liefde voor de letteren was geboren en Rob besloot na zijn eindexamen (1927)
Nederlands te gaan studeren. Toen zijn ouders van plan waren zich definitief in Holland te
vestigen, schreef Rob zich in 1928 bij de Leidse universiteit in, maar hij hield het na een jaar
voor gezien.622 Hij stapte over naar de MO-opleiding. In december 1934 haalde hij de akte
Nederlands.
In 1935 keerde het gezin Nieuwenhuys terug naar Indië waar zijn vader een klein hotel in
Tjibadak op West-Java uitbaatte. Rob kreeg vrij snel een aanstelling als leraar op zijn
vroegere HBS in Soerabaja die hij weldra verruilde voor een school in Djokjakarta en tien
maanden later voor het Koning Willem III gymnasium in Batavia. Omstreeks 1930 had Rob
Nieuwenhuys in Den Haag Fried van Bommel (1910-1995) leren kennen. Ze trouwden op 23
juli 1935.623 In Batavia werd hun oudste zoon geboren. Maar na het verlies van dit kind vroeg
620 Nieuwenhuys 1986, p. 6.
621 Zie over Rob Nieuwenhuys: Nieuwenhuys in Nieuwenhuys 1982A, p. 10-32; Koets in Nieuwenhuys 1982A,
p. 33-44, m.n. 37 (cit.); Jaquet in Nieuwenhuys 1982A, p. 83-92; Termorshuizen in Nieuwenhuys 1982A, p. 99106, Spoor in Nieuwenhuys 1982A, p. 147-161; Visser 1992; Nieuwenhuys 1995; Termorshuizen in Bert
Paasman, Hans Teeuw, Gerard Termorshuizen en Peter van Zonneveld 1998, p. 86-90; Van Zonneveld 1999;
Van Zonneveld 2000; Kuitenbrouwer 2001, p. 208-212; Termorshuizen 2002; Scholten 2002; Termorshuizen
2003, Nieuwenhuys 2005; Termorshuizen 2013.
622 In Leiden volgde Rob Nieuwenhuys colleges Grieks en Latijn, wat doet vermoeden dat hij zich voorbereidde
op het Staatsexamen. Een HBS gaf immers geen toegang tot de universitaire studie Nederlandse taal- en
letterkunde (Termorshuizen 2002, p. 151).
623 Johanna Frederika van Bommel was in Gombong (Java) geboren en in Indië opgegroeid. Fried volgde vanaf
1924 middelbaar onderwijs in Holland. Zelf publiceerde Fried in Tong Tong als Myana de bijdrage
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hij overplaatsing naar Semarang. Anders dan je van een Indische jongen zou verwachten,
moest Rob na acht jaar Holland toch weer aan Indië wennen. Na twee jaar Semarang wachtte
hem zijn aanstelling aan de Literaire Faculteit in Batavia waar hij Nederlandse taal- en
letterkunde doceerde.624
Tijdens zijn Indische jaren sloot Nieuwenhuys zich aan bij de Indisch Sociaal
Democratische Vereeniging (ISDV) en bij het anti-koloniale tijdschrift Kritiek en Opbouw,
het tijdschrift van Du Perron. Hij ontmoette Raden Mas Setiadjit Soegondo (1907-1948) een
politicus, die later een belangrijk aandeel had bij de onafhankelijkheid van de Republik
Indonesia.625

Rob Nieuwenhuys (1940)

In november 1940 was hij betrokken bij de oprichting van het progressieve maandblad De
Fakkel (november 1940-december 1941) waarin ook jonge Indonesiërs schreven. Dit
tijdschrift was opgericht nadat de Duitsers in 1940 Nederland waren binnengevallen, zodat
Indië afgesneden raakte van de literare ontwikkelingen in het moederland. Nieuwenhuys trad
vanaf het vierde nummer toe tot de redactie. Na de Japanse aanval op Pearl Harbour op 7
december 1941 werden de redacteuren gemobiliseerd waardoor dit cultureel-letterkundig
tijdschrift ophield te bestaan.626

‘Handwerken, als de dag begint’. In: Tong Tong 12 (1968) 13, 15 januari, p. 12. Zoals Nieuwenhuys zich zijn
bezoeken aan Du Perron herinnerde, zo herinnerde Lilian Ducelle, de weduwe van Jan Boon alias Tjalie
Robinson, de oprichter van het tijdschrift Tong Tong, in haar in memoriam voor Fried van Bommel hun bezoek
aan Rob en Fried Nieuwenhuys op de Stadionweg 198 2 in Amsterdam: ‘Het was erg koud, hartje winter en hun
huiskamer binnenstappend was het of ik weer in Indië was. De keuze van meubilair, de foto’s, al die kleine
tètèkbenk [rommel - az] zonder overdaad smaakvol hier en daar neergezet, maar vooral de kleur, brachten die
sfeer van vertrouwelijkheid. […] Rob had gekookt, heel eenvoudig rijst met twee gerechten […]’. Zie ook
Ducelle 1995.
624 De faculteit opende op 4 december 1940 officieel haar deuren (Koets in Nieuwenhuys 1982A, p. 36).
625 Setiadjit Soegondo was in Indië ook bekend als tangodanser en winnaar van danswedstrijden. Voordat hij in
1939 naar Nederland kwam, was hij voorzitter van de Partai Indonesia. In Nederland werd Setiadjit lid en later
voorzitter van de Indonesische studentenvereniging Perhimpunan Indonesia. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
was hij ondergedoken en maakte als voorman deel uit van het Indonesisch verzet. Hij was bevriend met de eerste
naoorlogse minister-president Willem Schermerhorn en lid van de Tweede Kamer (1945-1946). Hij was de latere
voorzitter van Partai Buruh Indonesia (socialistische partij), adviseur van de Indonesische delegatie tijdens de
Hoge Veluwe Conferentie (14-24 april 1946) over de onafhankelijkheid van Indonesië, viceminister in het derde
kabinet van Sjahrir (1946) en in het kabinet van Sjariffoedin (1947-1948), en met Willem Schermerhorn de
geestelijk vader van het Akkoord van Linggadjati (25 maart 1947). Zie H.A. Poeze. Verguisd en vergeten. Tan
Malaka, de linkse beweging en de Indonesische revolutie. 3 delen. Leiden 2007, p. 723-735;
www.hermankeppy.com; www.parlementent.com.
626 Zie Koets in Nieuwenhuys 1982A, p. 33-44 voor Nieuwenhuys en De Fakkel.
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Medio december 1941 werd Nieuwenhuys gemobiliseerd als soldaat-ziekendrager. Na de
capitulatie van Nederlands-Indië in maart 1942 verbleef hij drieënhalf jaar als
krijgsgevangene in de interneringskampen Bandoeng, Tjilatjap, Tjimahi en Batavia.627
Na de Japanse capitulatie ging hij met zijn gezin en zijn moeder voor een recuperatieverlof
naar Holland. Omdat hij geen inkomsten had, moest Nieuwenhuys vrijwel meteen aan de slag.
Hij werd leraar op een middelbare school. Toch vond hij ook tijd voor de literatuur. Hij
ontmoette schrijvers en publiceerde in diverse tijdschriften. Maar het wonen en werken in
Holland viel hem niet mee en hij besloot in 1947 met zijn gezin naar Indonesië terug te keren.
Hij zocht oude vrienden op en maakte ook nieuwe Indonesische vrienden in zijn woning aan
de Van Heutz Boulevard in Batavia (nu Jalan Teuku Umar Menteng). Zijn werkzaamheden op
het Departement van Onderwijs combineerde hij met die van redactiesecretaris van het literair
cultureel-maandblad Oriëntatie (november 1947).628 Hij schreef wekelijks in de
Nederlandstalige Indonesische ochtendkrant De Nieuwsgier over literatuur.629 In de zomer
van 1952 had hij met zijn gezin Indonesië voorgoed ingeruild voor Holland. Hij werd leraar
Nederlands in Amsterdam.630
Nieuwenhuys sloot zich aan bij het tijdschrift Libertinage tot de opheffing ervan in
1953.631 Inmiddels was zijn naam als redacteur van Oriëntatie hem vooruitgesneld. Uitgever
Geert van Oorschot (1909-1987) die de oprichting van een literair tijdschrift overwoog, had
juist daarom zijn oog op Nieuwenhuys laten vallen. Vanaf het eerste tot en met het laatste
nummer in het eerste verschijningsjaar 1954 van het maandblad Tirade kreeg Nieuwenhuys
als redactiesecretaris veel te stellen met zijn mederedacteuren en de uitgever.632 In die tijd had
Nieuwenhuys ook last van neerslachtige buien en lichamelijke kwalen, wat niet vreemd was
na zijn Japanse internering en zijn definitieve vertrek uit Indonesië. Na een jaar hield hij het
bij Tirade voor gezien.
Tijdens zijn aanstelling op de Gerrit van der Veen MMS kreeg Nieuwenhuys in 1959 een
tweejarig studieverlof voor het samenstellen van een Indisch fotoboek. Dat jaar verscheen van
hem Tussen twee vaderlanden en Maurits, zijn eerdere publicatie over P.A. Daum. Al eerder
had hij als E. Breton de Nijs zijn herinneringen aan zijn Indische familie in romanvorm
gepubliceerd als Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum (1954).633 Het studieverlof
stelde hem in staat een fotoboek als eerbetoon aan het Indië uit zijn jeugd samen te stellen.
Eveneens gebruikmakend van zijn pseudoniem E. Breton de Nijs publiceerde hij in 1961
Tempo doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië (1870-1914). De foto’s voor dit
boek waren afkomstig uit de fotocollectie van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde. De band met dit instituut was daarmee gelegd. In 1963 stapte Nieuwenhuys

627 Zijn internering beschreef Nieuwenhuys in retrospectieve in Een beetje oorlog. Java 8 december 1941-15
november 1945 (1979).
628 Dolk 1988.
629 De Nieuwsgier verscheen vanaf 1946 tot 1957 (Termorshuizen 2011, p. 690) toen president Soekarno de
Nederlanders en Indisch-Nederlanders sommeerde zijn land te verlaten.
630 Eerst als leraar op de Eerste Openbare Handelsschool aan het Raamplein en later op de Gerrit van der Veen
MMS. Zijn onorthodoxe opvatting over het literatuuronderwijs – voorlezen, literatuur maakt deel uit van het
leven, literatuur roept emoties op – en zijn hartelijke omgang met de leerlingen, maakte hem bij de scholieren
geliefd’ (Termorshuizen 2002, p. 156). Zie ook K. Schippers in Nieuwenhuys 1982A, p. 75-82.
631 Libertinage verscheen vanaf 1948. Henk van Galen Last (1921-1989), een van de redacteuren en in Djakarta
werkzaam voor de Stichting Culturele Samenwerking (Sticusa), ontmoette Rob Nieuwenhuys in 1950. Zie Calis
2001, p. 206-207.
632 De andere redactieleden waren Pierre Vinken (1927-2011), Joop Goudsblom (1932), Jan Eijkelboom (19262008), J.W. Smit (1930-2006) en Jan Emmens (1924-1971). Zie Fransen 2003.
633 In Libertinage 6 (1953) 4, p. 291-307 verscheen hoofdstuk 6 ‘Naar patria’ uit Vergeelde portretten als
voorpublicatie.
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over naar het KITLV, dat aanvankelijk in Den Haag en later in Leiden was gevestigd. Hij
stond aan het hoofd van wat de ‘Afdeling Nieuwenhuys’ werd genoemd.634
Het tijdschrift Tong Tong dat zich afficheerde als ‘Het enige Indische blad ter wereld’ met
de leus ‘onafhankelijk, trouw branie ondernemend’, wist Nieuwenhuys te strikken voor
bijdragen. Tussen 1963 en 1964 publiceerde Nieuwenhuys in Tong Tong de vierdelige reeks
‘Op zoek naar het land van herkomst’ over E. du Perron. Nieuwenhuys en de oprichter van
Tong Tong Tjalie Robinson, die eigenlijk Jan Boon heette, kenden elkaar nog uit
Indië/Indonesië. In het najaar van 1967 beloofde Tjalie Robinson een aantal afleveringen over
de ‘Indische letterkunde’ van Rob Nieuwenhuys te publiceren. Tong Tong, vanaf 1978
Moesson geheten, werd Nieuwenhuys’ thuisbasis.
Nog eenmaal zou Nieuwenhuys Indonesië terugzien. Dat was in 1971.635 Juist tijdens zijn
verblijf in Jakarta werd het Hotel des Indes uit zijn jeugd gesloopt. Hij wilde vooral het
moderne Indonesië bezoeken en vermeed daarom zijn vroegere woonplaatsen Soerabaja en
Semarang. In 1973 ging Rob Nieuwenhuys met pensioen. Nu had hij alle tijd voor zijn
publicaties over de Nederlande en Indische-Nederlandse literatuur en de nieuwe uitgaven van
zijn fotoboeken.
Halverwege 1975 nodigde de redactie van De Engelbewaarder Nieuwenhuys uit mee te
werken aan haar tijdschrift. Hij werd allereerst gevraagd vanwege zijn kennis over ‘de vele
intrigerende randfiguren uit de Indische bellettrie’. Nieuwenhuys voelde zich er thuis en
droeg regelmatig ideeën aan. Het laatste nummer van De Engelbewaarder in 1982 was gewijd
aan de animator van de Indische literatuur.636 Omdat Nieuwenhuys zichzelf tot de periferen
rekende – hij vond zichzelf een randfiguur tussen literatuur en wetenschap of een randfiguur
vanwege zijn eigen afkomst – kreeg dit nummer de titel ‘Leven tussen twee vaderlanden’.
Eind 1985 was Nieuwenhuys een van de iniatiefnemers van het tijdschrift Indische
Letteren, een uitgave van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Tot zijn tachtigste
verjaardag was Rob Nieuwenhuys regelmatig aanwezig bij de door de Werkgroep
georganiseerde lezingenmiddagen.
 ‘Balans van de Oostindische bellettrie (1930-1940)’
Du Perron en Rob Nieuwenhuys kenden elkaar in ieder geval vanaf december 1936.
Nieuwenhuys was toen als leraar verbonden aan de Koning Willem III in Batavia. Du Perron
had Rob verzocht of die een exemplaar van Daums boek Hoe hij Raad van Indië werd aan de
bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap wilde schenken.637

634 Volgens Kuitenbrouwer (2001, p. 210) trad Nieuwenhuys in 1963 in dienst, volgens Jaquet (Tjoeng 1981, p.
175) was dat in 1964. Later heette de afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesië.
635 In november 1971 was Rob Nieuwenhuys in Indonesië als lid van de adviescommissie voor een culturele
samenwerking tussen Nederland en Indonesië. Hij zocht toen oude vrienden op en sprak met Indonesische
schrijvers, beeldend kunstenaars, musici en dansers over samenwerking (De Vries 1972. Zie ook Lapian en
Termorshuizen in Nieuwenhuys 1982A, p. 97-98, p. 99 en p.103-105.
636 Thijs Wierema p. 7 (cit.)-8 in Nieuwenhuys 1982A. Nieuwenhuys sprak niet over randfiguren maar over
‘periferen’. Dit tijdschrift was een samenwerking met het Amsterdamsch Literair Café De Engelbewaarder. De
redactie vond een aantal bekenden uit Nieuwenhuys’ omgeving bereid tot het schrijven van een bijdrage,
waardoor de uitgave het karakter van een liber amicorum kreeg. Medewerkers waren onder meer P.J. Koets
(vriend, redacteur van Kritiek en Opbouw en mederedacteur van De Fakkel), Leo Vroman (de kampjaren), Joop
van den Berg (publicist over de Indische litertatuur), K. Schippers (ex-leerling), Frits Jaquet (medewerker
Spiegel van de Oost-Indische literatuur en collega KITLV), A.B. Lapian (Indonesisch maritiem-historicus
verbonden aan het Indonesisch onderzoeksinstituut LIPI), Gerard Termorshuizen (als voormalig stagiair in de
Indische literatuur ingewijdene en latere collega KITLV), E.M. Beekman (ook vertaler van Vergeelde
portretten), H. Baudet (recensent van de Oost-Indische spiegel) en Dorothée Buur (medewerker Spiegel van de
Oost-Indische literatuur en collega KITLV).
637 Du Perron speelde hierbij op Nieuwenhuys’ gemoed toen hij hem schreef: ‘Vindt u niet dat het de plicht is
van ons, Daum-apprecieerders, om een ex. van dit boek te vinden en dat aan het Gen. aan te bieden? (24
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Behalve de kennismaking in 1938 op het platje van zijn woning in Meester Cornelis
(Batavia), herinnerde Nieuwenhuys zich ook nog een andere ontmoeting met Du Perron:
In begin 1938 voor het eerst in Djakarta, dat toen nog Batavia heette. Hij zag er in
werkelijkheid Indischer uit dan in de voorstelling die ik van hem gemaakt had na
lezing van Het land van herkomst. Hij sprak het Nederlands met een licht, maar toch
voor mij duidelijk hoorbaar Bataviaas-Maleis accent, maar meer nog dan zijn spraak
was het het timbre van zijn stem dat er het specifiek Indische aan gaf. Ook in zijn
bewegingen was hij een Indische jongen. Zo was hij voor zijn vrij gezette postuur
bijzonder lenig. Hij kon een hele tijd op zijn stoel zitten met één been opgetrokken en
onder zich gevouwen. Liever dan op een stoel leek hij op een bank of divan te zitten,
op een wijze, zó specifiek Indisch, dat er nauwelijks een Nederlands woord voor te
vinden is, wel een Javaans: het woord ‘silo’. Het Indische viel ons allen op die hem
toen voor het eerst in Indië ontmoetten.638
Ze spraken over Du Perrons jeugdjaren, zijn vrienden van vroeger, oude Indische landhuizen,
de Indische geschiedenis en natuurlijk de Indische bellettrie. Nieuwenhuys herinnerde zich
hun gezamenlijke maaltijden in de kota. En ook zijn bezoek met zijn vrouw Fried bij Du
Perron thuis:
maar het beeld dat mij het meeste is bijgebleven, is dat van ons eerste bezoek op die
‘moderne’ Indische flat aan het Molenvliet. Hij paste er helemaal niet in. Alleen van
dit bezoek heb ik een indruk overgehouden van een vervreemding aan zijn omgeving.
En deze vervreemding was essentieel voor zijn verblijf in Indië, meer dan de
herkenning’.639
Gezien Nieuwenhuys’ belangstelling voor Daum, vond Du Perron het heel normaal dat Rob
een artikel over Daum zou schrijven. Hij had de titel al bedacht. Vervolgens brak Du Perron
in zijn brief aan Menno ter Braak en Jan Greshoff een lans voor Nieuwenhuys en diens
belangstelling voor Daum. Hij beval hem aan als een ‘jonge leeraar […] die ik ken en die heel
geschikt en lang niet stom is’ en capabel voor een publicatie in hun tijdschrift Groot
Nederland.640 Toen Ter Braak en Greshoff hadden ingestemd, nodigde hij Nieuwenhuys
meteen uit voor het op te richten tijdschrift Noesantara.641 Een jaar later introduceerde Du
Perron hem aan Batten: ‘Nieuwenhuys heet Robby, niet Rolf, en in Indië kind geweest. Een
aardige vent voor wie de literatuur leeft’.642
Rob Nieuwenhuys leek voor Du Perron de aangewezen persoon om met hem het lemma
over ‘Literatuur van Nederlands-Indië’ in de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië te
schrijven. Het zou er feitelijk op neerkomen dat Nieuwenhuys in zijn eentje al het werk zou
moeten doen. We lazen dit reeds en ook dat het bij een voorstel was gebleven en het lemma
niet door hen beiden werd geschreven.
Maar de meest belangrijke opdracht die Du Perron voor Nieuwenhuys in petto had, was de
bezorging van zijn beoogde derde deel van zijn Indische bloemlezing ‘Van Kraspoekol tot
Saïdjah’ samen met zijn assistent Fred Batten. We lazen reeds Du Perrons opdracht aan Fred
december 1936, Brieven IX 1990, p. 224; ook Snoek 2005, p. 890). Blijkbaar hadden ze eerder contact over
Daum gehad. Maar die correspondentie is niet meer vindbaar. Zie ook Snoek 2005, p. 890 en p. 1176 n.79-80.
638 Nieuwenhuys 1963, I, p. 134-135. Silo betekent zitten in kleermakershouding.
639 Nieuwenhuys 1963, II, p. 248.
640 Brief 8 juli 1938 (Brieven 1981, VII, p. 408); Snoek 2005, p. 891.
641 Brief 1 augustus 1938 (Brieven 1981, VII, p. 420). Het tijdschrift werd niet gerealiseerd.
642 Brief 1 juni1939 (Brieven 1984 VIII, p. 197). Hij vermeldde Nieuwenhuys’ adres in Semarang: Soenarioweg
11a (Brief 20 juni1939), (Brieven 1984, VIII, p. 208). Zie ook Snoek 2005, p. 891.
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Batten.643 Als een ware koppelaar had Du Perron Nieuwenhuys bij Batten geïntroduceerd als
een vriend voor het geval Batten naar Indië zou komen.644 Zoals we reeds zagen is Du Perrons
‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ nooit in druk verschenen.
Zoals F. de Haan indertijd Du Perron in aanraking had gebracht met de
Compagniesliteratuur, zo gidste Du Perron op zijn beurt Nieuwenhuys naar en door Indisch
letterland. Na zijn artikel over Daum en de bijdragen in het tijdschrift Kritiek en Opbouw
achtte Du Perron de tijd rijp dat Nieuwenhuys een geschiedenis van de ‘Indische bellettrie’
zou schrijven.645
Nadat Du Perron in mei 1940 plotseling was overleden, vond D.M.G. (Marcel) Koch,
oprichter van het onafhankelijk democratisch tijdschrift van Nederlandse en Indonesische
intellectuelen Kritiek en Opbouw, het noodzakelijk dat vrienden Du Perron zouden
herdenken. 646 Ook Rob Nieuwenhuys was door Koch gevraagd voor een bijdrage.
Nieuwenhuys herinnerde zich in zijn in memoriam hoe Du Perron intellectueel superieur aan
zijn vrienden was. Du Perron ‘bezat een waarlijk luciede intelligentie en een onfeilbaar gevoel
voor “menselijke waardigheid”’. Hij was ook ‘allerminst “fatsoenlijk”; hij kon als het er
omging bepaalde waarde verdedigen, “bekken” op een wijze, die de burger ontstelde en
ergerde’. Nieuwenhuys zou Du Perrons ‘“vrienddragend hart”’ zich blijven herinneren
evenals diens ‘trouw, zijn sympathie voor de Indonesiër’. Hij zou in geen geval willen dat met
Du Perrons overlijden, Bep de Roos door Du Perrons vrienden zou worden vergeten.
Met zijn artikel ‘Balans van Oostindische bellettrie (1930-1940)’ in het januarinummer van
De Fakkel (1941) gaf Nieuwenhuys postuum gehoor aan Du Perrons wens. Met ingang van
het vierde nummer van dit tijdschrift was hij schoorvoetend tot de redactie toegetreden.
Blijkbaar voelde Nieuwenhuys zich niet thuis in de redactie met merendeels hoge ambtenaren
die samen de sociaal-culturele bovenlaag van Batavia vormden.648 Desondanks liet hij zich
benoemen tot redactiesecretaris. Zijn voorganger had geen letterkundige achtergrond. De
Fakkel verscheen tot de Japanse bezetting in 1942.
In zijn bijdrage gaf Rob Nieuwenhuys niet alleen zijn mening over zijn illustere
voorgangers op de Oost-Indische literatuur, hij breidde het corpus Indisch-Nederlandse

643 ‘Als ik dus doodga of zoo, moeten Robbie Nieuwenhuys en jij dit deel maar samen bezorgen en afmaken,
onder de contrôle van Bep! Zal je dat doen?’ (Brief 20 juli 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 224).) In de Du Perroncollectie in het Letterkundig Museum bevinden zich Du Perrons notities dat de bloemlezing postuum zou moeten
worden uitgegeven door R. Nieuwenhuys, D. de Vries of F. Batten – onder controle van Elisabeth de Roos;
Paasman 1990B, p. 222 n. 37).
644 ‘Je kunt het hier toch nog proberen, als je leeraar moet spelen of zo. Ik heb hier al een vriend voor je:
R(obby) Nieuwenhuys, nu ‘neerlandicus’ te Semarang.’ (Brief 29 mei 1939 (Brieven 1984, VIII, p. 193)). In
retrospectieve zou Nieuwenhuys hierover schrijven: ‘Wij [Nederlanders – AZ] waren verspreid over heel
Indonesië en toch was het de herinnering aan Du Perron die ons bij elkaar hield, door hemzelf waarschijnlijk
nooit geweten. Zijn aanbeveling was een waarborg voor het aanknopen van een nieuwe relatie’ (Nieuwenhuys
1963, II, p. 251).
645 Nieuwenhuys 1974, p. 119; Nieuwenhuys 1986, p. 6.
646 In het augustusnummer van 1940 van Kritiek en Opbouw (jrg. 13, nr 3, 16 augustus) zijn herinneringen te
lezen van onder andere M.K. [Marcel Koch], ‘Bij Du Perrons dood’( p. 198-191), Soegondo Djojopoespito, ‘E.
du Perron. Een vriend van Indonesiërs’ (p. 191), Dirk de Vries, ‘Over Du Perron’ (p. 192), Soewarsih
Djojopoespito ‘In Memoriam E. du Perron’ (p. 192-193) en Rob Nieuwenhuys ‘E. du Perron †’ (p. 194) In zijn
brief aan Koch herinnerde De Vries zich zijn samenwerking met Du Perron aan De muze van Jan Companjie. Hij
was geboeid door Du Perrons sprankelende geest en de warmte van diens gevoelens. Hun gesprekken zou hij als
kostbare herinneringen blijven koesteren.
648 Willem Walraven die kritiek had op de redactie, schreef Nieuwenhuys: ‘Het spijt mij te moeten vernemen,
dat u eigenlijk ‘schoorvoetend’ tot de redactie van De Fakkel bent toegetreden. Ik begrijp het volkomen; het is
zeer moeilijk. Zij zullen alles uitbannen, wat buiten het gezichtsveld van de “professors” ligt’. Zie over De
Fakkel Nieuwenhuys 1972, p. 418-423 en 612-613; Dolk 1993, p. 75-98, p. 85 (cit.) en p. 179.
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literatuur verder uit.649 Voor de Compagniesliteratuur volgde hij de weg die door De Haan,
Brom en Stapel was aangelegd en door Du Perron verder was gebaand. Hoewel Gerard Brom
van hen de enige was zonder een Indische achtergrond en met zijn vijf maanden durende
verblijf een echte passant was, meende Nieuwenhuys dat het hem sierde dat hij zich niet had
ingelaten met het ophemelen van de tropen. Brom had zijn ‘aanraking met Indië’ verwerkt, zo
stelde Nieuwenhuys, en kon zich verantwoorden vanwege zijn ‘litteraire en kunsthistorische
belangstelling’. Hij vond dat Brom boeiend over de Indische literatuur en kunst had
geschreven en beschouwde Java in onze kunst als ‘het “handboek”’. Maar hij vond wel dat
Brom niet altijd grip leek te hebben op de Indische literatuur en dat hij in zijn oordeel niet
altijd onbevooroordeeld was. Desalniettemin, zo oordeelde hij, wist Brom in zijn boek een
suggestief beeld op te roepen van wat schrijvers en schilders in driehonderdjaar van Java
hadden geschapen.
De echte koloniale bellettrie, zo citeerde Nieuwenhuys zijn voorganger F. de Haan, begon
met de zeventiende-eeuwse koopman Jan Compagnie. Hij was vol lof over Priangan en prees
De Haan die ‘zo vertrouwd’ was ‘met de gedachte van verzensmeden, dat hij zelfs zijn
officiële rapporten doorspekte met zelf toebereide gedichten’.650 Hij bewonderde de
Compagniesdichters om hun moed en energie, maar vond hun poëzie geen literatuur. Hun
beeldvorming was wel belangrijk, want: ‘historisch, waardevol, vaak curieus, boeiend,
kleurrijk en niet zelden vermakelijk’.
Teruggrijpend op Stapels overzicht van de zeventiende-eeuwse Oost-Indische letteren in de
Geschiedenis van Nederlandsch Indië betoogde Nieuwenhuys dat de VOC geen
belangstelling had voor ‘het stoffelijk en geestelijk welzijn’ van de locale bevolking.651 Hij
liet zich door Stapel meeslepen toen die vond dat het weinig moeite kostte om uit brieven en
resoluties opdrachten te verzamelen ‘om de inlanders te behandelen alsof het Christenmensen
waren’.652 Hij vond het teleurstellend dat in het vierde deel van de Geschiedenis van
Nederlandsch Indië slechts terloopse opmerkingen over de Verlichting waren aan te wijzen.
Die omissie deed hem zich afvragen: ‘Hoe heeft de achttiende-eeuwer in Indië gedacht en
gevoeld? Was er überhaupt wel iets van de Verlichting doorgedrongen met haar idealen en
verdraagzaamheid en menselijkheid?’653 Het bleek dat in de eerste helft van de achttiende
eeuw er niets aanwijsbaars was. Nieuwenhuys was van mening dat de martelprocessen en de
Chinezenmoord in 1740 niet bepaald van een belangstelling voor het land en haar bewoners
getuigden.
Maar aan het eind van de achttiende eeuw gloorde volgens hem toch verandering: er was
belangstelling voor de locale bewoners. Bijvoorbeeld bij de in Nederland wonende Onno
Zwier van Haren, die met Agon, Sulthan van Bantam de inheemse bevolking tot onderwerp
van zijn toneelstuk had gekozen. Ook Dirk van Hogendorp voldeed aan Nieuwenhuys’
verwachting. Dirk van Hogendorp had namelijk, zo betoogde Nieuwenhuys, geconstateerd dat
‘men nergens dan in Indië zo weinig belangstelling had voor het lot, het geluk en de welvaart
649 Dat Nieuwenhuys aftastend was, blijkt uit de voetnoot die hij bij zijn artikel plaatste en waarin hij zich
verontschuldigde voor onvolledigheid en voor zijn beperkte keuze. Hij beschouwde ‘Kijdsmeir als een
vertegenwoordiger van het slechte genre, Mevrouw Szekely-Lulofs van het middelmatige, Beb Vuijk van het
goede, Du Perron van het superieure’ (Nieuwenhuys 1940, p. 191-212 (cit.)). Mederedacteur P.J. Koets vond het
artikel ‘een eerste, veelbelovende proeve’ van Nieuwenhuys (Koets in Nieuwenhuys 1982A, p. 33-44, m.n. p. 37
(cit.).
650 Nieuwenhuys 1940, p. 191.
651 Nieuwenhuys 1940, p. 192.
652 Citaat via Nieuwenhuys 1940, p. 192. Het volledige citaat in Stapel 1939, III, p. 522 luidt ‘om den Inlander
“met alle civiliteyt”, “met oprechtigheyt”, “met een minsamen ommeganck” etc. te behandelen, terwijl de
Heeren-XVII last geven om alle mishandelingen en afpersingen, de bevolking aangedaan, op dezelfde wijze te
straffen “alsoff die aen Christenmenschen gedaen waren”’.
653 Nieuwenhuys 1940, p. 192.
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van de millioenen’.654 Maar eigenlijk, vond Nieuwenhuys, had Dirk een uitzondering voor
zijn vader Willem van Hogendorp moeten maken. Die had namelijk vanuit de
verlichtingsgedachte wel ‘het “belang van den inlander”’ ingezien getuige diens zedekundige
novelle Kraspoekol.
Hoewel Nieuwenhuys zich kon vinden in Broms benadering van de Indisch-Nederlandse
literatuur, was hij het niet met Broms voorstel eens voor het instellen van een prijs voor het
beste koloniale literaire werk. Hij achtte Brom hier op zijn malst, want:
Het Indische “meesterwerk” komt, als het komen moet, van een superieur schrijver,
die in Indië het drama van zijn leven beleeft (zoals Multatuli) of die op welke wijze
dan ook “geïnspireerd” wordt door … het land? het volk? het leven? Het doet er niet
toe wat; maar voorop dient gesteld te worden: de kwaliteit van het schrijverschap.655
Volgens Nieuwenhuys maakte het niet uit of een schrijver langdurig of korstondig in
aanraking met Indië was geweest.
In de hierna volgende alinea’s van zijn artikel over de Oost-Indische bellettrie besteedde
Nieuwenhuys aandacht aan negentiende- en twintigste-eeuwse Indische bellettristen.
Nieuwenhuys dacht te begrijpen waarom Du Perron zo bezeten was van Multatuli. Volgens
hem herkende Du Perron in Multatuli ‘een geestlijke vorm van hetzelfde onveranderde
heroïsme’.656 Hij ging nog een stap verder in zijn bewering. Du Perron had in zijn
beschrijving van Multatuli in De man van Lebak ‘een ongewild zelfportret’ van zichzelf
herkend: ‘Overgevoeligheid en frisheid van indrukken, drang naar daden en mogelijkheid tot
dromen tegelijk, voortdurende behoefte aan zelfbevestiging, nooit verslappend gevoel van
onrecht, opstandigheid daarentegen die nooit kamp geeft, het betekent trek voor trek:
jeugd’.657
Nieuwenhuys besloot zijn eerste overpeinzing over de Indisch-Nederlandse literatuur met
Du Perron en diens Het land van herkomst. Hij wist uit eigen ervaring hoe Du Perron had
bemerkt dat hij niet in de Europese samenleving van Indië thuishoorde en al helemaal niet
nadat hij toenadering had gezocht tot Indonesische schrijvers en intellectuelen. ‘Hij vertrok
naar Holland, omdat hij geen kans zag zijn positie hier te verantwoorden en ging, zoals wij
allen weten, zijn dood tegemoet’.658
Mederedacteur P.J. Koets zou terugblikken op Nieuwenhuys’ bespreking van de
‘Compagniesrijmelaars’ en Dirk van Hogendorp opmerken dat die ‘iets opsommerigs’ was.
Desondanks was de medewerking van Nieuwenhuys een voorbode van diens methodiek of
aanpak namelijk de samenhang aantonen tussen de letteren in ruime zin èn hun
maatschappelijke context’.659 Maar inmiddels weten we dat deze werkwijze inherent was aan
die van Du Perron.
 ‘Indische letterkunde’ (1967)
Vingeroefeningen voor zijn te schrijven handboek had Nieuwenhuys aan Tong Tong beloofd.
Bijna trots kondigde redacteur Tjalie Robinson op 15 november 1967 de lang verwachte reeks
over de Indische letterkunde van Rob Nieuwenhuys aan. In zijn inleiding vermeldde Tjalie dat
hij al vanaf het eerste nummer van Tong Tong had gepleit voor een zelfstandige positie en
654 Nieuwenhuys 1940, p. 192-193.
655 Nieuwenhuys 1940, p. 194. Nieuwenhuys refereert aan de in 1938 door de Haagse uitgever Kruseman
uitgeschreven prijsvraag voor een Nederlandse koloniale roman. De prijs was ƒ750,--. De jury bestaande uit Jan
Prins, Johan Koning en P.H. Ritter konden uit vijftig inzendingen niet tot een keuze komen.
656 Nieuwenhuys 1940, p. 208.
657 Nieuwenhuys 1940, p. 208. Nieuwenhuys verwees naar De man van Lebak Amsterdam 1937, p. 336.
658 Nieuwenhuys 1940, p. 212.
659 Koets in Nieuwenhuys 1982A, p. 42.
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eigen beoordeling van de Indische letterkunde. Tot dan toe had ‘onze eigen literatuur op het
Procrustusbed van de Nederlandse Literatuur gelegen’.660 Waarmee Tjalie bedoelde dat de
Indisch-Nederlandse literatuur werd beoordeeld volgens Nederlandse normen en daarmee te
kort werd gedaan. Als gevolg daarvan was ‘“geaccepteerde” Indische Literatuur domweg
ingedeeld bij contemporainen, meestal zonder enige samenhang of logica, en wat “onder de
maat” was, werd verdonkere maand’. Omdat de handboekschrijvers geen aandacht aan de
Indische letterkunde schonken, was, zo formuleerde Tjalie metaforisch, ‘“De Zoete Maan der
Tropische Literatuur” doorlopend verduisterd geweest’. Hij attendeerde zijn lezers van Tong
Tong erop dat die geen jaartallen en nauwelijks literaire stromingen konden verwachten want
– en dat was volgens hem de meerwaarde – Nieuwenhuys ‘zoekt naar het Indische Leven in
al wat Indisch geschreven is’ en ‘wat Waar en Eerlijk is’. Hij beloofde dat Nieuwenhuys zich
niet zou storen aan ‘fatsoensmaatstaven’ en aandacht zou hebben voor de zogenoemde
‘roddelliteratuur’. Ter illustratie van Nieuwhuys’ toegezegde artikelenreeks had Tjalie het
titelblad van Itenerario, Voyage ofte Schipvaert (1596) van Jan Huygen van Linschoten
(1563-1611) op de omslag van deze Tong Tong laten afdrukken.

