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Voor advertenties wende men zich uitsluitend tot het Bureau Bouwmeester en v. Leeuwen, Heerengracht 60, Amsterdam,

De Indimche Paragraaf
Vóór dezen oorlog, die de geheele we

reld heeft ontredderd, was de Indische
paragraaf in de Troonrede, — wij spra
ken toen nog argeloos van de „koloniale
paragraaf" —, voor „ons liidischmeti-
menschen" het belangrijkste punt in dit
gewichtige staatsstuk. In den regel wer
den wij er niet veel wijzer van de „para
graaf" omvatte hoogstens twee of drie
korte alinea's in den tekst en vond haar
plaats kort vóór het slot van de rede, als
zoowat alles reeds de revue had gepas
seerd. De Pers in fndië had zelden reden
tot juichen in haar commentaren op de
Troonrede, welke op een zoo indrukwek
kende wijze in de Ridderzaal werd uitge
sproken; aan de „Indische Troonrede"
waarmede de Gouverneur-Generaal ieder
jaar in de Mei-maand de nieuwe zitting
van den Volksraad opende, had zij meer
houvast. De zaken staan nu anders. Het
Koninklijke woord, in de Ridderzaal op
Dinsdag 20 November j.i. met betrekking
tot Indië uitgesproken, stond in het mid
denpunt der, — niet alleen parlementai
re —, belangstelling, van ons volk en de
plaats in het geheei der rede en de om
vang van de „Indische paragraaf" bewe
zen difmaal op ondubbelzinnige wijze het
groote gewicht dat eraan werd gehecht.
Niet alleen ons volk zal dit hebben ge
voeld en begrepen; ook het Buitenland
zal dezen indruk hebben ontvangen. Men
mag toch veilig aannemen, dat bepaalde
regeeringskringen in Londen en Washing
ton, bijvoorbeeld, difmaal voor de Troon
rede van H. M. de Koningin bijzondere
aandacht hebben gehad. Men zal ook
daar ter plaatse in Haar woord de beves
tiging hebben moeten zien van het wel
bewuste streven, — reeds eerder in een
Regeeringsverklaring tot uiting gekomen
— langs grondwetfelijken weg een geluk
kiger toekomst op te bouwen voor Neder
land en Indonesië beide, een toekomst
gegrondvest op de vrijwillig aanvaarde
saamhoorigheid van alle Rijksdeelen, Men
•mag in het feit, dat minister Attlee juist
op den dag vóór de plechtigheid in de.
Ridderzaal een verklaring aflegde onge
veer in gelijken geest meer zien dan een
toevallige coïncidentie.

De Status van ons Koninluijk.

De Staatkundige herbouw van ons
Koninkrijk is in voiien gang. Over de

voorbereidende werkzaamheden hebben
wij onze iezerg in een drietal artikelen, in
de nummers 8; 9 en 10 van ons weekblad
verschenen, uitvoerig ingelicht. Deze
werkzaamheden hadden voortgang on
danks de zeer moeilijke omstandigheden
waaronder als gevolg van de Duitsche
bezetting hier en van de Japansche bezet
ting gindsch gearbeid moest worden, En
nu heeft Hare Majesteit Haar wensch en
wil -ten deze nadrukkelijk geformuleerd:
„Ik weet, dat Nederland bereid is onbaat
zuchtig mede te werken aan de totstand
koming van een nieuwen status van ons
Koninkrijk, Het spoedige bijeenkomen
van de Rijksconferentie blijf Ik daarom
bevorderen," Het is duidelijk, dat tegen
over alles wat het bijeenroepen van deze
Ronde Tafelconferentie vertragen kan,
krachtig stelling zal worden genomen. De
tegenwerkende factoren kan men van dag
tot dag scherper onderscheiden. Men is

het in vrijwel alie kringen er nu wel over
eens, dat de e.xtremisfen op Java geen
politieke idealen kennen en dat hun op
treden onder de vlag der zoogezegde
„Indonesische republiek" uitsluitend be
oogt voor hun roof- en plundertochten
een zoo ruim mogelijk terrein te vinden.
Dc werkelijke Indonesische nationale be
weging wordt >door deze moordende en
brandstichtende, door Jananncrs opgehit
ste benden, die er niet voor terugdei.
kampen met weerloozc vrouwen en kin
deren onder moordend vuur te nemen,
wel zwaar gecompromitteerd. Wij weige
ren zelfs aan te nemen, dat deze benden
ais het extreme deel der Nationalisten
moeten worden beschouwd. Daarvoor
denken wij te goed over de reeëie bewe
ging der waarlijk oprechte Nationalisten,
die een open oog hebben voor de naaste
toekomst der Indonesische volkeren en
voor hetgeen door Nederland, geestelijk

Indië in de Troonrede

V

In de eerste Troonrede jut de Bevrijding, in de Riddereaal op Dit^sdag-
eo November j.l. uitgesproken, heeft B.M. de Koningin hef volgende ten aanzien
van den toestand in Indië gezegd:

„Met groote zorg verxmlt Mij de ontwikkeling der gebeurtenissen op Java. In
.jfespamien medeleven volg Ik het lot der tallooze kinderen, vrouioen en
„mannen, beroofd, in l^fsgevaar of nog onverlost in de dreiging van een ver-
„dwaasde massa. Ik versta de gevoelens van bitterheid in de harten van hen,
„uiien al dit onheil en onrecht is aangedaan. Ik betreur diep het leed dat tot
„aan het herstel der orde over Java's bevolking onvermijdelijk sof komen."
„En toch bhjven wij pogen voor Nederlanders en /ndwtesiè'rs in dit fhons

„geteisterde land de toekomst te redden, de toekomst van een Gemeenebest.
„gebouwd op de vrywilHg aanvaarde saamhoorigheid der Ryksdeelen. Geen
„wraakoefening staat ons voor oogen, noch de vestiging eener koloniale over-
„heersching, doch wfj houden ons er van overtuigd, dat slechts de gemeen-
„sckap onzer volkeren, hier en overzee, een waarborg hieds voor aller hnrmo-
„nische ontwikkeling, veiligheid en blijvende welvaart. Daartoe dc mogelijkheid
„te scheppen, ie de groote krachtsinspanning waard, die te dien van ons volk
„zal worden gevergd. Moge het ons spoedig gegei'eii zijn de grondgedachten,
„die Ik reeds schetsmatig ontwikkelde in Mijn radiorede van 7 December lOiS,
„langs constitutloneelen weg tot volle werkelijkheid te sien worpen.. Ik weet,
„dat Nederland bereid ie, onbaatzuchtig mede tc werken aan de totstandkoming
„va»i een nieuwen status van ons Koninkrijk. Het spoedige biieenkomen van
„de Jïtffcsoon/erenfie blijf Ik daarom bevordBroti."

„Vol bewondering ben Jk voor hot groote aandeel van Suriname en Ouragao
„zoowel in de oorlogvoering van het Koninkrijk, als in de hulpvarlconing «fMt
ijNederland. De nationnJo gevoelens van do bevolking van dczn gobiedsdeelen
z^n in de afgeloopen jaren op ondubbelzinnige wijze tot uitdrukking gokomen
„cn zulloH zonder twijfel op dc acmstaandc Rijksconferentie aU een kraoht ten
„goede medewerken."
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en maferieel, in het belang van deze toe
komst werd verricht.

Wie keercn zich tegen de
Nederlanders?

Wie alle verzet in Indië toeschrijft aan
de „Nationalisten" ziet de zaak volkomen
verkeerd. Over de oorzaken van het ver
zet in indië bracht „Elseviers Weekblad"
in zijn nummer van 17 November een
voor velen zeer verhelderende beschou
wing. „Onder hen, die zich tegen de Ne
derlanders keeren, bevinden zich, — zoo
schreef hef blad —, ook de zoogenaamde
HeiHo. Dat is een soort militair corps,
dat-de Japanners al in 1944 gingen vor
men. Zij riepen vrijwilligers op, om zich
militair te laten oefenen en dan, samen
met de Japanners, den strijd tegen het
Westen te voeren. Daar hebben zich naar
men aanneemt 20.000 a 30.000 man voor

laten vinden. Zij zijn militair geoefend,
van wapenen voorzien; en waren dat
eerst nog eenvoudige wapenen, na de ca
pitulatie hebben de Japanners wel ge
zorgd, dat zij ook over mitrailleurs en
zelfs mortieren de beschikking kregen.
Wie aan dit feit, dat deze lieden bereid

waren tegen Nederlanders de wapens op
te nemen, eenig bewijs mocht willen ont-
leenen voor een meer algemeene anti-Ne-
derlandsche gezindheid in Indië, vergeet
snel en veel. Hij vergeet, dat hier te lan
de duizenden Nederlanders dienst namen
bij de „Waffen-S.S." en andere Duifsche
corpsen; hij vergeet, dat duizenden an7
dere Nederlanders zich opgaven voor de
Landwacht.

Daarnaast zijn dan duizenden anderen.
De eigenlijke aanhang der extremisten.
Ook hiermede is het beeld nog niet vol
ledig. Want er zijn nog andere groepen.
Dal zijn degenen, die nu tierende ben
den vormen, leege woningen binnendrin
gen, stelend en roovend alles wat los en
vast is, auto's aanhouden, voorbijgangers
plunderen en vrouwen molesteeren.
Om de aanwezigheid van deze marau-

deurs te begrijpen, moet men zich, —
vervolgt „Elseviers Weekblad" —, een
oogenblik voorstellen, wat hier te lande
gebeurd zou zijn, indien na 5 Mei eens
zeven weken zouden zijn verloopen, waar
in alleen Duitschers, N.S.B.-ers en Land
wacht gewapend aanwezig zouden zijn
geweest. En geen politie, geen bestuur,
geen Geallieerde en geen Nederlandsche
militairen.

Bandelooze elementen.

Welnu — elke samenleving bevat die
bandelooze elementen, die alleen in toom

,  gehouden worden als bestuur, politie en
justitie normaal functicnneeren. In indië
bestaan zij evenee'ns en zij beieven een
tijd, die hun stoutste droomen overtreft.
Zij kunnen straffeloos de woningen bin
nendringen en stelen waf hun aanstaat;
zij kunnen straffeloos menschen aanran
den, plunderen, mishandelen en dooden.
Zij doen dat dan ook vlijtig en al richten

. zij zich allereerst tegen Tiet weerlooze
deel der Nederlanders en tegen het onbe
schermde Nederlandsche bezit, zij sparen
geenszins de anderen: ook de Chineezen
en het welgestelde deel der Inheemschen
zijn van leven en bezit niet zeker.
Een typeerend voorbeeld van deze laat

ste groep gaf Frank Roston dezer dagen
in een telegram aan de „Daily Express".
Hij vertelde daarin van Pak Majah, den
schrik van het Krawangsche.

