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nieuwe strneÉuiir deisi Rijkisi
De actueele ontwikkelingen in Indiö

hebben veel stof doen opwaaien, zoowel
hier te lande als in den vreemde. Bij al
de tribulaties, die de geesten de laatste
weken hebben bezig gehouden, is het
kernpunt, waarom tenslotte alle meenin
gen en geschillen zich bewogen, de ver
houding van het Oostelijke gebiedsdeel
tot het moederland en, ruimer gezien, de
gansehe structuur des Rijks, Wij zijn een
nieuwe aera binnengetreden ,met nieuwe
ideeën en nieuwe levensvormen. Deze

hervormingsgedachten openbaren zich
vooral ook op staatsrechtelijk terrein.
Met oude voimen en ook met ouden In

houd wordt gebroken.
Nochtans is het onjuist, de problemen.

ontwerp was, na behandeling in den
Volksraad, door do Tweede Kamer aap-
genomen. Het had echter slechts een
zeer beperkte strekking. Waar het om
ging waren punten van practijk. De her
zieningen betroffsn alleen technische
verbeteringen, die sinds de laatste be
langrijke herziening der Indische staats
regeling van 1925 wenschelijk gebleken
waren. Ingrijpende wijzigingen in de ver
houding van Indië tot het moederland
waren er niet bij betrokken.
Voor het overige waren het voomame-

lijk slechts lieden uit wetenschappelijke
milieus en uit regeeringskringen en ken-

- ners van Indië, die het vraagstuk van een
diepgaande hervorming bespraken. Niet

De aaustaande Rykseonferentie
en haar TOorgeseliicdeni§ I

y

die wij ons thans stellen in een door
eigen leed gelouterde sfeer, te beschou
wen als geheel nieuwe vraagstukken.
Reedr vóór den oorlog was er een stroo

ming, die om vernieuwing riep in de ver
houdingen. Maai' wei is het «juist, dat
door de tragische gebeurtenissen der af-
geloopen oorlogsjaren, die stroomingen
zijn geactiveerd. Man is wakker geschud
en heeft open oog gekregen voor gerecht
vaardigde verlangens en gevoelens van
anderen. Men heeft meer besef gekregen
van wat er wrtmg in de oude verhoudin
gen en wil hieraan verhelpen door dras
tische herziening.
Al is dus het vraagstuk van de herzie

ning van de structuur des Rijks niet
nieuw in den letterlijken zin, -wèl nieuw
is de kracht, waarmede hot vi-aagstuk
wordt aangevat en het zichzelf stelt.

Op het oogenhlik van den verraderlij
ken inval der Duitschers in Nederland,
in Mei 1340. was bij de Eerste Kamer aan
hangig een wetsontwerp tot wijziging
van do Indische staatsregeling. Dit wets-

in de laatste plaats stelde men in Indië
hierin belang.
Het ondei-werp van een in te stellen

Rijksraad vormde reeds eenlge jaren
vóór den oorlog stof tot dagbladartikelen
in de Indische pers.
De bezetting van Nederland door de

Duitschers bleef in deze niet zonder In
vloed.

Doordat H.M, de Koningin en het Ka
binet zich te Londen hadden gevestigd,
bleef weliswaar het opperbestuur in
functie, doch Indië was in materieel en
personeel opzicht vrijwel op zichzelf
aangewezen. De inmenging van het Plein
In vele en velerlei zaken van intern-Indi

sche strekking had men de laatste jaren
in Indië zeer onpleizierig gevonden.
Hierin was het grootste deel van de Ne-
derlandsche pers in Indië het met de in-
heemsche stroomingen wel eens. De
Duitsche bezetting maakte aan dezen toe
stand een einde.

De bevoegdheid van het Nederlandsche
parlement om in vele zaken uiteindelijk
te beslissen, word een doode letter. De
Irrdische overheid kon door de omstan
digheden geen rekening en verantwoor

ding meer afleggen voor de Staten-Gene-
raa! en zoo verplaatste in feite het

zwaartepunt zich naar den Volksraad, al
bleef uiteraard in rechte de Gouverneur-
Generaal niet verantwoordelijk voor dien
raad. De Londensche regeering beperkte
zich in dezen tijd voornamelijk tot de
buitenlandsche betrekkingen.
Zoo groeide daar ginds het besef,