Tong Tong 15 november 1967

Met zijn eerste bijdrage over de ‘Indische letterkunde’ gaf Nieuwenhuys gehoor aan de
verzoeken die hem hadden bereikt. Hij was verrast over de belangstelling ‘want het is weleens
ont-moedigend te werken voor een “doodlopende literatuur”’. Wellicht zou de Indische
literatuur verrassingen met nieuwe schrijvers in petto kunnen hebben, maar Nieuwenhuys was
ook realistisch want ‘het stadium is gekomen om haar af te ronden, om ons op haar te
bezinnen’. Hij vermeldde dat hij subsidie had gekregen voor het schrijven ‘van een soort
handboek […] van de Indische letterkunde van de zeventiende eeuw af tot nu toe ter
vervanging van het geheel uitverkochte en nu langzamerhand ook wel verouderde handboek
van Prof. dr. G. Brom “Java in onze kunst” dat van 1931 is’. Hij prees Broms baanbrekende
werk omdat die als eerste de stof had samengevat. Maar hij vond tegelijk dat Java in onze
kunst om een aantal redenen ‘te weinig houvast’ bood. Daaraan was volgens hem de opzet
van het boek debet en omdat Brom was uitgegaan van enkele ‘geheide vooroordelen’.
Nieuwenhuys was begonnen met het materiaal systematisch door te nemen. Hij gaf toe dat dit
soms saai werk was omdat hij sommige teksten waardeloos vond. Daarentegen was hij verrast
over de teksten van ‘wetenschappelijke werkers die misschien niet eens wisten dat ze
literatuur produceerden’. Als voorbeeld noemde hij onder andere Rumphius. Hij verwachtte
660 Nieuwenhuys 1967, p. 5.
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‘een soort leesboek’ te schrijven met de nodige literatuurvermelding om belangstellenden
verder op weg te helpen. Ook was het hem opgevallen dat de belangstelling voor de Indische
literatuur van de handboekenschrijvers als De Vooys en Stuiveling en samenstellers van de
meeste bloemlezingen wel aanwezig was, maar dat hun kennis erover ontbrak.
Op 30 november 1967 publiceerde Tong Tong de tweede aflevering van ‘Indische
letterkunde’. Nieuwenhuys beschreef de beoogde doelen van zijn handboek.661 De lezer zou
zijn boek kunnen gebruiken als naslagwerk voor teksten die in een bepaalde periode waren
geschreven, maar ook als een overzicht van de algemene kenmerken van de Indische
literatuur. Hij legde uit dat er in de Indische samenleving geen plaats voor een auteur was. Het
hebben van een echt beroep was belangrijker zodat men dan tot een maatschappelijke klasse
zou behoren. Indië heeft geen literair klimaat gekend zoals het vaderland, een enkele literaire
kring uitgezonderd. Desondanks was volgens Nieuwenhuys de letterkunde in Indië ontstaan
en gegroeid. De teksten waren geschreven als ‘verstrooiing, amusement, protest, lering,
wetenschapsbeoefening, of eenvoudig vertelzucht of zelfs roddelzucht’. Pas achteraf werd de
literaire kwaliteit ervan erkend. Hij was van mening dat iedere geschiedschrijving van de
Indische letterkunde zou moeten beginnen met het reisverhaal. Deze in de volkstaal
geschreven teksten waren in hun tijd en ook later uitermate populair. Zelf voegde hij de daad
bij het woord en noemde de reisverhalen van Jan Huygen van Linschoten, Willem Ysbrantz.
Bontekoe (1587-1657) en Andries Stokram (?-na 1663) met vermelding van de bronnen en
naslagwerken. De reisverhalen van Bontekoe en Stokram had hij, zoals we zullen zien, reeds
in zijn bloemlezingen over Nederlandse liteatuur opgenomen.
Nieuwenhuys beloofde nog een vervolg. Maar het bleef bij slechts twee afleveringen. De
geïnteresseerde lezer zou nog vijf jaar moeten wachten voordat Nieuwenhuys’ toegezegde
handboek Oost-Indische spiegel zou verschijnen.
 Bloemlezingen
Als opmaat naar zijn geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur verzamelde
Nieuwenhuys teksten die hij in zijn bloemlezingen zou opnemen. Verdeeld over een
tijdspanne van een kleine kwart eeuw verschenen zijn vier bloemlezingen met prozateksten
van Compagniesschrijvers.
Deze bundels zijn in twee groepen te verdelen. De eerste verzamelingen publiceerde
Nieuwenhuys nog voordat Tong Tong zijn bijdragen over een ‘Indische letterkunde’ zou
afdrukken. Voor Ziet de dag komt aan en Van roddelpraat en litteratuur had hij op een enkele
tekst na voor reisverhalen gekozen waarvoor zijn voorgangers eveneens aandacht hadden
gevraagd.
De tweede groep bloemlezingen met Compagniesproza verscheen nadat Nieuwenhuys zijn
literatuurgeschiedenis Oost-Indische spiegel had gepubliceerd. In de verzamelbundels Wie
verre reizen doet en Het laat je niet los vroeg hij opnieuw aandacht voor de
Compagniesliteratuur, maar ook voor Indisch-Nederlandse literatuur van de negentiende en
twintigste eeuw.
In het ‘Vooraf’ van Het laat je niet los attendeerde Nieuwenhuys op het dilemma van een
samensteller van een bloemlezing. Dat is, zo verklaarde hij ‘een hachelijke onderneming’
want het is ‘een zaak van wikken en wegen, passen en meten om dan in ’s hemelsnaam maar
tot een besluit te komen, dat altijd op een compromis blijkt te berusten’.662 Dat geldt ook voor
de Indische letterkunde met haar omvangrijk en heterogene tekstcorpus.
 Ziet, de dag komt aan. Proza en poëzie van 1600 tot 1700 (1959)
In de Salamanderreeks ‘Proza en poëzie van 1200 tot heden’ zijn van Nieuwenhuys twee
661 Nieuwenhuys 1967, p. 6-7.
662 Nieuwenhuys 1985, p. 9.
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delen opgenomen. In Ziet, de dag komt aan. Proza en poëzie van 1600 tot 1700 (1559) had hij
behalve voor de gerenommeerde renaissancistische schrijvers als Bredero, Hooft, Cats,
Huygens en Vondel ook voor drie Compagniesschrijvers een plaats ingeruimd: Willem
Bontekoe met Journael ofte gedenkwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse
(1646), Andries Stokram met Korte beschryvinge van d’ongeluckige weer-om-reys, van ’t
schip Aernhem (1663) en Nicolaus de Graaff met Oost-Indise spiegel. In de ‘Verantwoording’
legde Nieuwenhuys zijn voorkeur uit voor teksten die afweken van de traditionele
vaderlandse literatuur. Hij beschouwde de zeventiende-eeuwse schrijver niet als een
‘interessant figuur’ uit het verre verleden maar ‘zoveel mogelijk als een […] “tijdgenoot”’.663
Die trad volgens hem als een levende mens uit zijn eeuw naar voren.
Met zijn voorkeur voor niet-specifieke literaire teksten zoals brieven, journalen en
dagboeken, biografische aantekeningen heeft Nieuwenhuys een begin gemaakt van zijn
zoektocht naar een kwaliteitscriterium voor de Indisch-Nederlandse literatuur. Uit de
‘Aantekeningen’ achter in de bloemlezing blijkt dat de reisverhalen van De Graaff en
Stokram nog niet eerder in bloemlezingen waren opgenomen. Het reisjournaal van Bontekoe
daarentegen wel. Nieuwenhuys heeft als eerste de reisverhalen van Bontekoe en Stokram aan
het corpus van de Indisch-Nederlandse literatuur toegevoegd. Du Perron was hem met zijn
keuze voor De Graaff in De muze van Jan Companjie reeds voorgegaan. Hoewel
Nieuwenhuys het niet heeft vermeld, had hij de teksten in Ziet, de dag komt aan. Proza en
poëzie van 1600 tot 1700 herspeld en op geheel eigen manier weergegeven.
In Ziet, de dag komt aan introduceerde Nieuwenhuys kort de drie Compagniesschrijvers.
Zo vermeldde hij hoe het schip Nieuw Hoorn van Bontekoe in de Straat Soenda na een
explosie in de lucht vloog en hoe deze schipper de ramp wonderbaarlijk overleefde. Volgens
Nieuwenshuys was Bontekoe’s Gedenkwaardige beschrijving van de Oost-Indische reize ‘één
van de aardigste en nog altijd zeer geliefde jongensboeken’.664 Johan Fabricius baseerde zijn
boek De scheepsjongens van Bontekoe (1924) op dit reisverhaal. Fabricius’ boek kent vele
herdrukken. De avonturen van deze Hoornse schipper spraken tot de verbeelding van vele
jonge en oudere lezers. Nieuwenhuys koos als tekstfragment de bekendste passage uit
Bontekoe’s reisverhaal, getiteld ‘Brand! Brand!’.
Het Reisjournaal van Andries Stokram verhaalt de reis van de retourvloot uit 1661 die
tussen Ceylon en Mauritius in zwaar weer was geraakt en was gezonken. Zo ook de Korte
beschryvinge van d’ongeluckige weer-om-reys, van ’t schip Aernhem van Andries Stokram.
Het door Nieuwenhuys gekozen tekstfragment ‘Stelden ons betrouwen op God almachtig…’
verhaalt hoe de honderd opvarenden in een open sloep ruim een week ronddobberend vol
ontberingen het eiland Mauritius wisten te bereiken. In de ‘Aantekeningen’ vermeldde
Nieuwenhuys dat de ziekentrooster van deze retourvloot Simon van der Kerkhoven eveneens
een verhaal van deze ramp had gepubliceerd. Reisverhalen waarin rampen werden
beschreven, waren zeer populair.665
Na de aandacht door Kalff en Du Perron voor Nicolaus de Graaff kon Nieuwenhuys
natuurlijk niet achterblijven. Dus nam ook hij een tekstfragment uit De Graaffs Oost-Indise
spiegel op, getiteld ‘De rijke en overdadige levenswijze der Hollanders’. Deze passage sprak
niet alleen tot de verbeelding. maar gaf eveneens een impressie van het leven van het
Compagniespersoneel en hun echtgenotes in Batavia en elders in Oost-Indië.
In zijn bloemlezing koos Nieuwenhuys ook aandacht voor Jeremias de Decker. Het is
663 Nieuwenhuys 1979 (7e dr.), p. 5.
664 Nieuwenhuys 1979 (7e dr.), p. 80.
665 Nieuwenhuys 1979 (7e dr.), p. 177. De eigenlijke titels van beide reisverhalen zijn Korte beschryvinge van
de ongeluckige weer-om-reys van het schip Arnhem […] (1663); Simon van den Kerkhoven. Historisch verhael,
der wonderlike ende seer zeldsame voor-vallen […] met het retour-schip Arnhem […]. Middelburg: Jacques
Fierens 1663. Zie ook Roeper, Schaling en Van Gessel 1991.
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opvallend dat hij geen gedichten over Oost-Indië van De Decker had opgenomen, in
tegenstelling tot Du Perron in De muze van Jan Companjie. Nieuwenhuys had gekozen voor
De Deckers stichtelijke poëzie.
In het deel over de achttiende eeuw van de Salamanderreeks getiteld De wereld heeft twee
aangezichten (1959), heeft Nieuwenhuys geen Compagniesschrijvers opgenomen. Zijn keuze
betrof zeventiende- en achttiende eeuwse vaderlandse auteurs

Ziet, de dag komt aan. Proza en poëzie van 1600 tot 1700 (7e dr. 1979)
Van roddelpraat en literatuur (1965)

 Van roddelpraat en litteratuur . Een keuze uit het werk van Nederlandse
schrijvers uit het voormalig Nederlands-Indië (1965)
De eerste bloemlezing van Nieuwenhuys met louter Indisch-Nederlandse literatuur is Van
roddelpraat en litteratuur. Een keuze uit het werk van Nederlandse schrijvers uit het
voormalig Nederlands-Indië (1965). In zijn voorwoord benadrukte hij nog eens het
kenmerkende van de Indische samenleving die, omdat die geen letterkundige traditie kende,
belevenissen en getuigenissen heeft vastgelegd ‘in niet-specifiek litteraire vormen als de
brochure, het pamflet, de brief, de memoire, het dagboek, het scheepsjournal en het
reisverhaal’.666 Volgens Nieuwenhuys weerspiegelen deze teksten ‘verwondering, haat en
liefde, bitterheid, kritiek en verrukking’.667 Reeds vanaf de Compagniestijd waren de
Compagniesschrijvers op zoek naar het nieuwe of ze wilden simpelweg hun geluk beproeven.
Oost-Indië bood hun daartoe alle mogelijkheden. In de afgelopen eeuwen werd om
uiteenlopende redenen en uit diverse sentimenten over Oost-Indië en het latere NederlandsIndië geschreven. Die Compagniesschrijvers hadden belangstelling voor ‘het curieuze, het
buitensporige, het marginale’ en met ‘een intens genoegen’ voor ‘roddelpraat’. Nieuwenhuys
heeft uit het Compagniesproza zijn keuze gemaakt, deels voortbordurend op zijn voorgangers,
deels zijn eigen voorkeur volgend.
Van de zestien opgenomen teksten in Van roddelpraat en litteratuur had Nieuwenhuys vier
uit de tijd van de VOC gekozen. Hij volgde daarmee Du Perron met De muze van Jan
Companjie. De vier door Nieuwenhuys gekozen teksten over de Compagnie en haar personeel
zijn geschreven door Nicolaus de Graaff, Wouter Schouten, François Valentijn en Johannes
Hofhout (1740-1780). Voor Hofhout had De Haan in Priangan reeds aandacht gevraagd.
Blijkbaar had Nieuwenhuys voor deze auteurs en hun teksten gekozen ter onderbouwing van
zijn betoog dat ook het reisverhaal deel uitmaakt van de Indisch-Nederlandse letterkunde.
Natuurlijk mocht een tekstfragment uit de Oost-Indise spiegel van Nicolaus de Graaff in
666 Nieuwenhuys 1965, p. 7.
667 Nieuwenhuys 1965, p. 8.
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Van roddelpraat en litteratuur niet ontbreken. De inleidende tekst is dezelfde als in Ziet, de
dag komt aan. Nieuwenhuys karakteriseerde chirurgijn De Graaff als een ‘zeer merkwaardige
figuur’ die ‘uitstekend en levendig’ en ‘heel droog iets ondeugends of gruwelijks’ kon
vertellen zonder een blad voor de mond te nemen. De Oost-Indise spiegel noemde hij een
combinatie van een land- of stadsbeschrijving en een zedekundige satire. Hij koos uit dit
reisverhaal het fragment over de levenswijze van het Compageniespersoneel in Batavia
getiteld ‘De rijke of overdadige levenswijze der Hollanders’. De passage over de kerkgang
van de Bataviase vrouwen was ook in Kalffs Oost-Indisch landjuweel te lezen.668 In
tegenstelling tot Du Perron, die zijn fragment uit De Graaffs Oost-Indise spiegel diplomatisch
had weergegeven, permitteerde Nieuwenhuys zich de vrijheid van een eigen werkwijze. Hij
herspelde het tekstfragment en liet af en toe hele zinnen en passages weg wanneer hij die
irrelevant vond.669 Hij deed dat zonder de lezer erop te attenderen, waardoor die dus in de
verondertstelling verkeerde De Graaffs werkelijke reisverhaal te lezen. Er is nog een ander
verschil in het tekstfragment uit De Graaffs Oost indise spiegel zoals dat in Du Perrons De
muze van Jan Companjie is weergegeven en in Nieuwenhuys’ Van roddelpraat en litteratuur.
Nieuwenhuys breidde Du Perrons tekstfragment met een aantal alinea’s uit.670
In navolging van het Oost-Indisch landjuweel van Kalff heeft Nieuwenhuys voor Reistogt
naar en door Oost-Indië van de ziekentrooster Wouter Schouten gekozen.671 In zijn
toelichting legde Nieuwenhuys uit dat schrijvers van reisverhalen niet pretendeerden
schrijvers en dichters te zijn. Hij verwees daarmee zonder het te vermelden naar wat Busken
Huet in Het land van Rembrand had betoogd. Aldus Busken Huet navolgend, wees
Nieuwenhuys erop dat sommige schrijvers van reisverhalen voor de verheffing van hun
intellectuele of sociale status ‘pronkwoorden’ hadden gebruikt, maar ‘de meesten schreven
een gestileerde of nauwelijks gestileerde volkstaal die onderling slechts in nuances
verschilt’.672 Hij vond daarom dat deze niet-opgepronkte reisverhalen de ruimte ‘tussen het
volk en de litterateur in engere zin’ hebben ingevuld. Hun veel gelezen boeken beschreven
‘een nieuwe exotische wereld’ ter stichtelijk vermaak van de lezer. Nieuwenhuys vermeldde
niet dat de ‘krachtige reislust’, zoals de schrijvers van de reisverhalen als excuus voor het
maken van reizen hadden opgevoerd, eigenlijk een toop of een gemeenplaats was. Wel vond
Nieuwenhuys het belangrijk dat deze auteurs over een ‘opmerkingsgave’ hadden beschikt, die
‘zó verrassend en beeldend’ kon zijn dat de lezer er door getroffen raakte. Ter illustratie van
zijn betoog had hij voor de passage ‘Storm in de Indische oceaan’ uit Schoutens Reistogt naar
668 Kalff 1902, p. 36-38.
669 Bijvoorbeeld de antropologische observatie avant la lettre van De Graaff over de manier van zitten van de
Oost-Indische vrouwen. Deze typische houding gold in de twintigste eeuw ook voor hen die in Indië-waren
geboren, zoals Du Perron dat deed toen Nieuwenhuys hem ontmoette. Blijkbaar vond Nieuwenhuys de
verklaring van De Graaff zo voor de hand liggend dat hij die maar wegliet. De Graaff (1703, p. 12) schreef:
‘voort sittense den gantse dag / luy en ledig / sonder iets ter hant te nemen / en dat al meest op haar hielen neer /
even als de apen op haar gat ; want sy kunnen qualijk op een stoel sitten / of sitten met de beenen onder ’t lijf / ’t
welk ook ’t gemeen gebruyk der Indianen is.’; Du Perron (1939, p. 78) liet de toevoeging weg: ‘’t welk ook ’t
gemeen gebruyk der Indianen is.’ Wanneer De Graaff (1703, p. 13) en hem volgend Du Perron (1939, p. 79)
schrijven: ‘Liblabs kinderren, of Mistise, of Kastise’, schrijft Nieuwenhuys: (1965, p. 15) ‘Deze kinderen’. Ook
liet Nieuwenhuys (1965, p. 16) de hele alinea weg over de Hollanders die zich hadden verbonden met donker
getinte vrouwen en de beschrijving van de kinderen die uit deze verbintenis werden geboren (De Graaff 1703, p.
13-14; Du Perron 1939, p. 80-81). Wellicht vond hij deze alinea racistisch of vanzelfsprekend. Hij zelf was
immers in Indië geboren en onder het toeziend oog van zijn lijfbaboe nènèk Tidjah opgegroeid. Hij week
hiermee af van Du Perron die betoogde dat niet alleen de blanke vrouwen, maar ook ‘de “zwartinnen”
onlustgevoelens bij de man opriepen. Belletterie of niet het heeft zijn inziens wel ‘het bewogenste proza van de
Companjiestijd opgeleverd’ (Du Perron 1939, p. 77).
670 De Graaf 1703, p. 15-17; Du Perron 1939, p. 78 e.v.; Du Perron 1948, p. 114 e.v.; Nieuwenhuys 1965, p.16
e.v.
671 Kalff 1902, p. 184-190.
672 Nieuwenhuys 1965, p. 21.
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en door Oostindiën gekozen. Zijn keuze voor Schoutens reisboek is begrijpelijk, aangezien
het uit twee kloeke delen bestaand reisverhaal zeer toegankelijk en goed leesbaar is. Schouten
beschreef niet alleen spannende avonturen, maar hij had ook aandacht voor Oost-Indische
landen met hun bewoners evengoed als voor de wederwaardigheden van het
Compagniespersoneel. Dat maakte zijn verhaal populair voor lezers of kapitaalinvesteerders
die nimmer een stap op Oost-Indische bodem zouden zetten. Dat blijkt ook uit de herdrukken
en de Franse en Duitse vertalingen van Schoutens reisverhaal. Het door Nieuwenhuys
gekozen tekstfragment is afkomstig uit het tweede deel van de vierde druk.673 Deze passage
beschrijft de storm waarin Schouten na zijn verblijf in Batavia op weg naar het vaderland
nabij Mauritius en Madagascar in februari 1665 terecht was gekomen. Nieuwenhuys heeft in
zijn weergave de tekst herspeld, de oorspronkelijke alinea-indeling genegeerd en heeft zonder
het te vermelden enkele alinea’s weggelaten.674
Eveneens in navolging van De Haan, Kalff, Du Perron en Brom heeft Nieuwenhuys.
aandacht gevraagd voor François Valentijn, maar hij had uit Oud en Nieuw Oost-Indiën
andere passages gekozen. Valentijn, die behalve predikant ook muziekliefhebber en
verzamelaar was, had met eigen informatie en met wat hij had overgenomen van schrijvende
Compagniescollega’s Oud en Nieuw Oost-Indiën samengesteld. In zijn introductie
vergoeilijkte Nieuwenhuys Valentijns werkwijze: ‘Men had in de zeventiende en achttiende
eeuw een andere opvatting van geschiedschrijving dan wij, en het wat nonchalant omspringen
met het geestelijk mijn en dijn van anderen zal men hem in zijn tijd niet kwalijk […] hebben
genomen’.675 Had De Haan Valentijns werkwijze een kwalijke gevonden, Nieuwenhuys vond
dus van niet. Hij meende dat Valentijns beschrijving van Oost-Indië juist ‘een bron van
verkwikking’ in ‘de dorre woestijn’ van de achttiende eeuw was. Hij greep daarmee ook terug
op De Haans bewering over het woestijnlandschap in Indisch letterland ten tijde van de VOC.
In tegenstelling tot De Haan beweerde Nieuwenhuys dat Valentijn levendig, schilderachtig,
vaak kleurrijk en met een gevoel voor drama en humor had geschreven. Nieuwenhuys
pareerde eveneens de kritiek van Brom op Valentijns werkwijze. Brom had immers in Java in
onze kunst Valentijn een ‘zeventiende-eeuwse letterdief’ genoemd en hem als ‘zelfvoldaan’
gekarakteriseerd.676 Natuurlijk, zo betoogde Nieuwenhuys, was Valentijn ‘ongetwijfeld ijdel
en berekenend en had hij inderdaad consequenter zijn bronnen kunnen noemen’, maar hij
wees erop dat Brom ook een naprater was. Nieuwenhuys heeft in Van roddelpraat en
litteratuur voor aantal passages gekozen waaruit blijkt wat Valentijn over ‘zijn geliefde’
Ambon heeft geschreven. De teksten zijn afkomstig uit het tweede deel van Oud en Nieuw
Oost-Indiën namelijk de Beschryving van Amboina (1724). De passage over ‘Het oude
hospitaal’ gaat over een beul die het uiteindelijk gelukte een misdadiger op te hangen. Op
enkele woorden na heeft Nieuwenhuys het fragment integraal weergegeven.677 Hij merkte op
dat Valentijn in deze beschrijving over ‘een bijna modern gevoel voor “cruelties”’ beschikte.
Het fragment getiteld ‘Twee Ambonese geschiedenissen’ verhaalt de Ambonese geschiedenis
673 Schouten 1775, II, boek III, p. 148-151; Nieuwenhuys 1965 p. 23-26.
674 Bijvoorbeeld Schoutens beschrijving hoe de opvarendenden hun hopeloze situatie als gevolg van een
weggeslagen achterschip en eenzaam in de storm, probeerden te verhelpen (Schouten 1775, deel II, boek III, p.
149-150) ontbreekt in Nieuwenhuys (1965, p. 25). Deze alinea is wel opgenomen in Kalff (1902, p. 187). De
spannend makende toevoeging van ‘akelige’ in ‘den aannaderenden akelige nacht’ (Schouten 1775, deel II, boek
III, p. 150) werd bij Nieuwenhuys (1965, p. 25) afgezwakt tot ‘de aannaderende nacht’ eveneens in Kalff (1902,
p. 187).
675 Nieuwenhuys 1965, p. 27, 28. Een paar jaar later nam Nieuwenhuys het opnieuw voor Valentijn op in
Nieuwenhuys 1967, p. 369-373.
676 Brom 1930, p. 11. Van Hoëvell plaatste hem in 1839 op de eerste plaats; P.J. Veth deed in 1867 Valentijn
met ‘slechts enkele misprijzende woorden af’; Busken Huet had ‘gemengde gevoelens’. De Haan toonde in het
Rumphius gedenkboek (1902) aan hoe Valentijn in zijn beschrijving van Amboina Rumphius had ‘geplunderd’
en ‘geparafraseerd’ (volgens De Haan ‘gewauvel’). Brom overlaadde in Java in onze kunst Valentijn met hoon.
677 Valentijn 1724, II, p. 130-131; Nieuwenhuys 1965, p. 29.
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na de vestiging van de VOC. De eerste geschiedenis gaat over de vorst van Ceram die zijn
eilandbewoners met belangstelling voor de VOC en het Christendom op wrede wijze liet
doden. De vorst werd vervolgens door Compagniesdienaren gevangengenomen en berecht.
De tweede geschiedenis betrof de bloedwraak van een koning die zelf ook werd gestraft.678
Vermoedelijk om de vaart in het verhaal te houden, had Nieuwenhuys in de eerste
geschiedenis enkele alinea’s weggelaten, maar had de tweede geschiedenis wel integraal
weergegeven. Het derde en laatste tekstfragment ‘Enige Ambonese gerechten’ is een typisch
voorbeeld van niet alleen Valentijns belangstelling voor de eetcultuur maar ook van de
hedendaagse Indische en Indonesische gemeenschap.679
De door Nieuwenhuys als laatste besproken Compagnieschrijver in Van roddelpraat en
litteratuur is Johannes Hofhout met zijn ‘Bezoek aan Tjipanas’. Nieuwenhuys heeft Hofhouts
tekst integraal overgenomen uit Priangan van F. de Haan.680 De negentienjarige Johannes
Hofhout die in Batavia woonde, bezocht voor zijn genezing van typisch Oost-Indische
aandoeningen, zoals hoge koortsen en de verharding van de lever of koek genaamd, de
heetwaterbronnen van Tjipanas, ten zuid-oosten van Bogor in de Preanger. Hij maakte de
tocht met dertig andere patiënten van het Bataviaas Hospitaal in mei 1758. Op 30 september
1759 deed Hofhout in zijn brief aan zijn familie in het vaderland verslag van de gevaarlijke
tocht en het verblijf in Tjipanas. Gezegd mag worden dat Nieuwenhuys deze brief van
Houfhout om twee redenen heeft gekozen. Het is een voorbeeld van de ‘brief naar huis’ die
volgens hem aan de basis van de Indisch-Nederlandse letterkunde heeft gestaan, en het is een
beschrijving van de Indische natuur. Nieuwenhuys beaamde De Haan toen die meende dat
Hofhouts brief opvalt in de Compagniesliteratuur vanwege de menselijke trekken. Volgens
Nieuwenhuys werd Hofhout bij het schrijven van zijn brief niet gehinderd door ‘vaste
stijlfiguren’, vermoedelijk vanwege zijn ‘tekort aan litteraire scholing’.681 Van de vier
Compagnieschrijvers in Van roddelpraat en litteratuur is Hofhouts tekstfragment ‘Bezoek
aan Tjipanas’ het omvangrijkst. Daar waar nodig heeft Nieuwenhuys de typisch Bataviase
woorden vertaald. Hij heeft daarbij gebruik gemaakt van De Haans woordverklaringen en
excursen in Priangan.
 Wie verre reizen doet. Een keuze uit de Indisch Nederlandse letterkunde uit de
Compagniestijd tot 1870 (1975)
Tot de tweede reeks bloemlezingen van Nieuwenhuys wordt Wie verre reizen doet. Een keuze
uit de Indisch-Nederlandse letterkunde uit de Compagniestijd tot 1870 (1975) gerekend.
Inmiddels had Nieuwenhuys de Oost-Indische spiegel, zijn handboek van de IndischNederlandse letterkunde gepubliceerd,. In zijn voorwoord vermeldde Nieuwenhuys dat ‘een
wonderlijk mengsel, bestaande uit “pikbroeken” […] en ontwikkelde lieden’ hun avonturen in
Oost-Indië hadden beschreven.682 Hij merkte op dat voornamelijk de auteurs met een
opleiding goed schreven omdat die goed konden observeren. Ze hadden, vervolgde hij, met
678 Valentijn 1724, II, p. 176-179 en p.179-18; Nieuwenhuys 1965, p. 30-34 en 34-36.
679 Valentijn 1724, II, p. 157-160; Nieuwenhuys 1965, p. 36-38.
680 De Haan traceerde Hofhouts brief in Bataviasche historische, geographische, huishoudelyke en reisalmanach, of nuttig en noodzaakelyk handboek voor hun, die naar Oost-Indiën varen, of kundigheid van die
gewesten begeeren. Opgesteld, byeenverzameld en uitgegeven door Johannes Hofhout. Rotterdam. [1786]. Hij
vond het ook afgedrukt als ‘Copie eener missive, door mij in den jaare 1759, van Batavia, aan een mijner
naastbestaanden in Nederland, gezonden, behelzende een verhaal mijner reize naar en verblijf te Tjepannas of
warme bron, in het Javasche gebergte’ in de bijdrage van D.W. Schiff. ‘Kolonisatie op Java’. In: Tijdschrift voor
Indische Taal-, Land- en Volkenkunde XVII (1869) 3, p. 161-177 (ook De Haan 1911, II, p. 538-558). Hofhouts
reisbrief is ook opgenomen in Hofhout, Johs. Nieuwe beschrijving van geheel Oost-Indien […]. Benevens een
reistocht door Javaas gebergten naar het warme bad Tjepannas […]. Rotterdam [1786], p. 113-126, met
dezelfde titel als door De Haan vermeld. Nieuwenhuys 1965, p. 41-50.
681 Nieuwenhuys 1965, p. 39.
682 Nieuwenhuys 1975, p. 7. Nieuwenhuys gaf De Haan de credits voor het woord ‘pikbroeken’.
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elkaar gemeen dat ze geen schrijvers waren. De meesten van hen gebruikten, zoals hij al in
Van roddelpraat en litteratuur had opgemerkt, geen ‘pronkwoorden’. Ze waren
verhalenvertellers en schreven, aldus Nieuwenhuis, over vreemde landen, vreemde gebruiken
en samenlevingen, over ongelukken, stormen en schipbreuken, over exotische mensen en
dieren, over bergen en meren, over vissen, schelpen, bomen en kruidjes. Ze schreven
waarderend, ingenomen, spottend, kritisch en verachtend over de Indische samenleving. Voor
Bontekoe had hij al in Ziet, de dag komt aan aandacht gevraagd. De Graaff, Schouten,
Valentijn en Hofhout had hij in Van roddelpraat en litteratuur besproken. Voor Wie verre
reizen doet nam hij teksten op van auteurs waarvoor Du Perron in De muze van Jan
Companjie ook al aandacht had gevraagd, namelijk de liedjesschrijver F.G. Drieduim, een
anonieme dichter; de dichter Matthijs Cramer en de toneelschrijver Onno Zwier van Haren.
Nieuwenhuys voegde aan zijn selectie van Compagniesschrijvers nog twee auteurs toe: Georg
Rumphius als auteur van verhandelingen en de reisverhalenschrijver Jacob Haafner. Tien van
de zeventien door Nieuwenhuys geselecteerde auteurs zijn Compagniesschrijvers. De anderen
waren negentiende-eeuwse auteurs die eveneens een band met Indië hebben gehad.683
Het kon gebeuren dat de lezer van Wie verre reizen doet auteursnamen aantrof die hij niet
direct in verband met de literatuur kon brengen. Nieuwenhuys beoogde met zijn keuze dat
voor deze lezer, met een ‘gevoel van het curieuze, het niet alledaagse’, een andere wereld zich
zou openen, die voor hem ‘lonend’ zou zijn.684 Voor meer informatie over deze auteurs
verwees hij naar zijn Oost-Indische spiegel. Geheel in stijl met de Compagniesliteratuur was
als afbeelding op het kaft van Wie verre reizen doet gekozen voor een illustratie uit het
reisjournaal van Bontekoe.
De eerste auteur waarvoor Nieuwenhuys in deze bloemlezing aandacht vroeg, was F.G.
(Femme Gerbrants) Drieduym met ‘Een kalislied’ over een schraalhans of armoedzaaier die
in Oost-Indië zijn geluk ging beproeven. Ook Brom en Du Perron hadden Drieduym in hun
handboeken vermeld. In ‘Een kalislied’ worden de toehoorders opgeroepen ook op reis te
gaan:
De trommel slaat, maakt u gereed,
Het is een reis voor weinig jaaren,
Al wie met de Gekroonde Vreed’*
Na het rijk van Jacatra wil varen.685

scheepsnaam

Oost-Indië werd door menigeen geprezen: ‘Want is er een luilekkerland, / Dat zal men in
Oost-Indiën vinden’. Evenals Du Perron nam Nieuwenhuys ‘Een kalislied’ integraal op.
Willem Ysbrantsz. Bontekoe mocht in Wie verre reizen doet niet ontbreken. Zijn Journael
ofte gedenckwaerdige beschijvinghe van de Oost-Indische reyse was al voor 1800 meer dan
zeventig keer herdrukt en daarmee een van de meest gelezen volksboeken. Daartoe droegen
Bontekoes levendige stijl, observatie en aandacht voor aantrekkelijke details bij.
Nieuwenhuys kenschetste hem als ‘een argeloos en goedmoedig man’ die zijn bevelen in
‘zoete woorden’ verpakte.686 Bontekoe was volgens hem niet ambitieus of ijdel maar eerder
bescheiden en in geen geval hoogmoedig. Hij was een anti-held die vertrouwde op zijn gebed
tot God. Nieuwenhuys koos voor zijn bloemlezing niet voor de meest bekende passage uit
Bontekoes reisverhaal, namelijk de explosie van zijn schip Nieuw Hoorn voor de Sumatraanse
kust, maar voor een fragment over Bontekoes Godsvertrouwen en zijn aankomst in Batavia.
683 G.A.G.Ph. van der Capellen, Johannes Olivier, Franz Junghuhn, W.R. van Hoëvell, Multatuli, H.N. van der
Tuuk en Conrad Busken Huet.
684 Nieuwenhuys 1975, p. 8.
685 Nieuwenhuys 1975, p. 9-10 (cit.).
686 Nieuwenhuys 1975, p. 11-12 (cit.).
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Tussen de tekstfragmenten uit de reisverhalen van Wouter Schouten en Nicolaus de Graaff
die Nieuwenhuys eveneens in Van roddelpraat en litteratuur had opgenomen, plaatste hij
zonder inleidende informatie over Matthijs Cramer het gedicht ‘Pocchers’ uit D’Indiaense
tyfferboom, uijt-tijfferende verscheydene heylsame, nuttige en zielbedenckede rijmen. Gezien
de eerdere aandacht van De Haan die Cramer een prutschrijvende dichter met een scherpe
visie op de VOC noemde, en de introducerende woorden van Du Perron en Brom lijkt het
erop dat Nieuwenhuys het zich gemakkelijk had gemaakt.
Daarentegen vroeg hij alle aandacht voor Georg Rumphius met zijn natuurbeschrijvingen
in D’Amboinsche rariteitkamer en Het Amboinsch kruitboek.687 Nieuwenhuys trad daarmee in
de voetsporen van Kalff in Oost-Indisch landjuweel, van De Haan in zijn excurs ‘Indische
verzenmakers’, van Du Perron in De muze van Jan Companjie en van Stapel in het derde deel
van Geschiedenis van Nederlandsch Indië. Nieuwenhuys sprak zijn bewondering uit over
Rumphius’ veerkracht na de trieste gebeurtenissen zoals zijn blindheid op tweeënveertig
jarige leeftijd en het verlies van zijn Ambonese vrouw Susanna en hun jongste dochter bij de
aardbeving op Ambon in 1669. Evenals De Haan, Du Perron en Stapel was Nieuwenhuys
onder de indruk van Rumphius’ vaak dichterlijke en beeldende beschrijving van de kruiden,
bomen, bladeren, schelpen, mineralen en schaaldieren. Ook was hij vol lof over de wijze
waarop Rumphius ondanks zijn blindheid uit zijn geheugen kleuren, kleurnuances en vormen
van de door hem beschreven objecten kon vermelden, alsook over zijn vermogen ‘de
wisselwerking tussen werkelijkheidsbeschrijving, geloof en mythologie’ vast te leggen en met
zijn taalvermogen ‘er “letterkunde” van te maken.688 Voor zijn tekstfragmenten koos
Nieuwenhuys net zoals Du Perron voor ‘Het harig mos’, maar hij vroeg ook aandacht voor
andere beschrijvingen van Rumphius.689
Natuurlijk mocht François Valentijn niet in Wie verre reizen doet ontbreken. In deze
bloemlezing had Nieuwenhuys opnieuw gekozen voor de twee zich op Ambon afspelende
gebeurtenissen die hij ook in Van roddelpraat en litteratuur had opgenomen. Hij vulde deze
passages aan met een ‘Aardig geval te Batavia’. Zijn inleiding had hij gedeeltelijk uit Van
roddelpraat en litteratuur overgenomen.
In Wie verre reizen doet koos Nieuwenhuys opnieuw voor Onno Zwier van Haren. Deze
keer voor zijn beschrijving ‘Het leven van Joannes Camphuys’. Het lijkt erop dat hij met zijn
keuze voor Van Harens tekst in navolging van Du Perron wilde aantonen, dat Van Haren goed
geïnformeerd was over Oost-Indië en zich in zijn kennis niet hoefde te beperken tot het drama
Agon, Sulthan van Bantam. Nieuwenhuys attendeerde in zijn inleiding op de overeenkomsten
in het leven van de Haarlemse zilversmid en de latere gouverneur-generaal van Oost-Indië
Joannes Camphuys met Onno Zwier van Haren. Camphuys zocht, nadat zijn ambtsjaren erop
zaten, de rust in zijn huis in Batavia of in zijn buitenhuis op het eiland Edam voor de
Bataviase kust. Onno Zwier van Haren trok zich, nadat zijn politieke loopbaan was gebroken,
ook terug en schreef verhandelingen, toneelstukken, waaronder Agon, Sulthan van Bantam,
gedichten en de levensbeschrijving van Joannes Camphuys. Het tekstfragment ‘Het leven van
Joannes Camphuys’ is geen integrale weergave van Van Harens tekst.
Vervolgens had Nieuwenhuys evenals Du Perron een ‘Matrozenlied’ van een anonieme
auteur in zijn bloemlezing opgenomen. Had Du Perron gekozen voor het lied getiteld ‘Reys
naar Oost-Indien’, Nieuwenhuys’ keuze betrof het lied ‘Wat lijdt een zeeman al verdriet’ uit
1786. Hij gaf het gehele lied – dat hem deed denken aan Bredero – weer. De openingstrofe:
Wat lijdt een zeeman al verdriet
687 Een aantal jaren eerder had Nieuwenhuys over Rumphius gepubliceerd in Tirade (Nieuwenhuys 1967).
688 Nieuwenhuys 1975, p. 40-41 (cit.).
689 Voor ‘De pulmo of zeekwal’, ‘Holothuria of bezaantjes’, ‘Agaten of widuri’s’, ‘De zeebitangorboom’ en
‘Des duivels campernoelje’ (Nieuwenhuys 1975, p. 42-48 en p.50-51).
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Als hij vaart naar vreemde landen;
Maar op zijn reis en acht hij niet.
Als hij maar komt te Lande,
Dan is zijn reize metterspoed
Bij zijn allerliefste zoet;
Hij bracht haar mede veel geld en goed.
De zeeman had in Oost-Indië ‘een meisje teer bemind, / Met twee bruin oogjes als een git’
Toen het afscheid was aangebroken gaf hij ‘haar een zoentje en trok van kant’. Weer thuis
bleek zijn bruid een andere minnaar te hebben. En dus zat er voor deze zeeman niets anders
op: ‘Varen dan weer naar het Oosten, / Daar leef ik buiten zorg en pijn‘.690
Blijkbaar was Nieuwenhuys van mening dat Johannes Hofhout met zijn bezoek aan de
warme baden van Tjipannas evenals in Van roddelpraat en litteratuur niet in Wie verre reizen
doet kon ontbreken. Hij had zijn inleiding en tekstfragment integraal uit Van roddelpraat en
litteratuur overgenomen.
Als laatste Compangnieschrijver in Wie verre reizen doet introduceerde Nieuwenhuys
Jacob Haafner met zijn postuum verschenen Lotgevallen en vroegere zeereizen. Brom had
reeds in Java in onze kunst Haafners kritische observaties van de Bataviase bewoners en diens
hartstochtelijk pleidooi voor de verbetering van de omgang van met name de Oost-Indische
nonjes of vrouwen met hun slaven vermeld. Brom herkende Haafner als een geestverwant van
Multatuli. Haafner, afkomstig uit Duitsland, was op elfjarige leeftijd met zijn vader in dienst
van de VOC getreden. Op weg naar Batavia overleed zijn vader en dus zat er voor Jacob niets
anders op dan tot zijn achttiende jaar door Oost-Indië te zwerven. De jonge Haafner maakte
vreselijke gebeurtenissen mee en was getuige van de wreedheden die de mensen elkaar
aandeden. Hij was daarover geschokt en verafschuwde alle onrechtvaardigheden en
wreedheden, zoals hij schreef in Reize van Madras naar Ceilon (1806). Hij rekende iedereen
ongeacht huidskleur, nationaliteit of godsdienst tot zijn medebroeders. Haafner kwam op voor
in zijn ogen de onschuldigen. Dit alles maakte, volgens Nieuwenhuys, Haafner tot ‘een
typische Verlichtingsman’.691 Haafners meeste boeken spelen zich in India en Ceylon af, maar
in Lotgevallen en vroegere zeereizen beschreef hij ook Batavia. In het bijzonder de
mishandeling van de slaven door de Bataviase nonjes. Nieuwenhuys koos enkele passages en
gaf ze als titel ‘Toestanden in Batavia’ en ‘Regering en ambten op Java’.
Over de bespreking van Wie verre reizen. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse
letterkunde uit de Compagniestijd tot 1870 doet kan tot slot worden vermeld, dat
Nieuwenhuys, evenals in zijn andere bloemlezingen, de tekstfragmenten op eigenzinnige
wijze heeft weergegeven.

690 Nieuwenhuys 1975, p. 70 (cit.)-71 (cit.). Nieuwenhuys verwees naar zijn bron F. Scheurleer. Van varen en
van vechten. ’s Gravenhage 1914, III, p. 577.
691 Nieuwenhuys 1975, p. 83.
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Wie verre reizen doet. Een keuze uit de Indisch-Nederlandse letterkunde uit de Compagniestijd
tot 1870 (1975)
Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesië vanaf de eerste jaren der Compagnie
tot op heden (1985)

 Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesië vanaf
de eerste jaren der Compagnie tot op heden (1985)
In zijn laatste bloemlezing Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over
Indonesië vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden (1985) heeft Nieuwenhuys
opnieuw gekozen voor schrijvers die hij in zijn andere bloemlezingen, maar nu op hun
geboortejaar geordend. Hij gaf de tekstfragmenten weer zonder inleiding.692
In de ‘Bio- en bibliografische aantekeningen’ van Het laat je niet los heeft Nieuwenhuys
een karakterisering van de teksten en auteurs gegeven. Bij Willem Bontekoe herhaalde hij zijn
eerdere opmerking over Bontekoe’s reisjournaal. Bij Nicolaas de Graaff merkte hij op dat die
‘uitstekend en levendig kon vertellen’ en over ‘een soort “poker face” humor’ beschikte,
waardoor hij ‘heel droog iets ondeugends of gruwelijk vertellen’ kon. Nieuwenhuys vond
Rumphius’ beschrijvingen van de Indische natuur bijzonder, omdat daarin sprake was van
‘een wisselwerking tussen werkelijkheidsbeschrijving, geloof en mythologie’ die ‘vibratie’
aan Rumphius’ taal heeft gegeven en er ‘literatuur’ van maakte. Schouten achtte hij ‘een
specialist’ van beeldende observaties. Valentijn kon veel worden verweten maar ‘één ding
zou men moeten toegeven’ benadrukte Nieuwenhuys namelijk: Valentijn kon ‘levendig
schrijven […], vaak schilderachtig en kleurrijk met zin voor het dramatische en met
ondergrondse humor’. Valentijn kon droge informatie afwisselen met anecdotes ‘met veel
zwier[ en] met een gevoel voor schandaal en “cruelties”’. Haafner was getuige geweest ‘van
onmenselijke wreedheden’. Hij was daarover zeer geschokt. Dat maakte van hem, Haafner
citerend, ‘een doodsvijand van dwingelanden en dwingelandij’.693
In Het laat je niet los ligt de nadruk op de negentiende- en twintigste-eeuwse auteurs over
Indië. Het is daarmee een verzamelbundel met Nederlands-Indische teksten vanaf de
Compagniestijd tot de jaren zeventig van de vorige eeuw.