Deze Pak Majah was inderdaad, al vele

jaren lang, een dier roevers, die vooral
in den strijd der particuliere landerijen
vrij veel voorkwamen. Soms werden zij
door de veldpolitie opgepakt, maar na
het rustig verblijf in de gevangenis vorm
den zij dan opnieuw een kleine bende. Die
strekte vrijwel nooit de handen uit naar
Europeesche eigendommen: deze lieden
beperkten er zich toe de Inheemsche be
volking van hun landstreek te terrori-
seeren.

Welnu — ook voor hen is een gulden
tijd aangebroken. Pak Majah zag zijn
schare volgelingen groeien tot eenige dui
zenden en Pak Majah, kampongdief,
noemt zich thans veldmaarschalk. En
ziet, het simpel bedrijf van karbouwen
stelen, tokohouders afpersen en desalie-
den berooven. is eensklaps uitgegroeid
tot weinig minder dan een heiligen oor
log. Hij laat zijn volgelingen luidkeels
„Merdikal" roepen en opereert in het
groot. Hij heeft Japansche wapens en hij
staat voor niets "
Tot zoover „Elseviers Weekblad" in

zijn beeld van het verzet in Indië. Indië-
kenners zullen er met instemming kennis
van nemen. Met anti-Nederiandsche ge
zindheid heeft dit alles niets te maken.
De mededeelingen, welke ons thans uit
indië geworden, uit brieven en uit per
soonlijke gesprekken met uit Indië in ons
land teruggekeerde vaderlanders, laten
een geheel anderen toon hoeren.

„Laten de Nederlanders tocL

spoedig tevugkomen!"

Wij spraken Nederlanders, kort geleden
van Java en Sumatra teruggekeerd. Ver
reweg het grootste gedeelte der in
heemsche bevolking, verklaarden zij een
stemmig, is niet tegen ons. „Laten de Ne
derlanders toch spoedig terugkomen!",
dat was de slotzin van menig gesprek,
dat op Java en Sumatra met inheemschen
werd gevoerd.

Eenzelfde geluid klinkt uit tal van brie
ven, die thans hier te lande uit Indië wor
den ontvangen. Wij zouden hierbij uit
voerig kunnen stilstaan, maar op het
oogenblik releveeren wij slechts deze
uitingen van onverdachte zijde. Voor zoo

ver noodig, geven zij relief aan het besef,
dat, zOodra orde en rust in Indië zijn her
steld, vruchtbare besprekingen kunnen
warden gevoerd die haar bekroning zul
len vinden in een met bekwamen spoed
bijeen te roepen Ronde Tafel-conferentie.
En daarom dat wij niet- aarzelen, aan de
woorden van Hare Majesteit de Konin
gin in de Indische paragraaf van de
Troonrede de beteekenis te hechten,.wel
ke de werkelijkheid voorschrijft. Dat Zij
met kracht het spoedige bijeenkomen van
de Rijksconferentie zal blijven bevorderen,
kan niet anders zijn dan in het belang
van Nederland en Indonesië beide. Ais

van ons volk hiervoor groote krachtsin
spanning wordt gevergd, dan zullen wij
ons met geestdrift en toewijding daartoe
zetten. Harmonische ontwikkeling,, veilig
heid en blijvende welvaart, —■ zoo hééft.
Hare Majesteit het treffend gezegd -
vinden een waarborg in de gemeenschap
onzer volkeren, hier en overzee.

Laten wij dit voor oogen houden. Ons
volk heeft nooit in zijn historie zulke kri
tieke'tijden doorgemaakt als thans. Leeg
geplunderd, verarmd, in rouw over dui
zenden van zijn zonen, wordt thans ook
nog gepoogd het grootsche werk, dat het
in Indië volbracht, tot onvruchtbaarheid
te doemen. Maar evenals de mensch, ont
vangt ook een volk in zijn bittersten nood
kracht naar kruis. De krachten tot herstel
ontwikkelen zich'naar alle zijden. Steun
en vriendschap en blijken van hulpvaar
digheid ontvangen wij van vele kanten.
Hare Majesteit heeft aan het slof van de
„Indische paragraaf" woorden van dank
tot Suriname en Curagao gericht, woor
den van dank en bewondering, die wij
gaarne onderschrijven. Maar vóór alles
ligt onze kracht, ons geloof en ons ver
trouwen in de toekomst van het Rijk in
de woorden van onze Vorstin, die in de
oude Ridderzaal weerklonken op dezen
histo{ischen derden Dinsdag van Novem
ber, woorden die getuigen van wil en
vastberadenheid en van die voortreffelijke
eigenschappen van inzicht en beleid
waaraan ons volk in kritieke tijden van
zijn geschiedenis zijn redding heeft te
danken gehad. Zoo was het en zoo zal
het ook ditmaal zijn.

til I? miin
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QESOUW DER NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ TE BATAVIA.
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Sehotcn knallen

in. ïixxtmda . . .

De berichten uit Indié van de afgeloo-
pen week hebben eenige malen melding
gemaakt van gevechfsacties in het cen
trum van Batavia. Deze acties hadden,
gelukkig, niet op groote schaal plaats,
maar er werd toch — zoo luidde een van
deze berichten — geweervuur gehoord
in de directe omgeving van het „Hotel
des Indes"-. Eens was dit hotel, misschien '
wel het beste en meest moderne van ge
heel Oosf-Azië, het uitverkoren centrum
voor danslustig Batavia. Reizigers uit
Holland, in Priok gedebarkeerd, stapten
in „des Indes" ai en zij die repatrieerden,
brachten veeai den laatsten nacht op Ja-
\M in dit hotel door. Zijn rijsttafel en
candle light-diners waren beroemd en er
zullen weinig romans uit het Indische
leven zijn verschenen, waarin „Hotel des
Indes" niet op een of andere wijze als
„plaats van handeling" werd aangeduid.
Nu knallen er schoten in de onmiddellijke
omgeving van deze mondaine en moder
ne karavanserai

tBSTïfïï.T;;

Batavia telde op het tijdstip waarop de
oorlog uitbrak, 35 Europeesche hotels, HOTEL ,fiES INDES" TE BATAVIA.

eenige malen den naam Kramaf genoemd
als piaats waar zich incidenten hebben
voorgedaan. Nevenstaande foto vertoond
een deel van den weg Kramat, een van
de voornaamste schakels tusschen Bata-
via-centrum (Weltevreden) en Meester-
Cornelis, Het wegennet van Batavia was
sinds enkele jaren grondig verbeterd en
praktisch geheel geasphalteerd.

KALI BESAB

Europeesche sakenu'ijk
te Batavia.

KRAMATWEG

te Batavia.

een zestal moderne flatgebouwen en on
geveer .50 Europeesche pensions.

Behoorlijk aangekleede zalen en ka
mers trof men niet alleen in de eerste
rangs hotels aan — waarvan „Hotel des
Indes" verreweg het voornaamste was —
doch ook in de meer bescheiden hotels
en in de familie-pensions.

ut II lil

Behalve het vermaarde „Hotel des In
des" met zijn moderne eet- en danszalen
en met zijn gezellige lobby, telt Batavia
nog het ook zeer goed bekend staande
„Hotel der Nederlanden", het vanouds be
kende „Grand hotel Java" en tenslotte
het zeer moderne „Hotel des Galeries".
Niet minder dan acht van de groote hcv-
tels bevinden zich aan het Koningsplein;
de meeste andere liggen in de onmiddel
lijke omgeving van dit centrum. Er wa
ren destijds in Batavia ook nog twee
Japansche hotels

De berichten betreffende den toestand
in Batavia hebben de laatste dagen ook • I

•' ir
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Een keerde terug uit Indië
In ruim zes vliegdagen naar Indië en

terug. Dat is een prestatie, die met een

roode letter aan den balk mag. 120.000
poststukken heen, 40.000 poststukken te

rug. Gemiddeld 25 passagiers. Ja, dat Is

inderdaad. een onderneming, waarvoor,
behalve de organisatoren, de wakkere
bemanning eender gezagvoerder Koen
Parmentler, een eeresaluut verdient. „En
er ia geen schroevendraaier aan te pas
gekomen", vertelde de heer Martin ons,
die als chef van de Indië-lijn de geheele
tocht heeft meegemaakt.

Vijfentwintig repatrieérenden werden

in drie dagen uit het warme, onrustige
Batavia, naar het kille, maar kalme Ne

derland vervoerd. Vijfentwintig passa
giers en 40.000 poststukken, bagage en...
een tros bananen, die misschien op de
vrij kleine, doch enthousiaste begroetings
menigte, nog wel den meesten indruk

maakte.

Dertien dagen is de DC 4 NL 300 on

derweg geweest. De toestand der vlieg

velden Is meegevallen, de medewerking
van de RAF was voorbeeldig en als de

handteekening op de vergunning verkre
gen is, kan op 28 November do geregelde

dienst geopend worden. Voorloopig met

een frequentie van -drie machines per

week, maar binnen enkele maanden zal

een dagelijksche dienst onderhouden kun

nen worden. Op papier' is het schema al

volledig uitgewerkt.

In dertien dagen uit en thuis.

i

DE 3KYMASTER THUIS; SCHIPHOL 25 KOVEMBER 19^5.

landing te Rangoon, 22 November te

Cairo. Hier . een dag speling om de repa-
trieerenden in de kleeren te steken uit

de voorraden der repatrieeringstoko In
het Heliopolis Hotel.

Drieëntwintig November 3.00 uur na
middag. Uit de laaghangende nevels duikt

het machtige vliegtuig, handen worden

geheven, zakdoeken . zwaaien de passa

giers en bemanning een welkomstgroet
toe, Ik weet niet of deze. passagiers al
eerder met de puinhopen van Nederland

hebben kennis gemaakt. Hier op Schip
hol komend zullen zij niet anders kunnen

zeggen dan; „Er is hier veel vernield,
maar er wordt gewerkt!" Bij het trapje

spreekt de heer Plesman eenige woorden
van welkom: „Juist nu weer een regel

matig contact met Indië mogelijk blijkt,

gaat ons hart uit naar dat verscheurde

land. Laten wij hopen, dat er weer spoe
dig een normaal leven daar terugkeert."

De K.L.M., of neen. eigenlijk de Regee-

ringsluchttransportdienst verricht hier
prachtig werk. V.

Dertien dagen lang hebben wü den gang

van dit Indië-vliegtuig met spanning ge

volgd. Napels, Cairo, Karachi, Colombo.

Hier een onverwacht oponthoud van

twee dagen. De route werd omgelegd via

de Cocoseilanden. („U moet maar eens

op de kaart kijken en beseffen wat dit j
beteekent", raadde de heer Martin). '

Op hel Batavla'sche vliegveld werd het

gezelschap ontvangen door den directeur

van "Verkeer en Waterstaat, den heer

Warners. Twee dagen van bliksembezoe

ken („te kort om iets over den politieken

toestand te kunnen zeggen") en weer

huistoc met een twintigtal repatrieeren-

den, die om gezondheidsredenen voorrang

hadden. De vooi' Holland bestemde pae-

sagiei's worden door het Nederlandsch-

Indlsche departement van Verkeer en

"Waterstaat aangewezen.