dat men redelijk wél eigen zaken kon
beredderen. En met dit groeiende besef
van eigenwaarde groeide ook het verlan
gen naar staatsrechtelijke heiwormingen.
In den Volksraad kwam dit meermalen
tot uiting. Van Indonesische, doch. ook
van andere zijde drong men aan op her
ziening van het bestel, welke zou stroo-
ken met de feitelijk gewijzigde omstan
digheden. Anderen evenwel — en in de
eerste plaats de Indische regeering —
wezen er op, dat prlnctpleele wijzigingen
in dat tijdsgewricht onaanvaardbaar
waren. Het gerechtvaardigd ai'gument In
deze was, dat een verandering der struc
tuur van het Koninkryk pas in behande
ling genomen kon worden, wanneer ook
het Nederlandsche volk vrijelijk zijn in
zichten kenbaar kon maken.

De Commissie Visman.

In Mei '40 was in Indië bij den Volks
raad eerf motie aanhangig gemaalct,
waarin de Regoerlng werd verzocht met
het opperbestuur In overleg te treden In
zake verderen staatkundigen uitbouw
van Nederlandsch-Indië overeenkomstig
art. 1 der Grondwet.

Deze motie kwam in Augustus 1940 in
behandeling. De Indische Regeering nam
toen het standpunt in, zooals boven uit
eengezet. Anderzijds echter deed zij, toe
gevende aan den op Haar uitgeoofenden
druk, een concessie. ZQ zegde toe een
commissie te zuilen vormên, die een on
derzoek zou instellen naar de heerschon-
de verlangens op staatkundig gebied.
En Inderdaad werd bij Gouverncments-

boslult van 14 September 1940 een „com
missie tot beatudeoring van stantsrcohte-



lijke hervormingen" ingesteld. Deze com
missie kreeg tot taak te onderzoeken de
wenschen en opvattingen „bij de ver
schillende landaarden, lagen en standen
in de Nederlandsch-Indische gemeen
schap", „op het terrein van de staatkun

dige ontwikkeling van Nederlandsch-
Indië — zoowel ten aanzien van het cen

trale regeerapparaat als ten aanzien van
de gedecentraliseerde bestuursvoering —
en de daarmede samenhangende positie
van de diverse bevolkingsgroepen".
Van dit onderzoek moest deze com

missie een „beredeneerd verslag" uit
brengen, omkleed met beschouwingen,

die genoemde wenschen en opvattingen
duidelijk zouden mbken „en op de con
sequenties daarvan ten aanzien van
staatsbestel, wetgeving en maatschappij
(zouden) wijzen."
De commissie diende tevens in baar

onderzoek en studie te betrekken „de
mogelijkheid en consequenties van de in
stelling van een Indisch burgerschap en
van een vervanging van de benamingen
„Inlander" en „Inlandscb" door andere
termen in de wetgeving."
In deze commissie werden benoemd:

Tot lid tevens voorzitter : Dr. F. H.

Visman, lid van den Raad van Neder-
landsch-Indic;

Tot leden:

Mr. K. L. J. Enthoven, directeur van
het Departement van Justitie in Neder-
landsch-Indië;

Dr. Mr. Todoeng gelar Soetan Goe-
noeng Moeila, lid van den Volksraad;

Mr. Ir. Ong Swan Toe, tevoren inge
nieur bij 's Lands Waterstïiat te Palem-
bang, vervolgens te Soerabaja en daar
na Lid van het College van Gedeputeer
den van den Provincialen Raad van

Oost-Java;

R, A. A, Soejono, lid van den Raad
van Nederlandsch-Indië (later minister
zonder portefeuille te Londen en aldaar
overleden);

Prof, Dr, R. Soepomo, tevoren ambte
naar belast met het geven van onderwijs
in het adatrecht aan de Rechtshooge-
schooi en de Bestuursacademie, beide te
Batavia gevestigd, en sedert benoemd tot
hoogleeraar in het adatrecht; en

Prof. Dr. W. F. Wertheim, hoogleeraar
aan de Rechtshoogescbool te Batavia.

In deze commissie van zeven (inclusief

den voorzitter) zetelden derhalve drie

Europeanen, drie Indonesiërs en één
Chinees.

Zij werd door haar voorzitter geïnstal
leerd op 25 September 1940.

Koninklijke radiorede:
één jaar na den Duitschen inval.