692 Bij Rumphius verviel het tekstfragment ‘Agaten of widuri’s’ dat hij wel in Wie verre reizen doet had
opgenomen. Voor Valentijn koos hij voor hetzelfde tekstfragment als uit Roddelpraat en litteratuur. Bij Haafner
legde hij de nadruk op de slavenmishandeling en verviel de slotalinea van ‘Toestanden in Batavia’ evenals
‘Regering en beambten op Java’ die hij wel in Wie verre reizen had opgenomen
693 Nieuwenhuys 1975, p. 413-415.
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Rob Nieuwenhuys

 Oost-Indische spiegel (1972, 1973 en 1978)
Op 8 februari 1956 kopte De Nieuwsgier ‘Rob Nieuwenhuys gaat handboek schrijven van
Nederlandse literatuur over Indonesië. In de loop der jaren is er al heel wat geschreven’. De
journalist berichtte dat de voormalige medewerker aan deze Indonesische krant een subsidie
van de Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (ZWO) had gekregen
voor het doen van bronnenonderzoek van de Indisch-Nederlandse letterkunde. Dankzij deze
subsidie kon Nieuwenhuys stoppen als docent Nederlands en zich wijden aan de studie van
wat men kortweg ‘de Indische belletrie’ noemt, aldus De Nieuwsgier. Deze krant drukte
vervolgens het interview af dat Nieuwenhuys aan het ANP had gegeven. Nieuwenhuys zei
daarin dat zijn boek ‘in zekere zin geen zuiver literair handboek zal worden’, maar vertelde
wat hij dan wel in gedachten had:
Mijn uitgangspunt is de belletrie en ik heb mij bij de keuze van de stof ook een
letterkundig kriterium gesteld, maar daarbij wil ik trachten de letterkunde en de
schrijver voortdurend in sociaal-historisch verband te zien. Naar mijn mening wordt
het gevoels- en denkleven van een auteur, zijn overtuigingen, vooroordelen, mythen,
zijn gehele mate bepaald door de samenleving, waarin hij verkeert. Het zal daarom
nodig zijn voor elke periode (de periodisering vormt een probleem op zich zelf) te
komen tot een struktuurbeschrijving van die samenleving.
In Nieuwenhuys’ keuze voor de nadruk op het sociaal-historisch aspect klinkt de aanpak van
Du Perron voor De muze van Jan Companjie door. Nieuwenhuys beoogde als niet-vakman
zich bewust op het terrein van de sociologie te begeven:
Ik meen echter dé figuur van de schrijver vollediger en beter te kunnen tekenen, niet
alleen als individu, maar ook als individu levend in een bepaalde typische
maatschappijvorm, een maatschappijvorm met een eigen aktualiteit en een eigen
problematiek, zoals ook uit het werk van de ‘Indische schrijvers’ zal blijken.
Voordat hij zijn voorstel bij ZWO had ingediend, had Nieuwenhuys zich ervan vergewist dat
hij het tekstcorpus grotendeels kon raadplegen in de bibliotheek van het KITLV dat toen nog
in ’s-Gravenhage was gevestigd, in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te Amsterdam. Nieuwenhuys hoopte dat hij bij
deze instellingen nieuw materiaal zou aantreffen. Ook wilde hij advertenties plaatsen in
tijdschriften die door de gerepatrieerden uit Indië of Indonesië werden gelezen. Hij was van
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plan zich in zijn oproep niet te beperken ‘tot de bellettrie in engere zin’, aangezien hij ook
belangstelling had voor briefwisselingen en foto’s. Hij hoopte dat zijn handboek zich op deze
manier zou onderscheiden van de reguliere Nederlandse literatuurhandboeken. Hij verwachtte
zeker een jaar nodig te hebben voor het verzamelen van het materiaal. Het schrijven van het
handboek zou op een later tijdstip moeten gebeuren, gecombineerd met andere op dat moment
te verwachten werkzaamheden.
In 1957 werd de subsidie verlengd. In het augustusnummer van 1957 vroeg de redactie van
Onze Brug aandacht voor de ingezonden brief van Rob Nieuwenhuys die zich voorstelde als
E. Breton de Nijs, de auteur van Vergeelde familieportretten uit een Indische familiealbum.694
Het artikel kopte ‘Heeft ook Indisch Nederland Historie? En hoe kunnen wij helpen haar op te
tekenen?’ Nieuwenhuys’ alter ego vermeldde dat hij dankzij de subsidie van ZWO bezig was
met ‘een bronnenonderzoek en inventarisatie van hetgeen in Nederland aanwezig is aan
Indische bellettrie, d.w.z. in Nederland geschreven letterkunde van en over Ned.-Indië,
respectievelijk Indonesië.’ Hij wilde zich niet beperken tot de bellettrie in engere zin en
somde op wat hij belangrijk vond ‘voor het vastleggen van het Indisch verleden’:
1.
2.
3.
4.

Boeken over Indië (resp. Indonesië) (romans, brochures, pamfletten enz).
Dagboeken en andere geschreven aantekeningen van documentaire waarde.
Indische familiecorrespondentie.
Indische familie-foto’s, in het bijzonder oudere (hoe ouder hoe curieuzer en
zeldzamer, hoe groter de historische betekenis vaak is).

De redactie ondersteunde Nieuwenhuys’ oproep: ‘Als dan het werk van de heer Nieuwenhuys
vruchten heeft opgeleverd (met uw medewerking), kunnen wij ons eindelijk “ingeburgerd”
achten en niet langer beschouwd worden (of althans onszelf beschouwen) als een groep
vreemde immigranten, die zichzelf maar zo gauw mogelijk moeten vergeten’.
In 1962 vroeg Nieuwenhuys opnieuw subsidie aan bij ZWO voor historisch
bronnenonderzoek van de sociale en culturele historie in de negentiende en twintigste
eeuw.695 ZWO zette in 1963 de eenmalige subsidie om in een beurs. Dat was tevens de
startdatum voor, zoals Nieuwenhuys het later zou vermelden, ‘het concipiëren van mijn boek,
maar ik had natuurlijk te voren al veel gelezen, meestal alles door elkaar’.696 Het jaarverslag
van het KITLV vermeldde dat de bekende letterkundige, de heer R. Nieuwenhuys, bereid
was zijn speur- en verzamelarbeid vanaf 1 september 1964 onder auspiciën van het Instituut
voort te zetten.697 Naar de buitenwacht deed Nieuwenhuys wel eens voorkomen dat hij de
boeken ‘in ieder geval met mijn schoen had doorgebladerd’. Er waren ‘weken, ja zelfs
maanden’ geweest dat hij er niet naar omkeek ‘en maar liever ging koken’.698
Tussen 1964 en 1972 werkte hij bij het KITLV, geassisteerd door de voormalige redacteur
van het Indische tijdschrift Tong Tong Maus Rugebregt (c. 1919-1969) en de voormalige
medewerker van de Haagse Openbare Bibliotheek Frits Jaquet (1937-2003), aan de
totstandkoming van zijn handboek dat de titel Oost-Indische spiegel zou krijgen.699 De taken
694 Onze Brug 2 (1957) augustus, p. 2. De redactie werd gevoerd door mevrouw A.G. de Grave-Terwogt, tevens
voorzitter van de Stichting “Onze Brug”. In 1958 ging Onze Brug op in het tijdschrift Tong Tong.
695 Dankzij de inzet van het lid van de Raad van ZWO en voorzitter van het KITLV, de Leidse hoogleraar
Javaanse taal en literatuur en Algemene taalwetenschap E.M. (Bob) Uhlenbeck (1913-2003), werd de
doorlopende subsidie stijlzwijgend verlengd. Dankzij de ZWO-subsidies van 1956 en 1957 had Nieuwenhuys
over de brieven van Herman Neubronner van der Tuuk (1924-1894) en over de zaak Lebak kunnen publiceren.
696 Nieuwenhuys 1986, p. 3.
697 Citaat via Jaquet in Nieuwenhuys 1982A, p. 88.
698 Nieuwenhuys 1986, p. 3.
699 Zie Jaquet in Tjoeng 1981, p. 166-176; Jaquet in Nieuwenhuys 1982A. Ook Spoor in Nieuwenhuys 1982A,
p. 159; Kuitenbrouwer, 2001, p. 208-212. Na Nieuwenhuys’ pensionering in 1973 volgde Jaquet hem op dan als
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waren verdeeld: Rugebregt was verantwoordelijk voor het kaartsysteem en Jaquet als
documentalist voor het archiefonderzoek.700 Na het onverwacht overlijden op 17 februari van
Maus Rugebregt kwam Dorothée Buur vanaf 1 juli 1969 de gelederen versterken.701
Opnieuw kreeg Nieuwenhuys in de media de hulp voor het verzamelen van zijn materiaal.
Ditmaal van zijn vriend en redacteur van Tong Tong Tjalie Robinson. In juni 1967 deed Tjalie
in zijn ‘enige Indische blad ter wereld’ verslag van zijn bezoek aan het drietal dat hij
pakkende, haast dramatische koppen meegaf: ‘De drie die ons verleden vasthouden. Als alle
Tong Tong een handje helpen’ en ‘Koninklijk instituut verzamelt en beheert alle foto’s en
brieven van plaatjes en maatjes’.702 Na een impressie van de werkkamer van Nieuwenhuis,
Jaquet en Rugebregt en zijn oproep aan de lezers, noteerde Tjalie Nieuwenhuys’ hoopvolle
overpeinzing: ‘Misschien kan de generatie na ons er zelfs meer mee doen dan wij, die zal
beter objectiveren, wij zitten er nog te dicht op. Ook daarom zijn we verplicht materiaal te
verzamelen, ook voor de mensen na ons’. Tong Tong steunde ‘De man en zijn Werk’ van
harte.

Linker foto v.l.n.r.: Frits Jaquet, Maus Rugebrecht en Rob Nieuwenhuys (1967)

In retrospectieve vergeleek Jaquet de samenwerking op de afdeling Nieuwenhuys, zoals hun
kamer weldra werd genoemd, met die van een familie: ‘We werkten gewoon voor de vader
van de afdeling, we kropen gezellig onder zijn vleugels en we pilsten nogal regelmatig’.703 Hij
beschouwde Nieuwenhuys als een vaderfiguur wat ook door Nieuwenhuys werd beaamd.704
hoofd van de Afdeling Documentatie Geschiedenis Indonesië (DGI). Zie ook Termorshuizen 2001 p. 135 en
Termorshuizen 2003. In januari 1969 adverteerde Rob Nieuwenhuys in Tong Tong voor een administratieve
kracht voor het samenstellen van een register en eenvoudige administratieve werkzaamheden (Tong Tong 13
(1969),13, 15 januari, p. 7).
700 Jaquet, van 1965-1973 betrokken bij het ZWO-project, stelde op verzoek van Nieuwenhuys een uitvoerig,
wetenschappelijk, zeer verantwoordde archiefgids samen over Nederlands-Indië/Indonesië over de periode 18161942 (Kuitenbrouwer 2001, p. 210). Hij had op voorspraak van Nieuwenhuys hiervoor een cursus gevolgd
(Tjoeng 1981 p. 174-175; Jaquet in Nieuwenhuys 1982A, p. 88).
701 Mededeling van Nico van Horn, archiefonderzoeker bij het KITLV (e-mail 19 april 2016). Volgens Jaquet
scheen Dorothée of Do door Fried Nieuwenhuys te zijn uitgekozen met de woorden: ‘Die moet je nemen, Rob’.
Dorothée Buur was een ‘Amsterdamse, een wandelende bibliografie van kinder- en andere literatuur, loyaal,
discreet, attent’ (Jaquet in Nieuwenhuys 1982A, p. 86).
702 [Robinson] 1967.
703 Tjoeng 1981, p. 174. De huiselijke sfeer werd verstevigd met een rotan zitje, een kleurig vloerkleed,
plantenbakken langs de muur, een door Fried Nieuwenhuys geborduurde kembang sepatoe of Chinese roos en
twee kwetterende gatiks of rijstvogeltjes met de namen Saïdjah en Adinda ([Robinson] 1967, p. 12).
704 Jaquet vond hem ‘ongelooflijk loyaal’ maar ook ‘iemand die erg graag als gewoon mens behandeld wil
worden en als gewoon mens ook optreedt’, tevens als ‘ontzettend zichzelf dat je hem niet eens een nonkonformist kunt noemen’ en tenslotte ‘vanwege zijn enthousiasme zeer aanwezig’, zodat hij altijd ‘over niet één
Nieuwenhuys maar tien Nieuwenhuysen’ sprak. Hij besloot zijn observatie ‘Als je dat dan kombineert met het
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Nieuwenshuys had in zijn artikelenreeks in Tong Tong er al op gepreludeerd dat hij een
leesboek over de Indische literatuur wilde schrijven. Het zou tevens een studieboek en
naslagwerk moeten zijn. Evenals Du Perron wilde hij geen geijkte literatuurgeschiedenis
schrijven. Evenmin een naar Indië verplaatste vaderlandse literatuurgeschiedenis. Ook in
navolging van Du Perron hechtte hij er belang aan de schrijvers in hun sociale en historische
context te plaatsen. Voor de bestudering van de Indisch-Nederlandse literatuur achtte hij de
kennis van Nederlands-Indië onontbeerlijk, hij vond het conditio sine qua non of een
volstrekte voorwaarde.705 De verteltrant, een van de karakteristieke kenmerken van de
Indische literatuur, bracht hij in verband met de Indische sociale verhoudingen. Hij
beschouwde zichzelf eerder een verteller van de Indisch-Nederlandse literatuur en bezigde
evenals Du Perron een anecdotische of parlando stijl.
Nieuwenhuys kwam zijn lezers tegemoet door achter in de Oost-Indische spiegel
‘Aantekeningen voor verdere studie en lectuur’ op te nemen in plaats van een opsommende
bibliografie. Deze ‘Aantekeningen’ hebben het karaker van een beredeneerde bibliografie. Ze
openen met een overzicht van wat zijn voorgangers Brom, Koning, Du Perron, Kalff, Stapel,
de Encyclopaedie van Nederlandsch Indië en last but not least De Haan over de IndischNederlandse letterkunde hadden gepubliceerd. Hij vroeg aandacht voor de door Dorothée
Buur samengestelde Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië, Indonesië (1973), een
bibliografisch overzicht van Indische romans, verhalen, gedichten, toneelstukken, dagboeken,
brieven, mémoires, reisbeschrijvingen en jeugdliteratuur. Natuurlijk vergat Nieuwenhuys niet
zijn eigen bloemlezingen te noemen. Hij vermeldde tevens historische, kunsthistorische en
economisch-historische monografieën over Nederlands-Indië en Indonesië.

Uit de nadagen van de ‘Loffelijke Compagnie’ (1984)

Van zijn voorgangers kwam De Haan in de ‘Aantekeningen voor verdere studie en lectuur’ er
wat bekaaid vanaf. Evenals Du Perron was ook Nieuwenhuys schatplichtig aan deze
Bataviase archivaris. Pas in 1983 maakte hij dit gemis goed met zijn artikel ‘Heimwee naar
het archief: dr. F. de Haan (1863-1938)’ waarin hij De Haan prees als ‘de onvermoeibare
explorateur van het Compagniesverleden’.706 Diens Oud Batavia en Priangan waren ook voor
hem ‘een kostelijke en onuitputtelijke bron’. Hij vond De Haans handboeken bepaald geen

feit dat hij voor mij een soort vaderfiguur is geworden, kun je zeggen dat ik min of meer met 11 vaders door het
leven moet gaan’ (Tjoeng 1981 p. 167 en p. 172. Zie voor de samenwerking ook Jaquet in Nieuwenhuys 1982A,
p. 83-92.
705 Nieuwenhuys 1986, p. 8.
706 Nieuwenhuys 1984, p. 7.
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boekenkastversiering. Hij herlas Priangan. Periodiek was het zelfs zijn ‘bed-side-boek’.707 In
1984 publiceerde Nieuwenhuys Uit de nadagen van de ‘Loffelijke Compagnie’ waarin hij zijn
hierboven vermeld artikel over de Haan opnam, evenals zijn keuze uit afgeronde paragrafen
uit Oud Batavia en de door hem aangepaste en herspelde Compagniesteksten uit Priangan.
Uit Priangan nam hij integraal Hofhouts reisverslag naar de warme baden van Tjipanas met
bijbehorende documenten over, evenals enkele excursen uit De Haans Priangan waaronder
‘Het gevoel voor Indisch natuurschoon’. Bij wijze van eerbetoon aan De Haan voegde hij
diens artikel ‘De laatste majoor der Mardijkers’ toe, over majoor Jantji (Batavia 8 augustus
1916).708 Dit artikel illustreert volgens Nieuwenhuys De Haans werkwijze en onderzoek voor
een paragraaf in Oud Batavia.709 Vervolgens nam Nieuwenhuys een korte biografische schets
van De Haan op en ‘Een stukje historie’ dat is gerelateerd aan de door De Haan beschreven
periode van de VOC in Oost-Indië. Nieuwenhuys besloot Uit de nadagen van de ‘Loffelijke
Compagnie’ met een ‘Verklaring’ van de door De Haan vermelde personen en begrippen. Hij
was vol lof over De Haans baanbrekend archiefonderzoek dat resulteerde in de omkering van
de beeldvorming van de VOC.710 In navolging van Du Perron vergeleek Nieuwenhuys De
Haan met de cultuurhistoricus Johan Huizinga vanwege hun overzicht van de beschreven
periode, hun greep op het materiaal en hun fraaie stijl.711 Volgens Nieuwenhuys verschilde De
Haan van Huizinga in zijn sardonisch genoegen het toenmalige fraaie beeld van de
Compagniesgeschiedenis van zijn voetstuk te halen. Uit De Haans keuze van het
archiefmateriaal rees het beeld op van de Compagniessamenleving als hard en rauw waarin de
meeste inwoners slechts belangstelling hadden voor geld, pracht en praal.
In het hoofdstuk ‘Aantekeningen voor verdere studie en lectuur’ vermeldde Nieuwenhuys
dat men voor een overzicht van de Indisch-Nederlandse letterkunde ‘eigenlijk alleen [kon]
terugvallen op één werk: Java in onze kunst’. Hij vond dat Brom ‘pioniersarbeid’ had verricht
en veel nieuw materiaal had geraadpleegd. Broms handboek was naar zijn mening een eerste
serieuze poging van de ordening en de beschrijving van de Indische literatuur.712 Hij vond
Broms stijl zeer leesbaar maar soms ook al te gewild geestig. Hij merkte op dat Java in onze
kunst na veertig jaar vanwege de onjuistheden evenals de esthetische en morele
uitgangspunten was achterhaald. Maar het was wél de meest recente Indisch-Nederlandse
literatuurgeschiedenis. In dat licht is het begrijpelijk dat Nieuwenhuys verhoudingsgewijs
meer regels aan Brom dan aan De Haan en Du Perron samen had gewijd.
Natuurlijk had Nieuwenhuys in het hoofstuk ‘Aantekeningen voor verdere studie en
lectuur’ ook aandacht voor Johan Koning. Hij achtte Konings artikel ‘Nederlandsch-Indië in
de literatuur’ nog enigszins bruikbaar, maar zijn keuze voor de schrijvers en boeken ‘volstrekt
toevallig’.713 Hetzelfde vond hij het lemma Indisch-Nederlande literatuur in de Encyclopaedie
van Nederlandsch Indië.714

707 Nieuwenhuys 1974, p. 126. Hij bewonderde De Haan die ooit eens op zijn schimmel van de bibliotheek van
het Bataviaas Genootschap op het Koningsplein naar het op slechts enkele honderd meters verderop gelegen
archief op Rijswijk, galoppeerde. Hij vermeldde ook dat De Haan dikwijls badend in het zweet door het oude
Batavia rondfietste voor onderzoek op locatie (Nieuwenhuys 1984, p. 13).
708 Ook in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 73 (1917) 1, p. 219-254.
709 Zie voor deze paragraaf De Haan 1921, I, § 974.
710 Nieuwenhuys 1984, p. 9.
711 Nieuwenhuys 1984, flaptekst. In de opmaat naar De muze van Jan Companjie schreef Du Perron op 15
december 1936 aan Jan Greshoff: ‘Nu ga ik beginnen aan uitgebreider onderdelen: Oud Batavia van De Haan (in
zijn soort een meesterwerk, zeker niets minder dan Huizinga) (Brieven 1980, VI, p. 326).
712 Nieuwenhuys 1972, p. 579-580.
713 Nieuwenhuys 1972, p. 555.
714 Nieuwenhuys 1972, p. 556.
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Rob Nieuwenhuys (z.j.)

Bij wijze van voorpublicatie van de Oost-Indische spiegel tilde Nieuwenhuys in 1977 in het
tijdschrift Maatstaf een tipje van de klamboe op. Hij legde uit hoe hij de Indisch-Nederlandse
letterkunde beschouwde en welke plaats hij haar toedichtte. De lezers van zijn handboek
zouden namelijk in een andere dan de hun bekende literaire wereld binnenstappen, met andere
literaire genres en stijlkenmerken dan ze gewend waren vanuit het Classicisme, de
Verlichting, de Romantiek en de Nieuwe Zakelijkheid. In zijn Indisch-Nederlandse
letterkundig handboek maakten de novelle en de roman plaats voor niet-literaire genres zoals
de mémoire, het dagboek, de brief, het feuilleton, de brochure, het pamflet, de
natuurbeschrijving. En meer terug in de tijd: de reisbeschrijvingen of verhalen over
‘avonturerlijcke reysen’ zoals De Haan die in Priangan had genoemd.715 De vaak ook door
hemzelf gehanteerde opvatting dat de Indische letterkunde zou zijn ontstaan ‘uit de brief naar
huis’, ontkrachtte Nieuwenhuys, omdat uit zijn geraadpleegd materiaal bleek dat de
‘Indischgast’ zo verindischt was dat hij amper nog een band met het moederland had.716
Een ander en typisch aspect van de Nederlands-Indische literatuur was volgens
Nieuwenhuys de vertelkunst. Deze verteltraditie was terug te vinden bij de oorspronkelijke
verhalenverteller in locale dorpsgemeenschappen maar ook aan de ‘kletstafels’ van de
sociëteiten en in de zitjes op de achtergalerijen of platjes van de Indische huizen. ‘Van de
Indische letterkunde kan men met enige goede wil zeggen dat ze uit de conversatie is
geboren’, betoogde Niewenhuys.717 Hij merkte vervolgens op dat de verteltoon ‘karakteristiek
voor een groot deel van de Indische literatuur’ was.718
Het verband met de Nederlandse literatuur beschreef hij als volgt: ‘al is de IndischNederlandse letterkunde uit een andere traditie voortgekomen dan de Nederlandse, ook uit
een andere stijltraditie, al vereist de bestudering ervan andere hulpmiddelen, ze is toch niet los
te denken van de Nederlandse; ze hoort er vanzelfsprekend bij’.719 Hij merkte in navolging
van Du Perron op: ‘Men zou de Indische literatuur eenvoudig als de Nederlandse literatuur
kunnen beschouwen’.720 Als gevolg daarvan zou ze evenals de Vlaamse letterkunde in de
handboeken van de Nederlandse letterkunde kunnen worden opgenomen. Maar dan zag
Nieuwenhuys toch een probleem want ‘wat voor de Vlaamse letterkunde zonder veel moeite
mogelijk is, omdat men haar naar dezelfde stijl en genre kan indelen, blijkt voor de IndischNederlandse letterkunde veel moeilijker te gaan’. Hij gaf als voorbeeld de werken van
715 Nieuwenhuys 1970, p. 855.
716 Nieuwenhuys 1972, p. 13.
717 Nieuwenhuys 1970, p. 858.
718 Nieuwenhuys 1970, p. 860.
719 Nieuwenhuys 1970, p. 860-861.
720 Nieuwenhuys 1970, p. 861.
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Valentijn en Rumphius.721 Daarom kon volgens Nieuwenhuys de Indische letterkunde niet als
geheel in de Nederlandse letterkunde worden geïntegreerd: ‘Ze is nu eenmaal voortgekomen
uit een geheel andere culturele en sociale situatie, ze heeft andere verschijningvormen dan de
Nederlandse met een lichte voorkeur voor niet-literaire genres’. En dus pleitte Nieuwenhuys
voor ‘een afzonderlijke behandeling van de Indische letterkunde’.

Oost-Indische spiegel (1972)

In 1972 verscheen de Oost-Indische spiegel met, geheel in Du Perrons stijl, de enumeratieve
ondertitel: Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf
de eerste jaren der compagnie tot op heden. Het eerste exemplaar overhandigde Rob
Nieuwenhuys op 14 september in De Bijenkorf in Den Haag aan Elisabeth de Roos, de
weduwe van Eddy du Perron. De bijeenkomst voor de verslaggevers en kunstredacteuren was
voor de aanwezige ‘oudgasten’ een ware kumpulan of Indische bijeenkomst.722
Nieuwenhuys droeg zijn handboek aan E. du Perron op. Het motto had hij, evenals Du
Perron, gekozen uit de ‘Voorrede’ van de Oost-Indise spiegel van Nicolaas de Graaff. Door
een ander begin van het citaat te kiezen en het citaat in te korten, vond hij dat beter bij de titel
van zijn handboek passen:
[…] en heb dezelve de naam van Oost-Indise spiegel gegeven, dewijl daarin niet
alleen veel zaken die algemeen zijn worden gevonden en die van anderen zijn
beschreven, maar omdat in dezelve veel bijzondere voorvallen en handelingen van
bijzondere personen en bijzondere gevallen worden verhaald. Dit is het gene waarvan
in deze O.I. spiegel gehandeld wordt en dat ongeveinsd bij de ander is gesteld, en
zonder iemand gelijk men zeit de honing om de mond te smeren.723
In deze programmatische zinnen van De Graaff, waarin de nadruk ligt op het vertellen van
bijzondere gebeurtenissen en bijzondere personen, had Nieuwenhuys zijn eigen werkwijze
herkend. Hij had De Graaffs citaat herspeld.
De ‘Inleiding’opende Nieuwenhuys met een citaat uit Marly-le-Roy van Paul Léautaud: ‘Je
n’aime pas la grande littérature. / Je n’aime que la conversation écrite.’724 Hij bewees hiermee
opnieuw dat hij schatplichtig was aan zijn leermeester Du Perron. Die had hem geattendeerd
op Paul Léautaud (1872-1956) en diens bundel Marly le Roy et environs.
721 Nieuwenhuys 1970, p. 861. In tegenstelling tot de teksten van Multatuli, Couperus of Busken Huet die ook
voor de Nederlandse letterkunde belangrijk waren.
722 Moesson 17 (1972) 6, 1 oktober, p. 3.
723 Nieuwenhuys 1972, p. [3]; De Graaff 1703, Hh.
724 Nieuwenhuys 1972 p. 11.
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De bouwstenen voor zijn handboek had Nieuwenhuys, zoals hij in zijn artikel in het
tijdschrift Maatstaf een paar jaar eerder had betoogd, gevonden in literaire en niet-literaire
genres, zoals het verhaal, de novelle, de roman, de memoire, het dagboek, de brief, het
feuilleton, de brochure en het pamflet. Hij had ook bewust gekozen voor het reisjournaal, dat
hij ook als literatuur beschouwde, omdat het een pure tekst was. Een reisimpressie bevatte
geen pronkwoorden. Hij rechtvaardigde zijn keuze: ‘Er is ontzettend veel over Indië en het
Indische leven geschreven: met verwondering, met haat en liefde, met bitterheid, met kritiek
en verrukking, al naar de ervaringen van de betrokkenen en naar de wijze waarop zij deze
persoonlijk hebben verwerkt in reisbeschrijvingen, verhalen, romans, dagboekbladen,
brieven’.725 Dat deden ook de auteurs in hun gedichten en toneelstukken.
Volgens Nieuwenhuys kende de Indische letterkunde geen traditie, wat tevens een van haar
meest opvallende kenmerken was. Ze was ontstaan in een samenleving waarin de
literatuurbeoefening niet voor de hand liggend was. De Compagnies-, negentiende- en
twintigste-eeuwse samenlevingsvormen waren andere dan de vaderlandse. En dus, zo
betoogde hij, lag daarin ‘de sleutel voor ons begrip van een in het Nederlands geschreven
letterkunde met andere onderwerpen en thema’s en andere verschijningsvormen’.726 De
Indische literatuur kent een eigen verteltoon of verteltrant. Deze verteltoon was volgens hem
al aanwezig vanaf de eerste reisjournalen en reisbeschrijvingen, zoals de Oost-Indise spiegel
van Nicolaas de Graaff, via de romans van Daum naar Du Perron, Walraven, Maria Dermoût,
Beb Vuyk, Fredericy naar de schrijvers van na 1935.727 Nieuwenhuys brak met zijn Indocentrische literatuurbenadering een lans voor de afzonderlijke behandeling van de Indische
letteren.
In de hoofdstukken ‘Verantwoording’ (eerste druk 1972) of ‘Tot slot nog wat’ (derde,
bijgewerkte en herziene druk 1978) vermeldde Nieuwenhuys dat zijn Oost-Indische spiegel
een weergave is van ‘het relaas van algemene en bijzondere menselijke ervaringen die met
Indië/Indonesië verbonden zijn geweest’.728 De Graaffs titel Oost-Indise spiegel bracht hem
naar zijn eigen spiegel van de Indische samenleving, zoals hij die had meegemaakt, maar die
eigenlijk een beslagen spiegel bleek te zijn omdat ‘de letterkunde op zichzelf nooit in staat zal
zijn een gesloten maatschappijbeeld op te roepen’. Hij had Du Perrons begrip ‘bellettrie’
vermeden omdat hij de keuze voor zijn tekstcorpus ruimer had gesteld.
Voor de keuze van zijn teksten in de Oost-Indische spiegel was Nieuwenhuys schatplichtig
aan De Haans Priangan en aan Du Perrons De muze van Jan Companjie. Hij had van beiden
de meeste teksten overgenomen. Brom had hem op het spoor gezet van Jacob Haafner. In het
hoofstuk ‘I. De tijd van de ‘Loffelijke Compagnie’ en in ‘II. Doorbraak van nieuwe ideeën’
staan de Compagniesauteurs centraal. Nieuwenhuys heeft 64 pagina’s aan hen besteed,
inclusief zijn beschrijving van hun teksten en de aantekeningen voor verdere studie. De OostIndische spiegel telt 625 bladzijden, exclusief woordenlijst en register.
In het eerste hoofdstuk over de ‘Loffelijke Compagnie’ passeren Compagniesschrijvers de
revue waarvoor Nieuwenhuys al eerder aandacht had gevraagd. Zo besprak hij in het
subhoofdstuk ‘Oost-Indische reizen’ reisteksen vanaf de zestiende eeuw tot in de achttiende
eeuw. Het betreffen het Itenerario, Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen van Linschoten,
de Eerste Schipvaert met het Cort verhael ofte schipvaert van Frank van der Does, de Tweede
Schipvaert met het verslag van Jacob van Neck. Bij de bespreking van Van Necks reisverslag
maakte Nieuwenhuys een uitstapje naar de Indische natuurbeschrijvingen in De Haans excurs
‘Het gevoel voor Indische natuurschoon’ in Priangan. In de Oost-Indische spiegel is ook
aandacht voor de natuurimpressies van Rijklof van Goens en Johannes Hofhout. Vervolgens
725 Nieuwenhuys 1972, p. 12.
726 Nieuwenhuys 1970; p. 856-857; Nieuwenhuys 1972, p. 13.
727 Nieuwenhuys 1972, p. 16.
728 Nieuwenhuys 1972, p. 554 en 622 (cit.); 1978, p. 578 en 647.
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besprak Nieuwenhuys de reisverhalen van Willem Bontekoe, Wouter Schouten, Andries
Stokram, Nicolaus de Graaff, Aernout van Overbeke, J.S. Stavorinus en Jacob Haafner. In het
subhoofdstuk ‘Indische verzenmakers’ – de titel leende hij van De Haans excurs in Priangan
– besprak Nieuwenhuys dezelfde dichters als De Haan en Du Perron in hun beschrijvingen
van de Compagniespoëzie. Ook bij Nieuwenhuys was er aandacht voor Matthijs Cramer,
Abraham Bogaert, de anonieme dichter van ‘Een Calislied’, zeemanspoëzie en Jan de Marre.
Omdat er onder de dichters gouverneurs-generaal, predikanten, chirurgijns, ook ‘lichtmissen’
en ‘deugenieten’ waren, was volgens Nieuwenhuys de Compagniespoëzie ‘zo’n allegaartje’ al
dan niet gewild vermakelijk.729 Als voorbeeld vermeldde hij het gedicht van Matthijs Cramer
dat volgens hem aansloot op de kritiek van Nicolaus de Graaff in Oost-Indise spiegel.
Snorken, pochen ende blazen;
Daarvan hangt dit land aaneen.
De minste weters zijn hier bazen,
’t Zijn al dansers op één been.
Kreupels die nauw zonder krukken
Konnen rechtgaan zo ’t behoort,
Die verstaan de grootste stukken.730
Hij attendeerde op de omvangrijke lofzang Batavia. Begrepen in zes boeken (1740) van de
VOC-kapitein Jan de Marre. De Marre schreef in ‘klinkklare jamben met gebruikmaking van
allerlei retorische stijlfiguren’. Bijvoorbeeld in zijn beschrijving van de vismarkt of pasar
ikan:
Wat ’s dit? Wat vreemd geluid! Wat wonderlijk geschater
Klinkt mij in ’t oor en rukt mijn Zangeres naar ’t water!
Wat toevloed? Welk gewoel? De vismarkt, lang het nat
Zo luchtig opgebouwd, lokt hier de ganse stad.732
Na deze voorbeelden onderschreef Nieuwenhuys de uitspraak van De Haan in Priangan dat
de Compagniesliteratuur ‘ene woestijn van dorheid’ is. Die kwalificatie gold volgens hem
slechts wanneer er met ‘uitsluitend met literaire maatstaven’ zou worden gewerkt. Zou de
Compagniesliteratuur in navolging van De Haan ‘óók als historische curiosa’ worden
beschouwd, ‘dan voelen we ons met de Compagnies-poëzie als in die provinciale musea of
oudheidkamers in stadjes als Hoorn, Franeker, Edam, Zierkzee, Hindelopen of andere’.733
Spreken over literatuur houdt volgens Nieuwenhuys ook een kwaliteitsoordeel in. Zou de
onderzoeker van de Compagniespoëzie zich laten leiden door ‘algemeen geldende litteraire
maatstaven’ dan valt, zo betoogde hij, ‘een groot deel van de Compagnies-litteratuur
daarbuiten’.734 Waarna hij vervolgde: ‘Doen we dit niet, dan worden we overschreeuwd door
het gekweel en gekras van velerlei zangvogels die overigens te zamen een bont geheel
vormen, een levend rariteitenkabinet’. Jammer genoeg vermeldde Nieuwenhuys niet welke
dichters in dit kabinet zouden hebben plaatgenomen.
In het derde en vierde subhoofdstuk van ‘I. De tijd van de ‘Loffelijke Compagnie’’ had
Nieuwenhuys eveneens in navolging van De Haan en Du Perron aandacht voor Valentijn,

729 Nieuwenhuys 1972, p. 45.
730 Nieuwenhuys 1972, p. 45.
732 Nieuwenhuys 1972, p. 47.
733 Nieuwenhuys 1972, p. 47.
734 Nieuwenhuys 1972, p. 48.
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Rumphius, Camphuys, Onno Zwier van Haren en zijn broer Willem van Haren. Van Willem
van Haren citeerde hij een aantal strofen uit het gedicht op de Chinezenmoord van 1740:
O bloeddorst! o geweld! Wat monster dorst bevelen
Zovele onnozelen onmenselijk te kelen?
Wie heeft het eerst de dolk doen trekken buiten nood?
Wat schrikdier was zo zeer van deernis ontbloot?735
Volgens Nieuwenhuys had Willem van Haren zich ‘een waardig Verlichtingsman’ getoond,
die om ‘vergelding en straf om de goede naam van Nederland’ had gevraagd:
De booswicht roeme niet, die ’t stookte. Beef, beef,
O Nederland! Indien men hem zijn loon niet geef!
Verzuim geen ogenblik in ’t straffen zijner daden,
En wil de schuld daarvan niet op uwen schouderen laden!
Met zijn overzicht van de schrijvers van Compagniesproza en -poëzie koos Nieuwenhuys
voor eenzelfde opzet als Du Perron in De muze van Jan Companjie had gedaan. In dat licht is
het subhoofstuk ‘I. Willem en Dirk Hogendorp – vader en zoon’ in hoofdstuk ‘II. Doorbraak
van nieuwe ideeën’ van zijn Oost-Indische spiegel begrijpelijk. Du Perron wilde in zijn
beoogde achttiende-eeuwse literatuuroverzicht ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ aandacht vragen
voor vader en zoon Van Hogendorp.
In zijn keuze voor de Compagniesliteratuur liet Nieuwenhuys zich ook leiden door Kalffs
Oost-Indisch landjuweel. En dus vroeg hij in zijn handboek ook aandacht voor de reisverhalen
van Wouter Schouten en J.S. Stavorinus.
Maar Nieuwenhuys voegde zelf ook teksten toe aan het corpus van de Compagniesteksten
namelijk Journael, gehouden op de reyse ende wederkomst van Oost-Indien (1635) van de
geestelijk verzorger Seyger van Rechteren (1600-1645), het relaas van Simon van
Kerckhoven die met Andries Stokram eenzelfde schipbreuk had geleden.
Opvallende afwezigen in de Oost-Indische spiegel maar wel besproken door Nieuwenhuys’
voorgangers zijn de reisverhalenschrijvers Joan Nieuhof, Cornelis de Bruijn en Pieter van de
Broecke. Nieuwenhuys heeft hiervan afgezien omdat hij deze teksten ‘te onpersoonlijk [...]
dat wil zeggen met de nadruk op de feiten en gebeurtenissen, op de wijze die de een te weinig
van de ander doet verschillen’, heeft gevonden.736
Achteraf betoogde Nieuwenhuys dat hij met de Oost-Indsche spiegel ‘een bruikbaar boek’
heeft willen schrijven ‘voor allen die zich met de Indische letteren bezighouden of bezig
willen houden’.737 Het moest vooral een ‘leesbaar boek’ zijn ‘wat ongewoon van opzet’ en
‘bestemd voor een “algemeen ontwikkeld publiek”, niet voor vakmensen’. Het werd een
‘doorlopend verhaal’, zonder voetnoten omdat die afleiden.738 Zijn hekel aan voetnoten en