Terugtocht: proëfianding te Palem-

bang verloopt naar wensch, 19 November GEZAOVOBRDER KOEN PARISENTIBR WBSS BSN FAUILiaKRINa"\
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Indië in de tniniigrer Jaren

^oWuiaCidtie^ en andere he/unneAinqAn
dooF Bockiiangin.

rv. Gigi Ambon.
Hij heette natuurlijk anders, maar ik

noem hem in gedachten altijd Gigi Am-
bon, en zijn heugenis blijft voor mij on
verbrekelijk verbonden aan de Indië-
vaart van de Noordam in den zomer van

1918. Er zijn misschien nog wel lezers,
die zich de befaamde reis van het schip
herinneren. Ik voor mij zal die trip van
bijkans drie maanden om Schotland en
de Kaap, met in totaal twee aanleg
plaatsen, mijn leven lang niet vergeten.
Het begin was erg voorspoedig, men

waande zich aanvankelijk zelfs in een
soort van Luilekkerland, Dat kwam van

wege den overgang. Holland leed name
lijk in dien zomer wel niet bepaald hon
ger, maar 't was toch lang geen vetpot,
en de meesten onzer hadden al maanden

lang niet veel anders gegeten dan zoete
veenaardappels en oorlogsbrood, dat men
amper door de keel kon krijgen. En nu
kwamen we plotseling in een omgeving
waar geen krimp was, waar men echte
koffie en echte thee kreeg, en spiegel
eieren met ham, en melk a volonté, en
nog veel meer heerlijkheden die men al
lang ontwend was, — kortom, we kwa
men uit de groote schaarschte in den
overvloed, we konden ons geluk niet op.
Maar de reis had nog geen veertien da
gen geduurd of dit regiem had de beko
ring van het nieuwe verloren; men vond
het vanzelfsprekend, maakte zelfs verge
lijkingen met de Lloyd en de Nederlana-
booten van vroeger jaren toen de hof
meester nog heel anders voor den dag
kwam. En al heel gauw daalde de stem
ming aan boord, om allerlei redenen, tol
beneden het nulpunt.
Men kon trouwens op die reis vreemde

dingen beleven. Het is mij eens overko
men dat ik 's avonds laat een bad wilde

nemen, en toen ik het licht aangedraaid
had in de badkuip een kistje vond met
een doode zuigeling er in. Ik had buiten
op de gang wel een paar baboes zien
zitten, en zij hadden mij ook wel gezien,
maar ze hielden me naar later bleek voor

den vader van het stumperdje en meen
den dat ik afscheid kwam nemen. Daar

om hadden ze me laten passeereni De
badkamer boven de schroef achter in het

schip was tot chapelle ardente ultverko-
ran, in afwachting van de droeve plech
tigheid van de overboordzetting, die des
anderen daags geschiedde. Toen stopten
de machines van de vier schepen die het
convooi vormden — behalve de Noordam

voeren daarin ook nog de Hertog Hen
drik, de Tabanan en dc Bengkalia —, ev
was een korte plechtigheid, bet kistje
werd overboord gezet en de schepen
stoomden verder. Dit gebeurde tijdens de
reis tien of elf maal, telkens voor heel
jonge kinderen, die ingewandskwalen
kregen en na korte ongesteldheid stier
ven. Ja, het was een fameus schip, die
Noordam, — een moord-schip zouden ze
nu zeggen. Dc passagiers spraken al gauw
van de Moorddam.

Ongetwijfeld was dit niet heelemaal
billijk tsn opzichte van schip en beman
ning. De Noordam was eigenlijk een
Amorika-vaarder, en hoegenaamd niet ge
schikt voor een tropenrcis, vooral niet

nadat men er tientallen hutten bijgebouwd
had om maar zooveel mogelijk passagiers
te kunnen stouwen. Er waren veel bin

nenhutten, er waren zelfs hutten in de

lengteas van het schip, vlak bij de stoom
ketels, hutten die een meter of twintig
verwijderd waren van de naaste patrijs
poort, waardoor de frissche lucht moest
binnenkomen. En daarin woonden maan
denlang gezinnen van vier en meer per
sonen. Hoe de stemming was onder die
menschen, meestal oudgasten, die aan
heel ander gerief gewend waren, laat zich
denken. Voorts waren ze niet gewoon aan
de Europeesche stewards; en die stewards
van hun kant konden niet opschieten met
de passagiers, gewend als zij waren aan
Tankees die scheutiger waren met tips
dan de van verlof terugkeerende ambte
naren en ambtenaartjes aan boord van

de Noordam. Dit gaf aanleiding tot strub
belingen zonder eind. Tenslotte was de
langdurige gedwongen promiscuïteit ook
niet bevorderlijk voor de verhouding van
de passagiers onderling. Er waren een
tweehonderd kinderen aan boord, de kln-
deion maakten ruzie, de ouders trokken
partij en zoo ontstonden er veeten en fu
tiliteiten, maar daarom niet minder diep
geworteld en hardnekkig. Het zou me
niet verwonderen als nu nog oudgasten
eikaar negeerden omdat bijkans dertig
jaar geleden hun kroost elkaar op de
Noordam In de haren was gevlogen.

• Een van de passagiers nu die nooit
ruzie had, noch met dc bemanning, noch

met zijn collega's, die integendeel zeer
getapt was zonder daar naai- te streven,
was Gigi Ambon. Toch had ook hij ecu
zwerm kinderen, — van die heel donker

getinte Ambonneesche kleuters met pik
zwarte oogen en dikke verwarde haar
bossen, echte wildebrassen maar nooit
brutaal, altijd gekenmerkt door een ze
kere voorname rust, die ze van hun va
der geërfd schenen te hebben. Want Gigi
Ambon, een belastingambtenaar, was een
gentleman. Altijd gekleed om door een
ringetje te halen, altijd hoffelijk tegen de
dames, ook tegen de minst bekoorlijke,
altijd te vinden voor een partijtje omber
of schaak met de heeren, altijd vriende
lijk voor de kinderen. Hij klaagde niet,
hij kankerde niet, hij roddelde niet. Hij
zat dik in 't geld, maar pronkte er niet
mee, en zelfs de zware gouden horloge
ketting, de beparelde dasspeld en de rin
gen met groote steenen, die bij een andei
protserig gestaan zouden hebben, droeg
hij zonder dat iemand er aanstoot aan kon
nemen, met voornaamheid. Zijn vrouw,
een langoureuze Ambonneesche, had die
zelfde liefde voor massieve sieraden, en

tooide zich er even gedistingeerd mee.
Ik mocht Gigi Ambon graag lijden, en

ik had dan ook zeer met hem te doen,
toen hij na een week of wat bezocht werd
door een kaakontsteking, die hem rust
noch duur gunde. Hij klaagde niet, dat
deed hij nooit, maar zijn oogen stonden
flauw, en hij was wat stiller dan gewoon-
lijh. Hij kon aan boord niet geholpen
worden, want er wai'cn wol dokters, maar
geen enkele tandarts, die het zware
abces kon behandelen. Toen we Las Pal-
maa aandeden, waar \^e drie dagen zou

den blijven liggen, ging hij dan ook da
delijk op zoek naar een dentiste.
's Middags zag ik hem in den beroem

den bloementuin van Hotel Continental,
waar ik onder de boomen-met-kanarle-

vogels zat te lunchen. Hij was niet ge
slaagd. Wel had hij een tandarts gevon
den, maar dat was een piepjong baasje,
dat hem niet het minste vertrouwen in

boezemde. Hij had hem niet goed kun
nen verstaan, maar wel begrepen, dat de
jongeman onmiddellijk wou gaan snijden,
en daar had hij toch niets voor gevoeld.
Of ik niet met, hem mee wou gaan om
een ander te probeeren? Natuurlijk
wou ik dat. We kregen een adres van
don hotelhouder en reden er onmiddellijk
heen. Het moest een beroemdheid zijn,
iemand die pas uit Europa was gekomen
en met het Roode Kruis in het Duitscha

leger had gewerkt.
De tandarts woonde in een^uis als een

paleis, niet ver van het groote Casino,
Men kwam eerst in een patio: een bin
nenplein met palmen en een fonteintje,
liep dan een breede trap op, een galerij
door en kwam dan in een zaal van enor

me afmetingen met marmeren vloer en
donkerblauw betegelde wanden. In het
midden stonden stoelen van de modern

ste constructie, tegen de wanden vele
glazen kasten met genoeg blinkend ma
teriaal om een dozijn patiënten tegelijker
tijd te behandelen. Het was kennelijk een
installatie voor de Amerikaanschc geld

magnaten, die in normale tijden in groo-
ten getalen den winter in Las Païmas
kwamen doorbrengen.
De dokter was een kleine, levendige

Spanjaard die Duitsch sprak. Hij bekeek
de gezwollen kaak en schudde aanstonds
bedenkelijk het hoofd. Daar zat een kies,
een enorme kies, en die moest er uit.
Maar het zou moeilijk zijn. en ook erg
pijnlijk, want met een abces kon je niet
verdooven. Hij zou den senor een drankje
geven en daar moest hij maar mee spoe
len, liefst aan één stuk door, en over
twee dagen terugkomen, kort voor het
schip zou vertrekken. Misschien was het
dan te wagen.
Twee dagen later waren we terug. Gig:

Ambon ging in den stoel zitten, vroeg of
ik er bij wou blijven, want hij sprak geen
Duitsch, de Spanjaard haalde zijn tangen
te voorschijn, en het trekken begon. En
toen is me duidelijk geworden waarom
de Ainbonneezen de taaiste en gehardste
vechtersbazen van ons Indische leger zijn.
Want wat die arme Gigi Ambon onder
ging zonder een kik te geven, was meer
dan Europeesch vleesch en bloed zouden
kunnen verdragen. Het duurde een kwar
tier, — langer, twintig minuten, en al
dien tijd rukte, en trok. en wrong en
plukte de kleine Spanjaard aan een kies,
die in die massieve Ambonneesche kaak

vaat zat als een ijzeren asperge in een
betonnen hunker. Hij hield alleen af en
toe op om uit te blazen, of om een an
dere tang te halen, waarbij hij heftig ge
barend mij en don hemel tot getuigen
riep, dat geen tandarts ter wereld ooit
voor een dergelijk karwei geplaatst was.
En dan greep hij zijn tang weer beet,
spande zijn spieren en sleurde den patiënt
op en neer in den stoel, die hij bijrm, uit
den vloer trok, — Eve dokter, eve dokter,
zei dan Gigi Ambon cn steunde zijn hoofd
op beide armen, badend in "t zweet. Het
was niet om aan tc zlan. Drie keer ben

ik woggeviucht, en drie keer kwam ik
terug, omdat ik hem niet alleen wou
laten. En omierwijl ging de foltering door.
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Met een krak schoot de kies eindelijk los,
inderdaad een reusachtige kies, maar
toen waren zoowei de dokter als schrij
ver dezes aan de grens van hun krachten.