Op 10 Mei 1941, één jaar na den inval
der Duitschers in Nederland en ongeveer
een half jaar vóór den Japanschen aan
val op Pearl Harbour en de Nederlaod-
sche oorlogsverkiaring aan Japan (6 De
cember 1941). hield H.M. de Koningin een
radiorede, waarin Zij toezegde de „aan
passing van de structuur van de over-

zeescbe gebiedsdeelcn en de bepaling van
. hun plaats in het Koninkrijk overeen
komstig de gewijzigde omstandigheden"
in overweging te zullen nemen.
Op 16 Juni 1941 kondigde de gouver-

neur-generaa! van Noderlandsch-Indie,
Jhr. Mr. A. W. L. Tjarda van Starken-
borgh Stachouwer, bij de opening van de
volksraadszitting, krachtens koninklijke ,
machtiging, een rijksconforentie aan
over de herziening der structuur van het
Koninkrijk, bijeen te roepen aanstonds
na den terugkeer van de rcgeering in#
het Moederland. Hierdoor kreeg de ar
beid van de commissie-Visman het _ka-
rakter van een Indische voorbereiding
van deze conferentie.

Een verslag met een verleden.

De commissie-Visman bracht in De

cember 1941, juist twee dagen na onze
oorlogsverklaring aan Japan (6 Decem
ber 1941), haar verslag uit

graphischen weg was vermenigvuldigd.
Wegens het groote belang van dit

rapport heeft de Minister van Over-
zeesche Gebiedsdeelen besloten een her

druk hiervan het licht te doen zien, om
het in zoo wijd mogelijken kring hier te
lande en in Indië, waar, volgens den Ja
panschen radio-omroep, alle Nederland-
sche hoeken zijn vernietigd, bekendheid te
verschaffen.

Dit is inmiddels geschied. De tweede
druk verscheen te New York in 1944 en

is thans verkrijgbaar, bij de Rijksuitge
verij te 's-Gravenhage.

In hot eerste deel geven verschillen
de medewerkers een beschrijving van de
ontwikkeling van Indië tusschen den
eersten en den tweeden wereldoorlog. Het
tweede deel bevat het eigenlijke verslag
en verstrekt een overzicht en groepeering
van de in Indië levende wenschen, als
mede een uiteenzetting van de conse
quenties daarvan,

In haar verslag heeft de commissie
een zekere 'beperking in acht genomen

Aller oogren rieliten zich op Indlë!
Incidenten ginds, vérgaande meeningsverschillen en bewogen vergaderingen

hier. Gekleurde perscommentaren uit alle hoeken der wereld!

Den achtergrond van de bloedige incidenten op Java en het gerucht rond
Soekarno vormt de kwestie van den toekomstigen status van het Oostelijke
Gebiedsdeel van ons Koninkrijk.

De huidige status 'van Nederlandsch-Indië moet herzien worden. Dat staat
voor allen vast. Doch hoe en in hoeverre? Hierover loopsn de gemoederen
warm. Daarenboven klagen sommigen, dat er nog steeds niets gebeurt. De
eeuwige klacht trouwens van aile voortvarenden en ontevredenen.
Doch tvat er reeds precies is geschied, welke punten reeds zijn vastgelegd

inzake het aanstaande statuut van Indië en nopens de procedure voor de her
ziening der heerschende verhoudingen, hiervan weet men door de bank zeer
weinig.

In een tweetal artikelen zullen wij voor den lezer schetsen de preliminairen
tot de herziening der structuur van ons Koninkrijk. HU zal dan zelf tot ooi--
deelsn in staat zijn.
In dit eerste ai'tikel zijn samengevat de jongste ontwikkelingen in deze tot

het begin van den oorlog in Indië.

Althans is dit, nu reeds klassiek en
beroemd geworden, verslag dat een wis
selvallige historie achter den rug heeft,
op dien dag gedateerd. Het werd ge
drukt, toen de Japansche vloot reeds
koers zette naar Nederlandsch-Indië,
Het rapport bestaat uit twee deelen.

De druk van het eerste deel viel nog in
December 1941, die van het tweede deel
in 1942. Het is het laatste groote boek
werk, dat de landsdrukkerij in Batavia
afleverde vóór de Japanners de hoofd
stad bezetten,

Men zond een belangrUk aantal exem
plaren «aar de Regeering te Londen en
aan verscheidene Nederlandsche en Ne

derlandsch-Indische vertegenwoordigers
.buiten Nederiandach-Indië. Blijkbaar zijn
deze alle In getorpedeerdey schepen te
recht gekomen. Alle behalve één
exemplaar, dat te Washington werd ont
vangen !