735 Nieuwenhuys 1972, p. 61.
736 Nieuwenhuys 1972, p. 560; Nieuwenhuys 1978, p.584-586.
737 Nieuwenhuys 1986, p. 11.
738 Nieuwenhuys had ‘angstvallig’ voetnoten vermeden omdat hij het ‘een vertoon van belezenheid’ vond. Over
de storende factor van voetnoten had hij indertijd in de biografie van Gene Fowley (1890-1960) Good night
sweet prince, over de Amerikaanse toneel- en filmspeler John Barrymore (1882-1942) de volgende anecdote
gelezen. Voor Barrymore was de voetnoot zoiets alsof je tijdens je huwelijksnacht de trap afmoest omdat er
gebeld werd. Dat sprak Nieuwenhuys aan. In zijn interview met Corinne Spoor in De Tijd van 30-04-1979
vertelde hij hoe hij zijn kritici in de maling heeft genomen (ook Spoor in Nieuwenhuys 1982A, p. 160-161).
Omdat hij zijn exemplaar van Good night sweet prince dat hij kort na zijn terugkeer in Holland had gekocht, niet
meer kon terugvinden had hij ter illustratie van zijn afkeer van voetnoten in De Oost-Indische spiegel uit
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zijn onbetrouwbare citaten had Nieuwenhuys met De Haan gemeen.739 Later zou het afzweren
van voetnoten en dorre, wetenschappelijke taal als een anarchistisch karaktertrekje van
Nieuwenhuys worden beschouwd.740
Frits Jaquet die getuige was van het ontstaan van de Oost-Indische spiegel, zou
terugkijkend op zijn samenwerking met Nieuwenhuys later opmerken dat Nieuwenshuys ‘met
horten en stoten’ aan zijn handboek had gewerkt: ‘Hij kon urenlang dubben, wikken en wegen
over een zinnetje of een passage, hij kon soms een week over één zin doen omdat hem er iets
in niet beviel’.741 In Jaquets herinnering had Nieuwenhuys de Oost-Indische spiegel ‘wel vijf
of zes keer […] herschreven voordat het uiteindelijke resultaat voor de dag kwam’. Als er iets
in een zin hem niet beviel, overlegde hij altijd met hem en Dorothée Buur. Nieuwenhuys
verwachtte dan van beiden een reactie, waarna hij zijn tekst aanpaste. Jaquet had de indruk dat
Nieuwenhuys nooit systematisch werkte. Hij plakte altijd nieuwe teksten tussen de reeds
bestaande teksten. ‘Maar als hij de geest had dan was het doorjassen’.742
 Critici over de Oost-Indische spiegel
Recensenten van de Oost-Indische spiegel prezen Nieuwenhuys voor zijn Indo-centrisch
standpunt. Tijdens zijn lezing ‘De Oost-Indische spiegel gespiegeld’ bij het Oosters
Genootschap in september 1973 ging Nieuwenhuys in op wat hij onder het begrip
persoonlijke documenten verstond. Die zijn volgens hem ‘getuigend’743 in tegenstelling tot
journalistieke teksten die voorlichtend zijn of een politiek of sociaal inzicht weergeven.
Tijdens deze voordracht ging hij ook in op de kritiek dat hij in de Oost-Indische spiegel
wetenschappelijke verhandelingen als literatuur had beschouwd. In zijn handboek had hij
namelijk vermeld dat Georg Rumphius, Nicolaus de Graaff, Jacob Haafner en Wouter
Schouten geen wetenschappelijke verhandelingen hadden geschreven, maar dat hun teksten
literatuur zijn. De lezers van hun boeken hadden volgens hem geen belangstelling voor het
wetenschappelijk gehalte erin, maar ze waren geraakt door datgene dat werd beschreven
namelijk planten, boetpredicatie, humaniteit en spanning. Een andere recensent verweet
Nieuwenhuys dat hij in zijn literatuurgeschiedschrijving geen aandacht aan journalisten had
besteed.744 Kritische woorden over Oost-Indische spiegel waarvan Nieuwenhuys vond dat hij

Printing History een willekeurige uitgave gekozen en dat als de enige voetnoot in zijn handboek vermeld
(Nieuwenhuys 1972, p. 623; Nieuwenhuys 1978, p. 649).
739 Halverwege het register op Oud Batavia had De Haan de brui eraan gegeven omdat de doos met fiches was
omgevallen en de kans bestond dat fiches tussen de geraadpleegde boeken waren terecht gekomen (Jaquet 1991,
p. 12-13).
740 Van Zonneveld 1999, p. 172.
741 Tjoeng 1981, p. 174.
742 Tjoeng 1981, p. 175.
743 Nieuwenhuys 1974, p. 123. De cursivering is van Nieuwenhuys zelf.
744 Op 7 september 1973 ter gelegenheid van het XXste huishoudelijk congres van het Oosters Genootschap
met zijn lezing ‘De Oost-Indische spiegel gespiegeld’ reageerde hij op de recensie van Jacques de Kadt in Accent
(23 december 1972). De Kadt vond dat Nieuwenhuys bijvoorbeeld De Haan, de rechtsgeleerde Van Vollenhoven
en Snouck-Hurgronje in een afzonderlijk hoofdstuk had moeten bespreken. Nieuwenhuys gaf toe dat hij te
weinig aandacht aan De Haan had geschonken en Van Vollenhoven als zijn leermeester te kort had gedaan. Maar
dan had hij ook aan nog veel meer andere wetenschapsbeoefenaren, zendelingen, voor Indië belangrijke figuren
en aan beeldende kunstenaars aandacht moeten schenken. De journalist en schrijver J.H.W. Veenstra meende in
Ons Erfdeel (november-december 1972) dat Nieuwenhuys journalisten systematisch buiten beschouwing had
gelaten. Nieuwenhuys vond dat onterecht omdat hij Walraven wel in zijn handboek had besproken. Kortom: ‘Zij
hebben vanuit hun straatje geoordeeld en ik heb vanuit mijn straatje geschreven – maar tenslotte ben ik de
schrijver!’ (Nieuwenhuys 1974, p. 127). Andere niet door Nieuwenhuys besproken recensies waren van Willem
Brandt in De Telegraaf (02-9-1972), C.W. Schaap in De Tijd (07-10-1972), H. van Galen Last in NRC
Handelsblad (20-10-1972) en anoniem in Leeuwarder Courant (11-11-1972). Nieuwenhuys vond de bespreking
van Van Galen Last ‘een bijzondere intelligente bespreking die mij verschillende dingen in mijn eigen boek
heeft laten ontdekken’ (Nieuwenhuys 1974, p. 129). De redacteuren van het Cultureel Supplement van het NRC

191
daaraan het meeste had gehad, waren afkomstig van de journalist Paul van ’t Veer (19221979) in Het Parool van 30 september 1972. Volgens Van ’t Veer was de Oost-Indische
spiegel ‘een cultuur-historische studie van Nederlands-Indië […] waaraan betrekkelijk weinig
toegevoegd zou hoeven te worden’. Van ’t Veer noemde Nieuwenhuys’ Indo-centrisch
standpunt verrassend.745 Hij attendeerde Nieuwenhuys erop dat die in het verleden een keer de
dupe van zijn Indo-centrisme was geworden. Zijn nadrukkelijke benadering, zoals
Nieuwenhuys het zelf noemde, van de Nederlands-Indische en Indonesische samenleving
vanuit een Indisch, Indonesisch sociaal-cultureel patroon was een overreactie op het
neerlandocentrisme waarbij hij belangrijke factoren over het hoofd had gezien.
Nieuwenhuys’ sobat of kameraad Tjalie Robinson plaatste in zijn tijdschrift Tong Tong een
kritische kanttekening bij het woord Indisch in de boektitel. Het was voor hem niet duidelijk
wat dat inhield. Hij kwam tot de conclusie dat het is ‘“een spiegel” van het nog steeds vrij
onduidelijke beeld van wat men in de loop der eeuwen “Indisch” is gaan noemen’.746
Robinson beaamde dat men met de Indisch-Nederlandse letterkunde een nieuwe wereld
binnentrad. Hij karakteriseerde de Oost-Indische spiegel als een register van en een gids door
de Indische literatuur. Hij had er moeite mee dat ‘roddellectuur’ typisch Indisch zou zijn. Hij
vond dat eerder een beschuldiging en legde uit waarom. Voor de Indische schrijvers was de
Nederlandse literatuur juist een voorbeeld, hoewel de Nederlandse literatuur het
schoolvoorbeeld was van geroddel en verdachtmakerij. Vervolgens ging hij in op wat volgens
hem Indische literatuur is. In de Indische gemeenschap was dit blijkbaar onbekend. ‘En het is
dus toch wel typisch, ook al kunnen wij goed aanvoelen, wat Indische lectuur (en dus ook
Indische literatuur) is, wij niet kunnen determineren wàt het is’. Hij hoopte dat onderzoek
door een ‘NIET-Indischman’ duidelijkheid zou brengen. Hij attendeerde zijn lezers op de kop
‘Indisch geroddel’ boven de bespreking van de Oost-Indische spiegel door H. van Galen Last
in NRC Handelsblad van 20 oktober 1972. En besloot cynisch: ‘Maar ach, sinds wij toch nog
steeds niet weten wat Indische literatuur is, is elke critiek goed genoeg, hoe cultureel men
zich ook waant’. Dat Tjalie Robinson zijn kanttekening bij het Indische aspect in
Nieuwenhuys’ handboek plaatste, is te verklaren uit de discussies die toentertijd in Indische
kringen werden gevoerd, over wat Indisch is.
In december 1985 blikte Nieuwenhuys nog een keer terug op het ontstaan van de OostIndische spiegel. Hij deed dat ter gelegenheid van de eerste lezingenmiddag van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde die drie maanden tevoren was opgericht.747
Inmiddels was hij er achtergekomen dat zijn keuze voor een leesboek met een beredeneerd
literatuuroverzicht noch voor sociologen en historici noch voor letterkundigen bevredigend
was.748 Tijdens deze voordracht ging Nieuwenhuys ook in op de kritiek van historicus H.
Baudet (1919-1998) die in de structuur van Oost-Indische spiegel een ‘Escherachtige
onmogelijkheid’ had geconstateerd als gevolg van Nieuwenhuys’ werkwijze.749 Hij kon zich
Handelsblad plaatsen Oost-Indische spiegel in hun rijtje van de beste boeken van 1972 (NRC Handelsblad 2912-1972).
745 Nieuwenhuys 1974, p. 128 (cit.)-129; ook Nieuwenhuys 1986, p. 8-9.
746 T.R. ‘Op zoek naar Indische literatuur’. In: Tong Tong 17 (1972) 8, 1 november, p. 12 (cit.)-13.
747 Op 13 december 1985 gaf hij een lezing bij de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, getiteld ‘De
Oost-Indische Spiegel gespiegeld na dertien jaar’. Zie Nieuwenhuys 1986.
748 Nieuwenhuys 1974, p. 127 verwijzend naar Nieuwenhuys 1972, p. 623 en 1978, p. 649.
749 Baudet (in Nieuwenhuys 1982A, p. 125-146; ook in: Bijdragen en mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden 89 (1974) 1, p. 96-112) vatte zijn oordeel in vier punten samen: 1) Omdat
Nieuwenhuys literator is, had hij een andere kijk op documenten dan historici, en beperkte hij zich tot literaire
kwaliteit. 2) Hij koos betrekkelijk autonoom wat wel en wat niet tot de literatuur behoorde waarbij hij zich niet
liet leiden door de literaire norm. 3) Hij schoof bij de keuze van zijn materiaal consequent schrijvers opzij die hij
slecht vond schrijven, niet omdat ze niet inpasbaar waren in een literaire stroming. Hij lette daarbij er niet op of
het al dan niet sociaal-historische teksten waren. 4) Hij koos voor ‘erbarmelijke kwaliteit’ omwille van het
literair-sociale aspect. Dus nam hij schrijvers op die lectuur schreven en geen literatuur. Baudet wees erop dat
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vinden in Baudets commentaar en beaamde zijn spagaat tussen literatuur en sociale
geschiedenis. Dat was het gevolg van zijn oorspronkelijke opzet, het schrijven van een sociale
en culturele geschiedenis van de Europese samenleving in Indië/Indonesië. Achteraf bleek dat
dit te hoog was gegrepen. Voor het samenstellen van zijn tekstcorpus had hij zich niet beperkt
tot de ‘bellettrie’, zoals Du Perron, maar gekozen voor egodocumenten: memoires, brieven,
reisverhalen, redevoeringen, krantenartikelen en wetenschappelijke werken.750 Door de
nadruk op het persoonlijk document te leggen, wilde hij zich scharen aan de zijde van Du
Perron en Simon Vestdijk,751 want met persoonlijk had hij niets anders bedoeld dan het
persoonlijke document of ‘personal document’, toentertijd een begrip in de Amerikaaanse
sociale wetenschappen, geschiedenis en letterkunde. Hij gaf ook toe dat hem de historische
lijn van zijn voorgangers Kalff en De Haan was ontgaan.752 Door tegelijkertijd het
persoonlijke en het historisch-sociale aspect als uitgangspunt te kiezen, was hij afgedwaald
van de opzet die Du Perron voor ogen had gehad en had hij met zijn Indo-centrische
literatuurbeschouwing de Nederlandse literatuurgeschiedenis uit het oog verloren, terwijl Du
Perron juist had gehoopt op aansluiting.753

Oost-Indische spiegel (derde, bijgewerkte en herziene druk, 1978)

De derde, bijgewerkte en herziene druk van de Oost-Indische spiegel verscheen in 1978. In
zijn openingsartikel van het eerste nummer van het tijdschrift Indische Letteren constateerde
Nieuwenhuys in 1986 dat zijn Oost-Indische spiegel langzamerhand toe was aan ‘een
grondige herziening’.754 Hij was zich ervan bewust dat hijzelf dat niet meer kon doen en
hoopte op de toen inmiddels opgerichte Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Maar
het kon wel eens gebeuren dat zijn door hem geïnspireerde ‘jonge literatuurvrienden’ in deze
werkgroep een andere opvatting of benadering van de Indische literatuur zouden hebben dan
wat hij voor ogen had gehad. Dat heeft gevoelens van teleurstelling bij hem opgeroepen.
Nieuwenhuys zichzelf tegensprak in de bewaking en uitvoering van zijn criteria. De eerste keer betrof het de
literatuur, de tweede keer bepaalde hij de literaire kwaliteit, de derde keer bepaalde hij de kwaliteit van de
schrijver en de vierde keer liet hij zich leiden door het sociaal-historische aspect in de tekst. Nieuwenhuys’ derde
criterium, zo betoogde Baudet, stond in tegenspraak met zijn vierde. Ook was er een controverse tussen het
eerste criterium en het derde en vierde criterium (Baudet in Nieuwenhuys 1982A, p. 128-129).
750 Nieuwenhuys 1978, p. 647; Nieuwenhuys 1978, p. 9-11. Van Jacques Presser (1899-1970) had
Nieuwenhuys het begrip ‘ego-document’ overgenomen. Het liefst had hij de uitdrukking ‘personal document’
gebruikt (Nieuwenhuys 1974, p. 123 en 1986, p. 8, 7).
751 Simon Vestdijk had in De glanzende kiemcel (1979, p. 32-36) betoogd dat het gebruik van het persoonlijke
document uitbreiding van de literatuur met niet-literaire genres impliceert.
752 Nieuwenhuys 1986, p. 7-8.
753 Zie ook Baudet in Nieuwenhuys 1982A, p. 127.
754 Termorshuizen 2002, p. 161.
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Nieuwenhuys’ bloemlezingen en handboek werden in het Engels en Indonesisch vertaald.
In 1979 verscheen een door Rob Nieuwenhuys samengestelde bloemlezing in het Engels
getiteld Memory and Agony. Dutch Stories from Indonesia als deel 12 in ‘The Library of
Netherlandic Literature’ in de vertaling van Adrienne Dixon.755 Een jaar na de publicatie van
de derde druk van de Oost-Indische spiegel stelde Dick Hartoko een bewerking en
bloemlezing van Nieuwenhuys’ handboek samen als Bianglala Sastra. Bunga rampai sastra
Belanda tentang kehidupan di Indonesia (1979 en 1985). Hartoko, pseudoniem van Theodoor
Willem Geldorp (1922-2001), koos in Bianglala Sastra voor auteurs die voor Indonesische
lezers belangrijk en informatief waren. Essayist Hartoko was vanaf 1957 redactiesecretaris
van het literaire tijdschrift Basis en docent van de Faculteit der Letteren van Yogyakarta.
Toegespitst op de Compagniesliteratuur koos Hartoko voor Rijklof van Goens die in Javaense
reyse de tocht van Semarang naar de hoofdplaats Mataram van de vorst Sunan Amangkurat I
op Midden-Java beschreef. Hartoko wijdde ook hoofdstukken aan Rumphius en zijn liefde
voor de Molukken, aan Onno Zwier van Haren met het toneelstuk Agon, Sulthan van Bantam,
en aan Willem en Dirk van Hogendorp als representanten van de Verlichting met hun novelle
en toneelstuk over Kraspoekol.

Memory and Agony. Dutch Stories from Indonesia (1979)
Bianglala Sastra. Bunga rampai sastra Belanda tentang kehidupan di Indonesia (1985)

Bianglala Sastra verscheen in een periode dat er nauwelijks leescultuur in Indonesië bestond.
Literatuur nam slechts een marginale plaats in het cultuurlandschap en was voorbehouden aan
een kleine, ontwikkelde stedelijke elite.756 Tegenwoordig is op literair gebied de speciale band
van vroeger tussen het toenmalige Nederlands-Indië en het huidige Indonesië voorbij,
waardoor Nederlandse en Indonesische lezers aangewezen zijn op vertalingen. Zoals de
Nederlands-Indische literatuur te maken heeft met het wegvallen van de oudere
schrijversgeneratie die uit eigen ervaring tempo doeloe heeft meegemaakt, zo kent de
Indonesische literatuur het wegvallen van schrijvers en vertalers die bekend waren met de
koloniale periode en die koloniale literatuur in het Indonesisch vertaalden.
755 Het is een gedeeltelijke vertaling van alleen twintigste-eeuwse Indisch-Nederlandse auteurs zoals uit Het
laat je niet los (Willem Walraven, E. du Perron, L.A. Koelewijn (in Het laat je niet los als Nic. Beets), Albert
van der Hoogte, Jan Eijkelboom en F. Springer). Voor sommige auteurs uit Het laat je niet los is gekozen voor
andere verhalen (Maria Dermoût, Bep Vuyk, E. Breton de Nijs, A. Alberts en Vincent Mahieu). Nieuw ten
opzichte van Het laat je niet los is de keuze voor Joke Muljono. Niet opgenomen zijn Madelon Székely-Lulofs,
E.R. Duncan Elias, Aya Zikken, Margaretha Ferguson, Lin Scholte, F. van den Bosch en Hans Vervoort. De
bibliografische informatie is gebaseerd op Het laat je niet los en aangevuld. ‘The Library of Netherlandic
Literature’ bevat Nederlandse en Vlaamse auteurs. Memory and Agony is de enige bundel met IndischNederlandse literatuur.
756 Salverda 1997, 5 en 11.
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Mirror of the Indies. A History of Dutch Coloniale Studies (1982 en 1999)

In 1982 en 1999 verschenen de Engelse vertalingen van de Oost-Indische spiegel geredigeerd
door E.M. Beekman. In zijn voorwoord van Mirrors of the Indies. A History of Dutch
Colonial Studies schetste Beekman het verloop van de geschiedenis van Nederlands-Indië
vanaf de VOC tot en met de Japanse bezetting, waarna hij inging op het specifieke karakter
van de Indisch-Nederlandse literatuur: ‘Though the literary techniques may be Western, the
subject matter is unique’.757 Omdat het een geheel eigen genre was, kon het zich, zo legde hij
uit, niet verder ontwikkelen ‘because there are no new voices and because what was voiced no
longer exists’. De Indisch-Nederlandse literatuur schetst de historische en psychologische
confrontaties tussen Oost en West. Het geeft volgens Beekman de ongemakkelijke
verwantschap van deze tegengestelde krachten weer, en toont tevens de teloorgang van het
Westers imperialisme aan. Vervolgens gaf Beekman voor zijn Amerikaanse lezers een
literairhistorisch overzicht dat begint met Broms Java in onze kunst via Du Perrons De muze
van Jan Companjie en belandt bij Nieuwenhuys’ Oost-Indische spiegel.
 Rob Nieuwenhuys, ‘to be in tune with myself’
Dankzij de subsidies van ZWO kon Rob Nieuwenhuys zich dagelijks bezighouden met de
Indische literatuur, schrijven over het voormalige Indië met zijn literatuur. Niets liever wilde
hij dan de Indische literatuur zelf laten getuigen. De lezer moest plezier hebben in het lezen
van Indische literatuur. In een van zijn interviews heeft hij wel eens gezegd: ‘Mijn liefde voor
de literatuur is groot en bijna lichamelijk, en dat is eigenlijk de kernpunt van mijn leven’.758
Hij vond dat hij als ‘Indische jongen’ de Indische literatuur veel beter kon aanvoelen dan zij
die nooit in Indië waren geweest.
Nieuwenhuys heeft voor zijn werk het nodige eerbetoon ontvangen. In 1959 kreeg hij de
essayprijs van de gemeente Amsterdam voor zijn essay De zaak Lebak na honderd jaar dat
hij in het tijdschrift Tirade had gepubliceerd. In 1973 ontving hij de bijzondere prijs van de
Jan Campert Stichting voor De Oost-Indische spiegel. Twee jaar later volgde in juni 1975 de
Dr. Wijnaendts Francken-prijs van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Het
juryrapport vermeldde dat de jury de ‘uitvoerige’ Oost-Indische spiegel ‘niet alleen als een
belangwekkende en uitvoerige studie waardeert’, maar zij ‘acht het ook van bijzondere
betekenis door de aard van het onderwerp en de persoon als auteur’.759 Volgens de jury was
de Oost-Indische spiegel ‘het eerste boek waarin de geschiedenis van de literaire neerslag van
757 Nieuwenhuys 1982A, p. XII.
758 Citaat via Termorshuizen 2002, p. 161.
759 Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 1975, p. 136 (cit.)-137. De jury bestond uit
prof.dr. S. Dresden, mr. J.R. de Groot, prof.dr. J.D. Roorda en dr. H.L. Wesseling.
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vele eeuwen Nederlandse aanwezigheid in Indonesië in haar totaliteit aan de orde is gesteld’.
Nieuwenhuys’ handboek was sinds Broms Java in onze kunst de eerste ‘op een synthese
gerichte studie’. De Oost-Indische spiegel was van sociaal- en cultuur-historische betekenis
vanuit zowel Nederlands als Indonesisch perspectief. De jury meende voorts dat
Nieuwenhuys als schrijver tussen twee werelden vanwege zijn persoonlijke ervaringen in het
voormalig Nederlands-Indië en zijn werkzaamheden bij het KITLV de juiste persoon was om
een dergelijke complete studie samen te stellen. Maar de jury plaatste in haar rapport ook een
kritische kanttekening. Hoewel de Oost-Indische spiegel ‘zeer belangrijk, wel overwogen, rijk
gedocumenteerd en evenwichtig’ was samengesteld, was er ook sprake van ‘een balanceren
tussen cultuur- en literatuurgeschiedenis’. De jury was van mening dat de literatuurhistoricus
geïnteresseerd zal zijn of de besproken auteurs tot de literatuur kunnen worden gerekend en
gaat in de Oost-Indische spiegel op zoek naar de ‘literair-kritische criteria’; de
cultuurhistoricus zal van mening zijn dat te veel informatie over boeken en schrijvers wordt
gegeven want hij heeft belangstelling voor ‘cultuurhistorische concepties en vraagstellingen’
en die ontbreken in de Oost-Indische spiegel.
Op 16 december 1983 ontving Nieuwenhuys op vijfenzeventigjarige leeftijd de Constantijn
Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre. Zijn dankwoord werd in Tong Tong afgedrukt.760
Daarin benadrukte hij dat deze prijs ook bestemd was voor ‘al die Indische schrijvers die
misdeeld zijn, die nooit een prijs hebben gekregen, of troostprijzen’. Hij verklaarde dat de
Indische gemeenschap in de loop der jaren belangstelling had gekregen voor de Nederlandse
samenleving maar ze was niet geassimileerd. Ze had heimwee maar niet naar de koloniale
samenleving want die bestond niet meer. Ze had heimwee naar de herinneringen.
In februari 1984 verleende de Universiteit Leiden met de hoogleraar Indonesisch A. Teeuw
(1921-2012) Nieuwenhuys het eredoctoraat in de Indonesische letterkunde. Nieuwenhuys was
er trots op dat het juist de Indonesische letterkunde betrof.761 Tijdens de plechtigheid had
Teeuw Nieuwenhuys geprezen: ‘Literatuur is voor u conversatie, omgaan met mensen, elkaar
iets proberen te zeggen dat de moeite waard is’, waarmee hij op Nieuwenhuys’ toegankelijke
parlandostijl doelde.762 Later zou Nieuwenhuys over zijn eredoctoraat zeggen dat toen Teeuw
hem erop voorbereidde met de woorden ‘Ik heb leuk nieuws voor je’. Hij had gedacht dat hij
gastcolleges in Yogya zou mogen geven, maar dat hij zich wat later realiseerde: ‘Verdòmme,
een honoris causa’.763 Maar hij beschouwde zichzelf niet als een geleerde. Hij wist toen nog
niet wat een erepromotie inhield. Op de dag zelf liet hij de feestelijkheden over zich heen
gaan en vond die achteraf prettig.
Nieuwenhuys was dus geëerd als bellettrist met de Constantijn Huygensprijs en als
literatuurhistoricus met het eredoctoraat. Hij was blij met het eredoctoraat omdat het ‘een
bepaalde soort van wetenschapsbeoefening sanctioneert’.764 Hij voelde zich eigenlijk geen
‘échte wetenschapper’ omdat zijn onderzoek ‘literaire inslag’ vertoonde en omdat hij tijdens
zijn onderzoek werd geleid ‘door eigenschappen die eigenlijk “des romanschrijvers” zijn’. In
zijn stijl streefde hij naar ‘spontaniteit en directheid’.765 Rob Nieuwenhuys heeft vaker over
zichzelf gezegd dat hij geen wetenschapper was.766 Bij het samenstellen van zijn boeken

760 ‘Dat de aan mij gegeven prijs beschouwd mag worden als een prijs voor de groep niet geëerde Indische
schrijvers’. In: Tong Tong 28 (1984) 17, 15 april, p. 6-7.
761 Tong Tong 28 (1983) 7, 1 november, p. 2.
762 Termorshuizen 2002, p. 163.
763 Visser, 1992, p.17.
764 Vermeulen 1984, p. 93.
765 Vermeulen 1984, p. 94.
766 Over de academische wereld had Nieuwenhuys opgemerkt: ‘die pretentieuze doctorandussen en zelfs
hoogleraren die zo gewichtig doen met hun structuren en analyses, ik moet ze niet’. Maar hij maakte een
uitzondering voor de hoogleraar Teeuw (Visser 1992, p. 17).
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waren feiten voor hem altijd het middel geweest en de interpretatie het doel.767 Hij was de
verhalenverteller van de Indische bellettrie. Hij had geen geduld voor het ontcijferen van
handschriften. Ook kon hij haastig te werk gaan en zich niet altijd bekommeren om precisie
en feiten met als gevolg dat er af en toe onbetrouwbaarheden in zijn werk inslopen.768 Het
was bekend dat hij een bloedhekel aan voetnoten had. Hij was van mening dat literatuur
amateurisme mocht blijven en ver uit de buurt van wetenschap. Goede literatuur sprak voor
zichzelf en hoefde niet verklaard te worden, vond hij. De lezer moest hem maar geloven. We
zagen reeds dat Nieuwenhuys de tekstfragmenten in zijn bloemlezingen naar eigen inzicht had
weergegeven. Hij had zijn eigen opvatting over het aanpassen van Compagniesteksten voor
de moderne lezer. Tegenover deze kritische kanttekeningen staan ook positieve zaken. Zijn
creatieve omgang met de teksten had het gevolg dat hij een groot lezerspubliek wist te
interesseren voor de oude en nieuwe Indische literatuur.
Nieuwenhuys heeft in zijn bloemlezingen en in de Oost-Indische spiegel persoonlijke
teksten als een afzonderlijk literaire genre geïntroduceerd. Hij heeft daarmee de traditie
voortgezet waarmee F. de Haan en Samuel Kalff een begin hadden gemaakt. Hij realiseerde
zich wel dat de inpassing van het persoonlijke document strijdig was met de bestaande genre
indeling van de handboeken.

Fried en Fried Nieuwenhuys

Met zijn ‘familiekroniek’ Vergeelde portretten uit een Indisch familiealbum en zijn fotoboek
Tempo doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië, 1870-1914 heeft Nieuwenhuys
als E. Breton de Nijs liefdevol en tegelijkertijd kritisch de sfeer van zijn jeugd en zijn familie
vastgelegd. Zijn pseudoniem was bewust gekozen. Het was een bestaande Indische
familienaam.769 Na zijn pensionering heeft hij nog een aantal fotoboeken samengesteld.
Opnieuw gebruikmakend van zijn schuilnaam verscheen Batavia. Koningin van het Oosten
(1975, 1976). De fotografische impressies en beschrijvingen van deze voormalige hoofdstad
van de Compagniesbezittingen in Oost-Indië en de toenmalige hoofdstad van Java doen
denken aan het platenalbum van De Haans Oud Batavia. In de latere fotoboeken heeft
Nieuwenhuys foto’s met anecdotische herinneringen gecombineerd. Dat deed hij in Baren en
oudgasten. Komen en blijven (1982) en Met vreemde ogen (1988). Het zijn weergaven van
Tempo doeloe – een verzonken wereld – en Fotografische documenten uit het oude Indië
1870-1920. Zijn voormalige medewerker en opvolger bij het KITLV Frits Jaquet zou later
over de fotoboeken opmerken dat hij Nieuwenhuys met foto’s op zijn best vond: ‘twee
767 Prins 1998B.
768 Termorshuizen 2002, p. 160-161; Termorshuizen 2013.
769 Bij de keuze van zijn pseudoniem had Nieuwenhuys niet vermoed dat er in werkelijkheid ook een E. Breton
de Nijs bestond. Hun kennismaking op een later tijdstip heeft hij vastgelegd in Nieuwenhuys 1982A, p. 152-153.
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benijdenswaardige hoedanigheden kwamen dan het meest tot hun recht: zijn vermogen om
documenten op een juiste wijze te arrangeren, te groeperen en zijn gevoel voor het relevante,
gekke detail’.770 In zijn fotoboeken heeft Nieuwenhuys het Indië van zijn moeder en van zijn
jeugdjaren gereconstrueerd. Eigenlijk kan zijn werkwijze om met Beekman te spreken als
‘fotofictie’ worden omschreven.771 De meeste foto’s in de fotoboeken waren afkomstig uit de
collectie van het KITLV. Het kon weleens gebeuren dat Nieuwenhuys niet altijd zorgvuldig te
werk ging in het bijschrift van de foto’s.
In zijn vriendenkring van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Literatuur heeft
Nieuwenhuys in 1988 zijn tachtigste verjaardag gevierd. Als hommage verscheen een
bloemlezing uit het tijdschrift Oriëntatie waarop Nieuwenhuys zijn stempel had gedrukt. De
teksten waren gebundeld door de voorzitter van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Literatuur
Peter van Zonneveld. De titel van deze feestbundel luidt Oriëntatie. Literair-cultuur
tijdschrift in Indonesië (1947-1953). Ook verscheen er een bundel opstellen van de jonge
generatie onderzoekers, getiteld Indisch-Nederlandse literatuur (1988), die was samengesteld
door zijn medeoprichters van het tijdschrift Indische Letteren, door Reggie Baay en Peter van
Zonneveld. De bijdragen geven een impressie weer van diverse soorten onderzoek op het
gebied van de Indische literatuur zoals dat toen werd gedaan met aanbevelingen voor
toekomstig onderzoek. De redactie hoopte met haar boek ook op studenten met specialiatie in
de Indische literatuur als lezers.772
Ter gelegenheid van zijn negentigste verjaardag werd Rob Nieuwenhuys na afloop van een
lezingenmiddag op 3 juli 1998 opnieuw in het zonnetje gezet, ditmaal met de feestbundel Met
andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys (1998). Ook
verscheen er een nieuwe uitgave van zijn fotoboeken. In een interview ter gelegenheid van
zijn negentigste verjaardag had Nieuwenhuys aan Moesson, de opvolger van Tong Tong,
tegenover Geert Onno Prins, opgemerkt dat hij zich herkende in de uitspraak ‘my heart is a
lonely hunter’.773 De Stichting Fonds voor de Letteren liet zich niet onbetuigd en schonk
Nieuwenhuys dertigduizend gulden als eerbetoon aan zijn baanbrekend werk op het gebied
van de Indische letterkunde.774

770 Jaquet in Nieuwenhuys 1982A, p. 91.
771 Van Zonneveld 2000, p. 150-151. ‘De “fotofictie” bood Nieuwenhuys de kans alle deskundigheid die hij
door de jaren heen had opgedaan als tekstbezorger, te benutten in een persoonlijke scheppingsdaad die tevens de
roeping van de dichter is: op afstand het detail helder te zien (Beekman 1998, p. 566). Beekman had de term
ontleend aan de Amerikaanse schrijfster, filmmaker en activiste Susan Sontag (1933-2004).
772 In zijn bijdrage ‘De toekomst van tempo doeloe. Iets over de studie van de Indische letteren’ vroeg Peter van
Zonneveld zich af: ‘Welke bijdrage kan een aankomend neerlandicus leveren aan de studie van Indische
letteren?’ (Baay en Van Zonneveld 1988, p. 9-17, aldaar p. 10). De a.s. neerlandicus is meer bedreven in het
analyseren van literaire teksten en minder geschoold in de kennis van historische en sociale achtergronden.
Volgens Van Zonneveld zouden bij het analyseren van de Indische teksten twee samenhangende vragen kunnen
worden gesteld: Wat is de visie van de auteur op het koloniale systeem? En wat wordt er gezegd over de diverse
bevolkingsgroepen. Om de Indische literatuur te plaatsten tegen de historische, sociale en culturele achtergrond
zal de neerlandicus aangewezen zijn op samenwerking met historici, sociologen, antropologen, taalkundigen en
cultuurhistorici met belangstelling voor de Indische archipel (p. 15). Eind jaren tachtig ontstond ook de
belangstelling voor verbanden met de literaturen van voormalige Engelse en Franse koloniën.
773 Prins 1998A. De uitspraak verwijst naar het gelijknamige boek (1943) van Carson Smith McCullers (19171967).
774 NRC Handelsblad 04-07-1998.
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Met andere ogen. Dertig vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuis (1998)
Redactie Indische Letteren v.l.n.r.: Reggie Baay, redactiesecretaris Marian Fillié, Gerard Termorshuizen,
Rob Nieuwenhuys, Bert Paasman, Liesbeth Dolk en Peter van Zonneveld

In zijn laatste levensjaren legde Nieuwenhuys in korte verhalen zijn jeugd vast. Ze verschenen
in beperkte oplage als De stem van mijn ouders gevolgd door De schim van nèn1ek Tidjah
(1995). Deze verhalen werden met nog enkele andere korte verhalen gebundeld en verschenen
postuum als Sinjo Robbie (2005).
De laatste jaren kwakkelde Nieuwenhuys met zijn gezondheid. Hij voelde zich eenzaam na
het overlijden van Fried in 1995. Op 7 november 1999 overleed Rob Nieuwenhuys.
Moesson drukte postuum het korte verhaal ‘Verboden ritueel’ af en redacteur Geert Onno
Prins van Moesson, schreef een in memoriam waarin hij ‘onmacht’ als het belangrijk thema in
het werk van Nieuwenhuys noemde. Prins voegde eraan toe: ‘Zijn levensbeschrijvingen
waren vaak tragisch, maar zelden dramatisch. En tragiek, hoe genadeloos blootgelegd ook,
was mooi bij hem. Net als bij liefde en erotiek, hing er een waas van romantiek om verdriet,
vergankelijkheid, verval en de dood’. Hij memoreerde dat Nieuwenhuys ‘in tune met zich zelf
schreef, omdat hij zo leefde, met zijn goede eigenschappen en met zijn tekortkomingen en
uiteindelijk met zijn eigen dood’. 775
De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde herdacht Nieuwenhuys in november met
het symposium ‘Rob Nieuwenhuys en de toekomst van tempo doeloe’. Nieuwenhuys die ook
wel eens de godfather, nestor, chroniqueur, rasverteller of de administrateur van de Indische
letteren werd genoemd, werd herdacht op de wijze waarop hij de Indische literatuur had
ontsloten. ‘Hij liet ons een erfenis na die zijn eigen stempel draagt: een eigenzinnige landkaart
met lege plekken die nog ingevuld moesten worden’, herdacht Van Zonneveld
Nieuwenhuys.776 Tijdens het symposium vroeg Bert Paasman zich in zijn bijdrage af ‘Heeft
de studie van de Indische Letteren toekomst?’ en concludeerde dat de vraag met een bondig
‘ja’ kan worden beantwoord. Zoektochten in binnen- en buitenlandse archieven en
bibliotheken brengen nog steeds nieuw materiaal aan het licht. Maar ook zoals Paasman het
formuleerde: ‘De voortschrijdende vakontwikkeling vraagt voortdurend om synthetiserende
studies: nieuwe literatuurgeschiedenissen na de klassiek geworden en onvolprezen OostIndische spiegel van Pak Rob, die echter al weer meer dan twintig jaar oud en dus verouderd
is’.777 Hoewel oud en nieuw materiaal in de loop der tijd digitaal beschikbaar zal komen,

775 Prins 2000. Het verhaal ‘Verboden ritueel’ is opgenomen in de verhalenbundel Sinjo Robbie (2005, p. 6164.
776 Van Zonneveld 2000, p. 151.
777 Paasman 2000, p. 183.
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behoort een reeks voor koloniale en postkoloniale literatuur ‘dan ook steeds tot de desiderata
van ons vak’, besloot Paasman.778

Rob Nieuwenhuys

Met zijn Oost-Indische spiegel heeft Nieuwenhuys de belangstelling voor de NederlandsIndische literatuur voor verdere bestudering gegenereerd. Danzij zijn magnum opus heeft de
Nederlands-Indische literatuur een plaats in de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving
veroverd. De Oost-Indische spiegel wordt ten behoeve van de vele binnen- en buitenlandse
publicaties, dissertaties en studies over koloniale en postkoloniale literatuur nog steeds
geraadpleegd.
Nieuwenhuys had de expliciete opvatting dat de niet ingewijde lezer de koloniale literatuur
verkeerd las. Als Indische jongen met affiniteit voor de Javaanse adat kon hij dat weten. Hij
was bekend met de gebruiken en de tradities en stond dichter bij de koloniale werkelijkheid
dan de niet-ingewijdene. Dankzij zijn contacten met Indonesische schrijvers kon hij zich in
hun situatie inleven en in hun positie ten opzichte van de kolonisator. Hij kreeg daardoor
begrip voor hun literatuuropvatting. Als gevolg daarvan heeft voor hem de koloniale
literatuuropvatting plaatsgemaakt voor een Indonesië-centristische literatuuropvatting.779 Met
deze benadering heeft hij zich acher die andere ‘Indische jongen’ geschaard, die hem naar en
door het Indische letterenland had gegidst, achter Du Perron. Maar ook niet helemaal. Hoewel
Nieuwenhuys in de geest van Du Perron werkte – de lezer een Indische spiegel voorhouden,
Indische portretten tonen, belangstelling voor een historische-sociologische benadering,
sympathie voor de gekoloniseerde en afkeer van het kolonialisme – toch bleven ze twee
verschillende persoonlijkheden ‘met eigen inzichten, accenten en oordelen, en dus met
tekstkeuzes’780 Je zou je mogen afvragen wat er gebeurd zou zijn als Du Perron niet voortijdig
was overleden. Zou hij dan wellicht een soortgelijke ontwikkeling als Nieuwenhuys hebben
doorgemaakt? Na het wegvallen van Du Perron moest Nieuwenhuys immers zelf zijn pad
zoeken in het terra incognita van het Indisch-Nederlandse letterland aan de hand van zijn
eigenzinnige routekaart.781

