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Voorwoord

Soms tref je het en kun je voor een zacht prijsje een bijzonder boek kopen. Zo
vond ik in 1992 in het schap ‘Scheepvaart’ van een Dordtse uitdragerij voor
een gulden Zoutwaterliefde. Kroniek van een reis per mailboot (1929) van Melis
Stoke (het pseudoniem van Herman Salomonson 1892-1942). Ik was op zoek
naar materiaal voor een scriptie over de zeereis van Nederland naar Nederlands-Indië in fictie, maar trof met Zoutwaterliefde veel meer dan dat. In deze
roman wordt verteld over een overtocht uit de jaren twintig van de vorige eeuw
vanuit het perspectief van negen personages die diverse geledingen van de koloniale maatschappij vertegenwoordigen. Het lezen van Zoutwaterliefde vormde de aanzet om mij te verdiepen in de geschiedenis van de passagiersvaart op
Indië. Ik kwam tot de ontdekking dat er veel prachtige boeken gepubliceerd
waren over de schepen waarmee de overtocht werd gemaakt (bijvoorbeeld de
werken van Nico Guns), maar nauwelijks over de maatschappelijke verhou
dingen in de gecomprimeerde koloniale samenleving die zich aan boord van
die schepen bevond. Zo ontstond uiteindelijk het idee voor De kolonie op drift.
Het is verheugend te constateren dat in de afgelopen tijd meer wetenschappers onderzoek zijn gaan doen naar de koloniale verhoudingen op de schepen
die tussen Europa en Azië voeren. In 2015 publiceerde Elleke Boehmer Indian
Arrivals 1870-1915, waarin zij onder andere aan de hand van literaire werken
laat zien hoe de opening van het Suezkanaal niet alleen de reis tussen ‘metropool’ en kolonie bekortte, maar ook de interculturele contacten tussen kolonisatoren en gekoloniseerden bevorderde. In 2019 verscheen Subversive Seas
van Kris Alexanderson, een studie over de invloed van maritieme netwerken
op het Nederlandse kolonialisme in Indië tijdens het interbellum. Helaas verscheen dit boek op het moment dat het onderzoek voor De kolonie op drift al
was voltooid.
Er zijn veel mensen en instanties die ik wil bedanken voor hun bijdrage aan
De kolonie op drift. Mijn dank gaat allereerst uit naar Olf Praamstra en Rick
Honings. Als promotor en copromotor hebben zij de totstandkoming van deze
dissertatie steeds op deskundige, meevoelende en humorvolle wijze begeleid.
Susanne Onel nam de eindredactie van de tekst voor haar rekening. Haar kritische blik en steun waren onontbeerlijk.
Dankzij de promotiebeurs voor leraren van nwo en de bereidwilli-
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12 Voorwoord