Senor, zei de Spanjaard, Gonzalez ist
mein Nahme, Ruhimann heiszt mein Pro
fessor, studiert habe ich an Berliner Unl-
versitat, und am Front habe ich mehr als
zehntausend Zahne ausgerissen, Aber so
etwas wie dieses Ungeheuer habe ich
niemals gesehen. Das nenne ich kein
Zahn mehr, dass ist ein Mühistein...

En toen hield hij zich stil, want hij
was doodop, ik zelf op bet randje van
een flauwte. Gigi Amboii was verreweg
het normaalste van ons drieën. Hij be
taalde zijn drie-en-een-halvG peseta — een
koopje, zei hij, ik had gedacht dat het
minstens vijfentwintig piek zou kosten
— bedankte den dokter ailerhoffolijkst en
nam me mee in een taxi, want hij moest
nog sigaren ^oopen, en fruit, en wijn, en
aangezian hij geen'smaak had op 't mo
ment, moest ik die wijn eerst voor hen»
keuren. Met drie geweldige mandfles-
schen muscatel, een korf vol meloen-:
peren en ik weet niet meer hoeveel kist
jes sigaren kwamen . we tenslotte aan

boord, nog net voor het anker gelicht
werd, Gigi Ambon even vroolijk en opge
ruimd of hij van een pleziertochtje terug
kwam. Hij sprak uit zichzelf nooit meer
over die marteling in Las Palmas, en als
ik er op zinspeelde had hij het alleen
maar over dien aardigen dokter, en dat
lage tarief. Dat had den meesten indruk
op hem gemaakt.

Na de aankomst te Batavia heb ik Gigi
Ambon nooit meer gezien, Eerst vele ja
ren later, toen Ik in Frankrijk woonde
en een Indische krant las, zag ik zijn
naam, en het gaf me een schok. Want
daar stond dat de belastingambtenaar
die-sn-die wegens velerlei chantageprak-
tijken op rijke Chineezen, veroordeeld was
tot zooveel jaar gevangenisstraf, met ont
zegging van het recht om later weer in
's lands dienst te treden. Dat kon toch
Gigi Ambon niet zijn?... Maar de naam
klopte, de voorletters ook. En ik dacht
aan die zware ringen, aan de gouden
halssieraden, aan die welgevulde porte
feuille

En toch houd ik vol dat Gigi Ambon
een gentleman was, en meer dan dat:
een Man.

:T MALI
m 'zyn mtuii^eCing. tel de SiaAada Jndone&ia

I.

Ende dese tael ghenaemt Malayo
wert vermaert ende ghehouwen voor die
courtoyste ende gheschickste van gheheel
Orienten. Ende die in Indien die sprake
van Malaye niet en can, die en mach niet
me, ghelijck tij ons het Fransoys" — zoo
luidde reeds in 1596 het oordeel van Jan
Huygen van Linschoten, den eersten Ne
derlander, die uitvoerige berichten over
den Indiacheri Archipel mededeelde, •)
en tot op heden heeft het Maieiscb deze
uitzonderingspositie ten aanzien van de
Indonesische zustertalen, ja, want naast
het Maleisch worden er in dit eilanden
rijk, dat zich uitstrekt over een afstand
ais van Lissabon tot de Oeral, nog ruim
200 andere talen gesproken, talen.-die wel
aan het Maleisch verwant zijn, doch ver
der ais op zich zelf staande idiomen be
schouwd dienen te worden.

Nu ja, maar Maleisch wordt toch het
meest gesproken, zal iemand zonder na
denken geneigd zijn te zeggen. Toch ia
dit antwoord in zijn algemeenheid minder
juist. Het welluidende Javaansch van
Midden- en Oost-Java laat met zijn circa
30.000.000 sprekers in dit opzicht het Ma
leisch ver achter zich, terwijl, zoo wij hel
Maleisch buiten Nedcriandseh-Indië bui
ten beschouwing laten, ook het levendige
en melodieuze Soendaasch van de Prean-
ger en overig West-Java, benevgns de
taal van het nijvere Madoereesche volk
voor een grooter aantal zielen de moeder
taal vormen dan met het Maleisch het
geval is. Ook in rijkdom van taal en lite
ratuur moet men stellig de prioriteit aan
het Javaansch boven het Maleisch toe
kennen, Landstaal is het Maleisch slechts
op Malakka en op de eilandengroepen in
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•) In do „lUnerarlo, Voyage ofte Schip-
vaert naer Oost ofte Portugaels Indien",
3.696.

het verlengde daarvan, benevens in de
Oostelijke laagvlakte van Surnatra en de
kuststreken van Borneo, terwijl In Bata
via en omgeving en op eenige eilandjes
in de Molukken (Ambon, Banda) door
vreemde invloeden gewijzigde dialecten
van deze taal worden gesproken. Men
lette wel, de bevolking van deze streken,
die, zonder Malakka, zeker de 3,000.000
zielen niet zal overschrijden, spreekt het
Maleisch van huis uit als haar moeder
taal: als tweede, aangeleerde taal ver
staan en zoo noodig gesproken, wordt het
echter, door de bijzondere positie van dit
idioom, door een aanmerkelijk grootere
groep, die, door de immer toenemende
onderwijsvoorziening, ook nog steeds
groeiende is.

Hoe is het nu echter te verklaren, dat
juist het Maleisch, dus op lange na niet
de grootste taal van den Archipel, noch
door een cultureel bijzonder op den voor
grond tredende bevolkingsgroep gespro
ken, zich tot de lingua franca van dit
eilandenrijk heeft ontwikkeld, tot het zoo
wel tusschen Europeanen en inheemschen
als tusschen inheemschen van verschil
lenden landaard onderling gebezigde in
termediair, waarvan de moderne vorm
thans hoe langer hoe meer met den term
„Bahasa Indonesia" (Taal van Indonesië)
wordt aangeduid. Ter beantwoording van
deze voor de hand liggende vraag nie-
non wij even een blik op de kaart te wer
pen, waarbij ons aanstonds de bijzondere
ligging der door. de Maleiers bewoonde
streken opvalt; een gebied, dat als het
Ware de voorhof van den Indlscfaen Ar
chipel vormt. Hun ligging om de Straat
van Malakka, sedert eeuwen de machtige
verkeersader tusschen Z.-W. en 2.-0.
Aaië, maakte, dat deze streken van ouds
her het doorgangsgebied hebben gevormd
voor de relzigersstroom, die zoowel lilt
het Westen als uit het Oosten de Indo
nesische eilanden wereld binnonvloedde,
Het groote emporium van Zuid-Azië,

thans gevormd dooi' de Chineezenstad
Singapore, was in vroeger eeuwen de Ma-
leische stad Malaka, eertijds de hoofdstad
van een machtig Maleisch rijk, thans een
in vergetelheid sluimerende plaats aan
de Westkust v£in het Maleische Schier
eiland. In dit handelscentrum, dat
volgens inheemsche bronnen op het
hoogtepunt van zijn bloei bijna 200.000 in
woners moet hebben geteld, kwamen en
verbleven voor korteren of langoren tijd
de Arabische, Perzische. Siameesche,
Voor-Indische en Chineesche kooplieden,
terwijl het ook het rendez-vous vormde
voor de zeevarende volkeren van Indone
sië zelf, zooals de Makassaren, Boeginee-
zen en- Javanen, van welken laatstcn
landaard in Malaka een niet onaanzien;
lijke nederzetting bestond. Ook de Ma
leiers zelf waren toentertijd een volk van
zeevaarders en de Maleische handelaars
zwermden in den Archipel uit, soms, zoo
als langs de kusten van Borneo, uitge
strekte, aaneengesloten nederzettingen
vormend, soms zich bepalend tot minder
heden, die veelal een niet onbelangrijke
invloed op de oorspronkelijke bevolking
uitoefenden. Onder deze omstandigheden
is het dan ook alleszins begrijpelijk, dat
het Maleisch naast streken, waar het de
landstalen geheel verdrong, zich elders
naast deze autochthone idiomen allengs
tot een inter-lnsulalre, maritieme en com-
mereiecle hulptaal is gaan ontwikkelen.
In aansluiting op deze verbreiding door
de Indonesiërs zelf, hebben tot drie maal
toe vreemde machten zich van het Ma
leisch tot vestiging en uitbreiding van
hun macht en invloed bediend, zoodoende
in niet geringe mate er toe bijdragend,
ook op de andere gebieden dan de boven
genoemde van hel Maleisch de algemee-
ne, de landstalen overkoepelende hulp
taal te maken. Het eerst is dit geschied
door de Islam, die In de 14e eeuw haar
zegetocht door den Archipel vanuit de
Maleische gebieden om de Straat van Ma
laka is aangevangen. Hierdoor werd het
Maleisch de voertaal van de militante
leer van Mohammed.

De Mohammedaansch-religleuze ge
schriften evenais de toelichtende vertalin-,
gen der Arabische teksten werden groo-
tsndeels in het Maleisch geschreven, zoo
dat, vooral op Surnatra, langzamerhand
een onmiskenbare Moslimsch-literaire
overheersching van deze taal ontstond.
Zoover ging zelfs de domineerende posi
tie van het Maleisch als Mohammedaan-
sche schrijftaal, dat in Mekka de hand
leidingen der Mohammedaansche wet ten
gebruike van de Indonesische bedevaart
gangera in het Maleisch werden geschre
ven, Ook de Portugeezen, die in 1511 het
bloeiende Malaka veroverden, maakten
van de Indonesische talen het eerst met
het Maleisch kennis. Door de reeds ver
worven positie van het Maleisch en het
feit, dat dit idioom de nieuwe veroveraars
tamelijk lag. namen de Portugeezen het
als bemiddeiingstaal tusschen hen en de
inheemsche bestuurders aan. Zij introdu
ceerden op bun tochten Oostwaarts het
Maleisch in de eilandenwereld der Mo
lukken, waar deze taal als de voorname,
geïmporteerde taal der heerschers zich
weldra hecht wortelde en op sommige
eilanden zooals op Ambon en Banda zelts
de landstalen van de kust deed wijken.
Evenals elders het Maleisch der Moham
medaansche propagandisten met Arabi
sche woorden werd vermengd, ondervond
dit zg. „Moluksoh Maleisch" in vrij sterke
mate de invloed van het Portugeesch.