778 Paasman 2000, p. 185.
779 Termorshuizen 2002, p. 162.
780 Paasman 1990B, p. 219.
781 De Indische bibliotheek van Rob Nieuwenhuys werd van 23 tot en met 25 mei 2000 door het veilinghuis
Bubb Kuyper uit Haarlem geveild (advertentie in Moesson 11 (2000) 1 mei, p. 7).
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17  Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde  Indische Letteren
De arang arang die door Rob Nieuwenhuys was aangestoken, werd op 14 februari 1985 in
zijn studeerkamer gekipast door hemzelf, de Leidse neerlandicus Peter van Zonneveld en oudstudent Reggie Baay. Hij had hun hulp gevraagd bij de herziening van de Oost-Indische
spiegel. Die middag rees het plan naar analogie van de Werkgroep Negentiende Eeuw een
genootschap-met-een-tijdschrift op te richten. Het werd de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde. Op 13 december vond de eerste bijeenkomst plaats. Redactieleden van het eerste
uur van het documentatieblad Indische Letteren, zoals het tijdschrift werd aangeduid en dat in
maart 1986 voor het eerst verscheen, waren behalve Rob Nieuwenhuys, Peter van Zonneveld
en Reggie Baay, ook Joop van den Berg, Frits Jaquet en Gerard Termorshuizen.782 De
Werkgroep en het kwartaalschrift waren de geesteskinderen van Rob Nieuwenhuys.783 De
meeste redactieleden van het eerte uur hadden van huis uit banden met Indië: de een was er
geboren, de ander had Indische ouders. Ze deelden hun belangstelling voor de Indische
literatuur met elkaar. In retrospectieve zou Nieuwenhuys over de samenstelling van de
redactie zeggen dat hij een onacademisch element in de redactie wilde. Daarom had hij de
journalist Joop van den Berg (1930-2014) voorgesteld als tegenpool van de wetenschappers
die meer belangsteling zouden hebben voor het verzamelen van materiaal dan voor het
schrijven van leesbare teksten. Van den Berg zou jaren later hierover zeggen dat hij niet
alleen vanwege zijn journalistieke metier was gevraagd, maar ook vanwege zijn grote kennis
van de Indische literatuur. De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde staat vanaf haar
oprichting onder auspiciën van de Maatschapij der Nederlandse Letterkunde in Leiden die
haar jaarlijks een subsidie toekent. Qua abonneebestand is Indische Letteren het meest
stabiele van de werkgroepen van de Maatschappij.784
De doelstelling van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde was de studie te
bevorderen van ‘wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven,
vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden’. Het is tevens de ondertitel van de OostIndische spiegel. In navolging van Nieuwenhuys’ voorkeuren rekent de redactie ook de
poëzie, het functioneel proza, de kinderliteratuur, triviale literatuur, brieven, dagboeken,
memoires, reisverhalen, sommige wetenschappelijke werken ‘en alles wat verder van belang
kan zijn’ tot de genres van de Indisch-Nederlandse literatuur.785 In navolging van
Nieuwenhuys en van Du Perron vond de redactie enige kennis van de Indische/Indonesische
samenleving eveneens een noodzakelijke voorwaarde voor de bestudering van de Indische
literatuur. Historie, kunsthistorie, culturele antropologie of sociologie achtte ze onontbeerlijke
hulpwetenschappen bij het onderzoek van de Indisch-Nederlandse literatuur. Er was sprake
van een wetenschappelijke gotong royong of wederzijdse hulp.786
Zes jaar na de oprichting van de Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde werd de
redactie in het voorjaar van 1992 door het weekblad Vrij Nederland geïnterviewd.787
Inmiddels was de Grand Old Man Rob Nieuwenhuys uit de redactie getreden. Zijn plaats was
782 ‘Redactioneel’. In: Indische Letteren (1986) 1, maart, p. 1; Van Zonneveld 2014, p. 82; Praamstra 2013.
783 Drayer 1992; Dolk 2000, p. 173.
784 Vanaf de oprichting kreeg de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde vijfduizend gulden. Gedurende
de eerste vijfentwintig jaar van haar bestaan had Indische Letteren jaarlijks zevenhonderd lezers.
785 ‘Redactioneel’. In: Indische Letteren (1986) 1, maart, p. 1.
786 Nieuwenhuys 1986, p. 7.
787 Drayer 1992.
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ingenomen door Bert Paasman en Liesbeth Dolk, die respectievelijk geen en wel een band
met Indië hadden. Met Paasman werd de samenwerking op het gebied van de Indische
literatuur tussen de universiteiten van Leiden en Amsterdam verstevigd.
In de redactie hadden de wegen zich geleidelijk gescheiden. Het was geen geheim dat
Nieuwenhuys niet bepaald dol was op de doctorandussen. Hij had in de werkgroep een
academiesfeer bespeurd. Hij huldigde een duidelijk standpunt: ‘Ik heb zelf nooit willen
schrijven voor een vakpubliek, mijn Spiegel was een verháál, een leesboek. De academici
hebben maar al te vaak geen affiniteit met hun onderwerp, dat merk je’.788 Bovendien vond hij
de lezingen en de artikelen niet bevlogen genoeg maar op zijn best een goed archiefverhaal.
Ondanks zijn afwezigheid drukte Nieuwenhuys als voortrekker nog steeds zijn stempel op
de redactie. Hij vond het veel belangrijker dat een artikel goed geschreven was. Dat kon in de
redactie wel eens tot verschil van mening leiden of zoals Joop van den Berg dit in het
interview met Vrij Nederland had verwoord: ‘Als een artikel mooi geschreven was, maar er
rees twijfel over de bronnen, dan riep hij uit: “wat geeft dat nou, het is toch prachtig
geschreven!” En dan hielden we allemaal besmuikt onze mond’.789
Een andere controverse tussen Nieuwenhuys en de redactieleden was de ergernis van de
‘nestor van de Indische literatuur’ over de scripties van de studenten. Zo had hij zich eens
afgevraagd: ‘wat hebben we aan die opgewarmde scripties’. Maar wat hij zich niet realiseerde
was dat de Indische–Nederlandse literatuur een universitair vak was geworden met volle
werkgroepen. Enthousiaste studenten vonden nieuwe gegevens en nieuwe literatuur die niet in
de Oost-Indische spiegel was opgenomen. Volgens Van Zonneveld ervoer het publiek de
lezingenmiddagen niet als academisch en vond het zelfs aangenaam dat de Indische literatuur
serieus werd genomen. Paasman benadrukte in het interview dat niet langer met Europese
ogen naar de Indische letteren zou moeten worden gekeken. De Indisch-Nederlandse
literatuur maakt deel uit van de Aziatische literatuur. Hij vroeg zich af waarom slechts de
grote werken centraal zouden moeten staan. En poneerde: ‘Ik wil weten hoe mensen gedaan,
gedacht, gevoeld hebben. Dat is voor mij de functie van literatuur. Het gaat mij veel minder
dan bijvoorbeeld Nieuwenhuys om het esthetische’.790
Het was eveneens bekend dat Nieuwenhuys geen liefhebber van voetnoten was, of zoals
Peter van Zonneveld het in Vrij Nederland had verwoord: ‘je zoekt je kleurenblind in de
Oost-Indische spiegel naar waar al die gegevens vandaan komen’.791 Ook Dolk was een
voorstander van het gebruik van voetnoten, omdat van een artikel in een wetenschappelijk
tijdschrift immers nauwkeurigheid en verifieerbaarheid mag worden verwacht.
De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bereikt haar doelstelling door het
organiseren van lezingenmiddagen al dan niet aan een thema gekoppeld, een jaarlijks
symposium en de publicatie van het documentatieblad of tijdschrift Indische Letteren dat vier
keer per jaar verschijnt. De redactie heeft er bewust voor gekozen geen primair werk in het
tijdschrift op te nemen. Want, zo had ze gemeend, dat is ‘hinken op twee benen’, bovendien
zou dit het ‘wetenschappelijke karakter’ aantasten. Het gaat immers om de bestudering van de
Indische literatuur.
De lezingenmiddagen en symposia groeiden uit tot ontmoetingsplaatsen van en met
schrijvers, vaklieden, studenten, al dan niet academisch opgeleide oud-Indischgasten en
belangstellenden die met elkaar hun kennis van de Indische literatuur konden delen.
Nieuwenhuys’ Oost-Indische spiegel was voor velen een ijkpunt. Dat de belangstelling voor
de Indisch-Nederlandse literatuur was toegenomen, was te merken aan de hoge prijzen van de
antiquariaten voor de Indische bellettrie.
788 Drayer 1992, p. 78.
789 Drayer 1992, p. 77 (cursivering Drayer).
790 Drayer 1992, p. 77.
791 Drayer 1992, p. 78.
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De redactie had bemerkt dat in de loop der jaren het scherpe anti-kolonialisme maar ook
het postkoloniale trauma waren gesleten. Er was een nieuwe tijd aangebroken voor een
nieuwe beoordeling. Het koloniale tijdperk was een interessant in de problematiek van de
etnische minderheden. Het bood een antwoord op de vraag hoe blank en bruin indertijd door
elkaar en met elkaar hebben kunnen samenleven.

De tweede redactiesamenstelling van Indische Letteren v.l.n.r.: Liesbeth Dolk, Reggie Baay,
Peter van Zonneveld, Joop van den Berg, Gerard Termorshuizen en Bert Paasman

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde heeft een aantal keren haar activiteiten
geëvalueerd. Na de eerste vijf jaar van haar bestaan werd de belangstelling voor de werkgroep
onderzocht. Gekeken werd naar de periode, het genre, het thema en de auteur. Tijdens het
symposium ‘Zes jaar Indische Letteren (1986-1991): verleden en toekomst’ deed het
redactielid Liesbeth Dolk verslag van het onderzoek.792 De redactie stelde zichzelf een aantal
kritische vragen:
1. Wordt de werkgroep met haar tijdschrift een aanvulling op Nieuwenhuys’ OostIndische spiegel?
2. Wordt er nagedacht over een nieuwe aanpak?
3. Wat wordt er verstaan onder Indische literatuur?
4. Wat is haar specifieke karakter?793
Ter gelegenheid van het symposium ‘Rob Nieuwenhuys en de toekomst van tempo doeloe’
werd in november 2000 opnieuw teruggekeken maar ook vooruitgekeken.794 In de
voorafgaande jaren was het aantal bijdragen in het tijdschrift over de roman en het verhaal
792 Dolk 1992, p. 133-135. De belangstelling voor de periodisering van de Indische literatuur was: 52%
twintigste eeuw, 33% negentiende eeuw en 15% zeventiende en achttiende eeuw (de Compagniesliteratuur).
Voor de genres was er belangstelling voor romans (18%), reisgidsen en reisbeschrijvingen (13%), biografische
aantekeningen (8%), poëzie (7%), novelles en verhalen. (6%). Diverse teksten waren gezamenlijk goed voor
48%, als onderwerp: o.a dagboeken, historische schetsen, jeugdliteratuur, fotoboeken, liedjes, journalistiek werk
en toneel. In de bijdragen lag qua thematiek de nadruk op de Indische schrijvers, bijvoorbeeld het themanummer
over Du Perron (december 1990). Als auteurs van de bijdragen aan Indische Letteren waren studenten en
wetenschappers met 65% het meest vertegenwoordigd. Er was kritiek op bijdragen die volgens de ondervraagden
niet uitblonken in leesbaarheid.
793 Dolk 1992, p. 136.
794 Dolk 2000. De symposiumonderwerpen jeugdliteratuur, egodocument en reisverhaal gaven de belangstelling
voor de genres van de Indisch-Nederlandse literatuur weer. Ook was er meer aandacht voor schrijvende vrouwen
in de Indische samenleving. De Werkgroep Nederlands-Indische Letterkunde had de lezingen van twee symposia
in boekvorm gepubliceerd: Zonneveld, Peter van (red.). Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar
Indië (1996) en Dolk, Liesbeth (red.). Atjeh. De verbeelding van een koloniale oorlog (2001).
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toegenomen. De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde bleef met haar tijdschrift en
website in de behoefte voorzien, zij het dat de poëzie, het toneel, feuilleton en het literaire
leven (bijvoorbeeld de leestrommel en de kunstkringen) nog verdere aandacht behoeft.
Indische Letteren biedt een podium aan auteurs over de Compagniesliteratuur,
bijvoorbeeld aan Bert Paasman over de Compagniesliedjes. Paasman publiceerde zijn
afscheidscollege als bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale en cultuur- en
literatuurgeschiedenis in het septembernummer 2005.

Vijfentwintig jaar Indische Letteren

Al in het eerste nummer van Indische Letteren schreef Rob Nieuwenhuys dat de OostIndische Spiegel grondig zou moeten worden herzien.795 Het betrof de uitbreiding van de
tweede generatie Indische schrijvers. Na 1978 was het aantal Indische schrijvers enorm
gegroeid. De uitbreiding gold toen niet de Compagniesliteratuur. Geassisteerd door Peter van
Zonneveld en Bert Paasman ging Nieuwenhuys aan de slag. Maar weldra bleek dat hun
uitgangspunten niet dezelfde waren. Voor Nieuwenhuys was het belangrijkste struikelblok dat
er schrijvers in zijn handboek zouden worden opgenomen die niet in Indië waren geweest: ‘Ze
kennen Nederland vanuit een Indonesisch-Indisch gezichtshoek, maar ze zijn niet Indisch’.796
Dat vond hij bezwaarlijk. Voor hem betekende dat zijn Oost-Indische spiegel van karakter
zou veranderen en het niet meer zijn boek zou zijn. Ook de academische invalshoek stond
hem tegen. Dat gold voor zowel de werkgroepbijeenkomsten als het tijdschrift. Zijn kritiek
was niet mals: ‘Als je de flauwe kul leest die ze over Indische letteren schrijven. Ik hoor er
bijna nooit een persoonlijke stem in. Oninteressant. […] Ze lezen verkeerd, in ieder geval met
andere ogen dan ik’.797 Hij had ook kritiek op de derde generatie Indische schrijvers waarvan
de ouders in Nederland zijn geboren en getogen.798 Het moge duidelijk zijn dat het
persoonlijke aspect voor Nieuwenhuys meer gewicht in de schaal legde dan het feit dat de
Werkgroep inmiddels was uitgegroeid tot een forum en trefpunt van belangstellenden voor de
Indisch-Nederlandse literatuur en Nieuwenhuys’ Oost-Indische spiegel raadpleegden.
Indische Letteren had een grote kring lezers opgebouwd. 799
Binnen de redactie en tijdens de lezenmiddagen werd Nieuwenhuys als de nestor van de
Indische letteren geprezen. In een interview merkte Nieuwenhuys over deze kwalificatie op:
795 Nieuwenhuys 1986, p. 12; Van Zonneveld 2000, p. 150.
796 Beerling 1994 p. 33.
797 Citaat via Termorshuizen 2002, p. 161.
798 De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde organiseerde op 3 november 2002 een symposium over
‘De Tweede Generatie’ met een vooruitblik op de Derde Generatie (themanummer Indische Letteren 18 (2003)
4, december).
799 In 2000 telde de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 735 binnen- en buitenlandse leden die
automatisch op het tijdschrift Indische Letteren waren geabonneerd (Dolk 2000, p. 176).
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‘Nee, ik ben nestor tegen wil en dank, of liever zonder dat ik daarop uit was’.800 Hij vond dat
de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde een stoffig gezelschap was geworden ‘en
eerlijk gezegd was dat de reden waarom ik er ben weggegaan’. 801
Ondanks de benadrukking van zijn opvattingen dat het persoonlijke aspect in de Indische
literatuur aanwezig moet zijn en dat de auteur, liefst ook de lezer, in Indië moet hebben
gewoond, heeft Nieuwenhuys in tegenstelling tot Du Perron geen eigen ‘school’ gemaakt.
Wellicht heeft het ermee te maken dat Du Perron meer bevlogen was dan Nieuwenhuys en in
zijn enthousiasme anderen wist te overtuigen en mee te slepen. Zette Nieuwenhuys zich af
tegen het wetenschappelijk verantwoord publiceren, bij Du Perron bestond een dergelijk
discours niet. Maar zowel Du Perron als Nieuwenhuys wisten heel goed wat ze wilden. Ieder
trok zijn eigen plan.

800 Beerling 1994/1999, p. 32.
801 Beerling 1994/1999, p. 40.
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18  Oost-Indisch magazijn
Een vierde druk van de Oost-Indische spiegel zat er dus niet meer in. Nieuwenhuys, Van
Zonneveld en Paasman kozen voor een schetsmatige ontwikkeling van de IndischNederlandse letterkunde vanaf eind 16e eeuw tot en met de schrijvers van de tweede
generatie. Ze kozen voor korte analyses, citaten, illustraties met bijschriften, kaarten en een
chronologisch overzicht. Dat resulteerde in het Bulkboek Oost-Indisch magazijn (1990).802 De
naam verwees zowel naar de goedang van de VOC in Amsterdam en andere magazijnen in
het vaderland of in Oost-Indië. Maar ook naar van het negentiende-eeuwse tijdschrijft Indisch
magazijn. Het geeft de wereld weer van de Europeanen, Indo-Europeanen, Javanen,
Chinezen, Voor-Indiërs, Arabieren, njais, bedienden en slaven. Er is aandacht voor de
Indische exotische natuur, voor de eenzaamheid van de Europeaan met diens verbittering en
heimwee naar Holland. De onderwerpen zijn thematisch gerangschikt.
Achterin het boek is een overzicht van achieven, bibliotheken en documentatiecentra, van
geschiedenissen en bloemlezingen van de Indisch-Nederlandse literatuur, van encyclopedieën
en historische overzichten, van bronnenoverzichten, bibliografische hulpmiddelen en catalogi,
en van tijdschriften en reeksen. Kortom uiteenlopende soms gedateerde informatie voor
verdere studie.

De samenstellers van Oost-Indisch magazijn (1990)
v.l.n.r.: Peter van Zonneveld, Bert Paasman en Rob Nieuwenhuys

De eerste elf hoofdstukken van het Oost-Indisch magazijn betreft de Compagniesliteratuur.
Het eerste hoofdstuk is, zoals vermeld, getiteld ‘De loffelijke compagnie’. De naam verwijst
naar de toenmalige aanduiding van de VOC. Het is ook een knipoog naar het gelijknamige
boek van De Haan. In dit hoofdstuk is aandacht voor de verkenning van Oost-Indië door de
‘Eerste en Tweede Schipvaart’, de geschiedenis van de VOC en de Oost-Indiëvaarders. Het
volgende hoofdstuk ‘Gedenkwaardige reisbeschrijving’ geeft de ontwikkelingsgang weer van
het journaal dat aan boord van de VOC-schepen werd bijgehouden, dat uitgroeide tot het
reisverhaal vol avonturen en rampen. Later in de tijd was in reisverhalen ook aandacht voor
802 Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld 1990, p. 6. De werkverdeling was in grote lijnen: Paasman voor
de zeventiende en achtiende eeuw plus de bibliografie, Van Zonneveld de negentiende en begin twintigste eeuw
en Nieuwenhuys de twintigste eeuw.
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de bezochte landen met hun bewoners en voor de zeden en gewoontes. Ten tijde van de
Verlichting werden in de reisverhalen kritische vragen gesteld zoals ‘met welk recht kon de
Europeaan heersen over de volken van Zuid-Oost Azië? En met welk recht kon hij slavernij
en discriminatie in stand houden? […] Hoe christelijk gedroegen zich de christenen zich aan
de andere kant van de aarde? Was de westerse cultuur wel superieur aan het Oosten?’803 De
Oost-Indische natuur met haar landschap komt aan de orde in ‘Vruchtbare heuvelen en schone
valleien’. In ‘Brandhout voor de hel’ worden de moralistische gedichten van de
Compagniensdichters Matthijs Cramer en Jacob Steendam besproken. ‘Koopvorstin van het
Oost’ beschrijft de hoofdstad van de VOC in Oost-Indië, Batavia met het Bataviaasch
Genootschap en het toneel. Het gedicht Batavia, begrepen van Jan de Marre in zes boeken
kon in dit hoofstuk natuurlijk niet ontbreken:
Batavië, gij die geëerdt wordt en gevierd!
Wat is ’t dat uw naam in ’t Oosten heeft geheiligd?
Is het uw geduchte macht die Azië beveiligt?
Is ’t uw bouwpracht, waar ge uw hoofd mee hebt gehuld?
Of is ’t de schat waarmee gij Neerlands kisten vult?
Of is ’t voordeel, dat hier duizenden ontvangen,
Waardoor uw naam, uw lof, blijft op elks lippen hangen?804
Liedjes waarin Oost-Indië als een luilekkerland werd aangeprezen, komen aan bod in het
zesde hoofdstuk ‘Dat goudrijk land’. Weifelaars werden met wervingsliedjes overgehaald
zich als Oostindiëvaarder bij de VOC aan te melden. De populaire liedjes werden gebundeld,
bijvoorbeeld in Matroosen vreught. ‘Reys naar Oost-Indien’ is een voorbeeld van zo’n
wervingsliedje:
O Schoon Europia!
Nu wil ik reizen gaan,
Naar het rijk Azia,
Om te bezien,
Ik heb zo lang gedacht,
Mijn vrolijk hart dat lacht,
Dat ik word verwacht
Te Batavia:
Ik ga bezoeken de Indiaan*,
Want zijn waren,
Doet mijnder verklaren,
Staan mij wel aan.805

Oost-Indiër

Ook was er aandacht voor dichters die nooit in Oost-Indië waren geweest maar er wel over
hadden geschreven en ook over het optreden van de VOC. Dat waren O. Dapper, Justus van
Effen en Jan Frederik Helmers. Zij kwamen aan het woord in ‘Geen bloed kleeft aan die
schat’. De bewoners van Batavia met name de Chinezen en de mestiezen, worden belicht in
het hoofdstuk ‘Van afgunst tot haat’. Natuurlijk is hier aandacht voor de zwarte bladzijde in
de geschiedenis van Batavia, de moordpartij op de Chinezen in 1740. De auteurs van het
wetenschappelijk proza hebben een eigen hoofdstuk. Rumphius in ‘De blinde ziener’ en
803 Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld 1990, p. 12.
804 Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld 1990, p. 13; Jan de Marre 1740, p. 98-99.
805 Nieuwenhuys, Paasman en Van Zonneveld 1990, p. 18 (cit.); Scheurleer III, 1914, p. 228-232; Du Perron
1939, p. 100-103, Du Perron1948, p. 145-149.
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François Valentijn in ‘Een kroon van ere’. De bespreking van de Compagniesliteratuur wordt
afgesloten met het hoofdstuk ‘Is zulks Christenmensenwerk?’ over de slavernij in Oost-Indië
en de omgang met en de behandeling van de slaven door de Europeanen. Daarbij is aandacht
voor Jacob Haafner en voor de novelle van Willem van Hogendorp en het toneelstuk van Dirk
van Hogendorp, voor Kraspoekol.

Oost-Indisch magazijn (1990)

Deze keuze voor de Compagniesliteratuur in het Oost-Indisch magazijn verschilt niet veel met
De muze van Jan Companjie van E. du Perron en met de Oost-Indische spiegel van Rob
Nieuwenhuys. Nieuw is de beeldvorming over Oost-Indië door Jacob Steendam en de liedjes
over Indië evenals uitgebreide aandacht voor de slavernij in Oost-Indië. Daarin is de hand van
Bert Paasman te herkennen en diens opvattingen over de Oost-Indische literatuur.
In de volgende hoofdstukken komt de negentiende- en twintigste-eeuwse IndischNederlandse literatuur aan bod.
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19  E.M. Beekman (1939-2008)
Ook het Oost-Indisch magazijn genereerde de belangstelling voor de Indisch-Nederlandse
literatuur. De tweede en de tweede druk onderstreepten dat Nieuwenhuys met zijn
enthousiasme onderzoekers had gestimuleerd. Ook een buitenlandse literatuurwetenschapper.
Eric Montague of ’Monty’ Beekman was in 1939 te Amsterdam geboren toen zijn berooide
ouders er met verlof verbleven.806 De Tweede Wereldoorlog maakte de jonge Beekman
gescheiden van zijn ouders door. Toen hij elf jaar oud was, verhuisde op dwingende instigatie
van zijn vader het gezin dat behalve uit Eric ook uit een zuster en twee broers bestond, in
1948 naar Banka-Billiton. Zijn vader had er een baan als mijningenieur gevonden en hoopte
op gelukkige tijden met zijn gezin. Indië was voor Monty Beekman een totaal andere
ervaringswereld vergeleken met de oorlogsjaren toen hij eten bij de boeren moest stelen om te
overleven. Indië bleek geen succes. In 1952 keerde het gezin Beekman naar Holland terug.
Een aantal jaren later, in 1957, werd gekozen voor emigratie naar de Verenigde Staten. Na
een korte periode in het Amerikaanse leger had Beekman uiteenlopende baantjes zoals
olieman bij een spoorwegmaatschappij, barman, fabrieksarbeider, conciërge, uitsmijter en
laboratoriumassistent voordat hij met zijn doctoraalstudie Engelse en Vergelijkende
Literatuurwetenschap aan de University of California in Berkeley begon, die hij in 1963
afrondde. Hij promoveerde aan de Harvard University in 1968 op een proefschrift over de
Vlaamse dichter Paul van Ostaijen Homeopathy of the Absurd. The Grotesque in Paul van
Ostaijen’s Creative Prose (1970). Na zijn promotie vond Beekman op de Engelse afdeling
van de University of Massachusetts Amherst een thuisbasis waar hij als assistent professor
Engelse, Britse en Westerse literaire klassieken doceerde (1968-1969). Later volgde een
benoeming op de afdeling Literatuurwetenschappen en vervolgens op de afdeling Germaanse
talen. Als hoofddocent Germaanse talen (1971-1980) werd hij gevraagd om een programma
voor het Nederlands samen te stellen. Hij bedacht taal- en literatuurcursussen voor beginners
en gevorderden. Zijn pogingen om ‘een academisch Den Briel in te nemen’ veranderde
weldra in frustraties omdat de belangstelling voor zijn cursussen nihil bleek, aangezien de
universiteit meer op kwantiteit dan op kwaliteit gericht was.807 Beekman klampte zich koppig
vast aan zijn taalcursussen, niet alleen omdat hij vermoedelijk de enige in New England was
die met regelmaat Nederlands sprak, maar ook, zo vond hij, omdat een guerillastrijder zich
nooit gewonnen moet geven. Vanaf 1973 publiceerde hij over Nederlandse auteurs in
Amerikaanse tijdschriften en vertaalde onder andere Multatuli en F. Springer (1932-2011).
Beekman zou retrospectieve constateren: ‘Hoe dan ook, het feit dat een deel van mijn werk op
een Nederlandse achergrond is gebaseerd bewijst dat ik geen Amerikaan ben, terwijl andere
aspecten in mijn leven er even duidelijk op wijzen dat ik ook geen Nederlander ben’.808 Hij
voelde zich verwant met de auteurs die, zoals Rob Nieuwenhuys het noemde, ‘tussen twee
vaderlanden wonen’. Hij vermoedde dat dit een reden was waarom hij ‘in 1979 de taak op
zich nam de Nederlandse-Indische literatuur in de Engelstalige wereld te introduceren’.
806 Beekman 1985; Boekholt 1990, p. 8-9; Van Zonneveld 2009. Ook: ‘Obituary: E.M. Beekman, professor
emirtus of Germanic Languages’, https://www.umass.edu/newsoffice/article/obituary-em-beekman-professoremeritus-germanic-languages; ‘“Life in fact’s me.” E.M. Beekman’
.http://www.chasepublishing.com/em_beekman.html.
807 Beekman 1986, p. 542.
808 Beekman 1986, p. 543.
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E.M. Beekman (1971)

Hij wilde aantonen dat niet alleen Britse schrijvers over hun koloniaal verleden hebben
geschreven, maar dat ‘de Nederlandse koloniale literatuur in feite veel rijker, gevarieerder en
origineler is dan die van Amerika’s eerste koloniale overheersers’. Hij vond het dan ook
aannemelijk dat hij ‘meesterwerken uit de Nederlandse literatuur zoals de Max Havelaar, De
stille kracht, Het land van herkomst en De tienduizend dingen […] in een exotisch jasje kon
presenteren in een land met een ander cultureel besef’. Beekman koos ervoor dit via de
literatuurwetenschap te doen. Hij vermoedde namelijk dat indien er in Amerika belangstelling
voor Nederland als voormalige koloniale mogendheid zou ontstaan, er geen interesse voor de
Nederlandse literatuur zou zijn, met als gevolg dat ‘de fantastische rijkdommen’ van de
Nederlandse literatuur zouden worden genegeerd. Met dat oogmerk bedacht hij de
twaalfdelige serie ‘Library of the Indies’ (1981-1989) met de Oost-Indische spiegel van Rob
Nieuwenhuys ‘als de spil’ van de reeks.809

‘The Library of the Indies’

Behalve de genoemde auteurs koos Beekman ook voor E. Breton de Nijs, A. Alberts (19111995), Arthur van Schendel (1874-1946), Beb Vuyk, H.J. Friedericy (1900-1962) en P.A.
Daum. In deze reeks verscheen ook Mirror of the Indies. A History of Dutch Colonial
Literature, de Engelse vertaling van Nieuwenshuys’ Oost-Indische spiegel. Ondanks zijn
inzet was er in Amerika zeer minimale belangstelling voor de ‘Library of the Indies’. Voordat
de delen werden gedrukt was de financiering al geregeld, maar de boeken bleken een
verliespost voor de drukkerij van zijn universiteit. Er werden weinig exemplaren verkocht.
809 Beekman 1986, p. 543.
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Zijn colleges over de koloniale literatuur trokken evenmin belangstelling. Ondanks de
minimale belangstelling voor zijn ‘Library of the Indies’ wist Beekman de aandacht van de
recensenten te trekken. Hij kreeg goede kritieken.810 Ook werden zijn reeks en de
afzonderlijke titels in uiteenlopende kranten en tijdschriften besproken.811 De vertalingen van
Max Havelaar, De stille kracht en De eilanden hadden een betrekkelijk succes maar Beekman
vond het ‘betreurenswaardig […] dat Het land van herkomst van Du Perron zowel in de
kritiek als in de verkoop een mislukking bleek’.812 Het probleem waar Beekman tegenaan liep
was een hele praktische. In die jaren liep de belangstelling voor het boek terug. Achteraf zou
Beekman zijn werk voor de ‘Library of the Indies’ als ‘een eenzaam karwei’ betitelen. Hij
omschreef zijn inzet voor de bevordering van de Nederlandse literatuur in de Verenigde
Staten als ‘bij uitstek een gevecht met windmolens […] of tegen de bierkaai’.813 Dankzij de
Stichting tot Bevordering van de Vertaling van Nederlands Letterkundig Werk raakte de
Amerikaanse overheid geïnteresseerd en financierde het project van Beekman.
De rijkdom van de Indische natuur herkende Beekman in het Het Amboinsch kruid-boek
van Rumphius. Hij vertaalde een aantal tekstfragmenten in het Engels. Ze verschenen als The
Poison Tree. Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the Indies ain de
‘Library of the Indies’. Met zijn vertaling van Rumphius’ natuurbeschrijvingen toonde
Beekman in navolging van Nieuwenhuys aan dat hij deze blinde ziener ook tot de koloniale
literatuur rekende. Zijn vertaling werd bekroond met de Columbia University Translation
Price (1987).
The Poison Tree was het begin van Beekmans vele publicaties over Rumphius’
natuurbeschrijvingen. In 1999 verscheen The Ambonese Curiosity Cabinet, Georgius
Rumphius Translated gebaseerd op D’Amboinsche rariteitkamer (1705). Met A Different
Magic. What a Naturalist Thaught a Novalist (2001) liet Beekman zien hoe schatplichtig
Maria Dermoût aan Rumphius was. Rumphius’ Orchids. Orchids Texts from the Ambonese
Herbal (2003) was de voorpublicatie van een omvattend project waaraan hij tot aan zijn
overlijden werkte namelijk The Ambonese Herbal. Being a Description of the Most
Noteworthly Trees, Shrubs, Herbs, Land- and Water-Plants, Which are Found in Amboina
and the Surrounding Islands […] de vertaling van Het Amboinsche kruid-boek. De zesdelige
The Ambonese Herbal verscheen postuum in 2011.
 Fugitive Dreams. An Anthology of Dutch Colonial Literature (1988)
In 1988 publiceerde Beekman Fugitive Dreams. An Anthology of Dutch Colonial Literature.
Deze bloemlezing is het twaalfde en laatst deel van de ‘Library of the Indies’. In Fugitive
Dreams had Beekman aandacht voor de Compagniesschrijvers Willem Bontekoe en François
Valentijn evenals voor negentiende- en twintigste-eeuwse auteurs van de Indisch-Nederlandse
literatuur.814 Voor zijn lezers die niet bekend waren met de Nederlandse koloniale
geschiedenis, gaf Beekman historische en sociologische achtergrondinformatie. Een speciaal

810 De recensent van Pacific Affairs was van mening dat Beekman voor zijn Engelstalige lezers ‘a rich treasuretrove of Dutch-Indies literature’ had geopend en hen had binnengeleid ‘in a rather narrow circle of Dutch
cognoscenti’. Zijn collega van Indonesia Circle vond Beekmans keuze voor zijn reeks ‘excellent’ en de kwaliteit
van de vertalingen ‘uniformly high’. Hij prees ‘the informative editorial notes and comments’ (stofomslag
Fugitive Dreams).
811 Times Literary Supplement (Londen), in het grootste Engelstalige tijdschrift in Zuidoost Azië Asiaweek
(Singapore), Publishers Weekly, de Chicago Tribune, Pacific Affairs, (Australië), The Asian Wall Street Journal,
The American Historical Review, Annals of Science (Londen), Library Journal, Blommsbury Review, Dutch
Crossing (Londen) (Beekman 1986, p. 545).
812 Beekman 1986, p. 545.
813 Beekman 1986, p. 544.
814 Zoals Franz Wilhelm Junghuhn (1809-1864), Herman Neubronner van der Tuuk, Bas Veth, Alexander
Cohen, Kartini (1879-1904) en Willem Walraven.

211
woord van dank richtte hij tot Nieuwenhuys: ‘But the greatest support and inspiration came
from Rob Nieuwenhuys. He knew why this work had to be done. Terima kasih Rob’.815

Fugitive Dreams. An Anthology of Dutch Colonial Literature (1988)

In Fugutive Dreams. An Anthology of Dutch Colonial Literature kon Beekman met zijn keuze
voor Willem Bontekoe ingaan op de ontdekkingsreizen naar Oost-Indië. In zijn maritieme
overzicht besteedde hij aandacht aan de expedities van de Portugezen, van de vaderlandse
voorcompagnieën en van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, aan de bouw van hun
schepen en aan het Itinerario waarin Jan Huygen van Linschoten verslag deed van zijn reizen
over een periode van dertig jaar in dienst van Spaanse, Portugese en Goase reders. Beekman
had tevens aandacht voor de VOC als handelscompagnie en als werkgever, evenzo voor het
leven aan boord van een VOC-schip. Hij baseerde zich op secundaire bronnen maar ook op
primaire teksten zoals Voyages to the East-Indies (1798), de vertaling van Reize van Zeeland
over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia (1793 en 1798), geschreven door de kapitein in
dienst van de VOC, Johan Splinter Stavorinus. Beekman vermeldde dat de reisteksten van Jan
Huygen van Linschoten en Willem Bontekoe in hun tijd populair waren. Na zijn inleiding gaf
Beekman een passage weer uit de Journalen van de Gedenckwaerdige Reijsen van Willem
IJsbrantsz. Bontekoe.816
Na zijn hoofdstuk over Bontekoe vervolgde Beekman met Valentijn en Rumphius. Beide
auteurs had hij kort in het hoofdstuk ‘The Periode of the “Lofty Company”’ in Mirror of the
Indies. A History of Dutch Colonial Literature besproken. In zijn hoofdstuk over François
Valentijn vermeldde Beekman in navolging van F. de Haan de wijze waarop Valentijn teksten
van andere schrijvers in zijn Oud en Nieuw Oost-Indiën had verwerkt: ‘he also pilfered other
people’s work without scruple and hoarded the loot for his own purposes.817 Beekman doelde
op Valentijns omgang met Rumphius’ D’Amboinsche rariteitenkamer en Het Amboinsch
kruid-boek en ook op het geheugenverlies wanneer Valentijn beschrijvingen van medeauteurs
zich had toegeëigend, bijvoorbeeld in zijn beschrijving van Batavia. Beekman beschreef
Valentijns leven en karakteriseerde het als ‘an intellectual magpie’,818 en diens standaardwerk
als ‘a panoramic description’.819 Ondanks zijn handelen als ‘letter-thief’ moeten we ons
volgens Beekman wel realiseren dat Valentijn een gevoel voor humor en een voorliefde voor
815 Beekman 1988, p. 323.
816 Editie H.J. Hoogewerff. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging 54. Den Haag 1952.
817 Beekman (1988, p. 59) ‘“letter-thief”’ in navolging van De Haan in Priangan, 1910, I, II, p. 271. Hij
verwees ook naar Brom (1931, p. 11). Beekman (1988, p. 67-70) attendeerde op De Haans vermelding dat
Valentijn ook schatplichtig was aan de onderkoopman en taalkundige Herbert de Jager (1636?-1694) (De Haan
1910, I, II, p. 223-224).
818 Beekman 1988, p. 59.
819 Beekman 1988, p. 55.
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absurde en grappige situaties had. Beekman beaamde Du Perrons opmerking dat Valentijn ‘a
remarkably fine storyteller in prose’ was.820 Maar Beekman was ook kritisch over Valentijn.
Indien, zo betoogde hij, Valentijn wordt geraadpleegd als een historische bron, als een
thesaurus van curieuse uitwassen en exotische details, maar ook voor diens literaire
vaardigheden, ontkomen we niet aan aan de man zelf: ‘His narrow historical perspective and
shameless narcissim, his brazing pilfering and lack of charity, as well as the immodesty of his
claims for himself, his nation, his religion, and the VOC, make it possible to forgave him, but
one had to accept Valentijns warts of all’.821 Beekman besloot zijn beschrijving van François
Valentijn met drie tekstfragmenten: ‘The Ensign’, ‘King Pelimao and the king of Ulat’, en
The fiscal and the shoemaker’.822
Beekman werd met zijn bloemlezing Fugutive Dreams geprezen als een erudiet
wetenschapper met visie en inzicht die soms er toe neigde over verhoudingen en verschillen
heen te stappen en verschijnselen en karakteristieken onder een enkele noemer wist te
verenigen.823 Bijvoorbeeld de verrijking door de vaderlanders in Indië.
 Paradijzen van weleer (1998)
Inmiddels was Beekman benoemd tot hoogleraar Germaanse talen aan de University of
Massachusetts Amherst (1980-1986). Als waardering voor zijn inzet had de Nederlandse
Stichting voor Vertalingen de Multatuli-leerstoel opgericht en Beekman benoemd tot
leerstoelhouder (1986). Als fellow van het Netherlandse Institute for Advanced Studies in the
Humanities and Social Sciences in Wassenaar (NIAS) (1989-1990) was het voor Beekman
mogelijk onderzoek te doen naar de geschriften van de negentiende-eeuwse Indische
natuurbeschrijver Franz Junghuhn en naar de relevanten bronnen van de zogenoemde ‘Eerste
Schipvaart’ van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden naar Oost-Indië. Tijdens zijn
verblijf bij het NIAS overwoog Beekman het samenstellen van ‘A Criticial Survey of Dutch
Colonial Literature, restricted to the former East-Indies’.824
In 1996 verscheen van Beekman Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature from the
East Indies, 1600-1950. Hij droeg zijn overzicht van de Indisch-Nederlandse literatuur op aan
zijn grote voorbeeld, aan Rob Nieuwenhuys.
De Nederlanse vertaling verscheen in 1998, getiteld Paradijzen van weleer. Koloniale
literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950. Beekman had vier motto’s opgenomen, die naar
Europa als kolonisator van (Oost-)Indië verwijzen.825 Zijn laatste motto was een hommage
aan Nieuwenhuys, afkomstig van het gedicht ‘R.N.’ van Leo Vroman.
820 Du Perron (1939, p. 93; Du Perron 1948, p. 127): ‘Bovendien moet men erkennen dat hij [Valentijn - az]
vaak een opmerkelik goed verteller in proza is’.
821 Beekman 1988, p. 79.
822 ‘The ensign’ (Beekman 1988, p. 80-81 in navolging van Valentijn Oud en Nieuw Oost-Indiën. Deel II.
Beschryving van Amboina 1724, p. 143-144 ‘Verborgen kragt in het hoofdhair gesteld’). ‘King Pelimao and the
king of Ulat (Beekman 1988, p. 81-88 in navolging van Valentijn Oud en Nieuw Oost-Indiën. Deel II.
Beschryving van Amboina 1724, p. 176-180; ook in Nieuwenhuys 1965, p. 30-36, Nieuwenhuys 1975, p. 57-59,
Nieuwenhuys 1985, p. 38-43). ‘Fiscal and the shoemaker’ (Beekman 1988, p. 88-91 in navolging van Valentijn
Oud en Nieuw Oost-Indiën. Deel IV.I. Beschryving van Groot Djava 1726, p. 363-364; ook als ‘Een aardig
geval’ in Nieuwenhuys 1965, p. 53-56).
823 Termorshuizen1998, p. 511-512.
824 Boekholt 1990, p. 9.
825 Beekman koos van Fernando Pessoa (1888-1935) enkele strofen uit het gedicht ‘A cabeça do grifo/O infante
d. Henrique’ [hoofd van de griffioen/baby d. Henrique] die eindigen met ‘O único imperador que tem, deveras, /
O globo mundo em sua mão’ [De enige keizer heeft inderdaad / de wereldbol in zijn hand]. Uit het gedicht ‘En
breve cárcel triago aprisionado’ van de Spaanse dichter Francisco de Quevedo (1580-1645) de strofe ‘Triago
todas las Indias en mi mano’ [Breng al Indië in mijn hand]. Van Charles Baudelaire (1821-1867) uit Petits
poèmes en prose ou Le spleen de Paris (1862) ‘XLVIII Anywhere out of the world / N’importe oû hors du
monde’, ‘Batavia te sourirait peute-être davantage? Nous y trouverions d’ailleurs l’esprit de l’Europe marié à la
beauté tropicale’. Uit het gedicht ‘The song of the wise children’ (1902) van Rudyard Kipling (1865-1936) de
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In het hoofdstuk ‘Literaire uitgangspunten’ poneerde Beekman zijn stelling dat ‘de
koloniale literatuur stillistisch voortkomt uit de scheepsjournalen’.826 Daarin verschilde hij
niet van zijn voorbeeld Rob Nieuwenhuys. Vervolgens schilderde hij het bijzondere karakter
van de Indisch-Nederlandse literatuur. In de zeventiende eeuw waren ‘uitzonderlijke teksten’
die niet voldeden aan de toenmalige criteria van fictie, poëzie en drama. Voor de achttiende
en vroeg negentiende eeuw was er, zijns inziens, sprake van ‘een opvallende daling’ van het
niveau van de teksten en de productiviteit van de auteurs. Dat gold dus ook gedeeltelijk wel
en ook weer niet voor de Compagniesliteratuur. In de tweede helft van de negentiende en
begin twintigste eeuw was er volgens Beekman sprake van ‘een nieuw hoogtepunt van
koloniale literatuur’.
Met zijn handboek wilde Beekman aantonen ‘dat deze teksten onderdeel uitmaken van een
breder literair spectrum’. Zijn doelstelling kende twee afgeleidenen: dat deze teksten ‘niet in
vergetelheid hoeven te raken als bewijsstukken voor een ideologische discussie’ en ‘dat het in
de allereerste plaats voortreffelijke teksten op zich zijn’.
Omdat zijn Angelsaksische lezers onbekend waren met de geschiedenis van koloniaal
Nederlands Oost-Indië vulde hij hun kennisleemte aan met historische en biografische
informatie. De door hem besproken teksten liet hij vooraf gaan door een algemeen historisch
overzicht. Beekman gaf heel duidelijk aan dat hij zijn handboek ‘geen “geschiedenis” van de
Nederlandse koloniale literatuur’ wilde noemen, ‘omdat het niet alomvattend is’. Kon
Nieuwenhuys voor zijn Oost-Indische spiegel van zijn lezers verwachten dat die op de hoogte
waren van de literaire, sociale en historische feiten, dat gold niet voor Beekman. Hij buitte de
afwezigheid aan kennis bij zijn lezers uit waardoor hij zich dus een breed speelveld kon
permitteren.827
In navolging van Du Perron en Nieuwenhuys memoreerde Beekman de eigen positie die de
schrijver in de Indische samenleving innam. Dat die in de latere eeuwen als een ‘marginaal
geval dat grotendeels werd genegeerd’828 werd beschouwd, gold eigenlijk ook de
Compagniesschrijver. Immers ook in diens tijd waren de handelsbelangen belangrijker dan de
culture uitingen. Beekman wees op de parallellen tussen het Britse imperialisme en de
Compagniestijd. De Britse ‘aristomilitaire kaste’829 is ook in de beginjaren van de VOC
herkenbaar. Jongelieden van eenvoudige sociale afkomst konden in Oost-Indië een
maatschappelijke status verwerven die in hun vaderland onmogelijk was. Jan Pietersz Coen,
Cornelis de Houtman, Anthonie van Diemen en Joannes Camphuys bereikten hoge rangen in
de VOC-hiërarchie. Hun bestaan leek sprookjesachtig en verstevigde het kapitalisme van de
middenklasse.830 Dat sprak andere jonge lieden aan die op zoek waren naar geld en aanzien.
In de Compagniesliteratuur zijn thema’s aan te wijzen die overeenkomen met de literatuur
van het Zuiden van de Verenigde Staten zoals ‘twijfel, ontevredenheid, vervreemding,