ge m
 edewerking van de rector-bestuurders van de Stichting voor Katholiek
Onderwijs St. Liduina, Rob van Oevelen en Annerieke van Grol, kon ik vijf jaar
lang twee dagen in de week aan dit boek werken.
Een prettige werkomgeving vond ik bij onderzoeksinstituut lucas (Leiden
University Centre for the Arts in Society). Ook het kitlv (Koninklijk Instituut
voor Taal-, Land- en Volkenkunde) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
De kolonie op drift. Als geaffilieerde gastonderzoeker heb ik vele uren door
 itlv,
gebracht in de oude leeszaal van het instituut. Toen de collectie van het k
de uitgebreidste ter wereld op het gebied van de Indische Letteren, opging in
die van de Asian Library, verhuisde ik mee naar de Universiteitsbibliotheek
Leiden. Daar trof ik op de Leeszaal Bijzondere Collecties al even behulpzame
mensen als op het kitlv. Ook wil ik Irene Jacobs van het Maritiem Museum
Rotterdam en Jocelyn Anderson-Wood van het Hull Maritime Museum bedanken voor de toestemming om belangrijke illustraties te gebruiken, en Erik
Eshuis voor het maken van de zeeroutekaarten.
Tijdens het maken van De kolonie op drift wist ik mij steeds omringd door
mensen uit de kring van Indische Letteren. Peter van Zonneveld en Gerard
Termorshuizen maakten mij tijdens mijn studententijd enthousiast voor koloniale literatuur. Goede contacten heb ik ook overgehouden aan mijn reizen
naar Java. Bij Christina Suprihatin, Amalia Astari en Rianti Manullang van de
Studi Belanda van de Universitas Indonesia Depok, en Putri Nastiti van Antara
Bandung kon ik terecht met mijn vragen over Indonesië.
André Huizer van Boekhandel De Ridderhof, Govert Zijlmans van antiquariaat Batavia en Hans van der Kamp van antiquariaat Minerva voorzagen
mij van gouden tips over bruikbare boeken. Mijn dank gaat ook uit naar Bas
Bosschaart, Corrie Bouw, Paul Coenen, Dirk Ponsen, Peter Eldering, Netje
Fernhout-Salomonson, Hans van den Houten, Fred Lodder, Sytske Schreuder,
Joek van Werkhoven, Niels van Werkhoven en Jan Zuijderhoudt. Zij toonden
steeds warme belangstelling voor mijn persoonlijke én wetenschappelijke reilen en zeilen.
Boven alles is dit de plaats om mijn familie en gezin te bedanken. Mijn broer
Bas houdt niet van lezen, maar informeerde altijd met oprechte belangstelling
naar mijn schrijfprojecten. Mijn partner Femmy van de Belt moest mij vaak
missen, maar was er altijd voor me. Zij is mijn rots in de branding. Van jongs af
aan hebben mijn ouders Peter van ’t Veer en Miep van ’t Veer-Verbeem het mogelijk gemaakt dat ik opstond als ik weer eens was gevallen. Mijn zoons Peter
en Marc betekenen meer voor mij dan in woorden is te vatten. Aan mijn ouders
en mijn zoons draag ik De kolonie op drift op.
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Inleiding

1 Onderzoeksvraag
In Tropische zoutwaterliefde, een roman van de Nederlandse journalist en
schrijver Henri van Wermeskerken (1882-1937) uit 1932, maakt een professor
deel uit van de grote passagiersgemeenschap op een mailboot naar Indië.1 De
geleerde wil in de kolonie onderzoek doen naar het ontstaan van de mensheid.
Van een planter krijgt hij te horen dat hij daarvoor niet helemaal naar Indië
hoeft te gaan. De hele koloniale maatschappij is immers op het schip te vinden:
Je hebt hier de meest uiteenloopende rassen.... Javaansche en Maleische
bedienden, Chineesche stokers, Rotterdamsche bootslieden, ambtenaren B.B.,
planters, halfbloeden, een Sudanneger, die een prins moet zijn, secretarie-
ambtenaren, zakenmenschen met en zonder koppen, menschen met harde en
zachte schedel, handschoentjes met trouwe en ontrouwe zielen, professor ik
zeg je, jullie zoeken het altijd veel te ver, hier aan boord kan je studiën maken....2

Tijdens de periode van het Nederlandse kolonialisme in Azië (1596-1942) verzorgden zeilschepen – en later mailboten – de belangrijkste verbindingen tussen Nederland en Indië.3 Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze scheepsreizen hun sporen hebben nagelaten in de literatuur. Enige jaren geleden las ik
in een kort tijdsbestek vier boeken waarin de reis per mailboot van Nederland
naar Nederlands-Indië in de negentiende en twintigste eeuw een rol speelt. Het
waren Vrouwen lief en leed onder de tropen (1892) van Adinda, In en uit het paradijs getild (1975) van A. Alberts, Bougainville (1981) van F. Springer en Heren
van de thee (1992) van Hella S. Haasse.4 Ik raakte geïntrigeerd door de verhalen
over de reis tussen het ‘moederland’ en de kolonie en ontdekte dat de overtocht
zelf een belangrijk thema is in de Indisch-Nederlandse literatuur.5 Ik vroeg mij
af hoe dat geweest moet zijn, zo’n zeereis maken, en ik begon allerlei informatie over dit onderwerp te verzamelen en te lezen: van beschrijvingen van mailboten tot reisverslagen en reisgidsen. Het viel mij op dat er in dit soort werken
vaak verwezen wordt naar romans en korte verhalen over de overtocht, fictionele teksten dus, als belangrijke bron van kennis omtrent de zeereis.
Dat sluit aan bij wat Rob Nieuwenhuys, de grand seigneur van de Nederlands-Indische Letterkunde, zegt in Baren en oudgasten (1998). Hij beweert
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Inleiding