De derde vreemde macht, die zich ten

slotte ook van het Maieisch heeft bediend

werd gevormd door de Nederlanders, die
op het einde der 16e eeuw hun intrede
in Indonesië deden. Het was slechts een

aansluiten bij bestaande toestanden, toen
de Edele Compagnie zich bij haar contact
met de bevolking eveneens van dit idioom
als intermediair bediende. Hoezeer het

Maieisch ook reeds tijdens de V.O.C. als
de algemeene bemiddelingstaal bij uitstek
gold, moge blijken uit hetgeen in de aan
vang der 18e eeuw de bekende Ambon-
sche predikant Frangois'. Vaientyn hier
over in zijn verzamelwerk „Oud en Nieuw
Oost Indien" opmerkt'):

„Bahasa Maiajoe, dat is de Maleytse
taal", zoo deelt deze zegsman ons mede
„word niet alleen op die Kust (n.1. die
van Malaka), maar als een taal om mal
kandoren alomme te verstaan, en om bij
allen te regt te geraken, geheel Indien

• door, en in alle de landen van 't Oosten,

eveneens als 't Fransch of Latyn in Eu
ropa, of als de Lingua Franca in Intaliën,
of in de Levant, gebruikt, zoodanig dat
men, die taal kennende nergens zal ver
legen staan, om dat ze zelf tot in Per-
slen toe, en verder aan die kant, en tot
in de Phiilppines, van een groot gebruik
5n verstaanbaar is. Men houd hem voor

een zeer slecht opgevoed mensch in 't
Oosten, die deze taal niet verstaat."
Ook de Calvinistische predikanten, die

hun leer in de plaats der door den groo-
ten Franciscus Xaverius en zijn volge
lingen verspreide Rocmsch-Katholieke
geloofsbelijdenis plaatsten, bedienden zich
van het Maieisch, terwijl de Bijbel even
eens in deze taal werd overgezet. Zoo'
werd het Maieisch, vooral in de „Groote
Oost", naast zijn algemeene functie nog
in het bijzonder de taal van het Chris
tendom, zooals het elders de taal van de
Islam was. Het Maieisch der brieven aan

inheemsche vorsten, contracten, bijbel
vertalingen en andere schrifturen week,
waar de samenstellers er van doorgaans
wat beter ter tale waren, eenigermate af
van het gesproken Maieisch, waarvan
men zich in de omgang met voornamelijk
lager geplaatste inheemschan bediende.
Dit verschil werkte allengs het ontstaan
van tweeërlei soort Maieisch in de hana.

Een Maleische schrijftaal, die, hoewel
vereenvoudigd en-aangepast, aansloot bij
de literaire schrijftaal van het oude Ma-
lakaansche rijk, en een Maleische spreek
taal, die zich langzamerhand uit de

meest noodzakelijke, beperkte en slechts
zeidon boven het aliedaagsche uitgaande
conversatie tusschen Europeanen en in
heemsche bedienden van allerlei moeder
taal ontwikkelde. Deze laatste vorm van

het Maieisch, regionaal soms niet onbe
langrijk verschillend (Java, Sumatra), is
een grammaticaal zeer incorrect, in vorm
goeddeels verloopen idioom, dat veel be-
standdeelen uit het Portugeesh, het Ja-
vaansch, het Chineesch, het Nederiandsoh
en andere locale talen opnam en nooit
meer dan een hulptaaltje, een soort huis
houdelijk jargon is geworden. Dit is het
beroemde pasar-Maieisch, het eenvoudige
taaltje, dat men naar de communis opi
nio niet behoeft aan te leeren, waar het
het onmiskenbare voordeel biedt, dat

„wat je niet weet, zoo blijven kan". Het
behoeft ondertusschen geen betoog, dat
het ook voor het gesprok an woord aan
beveling verdient, deze al te groote sim-

•) Deol V—l, blz. 310.

pelheid te vermijden en zich ook hierbij
te bepalen tot een, do schrijftaal bena-
derendi naar woordkeuze en grammati
cale vormen correcter Maieisch.

II.

De Maleische schrijftaal mist de locale
differentiatie van het pasar-Maieisch en
draagt over het algemeen een uniformer
karakter. Deze taal, wel eens minder juist
met de term Hoog-Maloisch aangeduid,
verbreidt zich, mede door de toenemende
onderwijs-vóorzienlng, in steeds breeder
kringen der millioenen bevolking van In
donesië. Zich aansluitend bij de oude, li
teraire schrijftaal der klassieke Malei
sche letterkunde, heeft deze moderne
vorm van het Maieisch zich niettemin in

grammaticale structuur en vooral t. a. v.
de overdadige en gezwollen uitdrukkings
wijze niet onbelangrijk vereenvoudigd.
Dit vereenvoudlgings- en afslijtingspro
ces is overigens niet bij de moderne
schrijftaal stil blijven staan. Ook hier
vinden wij, voornamelijk in dé in omvang
steeds toenemende dagbladpers, een nei
ging tot nog grootere vereenvoudiging,
waarvan echter het resultaat niet zelden

het boven besproken pasar-Maieisch be
denkelijk begint te naderen.

■Vooral de veie door Chineezen geëx
ploiteerde Maleische bladen zijn wel eens
geneigd zich van een taaltje te bedienen,
dat bezwaarlijk anders dan met den term
„ratjetoe-Maleisch" aangeduid kan wor
den. In de tijdschriften en de voortbreng
selen der moderne Maleische literatuur,
grootendeels uitgegeven door het Kan
toor voor de Volkslectuur, wordt dit mis
bruik echter krachtig tegengegaan en
vinden wij dan ook een in vorm en struc
tuur veel zuiverder Maieisch. Een bijzon
dere moeilijkheid t.a.v. dit moderne Ma
ieisch ligt in de weergave van talrijke,
veelal abstracte begrippen, die, tot dien
in de inheemsche maatschappij onbekend,
eerst na de kennismaking met de IVes-
tersche cultuur hun intrede in het gees
tesleven der Indonesiërs deden. Vele Eu-
ropeesche termen uit de sfeer van het
bestuur, de rechtspraak, den staatsdienst,
den handel, maar ook uit de gewone
Westersche samenleving vonden in het
Maieisch geen woorden, die hun betee-
kenir meer of minder nauwkeurig kon
den weergeven. Hieraan wordt dan tege
moet gekomen hetzij door overname van
den Europeeschen term, hetzij door naar
beslaande modellen nieuwe Maleische
woorden en uitdrukkingen te vormen.

tVoorden als „sekotji" (schuitje), „sopi"
(zoopje, borrel), „botol" (flosch) e.a.,
grootendeels benamingen van de eenvou-
dig-roaterleeie dingen des dagelijkscnen
levens, werden reeds in den eersten Com-
pagniestijd bij het Maieisch ingelijfd.
Tot den steeds toenemenden stroom van
woorden, waarmee in onze dagan het Ma
ieisch verrijkt wordt, kunnen we rekenen
termen als vsèrtipikat", „koperasi", „opi-
sijii" (officieel), „otèl", „maskapal", „oto",
„toni!" en tallooze andere, die grooten-
deeis eerst met de zaak zelf de Indone
siërs bekend zijn geworden. Deze leen
woorden ontstaan vooral in die kringen
van jongeren, waar men een levendige
belangstelling heeft voor de Westersche
cultuur en eigen bladen en perlodjeken
uitgeeft. Dit typische karakter van het
Maieisch wordt duidelijk geïllustreerd
door een aan een modern Maieisch ge
schrift ontleenden zin als de volgende:

„Sturm und Drangperiode Inl terkenal

sebagai (staat bekend als) zaman (tijd;
„losbandig" dalam ilmoe kesoesaster-
aannja (in de literatuurwetenschap)",
een zin, waarin behalve de Duitsche en
Noderlandsche woorden, „zaman" en „il
moe" leenwoordsn uit' het Arabisch cïi
„kesoesasteraan" een deftige vertaling
met behulp van Sanskritelementen Is.

Een we! zeer sterk staaltje van klakke-
loozc overname geeft het volgende stukje
uit een groot, tg Batavia verschijnend
Maieisch dagblad, dat zich nog wel meer
malen tot voorvechter van een zuiverder
Maieisch heeft opgeworpen:

„Fractie itoe mcnerahgkan dalam Bat.
Nbld., bahwa plaatsvervanrter dart satoe
ivclhouder tidak impliceert pada vacature
jang terboeka, jang dia mesti djadi op-
volger. Ini onhandigheid dan o«uoor3tc)i-
tiglieid telah mendjakidan ikatan fractie
berdasar pada tail jang los, sehlngga
Pasoendan bolèh memadjoekan kandi-
dantnja sendiri, zonder meroésakkan
discijiline fractie, sebab dengan officicet
itoe fractie telah menerangkan tidak te-
rikat apa-apa. Sebab itoe toean Atik Soe-
wardi bakal dikaiididaafkan olèh Pa
soendan, satoe perboeatan jang dalam
hal jang normaal zonder verklaring frac
tie tadi bolèh dianggap ondtscipfinair,
tetapi sekarang dimana dengan officieel
fractie itoe menoelis dalam Bat. Nbld.
tidak impliceert pasal opvolger, maka
bolèh geoorloofd."

Het groeiende verzet tegen een dusda
nige taaiverminking begint echter gelei
delijk aan effect te sorteeren. zoodat „Ma
ieisch" als in dit fragment hoe langer
hoe meer tot het verleden gaat behooren.
Ik citeer hier nog even in vertaling een
uitspraak uit het tot de toonaangevende
Maleische periodieken behoorende tijd
schrift „Pandji Poestaka", waarin t.a.v.
deze kwestie stelling wordt genomen.

„Het Is in het geheel niet onze bedoe
ling, om te verklaren, dat een zuivere
taal volstrekt geen vreemde woorden
mag gebruiken. Maar in het gebruik van
vreemde woorden bestaan grenzen. De
lezers moeten niet na het lezen van een
artikel de overtuiging krijgen, dat het
Maieisch een taal is, die geen woorden
bezit. Woord iu als „zonder", „opvolger".
,,geoorloofd", „los" e.d. hunnen gemakke
lijk door Maleische vervangen worden.
Ondertusschen is er ook een groep van
journalitsen, -die opzettelijk die vreemde
woorden gebruiken, als het ware gelijk
een jong meisje zich een bloem in het
haar steekt, om de wereld haar schoon
heid te toonen."

„Maar", zoo gaat „Pandji Poestaka"
verder „de taal in de kranten is de le
vende bron voor de literatuur, omdat zij
steeds veel dichter bij de taal staat, die
in het dagelijksch leven wordt gebruikt.
Maar om die levende bron te worden,
moeten natuurlijk de journalisten ook
een gevoel van verantwoordelijkheid be
zitten t.a.v. de taal, die ze gebruiken.
Laat ze er niet slechts een willekeurig
gebruik van maken! En inderdaad is het
in den laatsten tijd reeds eenigszins ver
heugend, om te zien, dat de journalisten
zich langzamerhand bewust worden van
hun verplichtingen in dezen. Geleidelijk
aan wordt de taal In de dagbladen on
tijdschriften beter en zuiverder en staal
tjes als bovengenoemde komen hoe lan
ger hoe minder voor, Indien wij het ver
gelijken met een zes, zeven jaar terug,
zijn we wel eenige schreden vooruit ge-
uitgang voort blijft gaan. Is er reden om
tc hopen, dat het Maieisch, dut in do
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kranten gebruikt wordt, weldra aange
gaan. En indien, zooals thans, deze voor
naam zal aandoen."