strofe ‘The wayside magic, the treshold spells, / Shall soon undo what the North had done – / Because of the
sights and the sounds and the smells / That ran with out your youth in the eye of the sun’. Als laatste citeerde
Beekman van Leo Vroman (1915-2014) de woorden ‘De zee is leeg, de schepen zijn verbrand’, uit ‘Aan R.N.’ in
Gedichten (1946). René Karels (‘Nu had ik telkens haar hand in mijn hand’. Over de Indische poëzie van Leo
Vroman en Georgine Sanders’. In: Indische Letteren 18 (2003) 1, maart, p. 49) vermeldt: ‘En zo verliest zich het
beminnen, zelfs het haten; / hier baat geen goede vriend om mee te praten, / de zee is leeg, de schepen zijn
verbrand / en aan die stilte voel ik mijn verwant / sinds ik mijn eigen leven heb verlaten / dat na bleef soezen in
het polderland’.
826 Beekman 1998, p. 15.
827 Beekman 1998, p. 16.
828 Beekman 1998, p. 17.
829 Beekman (1998, p. 17) ontleende deze term aan Martin Green, Dreams of Adventure. Deeds of Empire
(1979). Dit illustreert tevens dat Beekmans onderzoeksterrein omvangrijker was dan de Nederlandse koloniale
literatuur.
830 Beekman 1998, p. 18.
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herinnering en tijd’.831 Aan deze opsomming kan ook toewijding aan de natuur worden
toegevoegd.
Voor de Compagniesliteratuur zijn het derde en vierde hoofdstuk van Paradijzen van
weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950 belangrijk. Het derde hoofdstuk
‘De beheersing van de oceanen: de Nederlandse bijdrage aan de geschiedenis van de zeevaart’
komt overeen met de inleiding van het hoofdstuk over Willem Bontekoe in Fugitive Dreams.
In het vierde hoofdstuk ‘De eerste reis naar Oost-Indië 1595-1597) en het begin van de
koloniale literatuur’ komen de reisverhalen van Jan Huygen van Linschoten, Willem
Bontekoe, Willem Lodewycks, Cornelis en Frederik de Houtman met zijnSpraec ende woordboeck en het Cort Verhael van Frank van der Does aan bod. Nieuw in Paradijzen van weleer
ten opzichte van Du Perrons De muze van Jan Companjie was Beekmans aandacht voor Van
Linschoten, Frederick de Houtman en voor Van der Does. In tegenstelling tot Nieuwenhuys’
Oost-Indische spiegel had Beekman wel belangstelling voor Frederick de Houtman en Van
der Does. Beekman heeft in dit hoofdstuk de reisverhalen van deze auteurs besproken waarbij
hij aandacht heeft voor hun geografische, botanische, zoölogische en etnografische
observaties. Daar waar nodig had hij historische achtergrondinformatie door dit hoofdstuk
ingevlochten. Bij natuurimpressies attendeerde hij zijn lezers op Rumphius.
Beekman karakteriseerde de reistekst als het proza van de zeeman dat zich kenmerkt als
‘een naïeve, scherpe en gemeenzame, directe stijl’. De stijl zelf omschreef hij als ‘een
scheppend realistisch, gekruide en aardse stijl’.832 Volgens hem paste ‘het proza van de oude
kapiteins’ in de literaire traditie van de klassieken tot aan het hedendaagse Amerikaanse
proza. Instemmend citeerde hij de Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal (16231662): ‘Als we een natuurlijke stijl aantreffen, zijn we verbaasd en verrukt; want we
verwachten een auteur en we ontdekken een mens’.833 Beekman herkende hierin de opvatting
van Du Perron als lid van de Forum-generatie die de mens achter de schrijver belangrijker
vond dan diens tekst. Voor de stillistiek van het reisverhaal verwees Beekman naar de Franse
filosoof Michel de Montaigne (1533-1592). Die vond dat een goede stijl voor een
reisbeschrijving slechts helder met eenvoudige en natuurlijke taal moest zijn: ‘een sappige en
gespierde taal, kort en compact, niet zozeer fraai en uitgekookt als wel heftig en abrupt [...]
eerder moeilijk [...] niet pedant, niet monnikachtig, niet advocaatachtig, maar eerder
soldatesk’.834 Door te verwijzen naar de Franse filosofen Pascal en Montaigne bracht
Beekman een nieuwe invalshoek in de bestudering van de Oost-Indische literatuur.
Opgemerkt mag worden dat op die momenten de literatuurwetenschapper Beekman aan het
woord was. Ook nieuw is zijn stelling dat het reisverhaal was geschreven in de Attische of
sobere of ingehouden stijl.835 Deze Attische stijl die volgens hem vanwege het weglaten van
overvloedige woordversiering prima geschikt is voor het reisverhaal: ‘Deze stijl is ook de
paradigmatische stijl van de koloniale literatuur’.836
Beekman heeft ook onderkend dat het reisverhaal kan worden vergeleken met de Odysee
van Homerus. Hij herkende in de hoofdpersonage Oysseus de auteur van het reisverhaal, de
zeekapitein die op zee en land avonturen beleefde en daarover schreef. Hij benadrukte dat het
journaal van de zeeman de bron van het reisverhaal is. Ook herhaalde hij zijn eerdere
uitspraak dat het reisverhaal aan de basis ligt van de koloniale literatuur.837
831 Beekman 1998, p. 19.
832 Beekman 1998, p. 80.
833 Beekman 1998, p 81 en p. 615 n. 59. Het citaat is afkomstig uit Les Pensées et oeuvres choisies (editie 1937,
p. 337).
834 Beekman 1998, p 81 en p. 615 n. 63. Het citaat is afkomstig uit Essais (editie 1985, boek 1, hoofdstuk 26, p.
185-186).
835 Beekman 1998, p 82 en p. 90.
836 Beekman 1998, p. 82; Paasman 1998.
837 Beekman 1998, p 89 en p. 90.
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Door te wijzen op de mens achter de schrijver, de goede stijl, de natuurlijke taal en het
dagboek als legger voor de koloniale literatuur trad E.M. Beekman in de voetsporen van zijn
leermeester Rob Nieuwenhuys, maar ook in die van E. du Perron.
Na de bespreking van de ontwikkelingsgang van het reisverhaal als literair genre had
Beekman in de volgende hoofdstukken van Paradijzen van weleer aandacht voor de voor hem
meest respresenatieve vertegenwoordigers van de Compagniesliteratuur. Dat blijkt uit de titels
die hij de hoofdstukken heeft meegegeven. Het vijfde hoofdstuk is getiteld ‘Rumphius (16271702): de tropische natuur zien als een geheel’ en het zesde hoofdstuk ‘Valentijn (16661727): meester in het anekdotisch proza’. Het hoofdstuk over Rumphius baseerde Beekman
op zijn boek The Poison Tree. Selected Writings of Rumphius on the Natural History of the
Indies. Het hoofdstuk over Valentijn komt overeen met het hoofstuk in Fugitive Dreams.
Het is opvallend dat Beekman zijn bespreking van de achttiende eeuw beperkte tot
Valentijn. De achttiende eeuw onderscheidde zich volgens hem wat betreft literaire en
wetenschappelijke prestaties niet van de zeventiende eeuw. Hij wilde wel uitzonderingen
maken, maar geen was ‘groot genoeg om gedenkwaardig te zijn’. Hij noemde als voorbeelden
de oprichting van de eerste koloniale krant, de Bataviase Nouvelles (1745), door gouverneurgeneraal Gustaaf van Imhoff en de oprichting van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen (1778). Het treurspel Agon, Sulthan van Bantam zou een uitzondering zijn,
maar het was in het vaderland uitgegeven. De novelles Sophronobisba en Kraspoekol van
Willem van Hogendorp waren, zo vond de literatuurwetenschapper Beekman, stichtelijke
traktaten. Ze konden ‘ermee door, maar in literair opzicht niet’. Want een tekst moet literaire
aspiraties hebben en ‘de lezer ofwel esthetisch ofwel emotioneel raken, bij voorkeur beide
tegelijkertijd’.838
In zijn hoofdstuk over de Ambonse blinde ziener benadrukte Beekman dat Rumphius’
beschrijvingen ‘ook een esthetische belevenis’ zijn. Hij rekende daarbij niet Rumphius’
wetenschappelijke lessen. Als voorbeeld van een zuiver esthetische aanpak attendeerde hij op
Rumphius’ keuze voor de kokospalm in Het Amboinsch kruid-boek: ‘Aangesien de Palma
Indica of Cocosboom gemeenlyk ten eerste in ’t gesigt komt den geenen, die uyt Zee de
Indische Eylanden naderen, met zyn kruyn boven de andere uytsteekende, zoo mag hy met
reden tot den Kapiteyn van dit Ambons Kruidboek gesteld worden’.839 Deze woorden lezen,
volgens Beekman, als poëzie en ze doen niet onder voor de berijmde raadsels of andere
natuurbeschrijvingen op rijm die de Indische Plinius ook in Het Amboinsch kruid-boek had
opgenomen.840 Omdat Beekman zich in Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit
Nederlands-Indië 1600-1950 heeft geconcentreerd op het proza, ontbreekt de poëzie in zijn
handboek. Dat is jammer want als gevolg daarvan blijven andere dichterlijke impressies van
Rumphius over de Oost-Indische natuur buiten beschouwing.
Beekmans eruditie is voor de Nederlandse lezer soms een handicap. Die moet er namelijk
eerst achter zien te komen waarom Beekman de in zijn ogen uitermate belangrijke beschrijver
van de Ambonse natuur als volgt introduceerde: ‘Rumphius was een tropische Thoreau wiens
geestdrift werd getemperd door een Emersoniaans geduld’.841 Natuurlijk was deze informatie
bedoeld voor de Engelstalige lezer bekend met de Engelse literatuur.
838 Beekman 1998, p. 130.
839 Beekman 1998, p. 121 (cit.); Rumphius 1741, I, p. 1; Loderichs 2004, p. 151.
840 Bijvoorbeeld ‘Het Haairige Mos’: ‘De gang heeft ons gebragt tot ’s werelts hoogste toppen, / Daar schier
een langen arm aan ’s Hemels deur zou kloppen, / Daar mist en duisternis benevelen ’t gezigt, / En op den
hoogen dag verduistren ’t zonneligt.’ (Rumphius 1741, VI, p. Du Perron 1939, p. 91 (cit.); Loderichs 2004, p.
390).
841 Beekman 1998, p. 92. Bedoeld wordt de Amerikaanse essayist, dichter en praktisch filososoof Henry David
Thoreau (1817-1867) die bekend stond ‘The Poet Naturalist’. Thoreau was geïnteresseerd in de bloei van planten
en bomen en streefde naar een harmonie in de natuur. Voor de Engelstalige lezer is de connectie met Ralph
Waldo Emerson (1803-1882) niet vreemd. Emerson was Thoreaus mentor en vriend. Beiden maakten naam in de
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In de hierna volgende hoofstukken had Beekman aandacht voor F.W. Junghuhn, E.
Douwes Dekker, Louis Couperus, Alexander Cohen, P.A. Daum, Kartini, E. du Perron, Beb
Vuyk, Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Tjalie Robinson, Rob Nieuwenhuys, Willem
Walraven en A. Alberts. De meesten had hij al een plaats gegeven in zijn ‘Library of the
Indies’ en in Fugitive Dreams. An Anthology of Dutch Colonial Literature.
Beekman heeft erop gewezen dat de Nederlandse koloniale literatuur zich niet hoeft te
beperken ‘tot het treuren om het verdwijnen van een politiek en economisch privilege; zij
herdenkt het voorbijgaan van een tijdperk, van een wereld, van een manier van leven’.842
Indië heeft zich zintuigelijk gegrift in het geheugen van hen die er geweest zijn. Of om met
Beekman te spreken: het komt er op neer dat zij die in Indië hebben gewoond zich de reuk, de
aanraking, de smaak van die voorbije wereld willen herinneren. Je zou je mogen afvragen of
dat dit de reden is voor zijn belangstelling voor de natuuronderzoeker Rumphius. Beekman
heeft immers zelf een aantal jaren op het Sumatraanse Banka Billiton gewoond en was bekend
met de Indische natuur.

Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950 (1998)

 Critici over Paradijzen van weleer
In de kring van de koloniale literatuur bleef Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit
Nederlands-Indië 1600-1950 niet onopgemerkt. Reeds in 1996 was Beekmans Troubled
Pleasures door Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde besproken. Recensent Eep
Francken had erop geattendeerd dat Beekman zich niet als een literatuurgeschiedschrijver
evenmin als een verzamelaar van feiten wilde beschouwen, maar dat hij in Troubled
Pleasures de literaire waarde van de Indische van literatuur wilde benadrukken. Francken
wees op Beekmans bewondering voor de natuurvorser Rumphius waarin, volgens Francken,
Beekman. ‘iets van zichzelf herkende. Beekman had een voorliefde voor de zeventiende
eeuw. de toenmalige scheepsjournalen. Francken merkte op dat Beekman in de auteur van het
reisverhaal de stamvader van de sillistiek herkende.843
Ook Indische Letteren had Beekmans Engelstalige uitgave gesignaleerd. Peter van
Zonneveld had in zijn bespreking van Troubled Pleasures opgemerkt dat Beekman in zijn
filosofische stroming het transcendentalisme waarin ieder mens op zoek ging naar zijn oorspronkelijke relatie
met het universum. Men geloofde in de inherente goedheid van zowel de mens als de natuur. Thoreau en
Emerson waren voorstanders van een ideale gemeenschap waarin de mens zelfstandig en zich voorzienend
leefde. Thoreau publiceerde Walden, or Life in the Woods (1854) over een ongecompliceerd bestaan in de
natuur. Van Emerson verscheen Nature (1863).
842 Beekman 1998, p. 603.
843 Francken (1996, p. 84) citeerde estheet Beekman: ‘my standard is first and foremost literary excellence’.
Een andere natuurvorser waarvoor Beekman belangstelling had was Franz Wilhelm Junghuhn.
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literatuurgeschiedenis een eigen romantische traditie in de Indische literatuur had doen
ontstaan ‘waartegen de romantische voortbrengselen van de Nederlandse literatuur in engere
zin wat bleekjes afsteken’.844 Volgens Van Zonneveld maakte Beekman vanaf de zeventiende
eeuw tot in de negentiende eeuw een onderscheid tussen de aristocraten en de kooplieden in
de koloniale wereld: ‘idealisme, heroiëk, opstandigheid en emotie versus realisme,
pragmatisme, gelatenheid en gezond verstand’. Tegenstellingen die ook bepalend zijn voor de
koloniale literatuur. Van Zonneveld plaatste ook een kritische kanttekening die tegenstrijdig
overkomt. Hij vond Troubled Pleasures meeslepend geschreven maar niet bepaald
gemakkelijk te lezen en menigmaal is het raadplegen van naslagwerken noodzakelijk. Maar,
zo vervolgde Van Zonneveld, ‘het is een meesterwerk dat het lef heeft om onze Indische
erfenis een nieuwe plaats te geven: die op de wereldkaart’.
Rob Nieuwenhuys was vol lof over de Nederlandse versie van Troubled Pleasures: ‘Dat
nieuwe boek van mijn vriend Monty Beekman, Paradijzen van weleer, dat vind ik goed. Ik
had ook graag zo’n boek geschreven, maar ik moest helemaal van de grond af aan beginnen.
Toen ik de Oost-Indische spiegel schreef, wist niemand nog wat. Nu is het denk ik overbodig
geworden’.845 Blijkbaar kon Nieuwenhuys zich vinden in de literatuurwetenschappelijke
benadering van de Indische bellettrie door Beekman.
Ook andere redactieleden van Indische Letteren bespraken Paradijzen van weleer. Om te
beginnen Joop van den Berg. Zijn recensie in Trouw kopte ‘Beekman geeft een knappe
aanvulling op Nieuwenhuys’. Van den Berg merkte over Beekmans handboek: ‘[het]
veronderstelt ook een grondige kennis van de literatuurwetenschap’.846 Maar dat werd steeds
minder en speelde bij ‘de behandeling van de schrijvers van de 20ste eeuw niet meer zo'n
prominente rol […] veel minder althans dan bij het werk van Valentijn, Rumphius en
Junghuhn’. Tot slot merkte Van den Berg over de vertaling van de titel op: ‘Jammer is wel dat
de oorspronkelijke titel “Troubled pleasures”, waarvan “troubled”/“verstoord” het kenwoord
is, is vervangen door het wat gladde ‘Paradijzen van weleer’. Hij vond het ‘een
indrukwekkend werk’ dat, Beekman citerend, de ‘Nederlandse koloniale literatuur veel
vernieuwender was dan men tot nu toe vermoedde’. Nieuwenhuys’ Oost-Indische spiegel had,
zo constateerde Van den Berg, ‘een waardige tegenspiegel gevonden.
Bert Paasman betoogde in zijn bespreking van Paradijzen van weleer in NRC Handelsblad
evenals Van den Berg dat Beekman in zijn ‘flamboyante en turbulente essays […] het zijn
lezers niet bepaald gemakkelijk [heeft] gemaakt met zijn stijl en woordkeus, zijn literairtheoretische en andere wetenschappelijke begrippen en zijn intertekstuele verwijzingen’.847
Dat Beekman van mening was dat een literaire kunstwerk slechts esthetisch kan worden
benaderd, achtte Paasman een manco voor de koloniale literatuur. Volgens Paasman gaat een
dergelijke benadering ten koste van een andere ideologische functie in de koloniale literatuur
namelijk de ethische invalshoek. In het koloniale discours vervult de ethiek retrospectief en
contemporain een belangrijke rol. Paasman merkte eveneens op dat Beekmans
‘bewonderenswaardige eruditie soms tot een sluier van woorden en begrippen [leidt]
waaronder het behandelde literaire kunstwerk niet altijd meer goed zichtbaar is’. Hij besprak
Beekmans ‘boeiende hypothese dat de Nederlandse koloniale literatuur een literatuur is van
aristocratische avonturiers in de VOC-tijd, die zich ontwikkelde tot literatuur van geestelijke
avonturiers in de twintigte eeuw’. In de achttiende en negentiende eeuw hadden kooplieden en
ambtenaren de plaats ingenomen van deze avonturiers met als gevolg dat de avonturiers ‘zich
dan alleen nog in de literatuur [konden] manifesteren, voornamelijk als dwarsliggers,
beeldenstormers en subversieven’. Want, zo citeerde Paasman Beekman, ‘De nakomelingen
844 Van Zonneveld 1996, p. 80.
845 Prins 1998A, p. 22.
846 Van den Berg 1998.
847 Paasman 1998.
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van de oude zeelieden en rovers waren noodzakelijkerwijs intellectuele iconoclasten en
ontevreden schrijvers geworden’. Paasman ervoer een dergelijke bewering als ‘een
procrustesbed waarin dankzij enig verbaal geweld velen gepast worden’. Hij wees erop dat als
gevolg van Beeksmans definiëring van de romantiek als geestesgesteldheid geen plaats meer
zou zijn voor Compagniesschrijvers als Jacob Haafner en Jan de Marre. Beekman schetste
volgens Paasman ‘een bijna literair beeld […] van de Indische literatuur, romantisch (in ahistorische zin): zijn auteurs passen vrijwel zonder uitzondering in de categorie aristocratischavontuurlijk-romantisch’. Hij vroeg zich of of Beekman wellicht ‘een Indische literaire
mythografie’ wilde samenstellen. De Nederlandse titel, Paradijzen van weleer, wijst volgens
hem in die richting. Paasman concludeerde dat Beekmans hypotheses de vakbeoefening
ongetwijfeld een stevige impuls zouden geven.
Gerard Termorshuizen toonde in zijn bespreking van Paradijzen van weleer aan dat
Beekman zich bij zijn keuze voor de auteurs had laten leiden door de Oost-Indische spiegel
van Rob Nieuwenhuys en dat er daarom geen nieuw ontdekte schrijvers zijn besproken.
Evenals Paasman wees Termorshuizen erop dat Beekman de esthetische functie van de
Indische litetatuur heeft benadrukt in tegenstelling tot Nieuwenhuys die historische en sociale
dimensies belangrijk vond. Hij citeerde daarbij Beekman: ‘De vaststelling van de grootheid
van een werk in de loop der tijden en los van referentiële beperkingen, dat is de bevrijdende
taak van de literatuurwetenschap’.848 Ook Termorshuizen zag de beperkingen van Beekmans
nadruk op het estheticisme. Daarmee werd ook volgens hem tekort gedaan aan de ethische rol
in de koloniale literatuur. Termorshuizen prees Beekman voor diens ‘indrukwekkende
eruditie’ wat ‘zijn boek voor de literatuurliefhebben tot een spannend avontuur maakt’. Maar
hij wees erop dat deze kennis of belezenheid ook Beekmans valkuil zou kunnen zijn.
Instemmend citeerde hij Beekman: ‘Indië als een constructie van de verbeelding: dat is de
laatste literaire transformatie die de koloniale literatuur ondergaat. Ontdaan van de politieke
en historische last wordt de archipel een engram, een geheugenspoor in het Nederlandse
literaire bewustzijn’.
Kortom het moge duidelijk zijn dat Beekman met Paradijzen van weleer. Koloniale
literatuur uit Nederlands-Indië 1600-1950 zijn Nederlandse vakgenoten had uitgedaagd.
 E.M. Beekman, ‘I am a loner’
Beekman heeft ervoor gekozen om een buitenstaander te blijven in de Indische gemeenschap
die in twee kampen was verdeeld. De oudere generatie wilde bewaren wat er nog bewaard
kon worden, tempo doeloe; de jongere generatie was geïnteresseerd in de waarheid.
Desondanks was Beekman er stellig van overtuigd dat ‘de belangstelling voor de koloniën en
koloniale literatuur zal toenemen’.849
Beekman ontving de nodige beurzen voor zijn projecten. Hij werd geridderd in de Orde
van Oranje Nassau voor zijn bijdragen aan de Nederlandse taal en cultuur. Ook werd hij
benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (beide 1998).
Behalve de liefde voor de koloniale literatuur was er bij hem ook de passie voor jazz en film.
Tijdens zijn verblijf bij het NIAS werd Beekman door redacteur Ralph Boekholt van het
Indische tijdschrift Moesson geïnterviewd. Op Boekholts vraag dat de naam Beekman hem
niet zoveel zei, antwoordde Beekman: ‘Ik ben niet iemand die timmert aan zijn public
relations. I’am a loner’.850 Over zichzelf merkte hij op ‘Ik ben geen Nederlander, ik ben geen
Amerikaan. En deze gespletenheid van het zitten tussen twee vaderlanden is romantiek. Ja, ik
ben een beetje misantroop.851
848 Termorshuizen 1999, p. 575.
849 Boekholt 1990, p. 9.
850 Boekholt 1990, p. 8.
851 Boekholt 1990, p. 9.
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Eric Montague of ‘Monty’ Beekman overleed op 4 november 2008.

E.M. Beekman

In zijn in memoriam in Indische Letteren herdacht Peter van Zonneveld de ‘Rumphius in
Massachusetts’ als ‘een kleurrijke en eigenzinnige persoonlijkheid’ die zich ‘buitengewoon
kon opwinden over wat hem niet beviel.852 Hij had Beekman leren kennen als ‘een bevlogen
en inspirerende man, natuurliefhebber, koppig, eigenwijs en hartelijk. Met zijn enorme
werkkracht had Beekman ‘op zijn vakgebied een prestatie geleverd die […] ongeëvenaard zal
blijven’.

852 Van Zonneveld 2009, p. 2-3 (cit.).
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

20  Bert Paasman (1939)
Voordat Bert Paasman het doctoraal Nederlandse taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam (latere Universiteit van Amsterdam) met als specialisatie
taalkunde had afgerond (1965), werd hij aangesteld als docent Nederlandse letterkunde aan
het Instituut voor Neerlandistiek van dezelfde universiteit.853 In die tijd behandelde hij de
literatuur vanaf 1170 tot circa 1960. Later volgde zijn aanstelling als docent ‘Middeleeuwen
en Rederijkerstijd’, ‘Zeventiende en Achttiende Eeuw’ en ‘Verlichting’. Paasman heeft dit
docentschap gecombineerd met een deeltijd-aanstelling bij de lerarenopleiding Nederlands
MO-B aan de COCMA Utrecht (tegenwoordig Hogeschool Midden-Nederland) als docent
Renaissance, Verlichting en Moderne Poëzie. Paasman heeft bestuurlijke taken vervuld. Ook
is hij redacteur geweest van een aantal literaire reeksen zoals ‘Populaire teksten uit de Late
Republiek’, de historische reeks ‘Terra Incognita’, de ‘Werken van de LinschotenVereeniging’ en de ‘Boekerij ‘Oost en West’’. Tevens heeft hij advies uitgebracht aan het
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en is hij lid geweest van de redactieadviesraad van het nieuw te schrijven zevendelige handboek van de Nederlandse letterkunde.
Voor Teleac/NOT heeft hij meegewerkt aan een reeks programma’s over Indisch-Nederlandse
literatuur en een over migrantenliteratuur. Paasman was redacteur van het Dokumentatieblad
Achttiende Eeuw, het tijdschrift Surinamistiek Oso, van Indische letteren, het Tydschrif vir
Nederlands en Afrikaans en redactieraad van Werkwinkel. A Journal of Low Countries and
South African Studies.
Bert Paasman is geen theoreticus, maar is opgeleid in de literatuurhistorische en
filologische scholen van Garmt Stuiveling en W.Gs. Hellinga. Hij heeft zich beziggehouden
met literatuur- en cultuurhistorisch onderzoek, systematische bibliografie en teksteditie,
aanvankelijk op het gebied van de tradionele neerlandistiek en lokale en regionale
geschiedenis. Hij promoveerde in 1984 op Reinhart: Nederlandse literatuur en slavernij ten
tijde van de Verlichting.
Aan de UvA heeft Paasman vele druk bezochte werkgroepen gegeven over de achttiendeeeuwse letterkunde, de Surinaamse en Caraïbische letterkunde, Compagniesliteratuur, de
Indisch-Nederlandse letterkunde en de migrantenliteratuur. Hij heeft onderzoek gedaan naar
de Compagniesliteratuur en de Indisch-Nederlandse literatuur en erover gepubliceerd.
 ‘Lof van Oost-Indiën’ (1991)
Met zijn lezing ‘Lof van Oost-Indiën. Liedjes uit de VOC-tijd’ in het voorjaar van 1990 bij de
Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde heeft Paasman een aanzet gedaan om ook het
liedgenre tot de Indisch-Nederlandse literatuur te rekenen. De titel had hij ontleend aan een
gelijknamig liedje dat al voor 1694 bekend was en een eeuw later nog steeds werd gezongen.
De oudste versie is opgenomen in het liedboek De vermakelijcke Buys-man, ofte Koddige
Boots-gezelletje (1703).854
De liedjes waren op rijm en werden gezongen op bekende melodieën. De auteur ervan was
veelal onbekend. De liedboekjes en de liedblaadjes waren tegen een lage prijs te koop.
Het ‘Lof van Oost-Indiën’, past in de traditie van het dagelied en bevat mythologische
verwijzingen:
853 Van Kempen, Verkruijsse en Zuiderweg 2004, p. 563-576.
854 Paasman 1991A, p. 3.
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De vermakelijcke Buys-Man ofte Koddige Boots-geselletje (1737)

Het begon uyt den Oosten te dagen
Een vergulden morgen-stond/
Ick sagh Aurora* met haer wagen
Openen haer Rosemont/
Phebus* stack sijn wiecken aen
By den swarten Indiaen*.855

godin van de dageraad
zonnegod
donkere Oost-Indiërs

In de liedjes stond de beeldvorming van Oost-Indië centraal. Met India worden Oost-Indië en
het gehele VOC-bezit in Zuid-Oost Azië bedoeld. In het ‘Lof van Oost-Indiën’ maar ook in de
andere liedjes over de VOC werd het Oosten verheerlijkt om zijn sieraden en andere
kostbaarheden, vruchten, geneeskrachtige kruidjes, flora en fauna, stoffen, mineralen en
grondstoffen en natuurlijk ook de handelswaar van de VOC, vooral de specerijen. Ook de
dappere bewoners van Europese afkomst werden geprezen in tegenstelling tot de
oorspronkelijke bewoners. De VOC had haar gezag stevig gevestigd, zoals blijkt uit ‘Lof van
Oost-Indiën’:
Om het kostelijck goet/
Dat men over India/
In de stadt Batavia/
Nu siet bloejen, bloejen, bloejen algelijck,
Waer nu seer triumphant*,
Den stapel* is geplant,
Van haren Staet en Republijck.856

glorierijk
opslagplaats

Het gebied waarover de VOC haar scepter zwaaide, deed niet onder voor het Griekse en
Romeinse rijk in de klassieke oudheid. Zelfs God had zijn paradijs in Oost-Indië geschapen

855 Paasman 1991A, p. 3-4; Paasman 1991B, p. 61-62; De vermakelijcke Buys-Man ofte Koddige Bootsgeselletje 1737, p. 66.
856 Paasman 1991A, p. 5; Paasman 1991B, p. 66; De vermakelijcke Buys-Man ofte Koddige Boots-geselletje
1737, p. 69-70.
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met de ‘Boom des levens’ en met goud.857 Het lied eindigt waarom het allemaal te doen was:
de aansporing dienst te nemen bij de VOC door lieden die nergens bang voor waren:
Den Hollander, Zeeuw en Vries,
Vreesen Turck noch Portugies.858
Er werd ook over de Hoofstad in Oost-Indië, Batavia, gezongen. Het ‘Bataviaas Lied’
bijvoorbeeld is een gezongen toeristen- of lonely planet-gids voor de kota of oude binnenstad.
Oost-Indië werd in de liedjes ook denigrerend Apenland genoemd.
In de liedjes werden ook de Euraziatische vrouwen, de mestiezen, bezongen. Ze werden
haast liefkozend als ‘mas-, mes-, mis-, mos- en mus-tiesjes’ geïntroduceerd.859 Ze werden
afgeschilderd als uitermate willig en gaven de Europese zeeman na afloop van de seks royaal
geld toe in plaats hem geld te vragen. Maar deze vrouwen werden ook uitermate negatief
aangeduid als ‘vervloekt Chams gebroed’ of racistisch avant la lettre als ‘zwart en geil-vee’.
Ze waren inferieur aan de blanke, Europese vrouw. Paasman vermoedde dat deze pejoratieve
aanduiding een ‘functionele dubbelmoraal’ was: ‘enerzijds moeten de mannen verleid worden
naar Indië te vertrekken, anderzijds moet de retourreizen óók bemand worden en de banden
met het moederland opnieuw aangehaald’.860
 Wie wil d’r mee naar Oost-Indië varen (1991)
Met de uitnodigende titel Wie wil d’r mee naar Oost-Indië varen (1991) stelde Bert Paasman
een bloemlezing met Liedjes uit de Compagniestijd samen. In de zeventiende en achttiende
eeuw werd deze uitnodiging gedaan door professionele ronselaars en zielkopers op zoek naar
soldaten, matrozen, wittebroodskinderen en lichtmissen. De liedjes waren populair bij alle
lagen van de bevolking, zoals blijkt uit het ‘Nawoord’ bij deze liedbundel.861 Soms gaven ook
jonge vrouwen gehoor aan de oproep. Ze maakten al dan niet verkleed als lichtmatroos de
overtocht.862
De liedjes werden gezongen op feesten en bruiloften, kermissen, jaarmarkten en in
gezelschappen. Maar ook aan boord van de Compagniesvloot. Ze hadden een drieledige
functie: informatie, propaganda en moralisatie. De informatie betrof de voorlichting over de
werving, de reisroute, het leven aan boord, de handelsnederzettingen met handelsprodukten en
de Oost-Indische schatten. Ze maakten reclame voor de VOC. Ze beloofden avontuurtjes met
Oost-Indische liefjes en vanwege de verworven rijkdom in Oost-Indië bij thuiskomst een
vreugdevol onthaal door de Hollandse vrouwen. Ze lokten dus toekomstig VOC-personeel dat
zich een beeld van Oost-Indië konden vormen. Tegelijkertijd waren ze moraliserend en
waarschuwden voor lichtzinnig levensgedrag.863
In sommige liedjes is er aandacht voor gebouwen en locaties in Batavia. Het ligt dan ook
voor de hand te veronderstellen dat er ook de liedjes in Oost-Indië waren geschreven of door
iemand die er zelf was geweest.864 De melodie (stem, wijs of voois) van de liedjes verwees
naar het lichtvoetige genre, bijvoorbeeld ‘Luister toe by Venus-dieren’ of ‘De boertjes maken

857 Paasman 1991A, p. 5-6.
858 Paasman 1991A, p. 6; Paasman 1991B, p. 68; De vermakelijcke Buys-Man ofte Koddige Boots-geselletje
1737, p. 71.
859 Paasman 1991A, p. 6.
860 Paasman 1991A, p. 14.
861 Paasman 1991B, p. 1-17 en p. 150-163. Zie ook Paasman 2002, p. 62-67 en Paasman 2007, p. 149-151.
862 De Haan 1922, I, § 986.
863 Paasman 1991B, p. 152.
864 Paasman 2002, p. 62-63.
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vreugd’. De vermelding van ‘Op een bekende voois’ kan voor de hedendaagse onderzoerker
een raadsel zijn.865 Typische kenmerken van de liedjes zijn de herhalingen en stoplappen.