zelfs dat de Indische bellettrie vaak een beter beeld van de overtocht geeft dan
een reizigersgids:6
De conversatie, de praatjes, de roddel en de gossip, de zoutwaterliefdes, de
avondwandelingen op het dek, de zielestrijd van een ‘handschoentje’, de excursies aan wal en de onvermijdelijke bals masqués aan boord – we vinden ze uitvoerig beschreven in de Indische romans, in vroegere en latere.7

Over zo’n schijnbaar gewone bootreis zijn volgens Nieuwenhuys indringende verhalen geschreven, die laten zien dat zo’n overtocht naar Indië een heel
bijzondere gebeurtenis was. Het waren immers reizen ‘van een aantal willekeurige burgers, die gedurende een maand of langer met elkaar moe[s]ten verkeren, ongeacht hun afkomst, huidskleur, ras, of burgerlijke vooroordelen’.8
Gedurende de hele overtocht waren de opvarenden tot elkaars gezelschap veroordeeld. Rudy Kousbroek schrijft daarover iets vergelijkbaars in Een passage naar Indië (1978). Volgens hem bevond een passagier zich aan boord in een
‘micro-universum’.9
Het voorwerk voor mijn studie De kolonie op drift begon in 1992 met het onderzoeken van fictionele verhalen over de reis per mailboot naar Indië.10 Hierin wordt de gemeenschap aan boord van de schepen gerepresenteerd als een
gecomprimeerde versie van de koloniale samenleving, die een transitie ondergaat. Alle geledingen zijn vertegenwoordigd – van Raad van Indië tot inheemse
hutjongen.11 In Beb Vuyks Het laatste huis van de wereld (1941), een persoonlijk verslag van haar leven op Buru, staat een observatie die aangeeft hoezeer
de identiteit van een westerling op weg van Europa naar Azië transformeert.
In Europa was iemand ‘gewoon’ Europeaan, maar in de koloniale samenleving
genoot een westerling vanwege zijn afkomst meteen de hoogste status:
Vrijwel iedereen, die in Indië aankomt met het doel hier een werkkring te vinden,
is reeds begonnen te veranderen. De bescheiden man, die zich te Genua heeft
ingescheept, is vele graden belangrijker geworden, wanneer hij te Priok aan wal
stapt. Het is een oxydatieproces van de ziel, waaraan geen mensch ontkomt.[…]
300 jaren lang is iedere nieuweling bij aankomst in Indië automatisch een hoofdman geworden, een leider, een zeer belangrijk persoon. Op het moment dat hij
Europa verliet, is hij Europeaan geworden.12

Deze fictionele reisverhalen beschrijven niet alleen de koloniale maatschappij, maar door de performatieve werking van taal en literatuur wordt in deze
teksten ook de koloniale identiteit geconstrueerd.13 Onder koloniale identiteit
wordt dan verstaan: het geheel van rollen, gedrag, eigenschappen en onderlinge verhoudingen die worden bepaald door (meestal) onuitgesproken regels die
een ‘koloniaal discours’ onthullen.14
Maaike Meijer schrijft in In tekst gevat dat de Indische bellettrie een neerslag én een constructie laat zien van het zelfbeeld van Nederland als koloniale
natie: deze fictionele teksten zijn tevens actoren geweest in het vormgeven van
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