Tot zoover het tijdschrift „Pandjl
Poestaka" en inderdaad ziet men i.p.v.
kiakkeiooze overn^e thans reeds hoe
langer hoe meer nieuwe Maleische ter
men en uitdrukkingen, die, naar oude
bestaande modellen gevormd, voor de
veie tot dien In het Maleisch onbekende

woorden de aequivaienten trachten te
scheppen. Zoo vindt men bijv. voor „jour
nalist", „djoeroe kabar" (ietterk.; nieuws-
kundige) naar het bestaande „djoeroe
toelis" (schrijver); voor ons „vlieger",
„pandai terbang" (ietterl.: vliegkundige)
naar het eveneens reeds van ouds beken

de „pandai besi" (ijzerkundige", smid);

„kebersihan", een samenstelling van het
grondwoord „bersih" (schoon), duidt hét
begrip „hygiëne" aan, terwijl een „dokter
kehormatan" (van het grondwoord „hor
mat" = eer) een „doctor honoris causa"
aangeeft. Dat bij verscheidene woorden,

met name de vele technische vaktermen

op allerlei gebied, deze inlijving bjj het
Maleische vocabularium nog wel eens
wat stroef kan gaan, laat zich iieht den
ken, maar geleidelijk aan wordt op deze
wijze het Maleisch toch verrijkt met tal-
looze termen, waarvoor het oorspronke
lijk geen uitdrukkingsmogeiijkheid bezat.
Zoo ondergaat deze oude, Oost-Aziatische
taal onweerstaanbaar den evolueerenden

invloed der Westersche cultuur; meer
ontwikkelde Indonesiërs en Nederlander»

trachten haar tot een geschikt voertuig
daarvoor te maken.

Deze moderne schrijftaal, waarvan het
aanbeveling verdient haar, zij het in wat
vereenvoudigden vorm, ook voor het gè-
spi'oken woord te gebruiken, begint al
lengs de overhand te verkrijgen en zich
tot een standaard-Maleisch te ontwikke

len, dat als vertolker van de gedachten
en gevoelens, dié in den geheelen Archi
pel leven, terecht „Bahasa Indonesia"
heet, en op weg is, de koinè der Indone
sische eilandenwereld te worden. ^
Het feit, dat in 1940 het Maleisch op

de Indische Middelbare scholen werd in

gevoerd, is oen der verheugende aanwij
zingen, dat ook de overheid zich hiervan
ten volle bewust is. Br.

VU de West

De Sx^LCcL'nijTerheid
De geschiedenis der Ouyana's' van de

oudste tijden was die der goiTcizoe.kers.
Fabelachtige rijkdommen schenen in de
binnenlanden verborgen. In de 2de helft
der l(>de eeuw bewoog het verhaal van
El Dorado tal van gelukzoekers oni de.
Ouyana's te onderzoeken en in 1595 trok
Sir Walter Raleigh de Orinoco op om den
vergulden koning op te sporen en zijn
schitterende stad bij het meer van Parima.
Eldorado of El Dorado (Spaansch voor
vergulden man) is oorspronkelijk de naam
van den behecrscher van een fabelachtig
rijk land in Ziiid-Amerika, wiens kleeding
uit goudstof bestond, doch later de naam
van hef land zelve. Von Humboidt maakte

onderscheid tusschen twee Dorado's, een
in het Andesgebefgte (het tegenwoordige
Coliimhia) en een in het Zuidelijk ge
deelte aan het zoulwatermeer van Pari-
ma. De hoofdstad met haar gouden daken
heette Manao del Dorado. Spanjaarden,
Duitschers, Engelschen, Franschen en Ne
derlanders ondernamen tochten om het
goudland te vinden maar nimmer
vonden.
De eerste poging werd in Suriname ge

daan onder het bestuur van gouverneur
Van Acrssen van• Sommeisdijck (I6vS3—
Ifi88), die in 1697 een officier met drie
soldaten uitzond om dat meer van Parima
op te sporen en die eerst na zijn dood
terugkeerden. J9e volgende pogingen wa
ren die onder gouverneur De Goyer
(1710—1715) in den Pariiassusberg op
Bergendal, evenmin met goed gevolg en
die onder gouverneur De Mahony (171i5—
1717). In dezen Parnassusberg werkten
Duitschers als mijnwerkers in het Berg
werk „Trouw op God".
Voor rekening van de Sociëteit van Su-

liname wendden in 1729 wederom Duit
schers pogingen aan tot het opsporen van
goud en andere mineralen en 10 jaar later
opnieuw. Dnder gouverneur Mauricius
(1741—1751) werd een ernstiger poging
gewaagd, toen aan Wilhelm Hack een oc
trooi voor 12 jaren verleend werd om het
onderzoek te doen en men richtte de gc-
octroyeerde Surinaamsche Mineraal Com
pagnie met zetel te Amsterdam op. Ook
deze poging was geen geluk beschoren.
Na ƒ fiO.000 te hebben uitgegeven werd
de onderneming in 1745 ontbonden. De
belangstelling voor dit edele metaal slui-
raerdé bijna een eeuw, totdat Dr. F. Voltz
de aandacht op zekere gesteenten vestig
de, en een Engelsciiman, J. Rosenberg. in
1860 pionierswerk verrichtte. In 1870
wordt aan de New York Gold Mining Co.

voor 50 jaren een concessie verleend, die
in 1874 vervallen verklaard werd. Het Su
rinaamsche bestuur zond daarna den gou-
venernents-secretaris P. Alma naar de
grensrivier de Marowyne om den stand
van zaken op te nemen. Na zijn gunstig
rapport heeft gouverneur C. A. van Sype-
steijn op I Februari 1875 de eerste con
cessie uitgegeven en een goudverordening
komt tot stand.

In den loop der jaren daarna werden
tal van goudmaatschappijen opgericht,,
waarvan vele zwendelmaatschappijen, me
na korten tijd te niet gingen, groote kapi
talen verspeelden en den naam Suriname
geen goed deden. Met bijna onoverkome
lijke moeilijkheden werden machinerieën
naar het binnenland vervoerd en veelal
nimmer gebruikt. De verroeste overblijf
selen kon men nog vele jaren in het oer-
bosch terugvindenl
,Langs de rivieren en kreken, vooral langs
de Marowynerivier en neven-rivieren
wordt goud gevonden. De ontginning ge
schiedt op kleine schaal, door wassching
van den goudhoudenden grond met
,,s!uice" en .,longtom", met baggermo
lens, hydraulisch en met sfampbatterijen.
De terreinen, waaron de goudwinning,
krafhtens een concessie van het gouver
nement. plaats heeft, noemt men ..placers".
De bezwaren aan het goudzoeken en

aan de ontginning verhonden zijn vele,
omdat de goudvindplaatsen meest ver
van de bewoonde streken zijn gelegen,
waarheen geen wegen leiden, z.oodat men
soms dagen, ja weken lang. in een open
vaartuig langs de rivieren, over stroom

versnellingen en watervallen moet wor
den geroeid. Ook veroorzaakt het klimaat
in het binnenland veelal ziekten,

Vandaar dé poging van gouverneur
Lely, die ISO.3 het bestuur aanvaardde,
om een spoorweg te deen aanleggen van
Paramaribo, lang 175 K.M. De exploitatie
tot Republiek ving 28 Maart 19Ü5 aan en
in 1912 was deze spoorlijn tot het eind
punt Dam aan de Sarakreek voltooid.
Toch heeft ze de goudindustrie niet tot
bloei gebracht, integendeel, het bedrijf
werd meer en meer ingekrompen en nog
slechts een gedeelte wordt thans gebruikt,
De bedrijfsvorm is tegenwoordig het

kleinbedrijf. Van een opbrengst van 1200
K.G. per jaar in 1908 is de productie tot
4(X) K.G. gedaald, maar in de driekwait
eeuw van haar bestaan leverde zij toch
een waarde van bijna 60 miilioen gul
den op.
Het onderzoek van terreinen noemt men

prospecfeeren, Men betaalt aan het gou
vernement een gering concessiegeld per
H.A. en een kleine belasting per gram in
de stad aangevoerd, goud. Dat er in het
land toch goede vindplaatsen zijn. is in
1932 gebleken, toen opzienbarende vond
sten werden gedaan op placet De .long,
welke een heele beroering veroorzaakten.
Men vond daar toen 40 ICG. ter waarde
van bijna ƒ 60.C0O!
De goudproducfie bedroeg in de oor-

.logsjaren 1940—1945 ; 495.194 gram in
1940; 390.754 gram in 1941; 245.182 gram
in 1942; 180.234 gram in 1943 en 177.993
gram in 1944. Zij gaal dus sterk achteruit.

F. O, D.
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De Indische Paragraaf van de
Troonrede:

Uiteraard heeft de Troonrede, door H.
M. de Koningin op Dinsdag 20 November
j.l. uitgesproken, voor de NederUandsche
dagbladpers stof in overvloed opgeleverd
voor uitgebreide commentaren. Voor zoo
ver deze de „Indische paragraaf" in de
Troonrede betreffen, — waarvan men
den tekst op blz. l 'van deze aflevering
vindt afgedrukt — laten wij hier de mee
ning van enkele bladen volgen.

De „Nationale Rotterdamsche Cottrant"
Ijan 20 November betuigt haar instem
ming met de paragraaf en teekent het vol
gende aan;
„De centrale gedachte is. dat het tc

voeren beleid er toe moet strekken „de
toekomst te redden, de toekomst van een
Oemeentebest. gebouwd op de vrijwillig
aanvaarde saamhoorigheid der I^ijksre-
len". Dat herstel van de orde daartoe on
misbare voorwaarde is. spreekt vanzelf;
het leven van de tallooze Nederlanders en
Indonesiërs'is hiermede rechtstreeks ge
moeid. De laak om de toenemende anar
chie tc bestrijden rust thans in de eerste
plaats op onze Engelsche bondgenooteii.
doch de door minister Attlee gisteren af
gelegde verklaring onderstreept nog eens
het Engelsche standpunt, dat het aan Ne
derlanders CU Indonesiërs wordt overge
laten gezamenlijk den weg naar een ge
lukkiger toekomst te vinden. Dat deze
weg een constitutioneele moet zijn, wordt
op gelukkige wijze lot uitdrukking ge
bracht, Het is onze vurige hoop, dat de
thans op gang zijnde besprekingen in een
geest van bezinning worden voortgezet,
opdat de Rijksconferentie spoedig bijeen
kunne komen om in haar aanbevelingen
een voor ieder der Rijksdeeleii aanvaard
baren grondslag voor den staatkundigen
herbouw- van ons Koninkrijk te leggen.
Aanvaardbaar voor ieder der Rijksdeelen,
derhalve ook voor Suriname en Curagao
die zulke kostbare bijdragen in den strijd
voor de bevrijding van de dictaturen heb
ben geleverd. De in de Grondwet te
brengen wijzigingen zullen zich naar het
oordeel der Regeering intusschen ook tof
het Moederland moeten uitstrekken. Mo
ge de in te stellen staatscommissie daar
bij vooral aandacht schenken aan cle
denkbeelden, die een zuiverder werking
van het parlementaire stelsel beoogen.'''