Wie wil d’r mee naar Oost-Indië varen (1991)

Paasman biedt met Wie wil d’r mee naar Oost-Indië varen meer informatie over het OostIndische lied dan De Haan en Du Perron hebben gegeven. Voor deze uitgave heeft hij liedjes
gekozen uit liedbundels die hij heeft geraadpleegd in bibliotheek- en archiefcollecties.
Bijvoorbeeld De Oostindische thee-boom getrokken op veelerhande gezangen (1767) of zoals
we reeds zagen uit De vermakelijcke Buys-man, ofte Koddige Boots-gezelletje.866
Paasman laat zien dat de liedjes als het ware een cyclus vormen: ‘de werving, het zwaar
vallende afscheid, de even avontuurlijke als gevaarlijke heenreis, de tussenstop aan de Kaap,
de aankomst in Batavia, het warme en opwindende verblijf in de Oost, het verdacht late
afzweren van de vrouwen aldaar, de dikwijls rampzalige terugreis, het uitspatten en
potverteren in patria en de vrijwel onmiddellijke aanmonstering’.867
In de liedjes over Batavia wordt een gekleurd en ongenuanceerd beeld van het dagelijks
leven vanuit mannenoptiek gegeven. In de liedjes figureren de fleurig geklede en pinang
kauwende Oost-Indische straatmadelieven die geld toegaven in plaats van het te vragen. Maar
er is ook aandacht voor het orembaaien of spelevaren, de Chinese wajang, de edelstenen, de
vruchten en de specerijen. Plastisch, erotisch is het beeld van de mestiese of Aziatische of
Euraziatische vrouwen in hun badjoe of baatje en sarong, op hun muiltjes, met hun vele
juwelen, de welriekende bloemenkransen in hun met klapperolie ingevette condé of
haarwrong en de toka of doek over hun linkerschouder gedrapeerd. Ze waren goede
concubines, maar ze werden even gemakkelijk in de steek gelaten voor een andere mestiese
vrouw. De natuur, later een onuitputtelijke bron voor de Indische literatuur, komt in een enkel
liedje voor.868 Als het liefdespaar zich buiten de stadsmuren ging verpozen, had het slechts
oog voor elkaar en niet voor de wuivende palmen, witte stranden, vulkanen, sawa’s, dessa’s
en tempels. Er wordt over de bewoners van Chinese en Bengalese komaf gezongen maar niet
over de inheemse bevolking. Oost-Indië werd afgeschilderd als een Luilekkerland waar de

865 De Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut biedt dan uitkomst.
866 In C.A. Davids. Wat lijdt den zeeman al verdriet. Het Nederlandse zeemanslied in de zeiltijd (1699-1800).
Den Haag 1980 en D.F. Scheurleer. Van varen en vechten. Verzen van tijdgenoten op onze zeehelen en
zeeslagen, lof- en schimpdichten, matroozenliederen. 3 delen. ’s-Gravenhage 1914 komen Oost-Indische liedjes
in mindere mate voor. Zie Paasman 2007 voor een samenvatting over liedjes uit de VOC-tijd.
867 Paasman 1991B, p. 156.
868 Bijvoorbeeld de Oost-Indische flora en fauna in ‘Het lof van Oost-Indiën’: ‘’t Aardse paradijs, vol vrede /
Was alhier door Godes hand, / ’t Lustprieel en Hof van Eden / Binnen India geplant.’(Paasman 2002, p. 61-69,
m.n. p. 67 (cit.)).
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edelstenen voor het oprapen lagen, in korte tijd veel geld was te verdienen en het goed
boeleren was met mestiese vrouwen.
Aldus werd iedereen, inclusief de Hollandse vrouwen, aangespoord:
Wie wil d’r mee naar Oost-Indië varen
Als een held der helden al door de baren,
Het schip leit aan de ree,
Mooi meisje, wilt gij mee,
Daar kunt gij veel geld en goed vergaren.869
In sommige liedjes zijn nog kenmerken herkenbaar van de vroege liedtraditie, zoals de
afscheids- of dageraadliederen, de aansprekingen van het publiek of de prince- of slotstrofe.870
Bijvoorbeeld in ‘Matroos’ afscheid, varende naar Oost-Indië’:
Prinsen adieu, wij varen van kant,
De Here beware ons vaderland.
God geef ons goede reis
Naar onze eis,
Wij kloppen Spek-Jan* al op zijn vleis.
Oorlof* matrozen, jong en oud
En alle bootsgezellen stout,
Slaat lustig de bal,
Jaagt Spek-Jan in de val,
Het geldeken verzoet het al.871

scheldnaam voor de Portugezen en Spanjaarden
Vaarwel

Andere liederen sloten af met een moralistische les zoals de slotstrofen in ‘Oostindische
deun’:
’t zy hier of in het Apenland
Houd de hoeren van uw kant.872
Of de slotverzen in ‘Oostindischvaarderslied’:
Oostindischvaarders, hoort een woord,
(De vromen zijn hier uitgenomen)
Zo gy dus vaart met hoeren voort,
Zo zult gy haast om ’t leven komen.873

869 Paasman 1991B, p. 7
870 Paasman 1991B, p. 153.
871 Paasman 1991B, p. 20-23 (p. 22-23 cit.).
872 Paasman 1991B, p. 89-90 (cit.).
873 Paasman 1991B, p. 146-149 (cit.).
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‘Mestiesje’ en zeeman (Thomas Nix)

In de tijd dat op de Compagniesliedjes werden gezongen, werden ook liedjes uit het Groot
Liedboek, Boertigh Liedt-Boeck. De grote bron der minnen en het Aendachtigh Liedt-Boeck
(1622) van G.A. Bredero gezongen. Hoewel ‘boertigh’ in de titel doet vermoeden dat de
liedjes in Bredero’s liedboek kluchtig waren, werden deze liederen wél tot de echte literatuur
gerekend, in tegenstelling tot de Compagniesliedjes. Deze liedjes waren immers bestemd voor
de geronselden en belangstellenden voor Oost-Indië. Ze bezongen zonder veel omhaal poen
en wijven. Ze maken daarom deel uit van de volksliteratuur.
Met zijn uitgave van Wie wil d’r mee naar Oost-Indië varen heeft Paasman het liedgenre
definitief toegevoegd aan de Indisch-Nederlandse literatuur.
 ‘Geschiedschrijving van de Compagniesliteratuur’ (1992)
Op 12 juni 1992 organiseerde de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde in
samenwerking met de Maatschappij der Nederlande Letterkunde het symposium ‘Zes jaar
Indische Letteren (1986-1991): verleden en toekomst’. Een aantal sprekers, onder wie Bert
Paasman, behandelde de vraag naar het specifieke karakter van de Indische letteren. Deze
vraag werd opgesplitst in drie deelvragen: ‘In hoeverre kunnen neerlandici, historici,
sociologen en anderen de Indische letteren gebruiken als geschiedkundige bron van kennis?
Op welke problemen stuit de literatuurhistoricus die een Indisch-Nederlandse
literatuurgeschiedenis wil schrijven? En wanneer spreekt men eigenijk voor het eerst van
‘Indisch letterkunde?’ 874 Bert Paasman nam onder andere de beantwoording van de derde
deelvraag voor zijn rekening.
In zijn bijdrage getiteld ‘De geschiedschrijving van de Indisch-Nederlandse literatuur uit
de Compagniestijd: taak en problemen’ besprak Paasman ‘de taak van de geschiedschrijver
van de Indisch-Nederlandse literatuur uit de Compagniestijd’.875 Nadat hij had geconstateerd
dat Nieuwenhuys met zijn Oost-Indische spiegel een belangrijke aanzet tot een
geschiedschrijving van deze literatuur heeft gedaan, vroeg Paasman zich af:
Hoe zou dan een nieuw (per definitie voorlopig en onvolmaakt) handboek over die
literatuur er in concreto uit kunnen zien; praktisch geformuleerd, welke doelen zou

874 Indische Letteren 7 (1992) 4, december, p. 130. De andere sprekers waren Vincent Houben, Gerard
Termorshuizen en Peter van Zonneveld . Hun bijdragen zijn in dit nummer opgenomen.
875 Paasman 1992, p. 176.
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de schrijver zich in ieder geval moeten stellen, en welke moeilijkheden zouden zich
bij een dergelijke opzet voordoen? 876
Paasman attendeerde erop dat bij de beschrijving van de Indisch-Nederlandse
literatuurgeschiedenis kan worden gedacht aan de beschrijving van ‘het gehele
communicatiesysteem’, dus vanaf de conceptie tot aan de receptie van een literaire tekst, ‘met
de factoren die het literaire leven hebben bepaald en de functies die de literatuur gehad kan
hebben’ zoals:877
a.
b.
c.
d.

de (relaties) met de sociaal-culturele geschiedenis;
de instituties en organisatievormen;
de intern-literaire ontwikkelingen;
de genres en de thematiek.

Vervolgens besprak hij systematisch drie uitgangspunten voor de beschrijving van de IndischNederlandse literatuur, in het bijzonder de Compagniesliteratuur. Iets dergelijks was in de
benadering en de beschrijving van de Indisch-Nederlandse literatuur nog niet eerder gedaan.
Paasmans uitgangpunten zijn:
a. dubbele literaire circuit;
b. discontinuïteit;
c. censuur.878
 Dubbel literair circuit
Van deze drie uitgangspunten is het dubbele literaire circuit lastig te definiëren. De
Compagniesliteratuur werd immers geschreven in zowel Oost-Indië als ook in het vaderland.
Als gevolg daarvan was er sprake van een dubbele receptie van de teksten. Om de
reconstructie te vergemakkelijken stelde Paasman de volgende vijf onderzoeksvragen voor:
a.
b.
c.
d.
e.

waar werd de tekst geconcipieerd;
waar werd deze tekst geschreven;
waar werd deze tekst gedrukt;
waar werd deze tekst gelezen;
waar werd deze tekst bediscussieerd.

Het dubbele literaire circuit heeft ook voor de genres van de Compagniesliteratuur
consequenties. Immers gelegenheidspoëzie en –proza werd in Oost-Indië geschreven en
gerecipieerd maar soms ook in het vaderland. Reisliteratuur daarentegen werd na thuiskomst
geschreven. Dus alleen in het vaderland. Speciale aandacht vroeg Paasman voor de novelle en
het toneelstuk Kraspoekol van vader en zoon Van Hogendorp. De zedekundige novelle van
Willem van Hogendorp werd geconcipieerd, geschreven, gedrukt, gelezen én bediscussieerd
in Batavia of elders in Oost-Indië. Het vaderlandse circuit kwam er niet aan te pas.
Daarentegen was het met de toneelbewerking van zijn zoon Dirk ervan precies andersom
gesteld. Want dit toneelstuk vond vanaf de eerste fase, de conceptie, tot en met de laatste fase,
de discussie, in het vaderland plaats.879
876 Paasman 1992, p. 176. Paasman refereerde in zijn bijdrage het nieuwe handboek van Schenkeveld-Van der
Dussen (1993) waarin in essay-achtige bijdragen ook aandacht was voor de Indisch-Nederlandse literauur.
877 Paasman 1992, p. 177. Paasman ontleende de term ‘communiatiesysteem’ aan Van den Berg 1987.
878 Paasman 1992, p. 177-183.
879 Paasman 1992, p. 177.
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 Discontinuïteit
Ook in de ontwikkelingsgang van Compagniesliteratuur en het literaire klimaat zijn er
verschillen tussen het vaderland en de Oost-Indische bezittingen aan te wijzen. In het
vaderland was er sprake van een continue ontwikkeling in de literatuur in tegenstelling tot
Oost-Indië. Daar gebeurde het bij vlagen. Paasman noemde dit specifieke proces
‘discontinuïteit’.880 Schrijvend Compagniespersoneel vestigde zich gedurende zijn vijf- of
zesjarig VOC-contract in Batavia of elders in Oost-Indië. Ook het ongezonde Bataviase
klimaat kon de continuïteit negatief beïnvloeden. De vroegtijdige dood van
Compagniesauteurs als Hendrik Josephe (1778) of Federich von Wurmb (1781) zijn er
voorbeelden van. Paasman sloot discontinuïteit voor de Aziatische bewoners met hun veelal
orale literatuur uit.
Hoewel tot de Compagniesliteratuur evenals tot de vaderlandse literatuur ook poëzie, proza
en drama kan worden gerekend, met renaissancistische, classicistische, verlichte en
romantische kenmerken, kent zij geen literaire ontwikkelingsgang zoals de vaderlandse
literatuur. Daarom doet volgens Paasman de literatuuronderzoeker er goed aan voor de
Compagniesliteratuur de intertextuele en andere verbanden in het vaderland te zoeken. En
daarom vond hij het weinig zinvol om de zeventiende- en achttiende-eeuwse IndischNederlandse literatuur op ‘strikt literaire gronden’ in te delen. Volgens hem zou het daarom
beter zijn deze eeuwen in de Nederlandse literatuurgeschiedenis ´op historische gronden’ te
beschrijven.881 Hij sloot zich hiermee aan bij Du Perron en Nieuwenhuys.
Paasman toonde aan dat discontinuïteit ook de literaire en culturele instituties in de VOCgebieden gold.882 Hoewel er in Batavia scholen werden opgericht, werden ze na enkele jaren
bij gebek aan leerlingen of geld weer gesloten. Bijvoorbeeld de Latijnse scholen, de
Académie de Marine en het Seminarium. Ook literaire instituties kenden een moeizaam
bestaan. Veelal stierven ze een zachte dood, omdat hun initiatiefnemer naar het vaderland was
teruggekeerd, omdat zijn contract was afgelopen, of was overgeplaatst naar een ander VOCcomptoir, of na de oprichting was overleden. De literaire sociëteit van letterlievende vrienden
‘de Ridder-Orde van Suum Cuique’ hield op te bestaan toen haar oprichters elders binnen
Oost-Indië waren overgeplaatst. De vrijmetselaarsloges ‘La Choisie’, ‘La Vertueuse’ en
‘Fidèle Sincérité’ sloten hun deuren na het overlijden van hun oprichter en leden. Het
Bataviaasch Genootschap was vanwege zijn bibliotheek en de uitgave van het tijdschrift
Verhandelingen een belangrijke instelling in Oost-Indië. Dit wetenschappelijk genootschap
raakte in de versukkeling toen zijn oprichters en voorzitter naar patria waren teruggekeerd of
op weg naar het vaderland waren overleden. Pas nadat een nieuwe voorzitter was aangetreden,
floreerde dit genootschap weer. De Bataviase Schouwburg kon alleen bestaan bij de gratie
van de aanwezigheid van toneelschrijvers, acteurs en liefhebbers.
 Censuur
Paasmans derde uitgangspunt, waarmee volgens hem bij de geschiedschrijving van de
Compagniesliteratuur rekening dient te worden gehouden, is de censuur.883 De Heren
Zeventien hadden, bang als ze waren dat andere mogendheden ook hun heil in Oost-Indië
zouden zoeken, een censor aangesteld. Geheimhouding gold voor persoonlijke brieven naar
familie en vrienden in het vaderland. De publicatie van persoonlijke journalen, kranten,
mercuren, spectoriale en satirische geschriften was uit den boze. Zelfs gouverneur-generaal
Van Imhoff werd nadat hij de Bataviase Nouvelles in 1745 had laten verschijnen, door de
880 Paasman 1992, p. 178-179.
881 Paasman 1992, p. 178.
882 Paasman 1992, p. 179.
883 Paasman 1992, m.n. p. 179-181.
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Heren Zeventien vanuit het vaderland teruggefloten. De censuur leidde tot verlamming van de
literaire productie. Onschuldige almanakken zoals bijvoorbeeld de Nieuwe almanach (1768,
1777 en 1791) of de naamboekjes van het personeel in alle Oost-Indische bezittingen mochten
echter wel verschijnen.884
De VOC had een eigen drukkerij en had eigen drukkers en boekbinders in dienst. Hoewel
de drukpers in het Kasteel alleen voor VOC-drukwerk was bestemd, kreeg drukker Pieter
Walbergen van de censor die door de Raad van Indië was benoemd, toestemming tot het
drukken van literatuur. Aldus rolden van Walbergens drukpers Zeede-Sangen voor de
Batavische jonkheyt (1671) van Jacob Steendam en Esopete Redi Vivo (1672), de door de
predikant in de Portugese gemeente Joan Ferreira a d’Almeida (1628-1691) in het Portugees
vertaalde fabels van Aesopus. De Stads-Drukkery, vanaf het begin van de achttiende eeuw op
de Tijgersgracht gevestigd, mocht behalve doodsbrieven ook poëzie en proza drukken. Later
mochten particuliere drukkers zoals François Tetsch, Lodewyk Dominicus en Rachel de
Fretes ook drukwerk van particulieren drukken. De drukpers van het Seminarium was
bestemd voor lesmateriaal zoals psalm- en bijbelvertalingen (vanaf 1743).
De vraag is of de inmiddels getraceerde handgeschreven kranten, gedichten en
toneelstukken in persoonlijke archieven de kritische blik van de censor niet hadden kunnnen
doorstaan of hem niet waren aangeboden. Vervolgens rijst de vraag of er nog teksten onder
het stof in archieven en bibliotheken liggen. Na de publicatie van Du Perrons De muze van
Jan Companjie zijn dankzij systematische zoektochten in binnen- en buitenlandse archieven
en bibliotheken nog onbekende teksten gevonden. Daarbij werd dankbaar gebruik gemaakt
van de publicaties over de Compagniesliteratuur.885

884 De Nieuwe comptoir almanach van 1761 werd echter in beslag genomen (Diehl 1990 7a-b). Dat gold niet
voor de Nieuwe almanach, na de nieuwe Gregoriaansche styl [...] Berekend op de Merediaan der stadt Batavia
[...]. Batavia: François Tetsch 1768 (PN XLIV 12), Nieuwe almanach, na de verbeterden Gregoriaansche styl
[...].Berekend op de Merediaan en polus-hoogte der stadt Batavia [...]. Batavia: Lodewyk Domunicus 1777 (KB
32 J 42). Nieuwe almanach, na de verbeterden Gregoriaansche styl [...].Berekend op de Merediaan en polushoogte der stadt Batavia [...]. Batavia: Rachel de Fretes 1790 (NLSA A 920.0792.GEN). Rachel de Fretes
drukte ook de Nieuwe coptoir almanach van 1798 en 1795 (Diehl 1990, afb 8 a-b en 9).
885 Paasman 1992, m.n. p. 179-181. Zie daarvoor voor de Compagniesteksten Roessing (1982), Landwehr
(1991) en Diehl (1991).
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21  Olf Praamstra (1950)
 ‘De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde’ (1997)
Met zijn artikel ‘De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde’ (1997)
reageerde Olf Praamstra (1950) op de bundel Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien
bijdragen voor Rob Nieuwenhuys (1988) van Baay en Zonneveld en op het symposium ‘Zes
jaar Indische Letteren (1986-1991): verleden en toekomst’ van de Werkgroep IndischNederlandse Letterkunde. De toenmalige docent Nederlands aan de Vrije Universiteit tevens
verbonden aan de vakgroep Dutch Studies van de Universiteit Leiden wees erop dat
Nieuwenhuys in de Oost-Indische spiegel niet altijd consequent was in zijn standpunt dat een
Indische schrijver Nederlands-Indië uit eigen ervaring moest kennen. Zo beschouwde
Nieuwenhuys Onno Zwier van Haren als een Indisch schrijver, hoewel deze Friese auteur
nooit in Oost-Indië was geweest maar er wel over had geschreven.886 Praamstra was er juist
een voorstander van om het criterium persoonlijke ervaring strikter toe te passen. En dus was
er zijns inziens voor Onno Zwier van Haren geen plaats in de Nederlands-Indische
letterkunde.
Vervolgens pakte Praamstra de periodisering aan. Hij vond het ‘geen gelukkige keus’ dat
Nieuwenhuys en diens voorgangers de Indische letterkunde met de VOC lieten beginnen.887
Praamstra was er een voorstander van de tijdspanne van de Indisch-Nederlandse literatuur
anders af te bakenen namelijk vanaf 1800 tot 1942. De consequentie van Praamstra’s
periodisering is dat zowel de Compagniesliteratuur als de na-oorlogse Indisch-Nederlandse
literatuur buitengesloten zijn van de Indisch-Nederlandse literatuur.
Praamstra’s aanpak heeft rigoreuse gevolgen. Zo is er in de Compagniesliteratuur sprake
van een discutabele cesuur. Praamstra’s tijdsafbakening veroorzaakt namelijk een
discontinuïteit tussen Kraspoekol, de zedekundige vertelling van Willem van Hogendorp, en
het toneelstuk van zijn zoon Dirk. Willems novelle, daterend uit 1780, zou volgens Praamstra
niet tot de Indisch-Nederlandse literatuur mogen worden gerekend, maar het toneelstuk van
Dirk wel, omdat het in 1800 was verschenen.
Ook was Praamstra van mening dat de studie van de Indische-Nederlandse letterkunde het
best tot haar recht zou komen in een afzonderlijke geschiedschrijving met aandacht voor de
eigen ontwikkeling van de werken zelf, voor ‘het hele literaire veld’ en voor de historische
sociaal-culturele situatie waarin zij is ontstaan en heeft gefungeerd.888
In de slotalinea van zijn artikel betoogde Praamstra dat de Indisch-Nederlandse literatuur
qua omvang veel kleiner is dan de Nederlandse literatuur. Wanneer de Indisch-Nederlandse
literatuur zou worden opgenomen in de Nederlandse literatuur zou volgens hem de kans
bestaan dat er voor de meeste Indische auteurs geen plaats is. Dat is volgens Praamstra
‘onvermijdelijk’. Om vervolgens te beweren: ‘Eén van de functies van de
literatuurgeschiedenis, en niet de onbelangrijkste, is aandacht te vragen voor auteurs die
anders onherroepelijk in de vergetelheid zouden geraken’.889 Dat is inconsequent omdat
volgens zijn tijdsafbakening de Compangiesliteratuur en de literatuur van de Tweede

886 Praamstra 1997, p. 258.
887 Praamstra 1997, p. 266.
888 Praamstra 1997, p. 271 en p. 274, n. 52.
889 Praamstra 1997, p. 271.
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Generatie Indische schrijvers buitengesloten zouden zijn, en als gevolg daarvan in de
vergetelheid geraken. Maar volgens Praamstra zouden deze auteurs niet vergeten mogen
worden. Praamstra’s redenatie heeft een vreemde, discutabele uitwerking.
 ‘De Nederlands-Indische letterkunde en de persoonlijke ervaring’ (1999)
Het was duidelijk dat Praamstra met zijn criteria het nodige had losgemaakt. Daarom wijdde
de Werkgroep Indische Letteren op 21 mei 1999 een lezingen- en discussiemiddag over het
‘eigen gebied’ van de Indische Letteren waarbij vooral aandacht was voor theoretische en
principiële kwesties.890 Er werd een aantal kernvragen gesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wat is Indische literatuur?
Waar liggen de begin- en eindpunten van deze literatuur?
Hoort de literatuur van de VOC-tijd erbij, of is ‘Indisch’ synoniem met ‘koloniaal’?
Moet een auteur de koloniale samenleving uit eigen ervaring gekend hebben om tot
de Indische letterkunde te worden gerekend?
Wat zijn de argumenten om tot de literatuur van de ‘tweede generatie’ ook bij het
onderzoek te betrekken?
Dient men alleen de ‘klassieke’ genres te onderzoeken of moet er ook aandacht zijn
voor andere genres?
Kunnen anderstalige teksten over Indië ook tot de Indische literatuur worden
gerekend?
Welke vragen moet men stellen?
In hoeverre kan de internationale discussie over koloniale en postkoloniale
literatuur van betekenis zijn voor ons vakgebied?

Praamstra kreeg die middag de gelegenheid voor de aftrap. Hoewel de titel van zijn bijdrage
‘De ergernis van Couperus, de Nederlands-Indische letterkunde en de persoonlijk ervaring’
indirect naar de Compagnieslitertuur verwees, ging hij in op zijn eerdere uitspraken over de
uitbanning van VOC-literatuur uit de Indisch-Nederlandse literatuur. Hij parafraseerde
Nieuwenhuys’ definiëring welke schrijver tot de Indisch-Nederlandse literatuur zou kunnen
behoren: ‘[…] de schrijvers zijn anders. Het zijn wel Nederlanders, maar Nederlanders die in
de kolonie geboren zijn of daar tenminste enige tijd hebben doorgebracht’.891 Praamstra
toonde aan dat Nieuwenhuys ‘de Indisch-Nederlandse letterkunde als een afgesloten literatuur
zag, beperkt in ruimte en tijd’.892
Praamtra legde uit waarom hij voor de periode 1800 tot 1942 als afbakening van de
Indisch-Nederlandse letterkunde had gekozen. Hij had dit in navolging van historici gedaan
die 1800 beschouwden als de ineenstorting van de VOC en 1942 markeerden als het ontstaan
van de Republik Indonesia.893 Praamstra voorzag wel de lastige consequentie van 1942 als
890 Redactioneel in: Indische Letteren 14 (1999) 2, juni 1999, p. 57. Behalve de toenmalige redactieleden
spraken ook Olf Praamsra, Siegfried Huigen en Jacqueline Bel.
891 Praamstra 1999, p. 59. Nieuwenhuys had in de Oost Indische spiegel instemmend het proces van acculturatie
van de journalist W.L Ritter (1799-1862) geciteerd. Ritter had betoogd dat de Europeaan ‘in Indië een geheel
ander wezen is dan in het land waar hij het eerste levenslicht aanschouwde’. In Indië vereenzelvigde deze
Europeaan zich met zijn omgeving. Als gevolg daarvan werd hij een Indisch burger. Of zoals Nieuwenhuys het
verwoordde ‘De Europeaan die zich naar Indië begeeft legt als het ware de oudere mens af om de nieuwe aan te
nemen’ (Nieuwenhuys 1972, p. 12-13 (cit.)).
892 Praamstra (1999, p. 60 en p. 59) citeerde daarbij Nieuwenhuys: ‘De Europese samenleving in Indïe […] was
en bleef een andere dan die in het moederland. In deze andere, in de loop der tijden veranderde maatschappij, ligt
de sleutel voor ons begrip van een in het Nederlands geschreven lettterkunde met andere onderwerpen en
thema’s en andere verschijningsvormen dan de moederlandse (Nieuwenhuys 1972, p. 13).
893 Praamstra beriep zich op H.W. van den Doel. Het rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een
Nederlandse kolonie: ‘De geschiedenis van Nederlands-Indië kan het beste […] gesitueerd worden: tussen de
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eindjaar. Om zichzelf niet in de vingers te snijden koos hij voor 1949 omdat de koloniale
literatuur tijdens de Japanse bezetting niet abrupt was opgehouden. Op 27 december 1949
erkende Nederland met de ondertekening van de Soevereiniteitsoverdracht Indonesië als een
zelfstandige republiek. Maar eigenlijk bleef de literaire productie na 1949 gewoon doorgaan.
Eigenlijk, zo betoogde Praamstra, is het wachten totdat de laatste schrijver die Indië uit eigen
ervaring nog heeft gekend, is overleden.
Vervolgens ging Praamstra in op de discussie of een schrijver in Indië moet hebben
gewoond om er over te kunnen schrijven. Of zoals hij betoogde: ‘Het wel of niet in Indië
geweest zijn veroorzaakt een wezenlijk verschil in wat erover geschreven wordt’.894 Wanneer
de teksten van de auteurs die wel in Indië waren geweest, worden vergeleken met de teksten
van hun medeauteurs die er niet waren geweest, kan daarin volgens Praamstra sprake zijn van
cultuurhistorische en esthetische verschillen. Of zoals hij het formuleerde: ‘Persoonlijke
ervaring is een voorwaarde om niet op een steoreotiepe manier over Nederlands-Indië te
schrijven om de verwachtingshorizon van de lezer te doorbreken en niet te blijven steken in
mythe’s en clichés. Hij baseerde zich hierbij op de studie van de Amerikaanse hoogleraar
vergelijkende literatuurwetenschap Edward Said (1935-2003) die met Orientalism (1978,
2003) een standaardwerk over politiek en cultureel kolonialisme had geschreven.
Tot slot was Praamstra van mening de Indische letterkunde niet voor iedereen open te
stellen, Hi besloot het criterium persoonlijk nog strikter toe te passen dan het tot dan toe was
gedaan. Het gevolg zou zijn dat een nieuwe druk van Nieuwenhuys’ Oost-Indische spiegel
‘juist dunner zou worden’.

Compagniespersoneel (Thomas Nix)

ineenstorting van de VOC en het ontstaan van de Republiek Indonesië’ (1996, p. 10). Eigenlijk klopt Van den
Doels periodisering niet. Feitelijk wordt 1795 als opheffingsjaar van de VOC beschouwd en had de nog uit te
roepen Republik Indonesia al eerder dan 1942 van zich laten horen. In 1942 brak met de Japanse bezetting een
andere periode in de Nederlandse koloniale geschiedschrijving aan. De Republik Indonesia werd op 17 augustus
1945 uitgeroepen.
894 Praamstra 1999, p. 64.
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22  Bert Paasman  pleidooi voor de Compagniesliteratuur
 ‘Grenzen en grenscorrecties in de Indisch-Nederlandse literatuur’ (1999)
Het was te verwachten dat Paasman de opvattingen van Praamstra niet deelde. In zijn bijdrage
aan de discussiemiddag in mei 1999 behandelde Paasman bijna alle vragen die de redactie van
de Werkgroep Indische Leteren zich bij de organisatie van de discussiemiddag had gesteld.
In zijn artikel getiteld ‘Grenzen en grenscorrecties in de Indisch-Nederlandse literatuur’
(1999) stelde Paasman voor om uit te gaan van tekstuele kenmerken en niet, zoals Praamstra
had voorgesteld, van historische periodisering en uitsluiting van minder traditionele genres.895
Voor Paasman ‘behoren tot de Indisch-Nederlandse literatuur alle expressieve teksten die een
sterk engagement hebben met Indië en het Indische: zowel met Oost-Indië (VOC-tijd) als
Nederlands-Indië (c. 1800-1950) en Indisch Nederland (ca 1950-heden)’.896
Vervolgens poneerde hij, zoals hij het zelf aangaf, zijn eerste niet zeer schokkende stelling:
Bij de bestudering van de Indisch-Nederlandse literatuur dienen geen Nederlandstalige
(zelfs geen anderstalige) expressieve teksten met betrekking tot Indië en het Indische
te worden uitgesloten; bij de teboekstelling van deze literatuur dient men adequate
selectiecriteria toe te passen en die expliciet te verantwoorden. 897
Conform Paasmans criteria hebben Indisch-Nederlandse teksten een band met Oost-Indië,
Nederlands-Indië en Indisch-Nederland. Hij hanteerde hierbij de term ‘Indisch-Nederlands’
als een overkoepelende aanduiding voor: ‘de literatuur geschreven door Mestiezen, IndoEuropeanen, Indo’s, Indische Nederlanders, etc.’898 Paasman was er geen voorstander van om
in het Nederlands geschreven teksten over Indonesië tot de Indisch-Nederlandse literatuur te
rekenen zoals Van Zonneveld dat in zijn bijdrage ter gelegenheid van het symposium ‘Zes
jaar Indische Letteren (1986-1991): verleden en toekomst’ had betoogd.899 Hij beschouwde de
term Indische literatuur als een verkorte vorm van Indisch-Nederlandse literatuur en verwees
daarbij naar de naam van het tijdschrift van de Werkgroep: Indische Letteren.
Vervolgens brak hij een lans voor het behoud van de Compagniesliteratuur in de IndischNederlandse literatuurgeschiedschrijving.900 Daarin zou er volgens hem ook plaats zijn voor
Onno Zwier van Haren: Van Haren publiceerde voor 1800 en had niet in Indië gewoond.
895 Paasman 1999, p. 66.
896 Paasman 1999, p. 66. Paasman koos bewust voor expressief omdat ‘het begrip literair zelf aan sterke
veranderingen onderhevig is, zowel door de beoefenaren van de literatuur als door de beoefenaren van de
literatuurgeschiedenis en –wetenschap’. Ook lichtte hij zijn keuze voor ‘sterk engagement’ toe, omdat volgens
hem de tekst zich ‘in zijn presentatie en thematiek op indringende wijze met de expansie, kolonisatie of
dekolonisatie [moet] bezighouden, met mens en samenleving, natuur en cultuur van Indië en het Indische’ (p.
67).
897 Paasman (1999, p. 67) benadrukte ‘bestudering’ en ‘teboekstelling’.
898 Paasman 1999, p. 69. In een voetnoot (p. 72 n. 5) legde Paasman uit dat de naam Indische Letteren mede
was gekozen met het oog op toekomstige uitbreiding met de West-Indische letteren.
899 Paasman 1999, p. 69; zie ook Van Zonneveld 1992: ‘Indisch-Nederlandse literatuur is naar mijn mening het
enige criterium om het terrein af te bakenen’. Hij vulde aan: ‘Daarom is ook de geschiedenis van het Nederlands
in Indië van belang’ (p. 194 n. 23).
900 Later zou Paasman schrijven ‘Praamstra […] levert een helder uitgangspunt op, dat ik echter niet deel omdat
ik het niet zinvol vind’ (Paasman 2002, p. 34 (cit.)-35.
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Paasman benadrukte het sterke engagement voor Oost-Indië dat bij Onno Zwier van Haren
aanwezig was zoals blijkt uit zijn treurspel Agon, Sulthan van Bantam. Van Haren
bekritiseerde daarin de expansiepolitiek van de VOC evenals de ongegeneerde hang naar
rijkdom van haar personeel.901 Met zijn kritiek, zo meende Paasman, sloot Van Haren aan bij
het kritisch schrijvend VOC-personeel dat wel in Oost-Indië had geleefd, zoals Nicolaas de
Graaff, Willem en Dirk van Hogendorp en Jacob Haafner. Van Harens sympathie voor OostIndië blijkt ook uit zijn andere publicaties namelijk Het leeven van Johannes Camphuis
(1772) en Van Japan: met betrekking tot de Hollandse natie en de Christelijke gods-dienst
(1775). Ook bij zijn broer Willem van Haren was de belangstelling voor Oost-Indië gewekt.
Toen die over de onlusten in 1740 en 1741 in Batavia had vernomen, had hij verontwaardigd
het ‘Gedicht op den moord gepleegd aan de Chineesen te Batavia den IX Octob: Anno 1740’
geschreven over het bloedbad dat was aangericht door het Compagniespersoneel. De
gebroeders Van Haren waren met hun engagement voor Oost-Indië eigenlijk een uitzondering
in de Indisch-Nederlandse literatuur. De meeste geëngageerde teksten waren afkomstig van
auteurs die zelf in Oost-Indië hadden gewoond.
Vervolgens gaf Paasman een opsomming van de thematiek in de Indische literatuur
waarvan al vanaf 1600 sprake was: teksten over gemengde relaties, over kinderen uit deze
gemengde relaties, over de goena goena of stille kracht, de bedenkelijk geachte moraal in de
Indische samenleving, de sociale en raciale verhoudingen in de samenleving, de ideologie van
de expansie en over de kolonisatie en dekolonisatie.902 Tot slot signaleerde hij een continuïteit
in de vormgeving en de presentatie van de Indische teksten. Zijns inziens zou daarnaar nog
meer onderzoek moeten worden gedaan. Met presentatie bedoelde hij de epistolaire,
beschrijvende, anecdotische, verhalende, dialogische en spreekstijl.903 Paasman was er geen
voorstander van om de hele Indische literatuur als geschreven in ‘Attische stijl’904 te
beschouwen zoals Beekman had bepleit in Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit
Nederlands-Indië 1600-1950.
Paasman had zijn grenscorrecties aangegeven en besloot met een tweede voor hem
essentiële stelling:
Tot de Indisch-Nederlande literatuur behoren de expressieve teksten die een sterk
engagement hebben met Indië en het Indische, d.w.z. met Oost-Indië (VOC-tijd),
Nederlands-Indië (ca. 1800-1950) en Indisch Nederland (ca. 1950-heden). Er is
continuïteit, vooral van de thematiek en in mindere mate ook van de vormgeving, in de
teksten van de pre-koloniale, koloniale en post-koloniale fasen van deze IndischNederlandse literatuur.905
 ‘De Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’ (2002)
Vanwege de steeds wisselende literatuurconcepten vanaf de zeventiende eeuw tot heden kon
er geen duidelijk omlijnd corpus VOC-teksten ontstaan, zoals Paasman enkele jaren later
uitlegde in zijn bijdrage ‘De Indisch-Nederlandse literatuur uit de VOC-tijd’ dat is
opgenomen in Europa buitengaats. Koloniale en postkoloniale literaturen in Europese talen
(2002).

901 Paasman 1999, p. 70. Zie ook Paasman 2002, p. 87-90.
902 Paasman 1999, p. 70.
903 Paasman 1999, p. 70.
904 De Attische stijl kenmerkt zich door de nadruk op het geestige en op het esthetische of het schone in het
literaire kunstwerk.
905 Paasman 1999, p. 70-71.
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Hierin bouwde hij het corpus van de Compagniesliteratuur, voor zover op dat moment
bekend, tekst voor tekst op.906 De renaissancistische en classicistische literatuuropvattingen
voegden er gelegenheidsdichten, opdrachtverzen, moralistische gedichten en lofdichten aan
toe, de negentiende- en begin twintigste-eeuwse literatuuropvattingen poëzie, proza en drama,
de moderne periode novelles en essays. De literatuurconcepten van de Verlichting en de
naoorlogse periode brachten egodocumenten (brieven, dagboeken en autobiografische
teksten), reisliteratuur (voornamelijk reisverhalen), populair-wetenschappelijk proza (land- en
volkenkundige beschrijvingen, flora’s, fauna’s en verhandelingen), preken en volksliteratuur
(liedjes). Hoewel de laatste teksten geen literaire pretentie hebben, rekende Paasman ze
vanwege hun originaliteit, expressiviteit en poëtisch of beeldend taalgebruik toch tot de
literatuur, maar ook om hun biografische, genologische of qua genre, thematische,
intertekstuele, of sociaal-culturele verwantschap. Ook de sociaal-culturele context, het
literaire leven, waarvoor hij in zijn artikel uit 1992 ‘De geschiedschrijving van de IndischNederlandse literatuur uit de Compagniestijd: taak en problemen’ al had gepleit, had volgens
hem het tekstcorpus beïnvloed.
Vervolgens gaf Paasman een opsomming wat volgens hem tot de Compagniesliteratuur
zou moeten behoren:
1. Geschriften die in alle VOC-bezittingen zijn geproduceerd. Een voorbeeld hiervan is
de poëzie van Jan de Marre die in aan de Kaap en in Batavia woonde. Hij deed
inspiratie aan de Kaap op voor Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop (1746) en in
Batavia voor zijn gelijknamige stedenzang.
2. Zowel schrijvers en dichters die in Oost-Indië hadden gewoond als ook de
thuisblijver met affiniteit voor Oost-Indië, zoals Onno Zwier van Haren.
3. Geschriften van VOC-personeel uit Duitse landen907 zoals de in het Nederlands
vertaalde reisverhalen van bijvoorbeeld Christoffel Frikius die in de tweede helft
van de zeventiende eeuw in Oost-Indië verbleef en daarover Aenmerckelycke Reysen
(1694) had gepubliceerd, een vertaling van Ost-Indianische Räysen und KriegesDienste (1692). Of Elias Hesse die tussen 1681-1683 op Sumatra in de zilvermijnen
had gewerkt en daarover in Ost-Indische Reise-Beschreibung (1687 en 1690) had
geschreven dat in het Nederlands was vertaald als Aenmerckelycke Reysen van Elias
Hessen (1694 en 1705). De Duitse auteurs schreven boeiender, beeldender en
kritischer over de VOC dan hun Nederlandse collega’s. Dat konden ze doen omdat
ze niet met de censuur van de VOC hadden te maken.
Omdat de benaming Indisch-Nederlandse literatuur de corpusuitbreiding te kort leek te doen,
introduceerde Paasman het begrip ‘Eur-Oost-Indische literatuur’.908
Paasman wees op het misverstand als zouden alle VOC-teksten zijn geïnventarisserd. Het
is goed mogelijk dat in bibliotheken en archieven nog niet getraceerde teksten liggen, die
informatie kunnen geven over een nog onbekend literair leven in de Compagniesbezittingen.
Vervolgens besprak Paasman de communicatieve functie en de ontwikkelingsgeschiedenis
van de teksten, waarvoor hij in zijn artikel over de geschiedschrijving van de IndischNederlandse literatuur uit 1992 reeds de basis had gelegd.909 De stroom teksten vanuit het
vader- of moederland naar de Oost-Indische periferie was groter dan andersom. Bestudering
van de teksten vanuit de genologie of genreleer, de ars apodemica, het eurocentrisme en het
906 Paasman 2002, p. 33-37.
907 Zie van Gelder 1997.
908 Paasman (2002, p. 36) in navolging van het door Resink (1993) geformuleerde desideratum om niet alleen
van de Indisch-Nederlandse maar van de Eur-Indisch-Nederlandse literatuur te spreken.
909 Paasman 2002, p. 37-39 en p. 39-40.
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effect van beoogde fantasieën in de tekst geeft volgens hem eerder informatie over de
ontwikkeling van de representatie en beeldvorming over Oost-Indië dan historische
informatie.
Voorts wees hij op het ontbreken van de continuïteit in de ontwikkelingsgeschiedenis van
de Compagniesliteratuur. Dat er sprake was van twee literaire circuits, het moederland en
Oost-Indië, maakt de reconstructie nog eens extra lastig. In de Compagniesbezittingen was er
nauwelijks sprake van een literair leven met een eigen traditie en een eigen
ontwikkelingsgang in de zin zoals we die nu kennen. We zagen reeds dat de literaire en
culturele instituties slechts konden bestaan dankzij hun voortrekkers. Passanten konden kijken
bij Chinese toneeluitvoeringen of Sinese wajang. Bibliotheken waren slechts aan
cultuurminnende particulieren voorbehouden. Vendutiecatalogi bieden uitkomst bij de
reconstructie van hun boekenbezit.
Voor zijn overzicht van de Compagniesliteratuur koos Paasman voor een beschrijving van
de teksten per genre. Lofdichten en overige dichtkunst, liedjes, reisliteratuur, populair
wetenschappelijk proza, romans en verhalen, de periodieke pers en het toneel kregen zijn
aandacht in zowel het Nederlandse als in het Oost-Indische circuit. Hij betrok daarbij ook de
thematiek in de teksten zoals de koloniale ideologie, het sociaal-cultureel leven van de
Europeanen in den vreemde, het eurocentrisme, de verhouding tot de volkeren en culturen en
de beschrijving van natuur en landschap (inclusief de fauna en flora).910
Het mag worden gezegd dat Paasmans aanpak verhelderend werkt en zijn systematische
indeling een completer beeld van de Compangniesliteratuur geeft dan bij Kalff, Brom, Du
Perron en Nieuwenhuys aanwezig is. Paasmans werkwijze heeft ook tot gevolg dat zonder
moeite teksten in het Oost-Indisch tekstcorpus kunnen worden opgenomen. En zo kan Van
Harens classicistische treurspel Agon, Sulthan van Bantam probleemloos aan de
Compagniesliteratuur worden toegevoegd.
Sinds de laatste druk van de Oost-Indische Spiegel in 1988 was de zoektocht naar teksten
in binnen- en buitenlandse bibliotheken en archieven gewoon verder gegaan. Dankzij die
zoektochten kunnen nieuwe teksten aan de Compangniesliteratuur worden toegevoegd. Als
gevolg daarvan is de Compagniesliteratuur omvangrijker dan Paasmans voorgangers hadden
beschreven. Welke nieuwe teksten heeft Paasman dankzij zijn ordening aan de
Compagniesliteratuur kunnen toevoegen?
a. In het Nederlands circuit in de rubriek ‘Overige dichtkunst’: Het nieuw Oostindisch
huis (1698) van de dichtende bakker Gerrit van Spaan (1654-1711) en het
afscheidsgedicht dat Adriana van Overstraten (1756-1828) schreef voor haar broer
Pieter toen die in 1781 naar Batavia vertrok evenals haar andere
gelegenheidsgedichten voor haar broer.911
b. In het Nederlandse circuit in de rubriek ‘Reisliteratuur’: de verzamelbundels van
Isaac Commelin, Begin ende voortgangh (1645), van Joost Hartgers, Oost-Indische
voyagien (1648) en van Gilles Joosten Saegman, Verscheide Oost-Indische
voyagien (1663). Zo ook de reisverhalen De gelukzoeker over zee (1694) en
d’Afrikaanse weg-wijzer (1695) van Gerrit van Spaan.
c. In het Nederlandse circuit in de rubriek ‘De periodieke pers’: De koopman, of
bijdragen ten opbouw van neërlands koophandel en zeevaard (1768-1776), Justus
van Effens De Hollandsche spectator (1731-1735), het tijdschrift De Denker (1764910 Paasman 2002, p. 41.
911 Het afscheidsgedicht van Adriana van Overstaten was opgenomen in de speciale familie- en vriendenbundel
Gedichten op het vertrek naar Batavia van den wel ed: gestrengen heer en mr. Pieter Gerardus van Overstraten
als extra-ordinair Raad van Justitie, aldaar met het schip het Slot ter Hoge vertrokken in den jaare 1780. Ze
schreef ook ander gelegenheidsgedichten voor haar broer. Zie Zuiderweg 2003.
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d.

e.

f.

g.