De „Maasbode" van denzelfden datum
commentarieert de betreffende passage
als volgt:
„Een tweede omstandigheid, die de

lengte der Troonrede niet onaanzienlijk
beinvloedde, ligt in den kritieken toestand,
waarin zich juist op het oogenblik het
Rijk in zijn geheel bevindt. De gebeurte
nissen op Java bedreigen niet alleen nu
nog, na den oorlog, het leven van talrijke
Nederlandsche kinderen, vrouwen en man
nen; zij bedreigen ook de Rijkseenheid
zelf, zij bedreigen den band tusschen Ne
derland en Indië. Niet slechts doordat zij
het gevaar oproepen, dat die band staat
kundig wordt doorgesneden — wanneer
de teekenen niet bedriegen mag dat ge
vaar wel als bezworen worden beschouwd
— maar méér nog, doordat zij het grb'ei-
ende vertrouwen tusschen Nederland en

Indonesië een gcvoeligen slag dreigen toe
te brengen. Dat alleen reeds zou en voor
Nederland'èn voor Indonesië noodlottig
zijn.

Daarover mocht de Troonrede niet
zwijgen.

Zij moest — gelijk zij inderdaad doel
— de goede verstandhouding, het weder-
zijdscli vertrouwen nieuwen steun geven,
door de uitdrukkelijke officieeie bevesti
ging van het koninklijk woord, midden
in den tijd der bezetting uit Londen op
een zoo ónofficieeie plaats ais een studio
van de B,B,C. gesproken,"

„De Nieuwe Nederlander" vindt het
„naar het hart van ons volk gesproken
dat- de Troonrede ruime aandacht wijdt
aan de gebeurtenissen op Java. Het stemt
tot voldoening, dat de regeering blijft
vasthouden aan de gedachte van de vrij
willig aanvaarde saamhoorigheid der
Rijksdeelen."

„De Waarheid" van 21 November
schrijft, dat de uitvoerigheid der Troon
rede den indruk wekt „alsoff door veel
woorden moest worden goedgemaakt,
wat in feite ontbrak", en elders: „Ernsti
ger nog -zijn de klanken met betrekking
tot Indonesië. Tegen den achtergrond van
de herhaalde belofte der vrijwillig aan
vaarde saamhorigheid staat de sombere
dreiging van „onvermijdelijk leed"' bij het
lieretel der „orde". Hot staatsstuk, dat
uitgaat vaii de gedachte, dat „het verzet
tegen den vijand ons thans onze vrijheid
als een recht doet aanvaarden erkent
op grond van dezelfde motieven de vrij
heid van Indonesië niet. Wat moet men
bovendien denken van fen „vrijwillig
heid", die op de puinhopen van gebom
bardeerde steden wordt afgedwongen?"

De R. V. D. over de besi^ekingen met
Sjarir:

Tezelfder tijd klinken de „echo's uit de
perswereld" over het nieuwe „kabinet"'
van Soetan Sjarir. De Regeerlngsvoorlich-
tingsdienst schrijft hierover het volgende:
„Vele weken lang heeft de grondslag

voor vruchtbare samensprekingen met In
donesische poiiticke leiders ontbroken.
De vorige leiders waren ook nog te
nauw verbonden met de ̂ ophitsende pro
paganda tegen de Nederlanders en de
daaruit voortvloeiende geweldplegingen,
afgezien van de collaboratie met de Ja
panners.

Thans wordt bericht, dat de eerste bij
eenkomst mot den heer Soetan Sjarir en
zijn groep geen duidelijk resultaat heeft
opgeleverd.

Dit valt zelker te betreuren, maar men
beseft in Nederlandsche regeeringskrin-
gen zeer wei de moeilijke positie, waarin
deze leiders verkeeren. De taak, die zij
op zich genomen hebben om de nationale
beweging ervan te overtuigen, dat voor
Indonesië samengaan met Nederland
noodzakelijk blijft, is geen lichte. Het
beteekent, dat de beweging zich weder
verzoent met het Koninkrijk, ondanks de
omstandigheid, dat de massa in andere
richting is opgezweept en de noodzake
lijke maatregelen tot ordeherstel en be
veiliging der Nederlanders de gevoelens
onvermijdelijk verscherpen.

De buiteniandsche bladen commenfa-
rieeren meer den feiteiijken toestand, dien
zij over het algemeen slechter en slech
ter zien worden.
De correspondent van de „Times"

schrijft, dat de toestand op Java van
kwaad tot erger" gaat. Ovei het terug
trekken der Nederlandsche iiiheemsche
troepen uit Batavia zegt hij, dat zij niet
meer onder gezag stonden van hun Ne
derlandsche officieren en dat ongetwijfeld
hun „schietkistigheid"' veel kwaad gedaan
heeft.

„Niettemin is liet een betreurenswaardi
ge zaak" zoo schrijft hij verder „aangezien
dit fiesluit door de Ambonneezen niet zal
worden begrepen en de Nederlanders het
als een nieuwe slag in het gezicht zullen
beschouwen." ,.Slechts eenige honderden
bewapende Nederlanders zuilen in Bata
via achterblijven."
üok de correspondent van de „News

Chronicle" schrijft dat de toestand in een
snel tempo verslechtert. „Ir. Soekarno,
het hoofd van de Indonesische „Repu
bliek" heeft reeds lang geleden zijn recht
op leiderschap verspeeld, omdat hij niet
in staat is gebleken de wetten en de orde
tc handhaven". Dc „Manchester Guardin"
eischt, dat „Attlee ons duidelijk zegt, dat
Frankrijk en Nederland zelf soldaten zul
len zenden om hun eigen belangen te be
hartigen of dat wij anders de onzen zul
len terugtrekken."

'.'i't

Te betreuren valt, dat telkens opnieuw,
ook na bekendmaking van een gedetail
leerd hervormingssclicma, het geluid
wordt gehoord, dat de Nederlanders geen
verdergaande staatkundige toezeggingen
willen doen, Het is niet redelijk van ons
te verwachten, dat wij bij elk nieuw con
tact een stap verder gaan. Wij wenschen
hef Koninkrijk te rcconstrueeren op rea
listische en rechtvaardige grondslagen.
Hot kader, waarin die reconstructie door
hare majesteit is geplaatst, dit wil zeg
gen in kern; zclfregecring voor inwendige .
aangelegenheden en volledig deelgenoot
schap lil het koninkrijk, is niet vaag, zoo
als men het probeert voor te stellen, maar
ruim. Ruim genoeg, dunkt ons, om het
de moeite waard te maken aan de ronde
tafel plaats te nemen. Wij staan open
voor constructief overleg, niet voor een
loven en bieden, waarbij men telkens,
verdere concessies poogt uit te lokken."

V;
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Ucui de. ïiedadieia^et Wetenswaardigfliedeu van Cara^ao
„De Indische rubriek.'

Het „i. -V. I. O.'-, stichting veor. volks-:
ontwikkeling, gevestigd in Amsterdam,
Westeinde 13, welke instelling reeds een
groot aantal schriftelijke cursussen-op ve
lerlei gebied onder het leergierige deel
van ons volk heeft gebracht, kondigt
thans een- nieuwe schriftelijke leergang:
„Journalistiek" aan, waarvoor een aan
trekkelijk prospectus werd, uitgegeven,
bevattende o.m. de namen der medewer
kers- onder wie men vele leidende figuren
uit de huidige journalistiek aantreft.
Goede journalisten worden niet ge

maakt; maar geboren en in het prospec
tus wordt ruiterlijk erkend, dat zelfs het
„I- V. I. O." aan dit feit niets kan veran
deren. Het kan echter wel, — zoo wordt
er aan toegevoegd — den adspiranl-jour-
nalist „met aanleg" de beste voorlichting
bieden, die er in ons land bestaat. Dat
het de stichting hierbij ernst is, bewijzen
de keuze van haar medewerkers en de
indceling van de stof.

'i'och coiistateeren wij een hinderlijk
hiaat in dezen leergang voor zoover-wij
dien aan de hand Van dit prospectus kun
nen bcoordeelen. Verscheidene belangrij
ke rubrieken van een dagblad worden er
in opgesomd, maar de'toch zeker niet on
belangrijke rubriek' „Indië"' ontbreekt en
onder de medewerkers- treffen wij geen
enkelen Indischen collega met erkende
reputatie aan.

Vóór den oorlog mocht 'reeds worden
vastgesteld; dat bij de toonaangevende
dagbladen de groote belangrijkheid van
een goed geredigeerde Indische rubriek
terdege werd ingezien. Straks, wanneer
Indië, opgenomen in het gemeenebest,
alleen reeds op-het gebied der wereldeco
nomie een rol van de allergrootste betee-
kenis zal gaan vervullen en de wederz'ijd-
sche waardeering tusschen Nederland en
Indonesië een factor zal vormen van in
grijpend belang, zal de- Nederlandsche
dagbladpers, meer dan ooit te voren, be
hoefte hebben aan eeiv staf van op In
disch gebied' deskundige journalisten niet
alleen, maar het zal zelfs noodig zijn, dat
ook de leiders van andere rubrieken, die
van Binnen- en Buitenland en van de
Economische rubriek, om enkele der voor
naamste te ndeinen,'over een uitgebreider
Indische kejyiis beschikken dan fot heden
het geval is geweest. Ook in deze rich
ting zou het „I. V. 1, O."-wellicht goed
-werk kunnen doen, gezien de breede ba
sis waarop het dezen leergang heeft op
gebouwd.
Wie meer omtrent dezen cursus wil

weten, vrage het prospech|s ,aan.

(Vervolg van pag. 10)

Buitenzorg. Het ffS.éineerénd beeld ech
ter van dit gewas,! isoOal» liet in Jiet in
tense licht dei- voilé maéi^ als het. 'ware
fosforiseerend in overdaad door
geen mensehenhand ooit hield
Blij tijden lang in stomme fj^dmng en
bewondering-bevg^gén-i!. ' ' . ,

Zopde,!-: (de, mSds^'v-'ijeldsgft^ili^ ''.Vjielt;/'
liet gahsché'Tërdéfe jttchtgebenéfen,' aan?.
vaai'dde ik tenslotte den. terugweg naar
mijn gezelschap. Al mijn gedachten ble
ven dien heeien nacht bij het magisch
beeld verwijlen van Java'a reuzenorchidee
Woelend in een oneindigheid van volle
maan.

Wist

dat,de SANOC (steun aan oorlogs-
'slachtoffers op Cura?aD) 2!^ ton heeft
bijeengebracht voor een tehuis voor oor
logsinvaliden, , de SANOC op Aruba
lOü.üOO gulden voor een nader aan te ge
ven doel en de CEPIM een half raillioen
voor, hulp" aan gezinsleden van petro-
leura-employees?

endste en meest welvarend deel van het
koninkrijk der Nederlanden is?

dat de Amerikaansche maatschappij
Lago Gil Company, 10.200 employés in
dienst heeft op Aruba?

dat het ambtenarencorps op Cura?ao
3.535 personen groot is?

dat sedert i944 alle charitatieve activi
teit gecoördineerd is in het Curafaosche
steuncomité, dat een bedrag van bijna
een half millioen bijeen heeft?

dat- er ernstige'^pogingen in het werk
gesteld worden voor een krachtiger her
vatting van. de goudwinning op Aruba?

dat de Amerikaansche marinebasis .te
Willemstad door het Cura?aosche gou
vernement voor .175.000 dollars is over
genomen?

dat op C^ra?ao, bi]-.de-Staten een ver
ordening in, Behandeling, is voor de op
richting. van, een:.RechtS5chool te Willem
stad?