1775) en van de Rotterdamse drukker Johannes Hofhout die in Batavia had
gewoond, de Bataviasche historische, geographische en huishoudelyke en reysalmanach (1788).
In het Indische circuit in de rubriek ‘Overige dichtkunst’: de gedichten van Laurens
van Elstland en de bundel Proeven van minne-dichten (1778) van Hermanus
Terkamp.
In het Indische circuit in de rubriek ‘Populair en wetenschappelijk proza’:
Bataviasche apotheek. Waarin begreepen zyn zodanige enkelde en gecomponeerde
geneesmiddelen als ’er in de Hospitaals en Stads Apotheek zullen bewaart worden
(1746).
In het Indische circuit in de rubriek ‘De periodieke pers’: de Bataviase Nouvelles
(1744-1746), het Vendu-Nieuws (eind 18e eeuw) en de Bataviase Koloniale
Courant (1810-1811).
In het Indische circuit in de rubriek ‘Toneel’: Jan Pietersz Coen (1762) en
Appoloos vreugde-feest (1763) van Pieter de Vries.

Bert Paasman

 Bert Paasman, ‘begeesterd docent  begenadigd en enthousiasmerend
scribent’
In 2001 werd Paasman benoemd tot bijzonder hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Cultuuren Literatuurgeschiedenis.912 De nieuwe leerstoel aan de Faculteit der Geesteswetenschappen
van de UvA was gevestigd vanwege de Stichting Indisch Herinneringscentrum Het Indisch
Huis.
Bij de openlijk aanvaarding van zijn ambt sprak Paasman op 20 februari 2002 zijn oratie
Wandelaar onder de palmen. De morele actualiteit van het koloniale verleden uit. Hij brak
daarin een lans voor de studie van al die culturen die werden geassocieerd met de voormalige
Nederlandse koloniën of die het tegenwoordige aanzien van de Nederlandse letteren verrijken
met culturele impulsen van niet-Europese landen. Wat in Nederland toen nog onwennig de
multiculturele samenleving werd genoemd, was voor Paasman een vanzelfsprekend object
van het vakgebied, waarin hij tot de eerste hoogleraar in Nederland was benoemd. Het is
uitermate jammer dat de aanloop naar zijn benoeming tot dit bijzonder hoogleraarschap
onnodig veel verloren jaren heeft gekost. Als gevolg daarvan kwam de benoeming vrij laat in
Paasmans academische loopbaan. Eigenlijk was daarom zijn inaugurele rede slechts een
orgelpunt in het lied dat Paasman al veel langer had gezongen. Als begeesterd docent en
begenadigd en enthousiasmerend scribent heeft hij sinds vele jaren studenten naar zich
912 Van Kempen, Verkruijsse en Zuiderweg 2004, p. xi-xii.
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toegetrokken, die de grensgebieden van de Nederlandse literatuur wilden verkennen. In de
bloei van de koloniale en postkoloniale cultuur- en literatuurstudie heeft Bert Paasman
ongewijfeld een uitermate belangrijke rol gespeeld.
Op 24 september 2004 gaf Paasman in een volle aula van de UvA zijn afscheidscollege De
Muze Buitengaats. Een heroriëntatie op de Indisch-Nederlandse dichtkunt. Verwacht mocht
worden dat de zangberg van de Muze in Indië was gesitueerd. Hij leidde zijn gehoor door de
eeuwen heen en door de Indische natuur in de hoop op typische Indische denkbeelden, langs
tempels, goden en geesten, vulkanen baaien en door tropennachten naar de Indische Helicon.
In de Indische poëzie is geen plaats voor gedichten over liefde, trouw en vriendschap zoals in
de vaderlandse poëzie. Maar als hierover werd gedicht, hield de Muze haar eurocentristische
bril op.
Paasman vroeg zich af waarom in navolging van de Spiegel van de Surinaamse poëzie
(1995) van Michiel van Kempen er ‘zo’n Spiegel van de Indische-Nederlandse poëzie nog
steeds ontbreekt.913 Hij vermoedde dat de ‘literatuurhistorici van de vorige eeuw geen hoge
dunk van deze dichtkunst hadden, mogelijk ook geen uitputtend onderzoek hadden gedaan’.
Met zijn vraag verkeerde Paasman in het gezelschap van Kalff die zich al in 1902 had
afgevraagd: ‘waarom bestaan er zooveel Nederlandsche chrestomathieën, en geen enkele
Nederlandsch-Indische’? Hoewel Kalff daarmee een traditie had ingeleid, vond Paasman dat
Kalff dat op een wat ‘dubieuze’ manier had gedaan. Volgens hem had Kalff de traditie
namelijk op thematiek gerangschikt en niet op esthetiek. Paasman redeneerde vervolgens dat
Du Perron, nog met de echo van De Haan in zijn oren, met zijn aanduiding ‘rijmelaars en
remplaçant-fraaie-geesten’ het in De muze van Jan Companjie niet beter heeft gedaan. Maar,
zo stelde Paasman, in zijn ongepubliceerde bloemlezing ‘Van Kraspoekol tot Saïdjah’ was Du
Perron, ondanks zijn historische ordening met de Compagnie en het Cultuurstelsel aan de ene
kant en de Verlichting en de Ethische politiek aan de andere kant, nog niet overtuigd van de
esthetische aspecten in de poëzie. Nieuwenhuiys heeft in zijn Oost-Indische spiegel relatief
weinig dichters opgenomen.
Daarom was Paasman de uitdaging zelf aangegaan en is in de voetsporen van de Muze
getreden door een systematisch onderzoek naar de Indische poëzie voor te stellen. Zo’n
onderzoek zou ‘met een inventarisatie’ moeten beginnen en eindigen met ‘een representatieve
bloemlezing die de gehele tijd omvat van de VOC in groot Oost-Indië tot en met de derde
generatie Indo’s en Molukkers in klein Nederland’.914 Vervolgens besprak hij een eerste
impressie van zijn onderzoek waarbij hij ook aandacht had voor het lichte genre, de liedjes.
Paasman ordende de poëzie in vier categorieën. De eerste categorie wordt gevormd door
dichters die niet in Indië hadden gewoond maar er wel over hadden gedicht, zoals Vondel,
Johannes Antonides van der Goes, Willem en Onno Zwier van Haren en negentiende- en
twintigste-eeuwse dichters. De tweede categorie bestaat uit dichters die met eigen ogen OostIndië wél hadden gezien, de Compagniesdichters Matthijs Cramer en Jan de Marre. In deze
categorie besprak Paasman de negentiende-eeuwse kinderdichter Johannes van Soest en de
dichters met een gemengde Europees-Aziatische afstamming, zoals Eddy du Perron, Jan Boon
alias Tjalie Robinson en de laatste Indonesische dichter die in het Nederlands dichtte: Han
Resink (1911-1997).915 De derde categorie betreft de Tweede en Derde generatie IndischNederlandse dichters en de Moluks-Nederlandse dichters. Tot de vierde categorie behoren de
volbloed Indonesische dichters. Tenslotte is er nog de categorie met buitenlanders die over
Indië hadden gedicht. Paasman gaf als voorbeeld de Duitse VOC-dienaar Johann Gottfried
Preller die in 1730 in het Duits gedichten over Batavia had geschreven. Natuurlijk waren ook

913 Paasman 2005, p. 171.
914 Paasman 2005, p. 174.
915 In 2001 publiceerde Paasman Resinks verzamelde gedichten in de dichtbundel Perifeer en efemeer.
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Preller de donkere schonen, ‘schwarzen Engeln’, opgevallen, maar hij was gewaarschuwd. In
zijn moraliteit deed Preller voor een Matthijs Cramer niet onder:
Ist einer zu der Lieb gebohren
Und geht den schwarzen Engeln zu
Der ist so gut als halb verlohren
Er findet Tag und nacht keine Ruh
Eh du es denckst so kriegest du
Truijper, Schankers und Klappohren
Dieses is ja gnung bekannt
Vivat liebstes Vaterland
Ja, Vivat liebstes Vaterland916
In zijn afscheidsrede kon Paasman het niet nalaten terug te blikken op zijn allereerste
collegedag in 1958 aan de Amsterdamse Gemeente Universiteit (nu UvA) toen zijn
hoogleraar letterkunde en taalkunde Garmt Stuiveling zijn studenten voorhield dat die ‘nooit
van mooie of prachtige literatuur mochten spreken’. Op zijn eigen gedoceerde laatste
collegedag doorbrak Paasman de oekaze van Stuiveling in volle overtuiging en beloofde: ‘er
is zeker prachtige Indische poëzie, met de gloed van het Oosten, en dat zal blijken!’

Intreerede 20 februari 2002 -- Afscheidscollege 24 september 2004

Nog voordat hij tot bijzonder hoogleraar was benoemd, was Paasman al een veelgevraagd
spreker over multiculturele onderwerpen en koloniale en postkoloniale Oost- en WestIndische literatuur. Bijvoorbeeld op de Pasar Malam en de latere Tong Tong Fair in Den Haag
en bij het Indisch Huis. Dat veranderde niet toen hij met emeritaat ging. De Muze zorgde
ervoor dat de boeken op tafel bleven liggen en ideeën over nieuwe onderwerpen bleven
opborrelen.
Met de publicatie van Mijn landelijke lier. Pöezie en proza van Elisabeth Maria Post.
(2006) keerde Paasman terug naar de auteur waarmee zijn belangtelling voor de koloniale en
postkoloniale litertuur was begonnen. Elisabeth Maria Post ( 1755-1812) droeg met haar
geschriften bij aan het toenmalige slavernijdiscours en wekte daarmee eeuwen later Paasmans
belangstelling voor de koloniale literatuur.
Paasman geeft nog af en toe colleges aan studenten bij het afdeling Neerlandistiek van de
UvA. Met hetzelfde enthousiasme verzorgt hij ieder jaar opnieuw cursussen voor de HOVO
in Utrecht en Amersfoort over koloniale en postkoloniale literatuur van Oost en West
916 Paasman 2005, p. 188.
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waarvoor altijd veel belangstelling is. Hij was adviseur van onder andere de bundeling van de
gedichten van Willem Brandt (ps. W.S.B. Klooster) ter gelegenheid van diens dertigste
sterfjaar getiteld, Honingvogel in het Brediuskwartier (2011). Hij publiceert over de
geschiedenis van zijn woonplaats Putten.
In 2007 erkende de jury van de Linschotenpenning in Bert Paasman de belangrijke
pleitbezorger voor het historische reisverhaal. Ze vereerde hem in 2009 met de
Linschotenpenning. In haar rapport vermeldde de jury dat Paasman de bibliotheek van het
Nederlands Scheepvaartmuseum als een schatkamer voor historisch letterkundigen heeft
geopend. Met zijn studenten selecteerde en bestudeerde hij de reisteksten uit de collectie. Dat
leidde tot de oprichting van de Uitgeverij Stichting Terra Incognita, in de wandelgangen ook
wel ‘het jongere zusje van de Linschoten-Vereeniging’ genoemd.917

917 De jury van de Linschotenpenning bestond uit Hans Bonke, Ron Brand en Andrea Kieskamp
(https://www.linschotenvereeniging.nl/penning_2007). In 1990 werd de Stichting Uitgeverij Terra Incognita
opgericht. Initiatiefnemers waren onder andere Ludian Schaling, Vibeke Roeper, Darja de Wever, Andrea
Kieskamp en Leonoor Kuijk. Hun initiatief had een hausse aan gepubliceerde reisteksten tot gevolg.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur

23  Album van de Indische poëzie (2014)
In 2001 legde de redacteur van het Indische tijdschrift Moesson aan Bert Paasman de vraag
voor waarom er weinig bekend is over de Indische poëzie in het algemeen.918 Dat was, zo
legde Paasman uit, omdat Rob Nieuwenhuys van mening was dat ‘de meerderheid van de
Indische poëzie’ niet ‘behoorde tot wat hij waardevol vond’. Nieuwenhuys heeft eens vermeld
‘dat het allemaal niet zoveel voorstelde’. Paasman attendeerde op Joop van den Berg die ‘een
van de weinige bloemlezers’ was, die een bloemlezing van de Indische poëzie had
samengesteld. Deze bloemlezing Indië – Indonesië in honderd gedichten (1984) bevat
twintigste-eeuwse Indische poëzie. Ook attendeerde hij op de uitgave van De sarong van
Adinda. Liefdespoëzie uit Insulinde (1992) die hij samen met Peter van Zonneveld had
samengesteld. Hij had daarin de Compagniespoëzie voor zijn rekening genomen. Hij had voor
enkele Compagniesliedjes gekozen en voor gedichten van Matthijs Cramer en Jacob
Steendam evenals de ‘Huwelijks-Groet’ (1758) van een anonieme dichter voor de Bataviase
bewoners Pieter Cos en Cornelia Roos. Tijdens dit interview kondigde Paasman de uitgave
van een spiegel van de Indisch-Nederlandse poëzie vanaf de zeventiende eeuw tot en met de
twintigste eeuw aan, die hij met Peter van Zonneveld zou samenstellen. De redacteur beloofde
zijn lezers als smaakmaker daarom ‘een serie met Indische gedichten’.

De sarong van Adinda (1992)

In het julinummer startte Moesson de rubriek ‘Spiegel van de Indisch-Nederlandse poëzie’
met het gedicht ‘De wegen’ van Jan Prins (1876-1948). Vanaf de eerste aflevering was
gekozen voor de weergave van het gedicht met toelichting en passende illustratie.919 Het was
voornamelijk negentiende-- en twintigsteeeuwse Indische pöezie. Een enkele keer was
gekozen voor een Compagniesdichter. In 2002 werd herdacht dat de VOC vierhonderd jaar
geleden was opgericht. Er vonden toen manifestaties, lezingen, studiedagen en exposities

918 Moesson 12 (2001), juni, p. 24-25 (cit.).
919 Voor de jaarlijkse kalender van Moesson had de redactie voor 2009 als motto gekozen voor ‘Indische
poëzie’. Er was een keuze gemaakt uit de gepubliceerde gedichten.
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plaats. Op aanraden van Paasman had Moesson in zijn poëzierubriek in het julinummer het
liedje ‘Matroos’ afscheid, varende naar Oost-Indiën’ afgedrukt. 920
Vereende Oost-Indische Compagnij,
Die menig jong hart stelt aan een zij,
Zo menig frisse kwant*
Vaart uit Nederland,
Ik moet mij eens houden aan uw kant.
’k Hoop dat er somwijl veel praten rijst*,
De een zal ’t laken*, als ’t de ander prijst;
Laatst hoorde ik van één
Veel wonder verbreên*,
Hij kwam er vandaan en wou er weer heen.
Ik zie ze uit- en thuiskomen hier,
Zij drinken, zij klinken, zij maken goede sier;
Zij zijn in ’t habijt*
Gekleed met zijd’,
Ik moet mee gaan varen, dat is mijn vlijt.

kerel

zal worden gesproken
afkeuren
vertellen

deftige kleding

In het februarinummer 2007 publiceerde Moesson ‘Een Oost-Indische deun’. In dit liedje
ontmoet een bootsgezel of soldaat een Euraziatische vrouw of nonje op de weg van Batavia
naar Jakatra. Deze locatie was bij uitstek de ontmoetingsplaats voor opbloeiende romances.921
’k Waar buiten Batavia,
Niet heel ver van Jakatra.
Daar kwam mij een nonje* tegen
Die mij om een pisang vroeg.
’k Liet mij door de maagd bewegen,
Die ik noodde in een kroeg

juffrouw, ‘mestiesje’

Zij hadden het gezellig samen en de nonje ging uit haar kleren. Ze speelden ‘Klaver Boer en
Harten Vrouw’. Na afloop gaf hij haar een roepia. De feestvreugde was voor de gezel van
korte duur:
Maar de Droes* moet die karonje*
Op haar zwarte billen slaan
Want zij had mij mooi bedot,
Ik moest als een dwaze zot
Naar het schip en mij vertonen
Aan de meester chirurgijn
Ik was mooitjes in de bonen,
O! de Nikker* haal dat zwijn.

duivel; kreng

duivel

920 Moesson 1 (2002), juli, p. 51. Ook Paasman 1991, p, 20-22; Matroosen vreught, vol van de nieuwste ende
hedendaagsche liedekens, aldermeest gebruijckel onder zeevarendeluyden. Amsterdam: Casparus Loots-man, 6e
dr, 1696, p. 22 (cit.)-23.
921 Moesson 8 (2007), februari, p. 29. Ook Paasman 1991, p, 89-90; Jacobus Rosseau. Het vermakelyke minnespel. Of tooneel der liefde. Amsterdam ca. 1730, p. 83-85: ‘Oost-Indise deun’.
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Het lied eindigde met de les:
’t Zij hier of in het Apenland,
Houd de hoeren van uw kant.
Op 11 september 2005 organiseerde de Werkgroep Indische Letteren met het Letterkundig
Museum in Den Haag de ‘Poëziemiddag De Indische natuur’.
In 2014 verscheen het langverwachte Album van de Indische poëzie . Op een zondag in
maart werd deze bloemlezing in aanwezigheid van veel Indische literatuur- en poëzieminnaars
in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) feestelijk gepresenteerd.

Album van de Indische poëzie (2014)

Het was de samenstellers opgevallen dat ‘bijna alle Nederlandse dichters’ – ook van wie ze
het niet hadden verwacht – wel eens een gedicht over Indië hadden geschreven.922 Hun
tekstcorpus is samengesteld uit ‘gedichten, liedjes, cabaretteksten, en allerhande rijmelarij’.
De gedichten voldoen aan het criterium literatuur. De bloemlezing is een weergave van Indië,
van het land, de natuur, de culturen, de oorspronkelijke bewoners en de kolonisatoren. De
gedichten laten zien hoe hun makers Indië door de eeuwen heen hadden gezien. De
samenstellers hebben Indië ruim opgevat: Oost-Indië tijdens de VOC en Nederlands-Indië
vanaf 1800 tot en met 1950. De Indische poëzie heeft in de loop van de 340 jaar een
ontwikkeling doorgemaakt. Er verschenen andere genres en de beeldvorming veranderde
maar in alle gedichten is er een ontmoeting en samensmelting of van Aziatische en
Nederlandse elementen. De samenstellers hadden als rode draad voor de gemeenschappelijke
Aziatische en Europese elementen in de poëzie gekozen.
De opvatting van de samenstellers over de Indische poëzie week af van de eerder
gepubliceerde bloemlezingen. Zoals we reeds zagen, had Samuel Kalff in Oost-Indisch
landjuweel niet voor het esthetische aspect in de literatuur gekozen, maar voor teksten die niet
tot de literatuur werden gerekend. Ook volgens E. du Perron ontbrak de literaire waarde van
de teksten en hij vond voor De muze van Jan Companjie de historisch-documentarie waarde
van teksten belangrijk. Rob Nieuwenhuys toonde weinig belangstelling voor de Indische
poëzie. Met hun Album van de Indische poëzie hebben Paasman en Van Zonneveld laten zien
dat in de loop van de tijd het tekstcorpus kon groeien als er geen strikte voorwaarden aan het
begrip literatuur worden gesteld.
Ze groepeerden de gedichten thematisch in tien hoofdstukken, met in ieder hoofdstuk een
historische lijn. Daardoor fungeert het Album van de Indische poëzie als een thematische reis

922 Paasman en Van Zonneveld 2014, p. 11.
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in de tijd door Oost- en Nederlands-Indië. De samenstellers hadden voor Nederlandstalige
teksten gekozen, ‘die zowel literair als (cultuur)historisch van belang kunnen zijn’.923
De Compagniespoëzie is niet in alle hoofdstukken opgenomen. Fragmenten uit de Ystroom
van J. Antonides van der Goes zijn te lezen in het hoofdstuk ‘1 Wie wil d’r mee naar OostIndië varen?’. Ze gaan over het vertrek uit het vaderland en de aankomst in Batavia. In dit
hoofdstuk beschrijven enkele liedjes de overtocht naar Oost-Indië. Uit Batavia, begrepen in
zes boeken van Jan de Marre is in ‘2 Het vreemde Indië dat ons zo eigen is’ gekozen voor de
belangrijkste locaties in Batavia, zoals de vismarkt, de Tijgersgracht en het gezicht op de
Grote Rivier. In dit hoofdstuk zijn ook gedichten ‘Het harige mos’ en ‘Zeetuin’ uit Het
Amboinsch kruid-boek van Georg Rumphius opgenomen.
In hoofdstuk ‘3 En boven mij sereen het Zuiderkruis’ zijn de kritische observaties op de
Bataviase samenleving te lezen. Het zijn de gedichten van Matthijs Cramer over het roddelen
en pochen uit D’Indiaense tyfferboom, uijt-tijfferende verscheydene heylsame, nuttige en
zielbedenckede rijmen. In ‘5 ‘’k Dank u voor dit geschenk, o God’ zijn fragmenten uit de
Ystroom van Antonides van der Goes afgedrukt over Borneo, Sumatra en de kostbare OostIndische handelswaar.
Liedjes over liefde, erotiek en seks zijn te lezen in ‘6. Houd ’t liever met een zwarte meid’.
De historische personen en gebeurtenissen komen aan bod in ‘7 Wat treurtoneel is dit? Wat
volk wordt zo mishandeld?’ Er zijn gedichten opgenomen over een aantal gouverneursgeneraal. Uit Valentijns Oud en Nieuw Oost Indien over Pieter Both, Jan Pietersz Coen,
Joyannes Camphuys; Van Vondel over Rijklof van Goens en Cornelis Speelman. Van Jacob
Steendam is uit Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt het gedicht over de verovering
van Samboupa (Makassar) in 1669 opgenomen. In dit hoofdstuk zijn ook gedichten over
Pieter Erberveld en het bloedbad in 1740 op de Chinese inwoners van Batavia door het
Compagniespersoneel te lezen. Het hoofdstuk ‘9 Dat verlangen naar een molen’ gaat over de
thuiskomst van bootsgezel of soldaat. In’10 Waar is mijn lief Batavia gebleven?’ is geen
Compagniespoëzie opgenomen. De Compagniesdienaar wilde immers nadat hij zich had
verrijkt zo snel mogelijk terug naar patria. Of hij was voortijdig al overleden.

‘1. Wie wil d’r mee naar Oost-Indië varen?’, Album van de Indische poëzie (2014)
J. Antonides van der Goes, ‘Intra-Aziatische handel’

Vooruitlopend op de publicatie van het Album van de Indische poëzie had de Werkgroep
Indisch-Nederlandse Letterkunde als onderwerp voor haar jaarlijks symposium gekozen voor
de Indische poëzie. Het tijdschrift Moesson besteedde in maart van 2014 aandacht aan het

923 Paasman en Van Zonneveld 2014, p. 12.
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Album van de Indische poëzie. ‘Jarenlang heeft ons hart vol verwachting geklopt’, schreef de
redactie, en drukte een aantal geïllustreerde gedichten af.924
De bloemlezing van Paasman en Van Zonneveld werd gunstig ontvangen. Unaniem vond men
het een prachtige Indische bloemlezing. De lezers konden ‘een ontdekkingsreis door stijlen,
stromingen en tijden, omringd door een geur van nootmuskaat en kruidnagel’ maken.925 De
titel van de bespreking ‘Maar eerst moeten wij zeilen wel drieduizend mijlen’ gaf een
indicatie hoe lang de reis zou kunnen duren, maar was tegelijk een knipoog naar het liedje
‘Afscheidslied’. 926
Jan de Jong was in Levende Talen Magazine van mening dat het Album van de Indische
poëzie over de besproken periode een koloniale als ook een literatuurgeschiedenis is met vele
invalshoeken. Hij karakteriseerde het als ‘een poëtische geschiedenis van Insulinde’. In de
bloemlezing is aandacht voor ‘ten onrechte vergeten dichters’. Bijvoorbeeld de
Compagniesdichter Jacob Steendam, die als ‘een Goede Nederlander’ beschaving bracht ‘aan
een volk van wilden’. Volgens De Jong kwamen in Steendams gedichten ‘de Nederlandse
wandaden al enigszins beschroomd ter sprake’. Het ‘meest pijnlijke hoofdstuk’ vond hij niet
het hoofdstuk over geweld en strijd maar het zesde hoofstuk ‘Houd ‘’t liever met een zwarte
meid’ vanwege de vanzelfsprekende omgang van de Europeanen met inlandse vrouwen. Dat
die omgang schijnbaar wederzijds was, vond hij het meest schuren. Hoewel niet door De Jong
vermeld, zijn in dit hoofdstuk ook de liedjes ‘Een samenspraak, gehouden tussen een jonkman
en een meisje buiten Batavia’ en ‘Een aardig voorval van een jonkman buiten de Rotterdamse
Poort te Batavia’ over de ontmoetingen opgenomen. Volgens De Jong is het Album van de
Indische poëzie ‘een waardige vervanger’ van de voorbije tijd in Indië, tempo doeloe, niet
alleen vanwege de gekozen gedichten maar ook door de uitvoering en de meegeleverde cdrom waarop Willem Nijholt 44 gedichten voorleest.927
Het tijdschrift van het KITLV, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, besprak de
bloemlezing van ‘the two most qualified experts on the subject’.928 Harry Poeze memoreerde
‘this Indies poetry is not just literature, of course’. De bloemlezing wilde de belangstelling
van de lezers voor de Indische dichtkunst oproepen. Poeze besloot zijn bespreking vol lof:
‘The book is a feast for eyes as for its lay-out, with beautiful full colour illustrations’.
De recensent van Trouw, Janita Monna, onderstreepte de ordening en de keuze van de
poëzie.929 Dat leverde volgens haar ‘een gevarieerde en levendige voorstelling op van de
relatie tussen Nederland en Indië’ waardoor er ruimte was voor de verschillende zienswijzen.
Tot slot merkte ze op dat het Album van de Indische poëzie ‘een belangrijk deel van de
Nederlandse geschiedenis fris’ houdt.

924 Moesson 9 (2014), maart, p. 38(cit.)-42.
925 Van den Born 2014.
926 Stolk 2014. Zie Paasman 1991, p. 11; Paasman en Van Zonneveld 2014, p. 23.
927 De Jong 2014.
928 Poeze 2014, p. 424 en p. 425.
929 Trouw 26 april 2014.
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Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur
24  Uitleiding
Al met de publicaties van de Oost-Indische spiegel en het Oost-Indisch Magazijn was de
belangstelling voor de Indisch-Nederlandse literatuur gewekt. In 1995 had Peter van
Zonneveld een beknopte geschiedenis van de Indisch-Nederlandse literatuur geschreven,
getiteld Album van Insulinde (1995). In het hoofdstuk ‘Ik ga bezoeken den Indiaan’ besprak
hij in vogelvlucht de periode 1595-1800. Hij concludeerde dat in die jaren het meest
reisverhalen werden geschreven. De poëzie vond hij toen niet echt belangrijk. Het betroffen
voornamelijk liedjes met een rooskleurige beeldvorming van Oost-Indië. De mengcultuur riep
verbazing maar ook verontwaardiging op. Men schaamde zich niet voor zijn status en
rijkdom, die breed werden uitgemeten, evenals de Aziatische zeden en gebruiken. Maar er
werden ook moralistische waarschuwingen geschreven. Als voorbeeld citeerde Van
Zonneveld een strofe uit het gedicht ‘Hoererye’ in de eerste Oostindische dichtbundel
D’Indiaense tyfferboom, uijt-tijfferende verscheydene heylsame, nuttige en zielbedenckede
rijmen van Matthijs Cramer. Als voorbeeld voor het vaderlandse genre stedendicht vermeldde
hij Batavia, begrepen in zes boeken van Jan de Marre.

Album van Insulinde (1995) -- 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren (1998)

In 1998 verscheen de bloemlezing Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse
letteren van Alfred Birney. Het schrijvend VOC-personeel was vanaf het begin al op de
hoogte van het bestaan van een mengcultuur in Oost-Indië. De allereerste schrijver die
hiervan melding maakte, was, volgens Birney, Jan Huygen van Linschoten in Itinerario
(1596), nog voordat de VOC werd opgericht. De reisbeschrijvingen gaven een tamelijk
objectief beeld van de ‘Euraziaten’. Dit beeld veranderde toen de Compagniesdienaren
relaties aangingen met de inheemse bevolking. Vanaf dat moment klonk er in hun teksten
‘verwondering, afschuw, onverschilligheid of minachting’.930 Ze pleitten voor de inheemse
bewoners, ze verguisden hen of zagen hen gewoonweg over het hoofd. Birney introduceerde
het begrip indo. Dat waren kinderen geboren uit verbintenissen van Europeanen met inheemse
vrouwen. Hij noemde ze een belangrijke ‘go-between tussen Europeanen en inheemsen’.931
Birney attendeerde erop dat koloniale schrijvers in de beschrijvingen van de indo
930 Birney 1998, p. 10. Zie Birney 2001 over zijn bloemlezing.
931 Birney 1998, p. 10.
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stereotyperingen bezigden. Voor zijn beschrijving van de Compagniestijd koos Birney voor
het verhaal van de mesties, de oermoeder van de Indo, de concubine of de njai. In het
hoofstuk ‘De roep (de verleiding)’ liet hij zien dat ze aanwezig was in de reisverhalen van Jan
Huygen van Linschoten, Willem Bontekoe, François Valentijn, Willem van Hogendorp en
Jacob Haafner. Van deze schrijvers liet Birney alleen Willem van Hogendorp met zijn
novelles Sophrononisba en Kraspoekol toe in zijn top-duizend van de Indische belletrie.932
Birney heeft in Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren gekozen voor
prozafragment en niet voor poëzie.
 Aangeraakt door Indië
Het waren de archivarissen J.A. van der Chijs, J.K.J. de Jonge en de literatoren Conrad
Busken Huet en Gerard Valette die als eerste aandacht voor de Compagniesliteratuur vroegen.
Tijdens zijn twintig Indische jaren was bij Samuel Kalff de belangstelling voor het proza en
de poëzie van de Compagniesdienaar ontstaan. F. de Haan, oorspronkelijk uit Haarlem
afkomstig, had een monogame relatie met de Indische geschiedschrijving. Als archivaris
stelde hij zijn omvangrijke naslagwerken Oud Batavia en Priangan samen. De samenstellers
van Indische literatuurgeschiedenissen E. du Perron en Rob Nieuwenhuys waren in Indië
geboren en vonden dat ze zich daarom goed in de Indische literatuur konden inleven.
Nieuwenhuys had eens opgemerkt dat hij tijdens het schrijven Indië naar zich toehaalde,
tegelijkertijd er afstand van nam, maar er niet aan kon ontkomen: ‘Het land neemt bezit van
je, “het laat je niet los”’.933 Johan Koning, in Nederland geboren, schreef over literatuur in het
Soerabaiasch Handelsblad en Weekblad voor-Indië (1912-1919). G. Brom en E.M. Beekman
waren niet in Indië geboren maar hadden er wel affiniteit mee. Met de publicatie van
Troubled Pleasures. Dutch Colonial Literature from the East Indies, 1600-1950 bracht
Beekman de Indische literatuur onder de aandacht bij Amerikaanse en Engelssprekende
literatuurliefhebbers. Hoewel hij in Nederland was geboren, werd Bert Paasman door Indië
aangeraakt. Met zijn visie op de Indisch-Nederlandse literatuur uit de Compagniestijd legde
hij een solide basis voor een Oost-Indische literatuurgeschiedschrijving waardoor die niet
langer meer de Assepoester in de Nederlandse literatuur zou zijn.934 Zijn systematische
vraagstellingen in de loop der jaren resulteerden tot een theorievorming van de Indische
literatuur. Aan Paasmans onderzoeksvragen voor de Compagniesliteratuur kunnen nog twee
onderzoeksvragen worden toegevoegd. De eerste onderzoeksvraag luidt: wat biedt de
Compagniesliteratuur, de dichtkunst uitgezonderd, de zeventiende- en achttiende-eeuwse
Oost-Indische samenleving? Het antwoord op deze vraag zal een verdere reconstructie van het
literaire en culturele leven in Batavia opleveren.
 Mixtum compositum
De Indische letteren zijn ondermeer voortgekomen uit een samenleving waarin het schrijven
van gedichten niet voor de hand lag. Er was dan ook geen sprake van een traditievorming of
een ontwikkelingsgang. Jan Compagnie noteerde met zijn ganzenveer vaker cijfers dan
dichterlijke woorden. Op weg naar Oost-Indië waren bij het passeren van de evenaar tijdens
het Neptunusfeest zijn herinneringen aan thuis en vooral zijn geweten met het zeewater
weggespoeld. In Batavia maakte hij kennis met een totaal andere samenleving dan hij was
gewend. Hij was op straat toeschouwer en kocht op de passar bij Chinese, Javaanse,
Arabische of Bengalese handelaren Oost-Indische producten. Of hij slenterde over de
932 Birney 2001, p. 247.
933 Visser 1992, p. 16 en p. 18 (cit.).
934 Met een knipoog naar de uitspraak van Koning (1921, p. 136): ‘Nederlandsch-Indië was lang genoeg de
Asschepoester in het deftig Huis der Nederlandsche letteren’.
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Gauwdiefsmarkt op zoek naar handelswaar die eigenlijk het daglicht niet kan verdragen. Bij
de kraampjes rook het naar eten dat totaal anders smaakte dan het vaderlandse eten. Hij zag
Mardijkers, mestieze vrouwen en zwoegende slaven. Die gingen anders gekleed en spraken
talen die hij niet kende. Jan Compagnie of Jan-baru, genoemd naar de bijnaam van pas in
Batavia aangekomen Compagniespersoneel, kreeg weldra zijn plaats in de VOC-hiërarchie
toegewezen. Hij werd ingewijd in de praatcultuur die bestond uit roddels, gemopper,
kwaadsprekerij en protesten. Zijn evenknie was de onderkoopman Fortuin, het door Dirk van
Hogendorp bedachte personage in zijn toneelstuk Kraspoekol; of de slaaverny. Van
Hogendorp liet deze onderkoopman Fortuin opmerken wat Jan Compagnie ook was
opgevallen: ‘wel wat wonderlijk volk is dat hier!’935
Maar echt vergeten kon onze Jan-baru zijn familie en vrienden in het verre vaderland niet.
Hij schreef hun brieven die, nadat de censor ze had gecontroleerd, met de retourvloot werden
verstuurd. In zijn dagboek schreef hij over de achterklap, over het amorele van de Bataviase
nonjes of spuide kritische woorden over Bataviase bestuurders, de Raad van Indië, of de
Heren Zeventien in het vaderland. Hij had weinig op met het Indische natuurschoon of het
moest die van zijn njai zijn aan wie hij zich inmiddels had verbonden. Omdat het
levensonderhoud duur was, spekte Jan-baru zijn krappe beurs met smokkelhandeltjes. Met
dieverij en particuliere handel kon hij aanzien kopen en kon hij in de rangorde van de VOC
stijgen.
Het hoger en geschoold VOC-personeel was vertrouwd geraakt met poëzie, proza en
drama van bijvoorbeeld Hooft of Vondel. De poëzieliefhebber deed in Batavia of elders in
Oost-Indië inspiratie op. Gaf de een vrijwel meteen uiting aan zijn schrijversgemoed, de ander
deed dat pas bij terugkeer in het vaderland. Hun poëzie of proza deed niet altijd onder voor
hun vaderlandse collega’s. Maar hun invalshoek verschilde. Zo deed Camphuys met zijn Het
koningryk Jakatra, door den heer gouverneur generaal Jan Pieterszoon Coen. Veroverd, en
aan het gebied der Staat der vereenigde Nederlanden gehegt, den 30 Mey 1619 (1667) over
de strijd om Jayakarta in 1619 niet onder voor de beschrijving over het ontzet van Leiden
door Pieter Cornelisz Hooft in de Nederlandsche Historiën (1642-1647). Of beschreef Livinus
Bor de oorlogsvoering van de gouverneur van Amboina, Arnold Vlaming van Oudshoorn, in
de trant van Hoofts Nederlandsche Historiën.936 Ook Valentijns beschrijvingen in Oud en
Nieuw Oost-Indiën over de veroveringstochten van de VOC kunnen deze vergelijking
doorstaan. De vader van het Weeshuis Jacob Steendam dichtte in Batavia niet anders dan hij
in Amsterdam in het dichtersgezelschap van Jan Zoet had gedaan. Jan de Marre had de stof
voor Batavia, begrepen in zes boeken opgedaan tijdens zijn Bataviaas verblijf en dichtte in de
trant van de Ystroom van Antonides van der Goes. In Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop
toonde hij zich ook bekend met het laus regionis of het lofdicht op een landstreek.937 De
Marre’s lofzang op Batavia week niet af van de vaderlandse stedelofzangen. Maar vanwege
het Oost-Indische cachet kleurden het Kasteel, het Stadhuis, de Tijgersgracht en de bewoners
in het bijzonder en het vermaak in deze hoofdstad van de VOC exotisch. Ook Valentijn
getuigde daarvan. Dat maakt mijns inziens de Compagniesliteratuur tot een mixtum
compositum van vaderlandse en Oost-Indische literatuur.938
De afgelopen decennia is in vele bibliotheken, archieven en particuliere collecties het
eeuwenoude stof van de manuscripten weggeblazen. Zo spoorde, bijvoorbeeld, Bert Paasman
de dichtbundel Zeede-Sangen voor de Batavische jonkheyt (1671) van Jacob Steendam op,
Karel Bostoen gedichten en het toneelstuk Jan onder de deecken van Laurens van Elstland,
Marijke Barend-Van Haeften de dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel, Hans
935 D. van Hogendorp 1800, p. 90.
936 De Haan 1922, 1, § 542.
937 Huigen 1996, p. 62 (cit.)-72.
938 Zuiderweg 2004, p. 289.
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Groot brieven van de predikant, dichter en secretaris van het Bataviaasch Genootschap Josua
van Iperen en schrijver dezes onbekende gedichten en een toneelstuk van de jurist Abraham
Alewijn.939 Wellicht liggen er nog meer egodocumenten en gedichten in stoffige hoeken
verstopt of keurig in zuurvrije dozen nog onbekend te wezen. De zoektocht naar de
dichtbundels Oostindische Uitspanningen (1752) van Gerard of Gerrit Verbeet, De Loff der
Peperhuynen (1754, 1756) van M. Hemme en Dichtlievende eerstelingen. Mengel Poezy
(1777) van Hendrik Josèphe, waarvoor Du Perron het startsein heeft gegeven, duurt nog
steeds voort.
De Compagniesliteratuur evenals de Compagniessamenleving was een mannenwereld.
Konden echtgenotes van gouverneurs-generaal zoals Eva Ment of Adriana Bake een
opvallende rol spelen in de Bataviase samenleving, iets dergelijks was niet weggelegd voor
vrouwen met dichtersaspiraties in Batavia.940 Van sommigen zijn wel brieven naar de familie
in het vaderland bewaard gebleven, zoals die van Cornelia de Bevere of van de zussen
Lammens en Schwellengrebel. Evenzo de brieven die Johanna Maria van Riebeeck,
echtgenote van gouverneur-generaal Joan van Hoorn, op weg naar Amsterdam schreef.941
Wellicht laten de Oost-Indische muzen de Indische literatuurgeschiedschrijving niet in de
steek en lichten de Javaanse Erato, Clio, Melpomene, Terpischore en Thalia ooit een tipje van
hun klamboe op.

Jan Compagnie met zijn muze (Thomas Nix)

939 Paasman 1990A, 1990B, 2002; Bostoen 1988a, 1988b, 1993; Bostoen, Geesink en Zijlstra 2005; BarendVan Haeften 1996; Groot 2004 en Zuiderweg 2004.
940 Omgekeerd bestond wel. Adriana van Overstratten schreef vanaf 1780 gedichten voor haar broer, de
gouverneur-generaal Gerardus van Overstraten (Zuiderweg 2003).
941 Bosman 1952.
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Jan de Marre, Batavia, begrepen in zes boeken. Amsteldam: Adriaan Wor en Erve G.onder de Linden, 1740