' dat in 1^75 tóh Kinherlid in. Nederland
in overweging .-gaf'deze barre rots maar
voor een prg^è, aan wie ze hebben'wil
de, te verkoopén. etv dat hèt-mi-het bloel-

dat de Compagnie zich eertijds weinig
aan het onderwijs liet gelegen liggen en
meende blijkbaar al genoeg te hebben
gedaan door een schoolmeester, tevens
voorzanger en aanspreker aan te stellen.
Dat sedert de vestiging der Nederlanders
op Curagao het onderricht de Cura^ao-
sche jeugd aan die eene kracht was toe
vertrouwd en dat, nadat die plaats vele
jaren onbezet was geweest, gouverneur
jan Rodiers (eigenlijk gehecten Jean Isai
Cairis Rodler de la Brugiere, in Anduze,
Languedoc geboren) in 1764 Geert Span-
jer aanstelde als schoolmeester op een
inkomen van 200 Ps 's-jaars, terwijl diens
voorgangers Laurents Pietsz en Jan Bliet
250 Ps hadden genoten. Dit bedrag werd
oorspronkelijk uit de garnizoenskas, later,
in 1766, ten laste der familie^elden be
taald. Thans heeft Curagao Middelbaar
Onderwijs?

Een Nederlandsclie officlei', die zoo

juist als een def eerste gerepatrieerenderi
uit Nederl. O.rlndlë te Rotterdam arri
veerde, bracht als een herinnering aan
de jaren, die hij doorbracht in een krijgs
gevangenkamp op Sumatra zijn nummer-
plaatje uit het . kamp mede. Het teeken
links boven geeft de nationaliteit aan;
in dit geval staat er dus: „Nederlander".
Het teeken rechts boven geeft den rang
van, den gevangene' aan.
Er is aan dit nummerpiaatje een aar

dig yerhaal verbonden. Kort nadat de
plaatjes- waren uitgereikt (die op de lin
kerborst gedragen moesten worden)
vestigde een medegevangene de aandacht
van den officier op de cijfers 1.9.4.5, Hij
zei:, „pit kari. wel eens het jaar de. be

vrijding zijn!"
— Zeker — zei de officier; en dan geeft

het cijfer de maand aan; dus „Augustus".
Toen de officier later in een kamp van

Engelsche krijgsgevangenen terecht
kwam, werd dit plaatje beroemd om de
voorspellende cijfers.
Men had In het kamp een iiligale radio

en- bleef daardoor op de hoogte van de
verliezen der Japanners. Toen men op
eèn keer weer over de cijfers op het
plaatje sprak, zei de officier; — Ik wil
de voorspelling uitbreiden, — Wij zullen
bêvrijd worden op 19-9-'45l
"Welnu Op -19 Augustus 1945 deelde

de Japansche commandant aan de krijgs
gevangenen mede, dat de oorlog ten
einde was !
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+ Die van ons heen gingen
Tij, Heien, ut hun oA&eid het ^xxx>K uan hun ieuen na

De oogst van den Dood was in de ach-,
ter ons liggende jaren ontstellend groot.
Het oorlogsgeweld, de terreur van den
meedogenloozen bezetter, de honger
maakten hem het werk licht. Behalve

deze slachtoffers, die vaak onder de
meest dramatische omstandigheden uit
ons raidden werden weggerukt, sloten
anderen voorgoed de oogen in de zwaar
wegende rust van een schemerdonkere
sterfkamer. Zij stierven ver van hun
land, waarvoor zij zoolang het dag was,
hebben gearbeid en het bericht van hun
heengaan bereikte maanden, vaak jaren
later den kring hunner getrouwen waar
in zij vroeger verkeerden. Een enkele
maal gaf de Duitsche bezetter de Neder-
landsche dagbladpers toestemming in een
bericht van drie regels het heengaan van
een dezer voortreffelijken te vermelden,
maar in de meeste gevallen was het ver
boden: hun namen wekten de herinne

ring op aan de beste eigenschappen van
ons volk, aan kunde, karakter, aan be
leid en ondernemingsgeest en zooiets ge
viel den vijand slecht. Zoo is het moei
lijk, dat velen in ons land zelfs nu nog
ntet bekend zijn met het feit, dat Indi
sche figuren, die ontzaggelijk veel voor
rtederland en Indonesië hebben gedaan,
dat mannon als Soejono, als P. H. W.
Sitsen, als mr. G. H. C, Hart, om er en
kelen te noemen, voor goed in de oor
logsjaren van ons zijn heengegaan. Zij
gingen in alle stilte, zij werden journalis
tiek niet uitgeluid. In onze kolommen
willen wij enkelen van hen herdenken,
die in hun arbeid het onuilwlschbare
spoor van hun leven hebben nagelaten.
Raden Ario Adipati Soejono stierf ver

van zijn dierbaar geboorteland. Hij over
leed in het laatste oorlogsjaar in Lon
den, waar hij deel uitmaakte van onze
regeering en waar hij, met zijn groote
deskundigheid en rijke ondervinding, ont
zaglijk veel werk ten dienste van Indlë
en Nederland heeft verzet. In Januari.
1940 werd hy benoemd tot lid van den
Raad van Nederlandsch-Indië, een be
noeming die groote voldoening schonk,
zoowel io Indië als in het Moederland en
in het bijzonder in Den Haag. waar hij
een reeks van jaren woonachtig was en
waar hij zich tal van vrienden had ge
maakt.

Raden Ario Adipati Soejono, zoon van
een Regent van Toeloenganoeng, werd
pp 31 Maart 1886 te Toeloengagoeng ge
boren. HU bezocht daar do eerste klas
sen van de lagere school; de hoogere
klassen doorliep hij te Soerabaia, waar
hij ook de H.B.9. bezocht en waar hij
met succes van deze inrichting eindexa
men deed.

Geboren uit oen Regentenfamilie,
wenschte ook hij het Nederlandsch-Indi-
sche Gouvernement te dienen en hij liet
zich inschrijven aan de, toenmaals be
staande, afdeeling van het gymnasium
Koning Willem IH te Batavia, welke in
richting opleidde voor het groot-ambte-
naor.sexamon. Met goed gevolg legde hij
In 1908 dit examen af. Kort daarop trad
hij in Gouvernementsdienst en wel bij
het Binnonlandseh Bestuur. Na enkele
lagere rangen te hebben bekleed, stelde
men hem ter bosehikking van den assis

tent-resident van Magelang. Als zoodanig
bekleedde de heer Soejono de functies
van mantri-politie en van assistent-we-
dono. In 1911 werd hij henoemd tot we-
dono van Kedojo, in Blitar, en in 1914
tot wedono van Pare. Reeds in 1915 volg
de zijn benoeming tot Regent van Pasoe-
roean, welke voorname functie hij tot
1927 bekleedde. Van 1920 tot 1930 was de
heer Soejono, met onderbreking van cir
ca anderhalf jaar. lid van den Volksrtiad
waarin hij zitting had als vertegenwoor
diger van den Nederlandach-Indlschen
Vrijzinnigen bond, bet zgn. associatie
verbond.

In 1930 vertrok Soejono naar Neder
land met een studieopdracht, welke, of
schoon zoo ruim mogelijk aangegeven,
voornamelijk lag op het gebied der land-
bouw-economie. TUdens deze studie-op

dracht was hij in Juni 1930 ook aange
wezen als technisch adviseur van de Re-
geeringsgrocp der Nederlandsche delega
tie voor de arbeidsconferentle te Genève
en in September van hetzelfde Jaar werd
hij aangewezen ais plaatsvervangend lid
van de Nederlandsche delegatie bij de
Assemblee. In 1931 keerde hij terug naar
NcdcrlandBch-Indië cn kreog toon weder
om zitting in den Volksraad,
Drie jaar later vertrok de heer Soejono

opnieuw naar Nederland ten einde daar
de functie te beklecden, eerst als plaats
vervangend lid en sedert Januari 1939
als gewoon Ifd, van de Nederlandsche de
legatie bij het Internationaal rubber re-
gulations committee. Van 1927 tot '30 en
van 1931 tot '34 was de heer Soejono
tevens lid van het College van Gedele
geerden uit den Volksraad, In Juni I93S
werd hij aangewezen nis technisch advi
seur van de Regecringsgroep der Neder
landsche delegatie bU do arbeidsconferen-
tia te Genève. Verder was hij in de jaren
'86 en '37 lid van do commissle-Rutgors
voor de economiache samenwerking tus-
schen Nederland en Nodorlandsch-Indië.

Wij moeten ons gaan beperken in het
toch ai reeds beknopte overzicht van dit
rijke en werkzame leven, maar wij willen
toch ook nog releveeren, dat de heer
Soejono deel heeft uitgemaakt van de
Nederlandsch-Indische groep bij de Union
interparlementaire en wel op de confe
renties van Juli 1930 in I-onden, Augus
tus 1938 In Den Haag en in dezelfde
maand van het daaropvolgende jaar in
Oslo, Sinds October 1936 was de heer
Soejono ondervoorzitter van de te Am
sterdam gevestigde rubber-stichting, wel
ke zich speciaal bewoog op research-ge-
bied.

In October 1938 vertrok hij naar Ne
derlandsch-Indië, in opdracht van üe
Nederlandsche regeering voor het maken
van een oriëntatle-rels, speciaal betref
fende den toestand van de inheemsche

rubbercultuur. Tijdens zijn vele functies
en zijn lidmaatschap van den Volksraad
hebben vooral landbouw-oconomic, onder,
wijs en Blnnenlandscb. Bestuur de aan
dacht van den heer Soejono gehad. HU
vertoefde weer in Den Haag toen op 10
Januari 1940 zijn benoeming afkwam tot
lid van den Raad van Ned. Indië in de

plaats van prof. dr. R. A. Hoesein Djaja-
dlningrat. Toen hU met de „Dempo" In
Februari van dat jaar naar Indië vertrok
kon hU nog niet vóórzien dat zijn verblijf
aldaar van zoo korten duur zou zijn. HU
wist Londen te bereiken, waar hij, zooals
reeds gezegd in de Re^eering werd op
genomen.

Wanneer wij op den levensweg van
Soejono terugzien, op de vele hooge func
ties welke hU heeft vervuld en waarin
hij zich geheel heeft gegeven in het be
lang van de groote gemeenschappelijke
Lationale zaak, dan mogen wij in zUn
arbeid, juist op dit oogenblik, de geluk
kige manifestatie zien van de Rijksge
dachte, door hem uitgedragen niet op
het gebied der persoonlUke en politieke
ambities, maar op dat van het algemeen
welzijn, dat hij, zonder luidruchtige leu
zen, in den meest positieven en opbou-
wenden zin. heeft gediend tot op den
laatsten dag van zijn vruchtbaar leven.
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