De Regeering te Londen nam konnis
van het verslag, nadat dit langs photo-

door de onderwerpen der centrale orga
nisatie en der verhouding tot het Moedei--
land, alsmede de verhouding tusschen de
bevolkingsgroepen in Indië tot den
hoofdschotel te maken. De wenschen
inzake de gewestelijke, regionale en lo
cale organisaties zijn slechts verwerkt
voor zoover zij samenhang vertoonden
met de centrale organisatie, T.



Frasrmeiiteii
door G. A. van Bovene, hoofdredacteur „Aneta"

In een tijdsclirift als „Het Indisch
Nieuws" kan ik er zeker-van zijn, niet
alleen sympathie te vinden voor al onze
rijksgenooten In dejOost, maar ook be
grip van hetgeen daar vroeger heeft
plaats gevonden en hetgeen daar nü ge
beurt!

Voor deze weck zou ik hier achtereen

volgens drie fragmenten aan U willen
voorzetten.

Ik zou U ten eerste iets willen zeggen

over het Indlë, zooals het was, tot vlak
vóór de komst der Japanners.

Dan wil ik U, als tweede fragment,
Iéts geven over h^t Indië, zooals het leed
onder den druk der Japanners. Dat leed
duurt óp dit oogenblik helaas nog altijd
voort en behoort zoo snel mogelijk te
worden opgeheven. Elk uitr is te lang.
En ten slotte iets over de toekomst,

Indlë T66r de Japanners kwamen

werden paraat gemaakt,alle maatregelen
werden genomen in den geest van de be
volking en naar de sfeer van het land.
Nederland en Indiü bleven allebei de tra
ditie volgen, waarin zij gezamenlijk zoo
veel hadden bereikt. En gedurende de
drie maanden van strijd onmiddellijk na
Pearl Harbour, is gebleken, dat hierdoor
wederom groote resultaten werden be
reikt.

Tot op den dag van Pearl Harbour, on
danks de militaire voorbereidingen, die
met kracht waren aangevat, — was Indië
lieflijk en rustig. Er was een groote
Eaamhoorigheid, wij wisten allemaal,
wèlk gevaar dreigde en Z.H. de Mangkoe-
negoro. die helaas gedurende de latere
bezetting is gestorven, waarschuwde de
bevolking van het Mangkoenegorosche
rijk, dat de suiartste onderdTuhking zou
volgen, wanneer eenmaal de Japanners
op Java zouden komen.
Wélk gevaar dreigde, was algemeen be

kend, Maar Indië vertoonde hetzelfde

beeld van stilte en rust.

Dit is niet in tegenspraak met de be
richten, die ge allemaal hebt gehoord over
de intensieve voorbereidingen, die tegelij
kertijd gaande waren. Het bestuur in
Indië, — de Nederiandsche en Inheem-
sche corpsen, — wieten alle maatregelen
zoo te nemen, dat ze begrepen werden.
Alles, wat er gebeurde, geschiedde in
overleg. In de regentschapsraden, In de
raden der gemeenten, in den Volksraad
en overal, waar leiders der gemeenschap
bijeenkwamen, was eenstemmigheid, Er
werden loopgraven gemaakt en maatre
gelen tegen luchtbescherming genomen.
Mannen en vrouwen van eiken landaard

werkten mee, er werden meer militaire
oefeningen gehouden dan ooit en onze
vloot was voortdurend in een staat van

paraatheid doch de bevolking bleef
rustig. Zij werd niet opgehitst, doch ge
waarschuwd. Zij werd toegesproken In
den geest van de itdat, de tradille, zij was
daardoor in staat, om aJlea te verwerken.

Ik geloof, dat onze methode de juiste
is geweest. Want er zal wel niemand zijn,
die wii betoogen, dat de huidige toestand
van chaos die hier en daar thans is

ontstaan, voor de Inhecmsche bevolking
" bijzonder gelukkig is. Noch voor eenige
andere bevolkingsgroep. Noch voor de
gehecle wereld.
Ik geef U alleen de /eitcn, zooals ze

waren, tot vlok voor de oorlogsverklaring,
die komen moest. Vrouwen en mannen

Wanneer de geschiedenis van den Pa-
cifio-oorlog geschreven wordt en alle
factoren hekend zijn, zal zeker worden
vastgesteld, dat ons verzet onder meer
beslissend was voor hel lot van Austra

lië. Ook behoeven wij niet te wachten op
don geschiedschrijver om reeds nii te
kunnen vaststellen, dat wij, In de troebele
sfeer van dit moment, zeer zuiver staan

en tegenover de geheele wereld kunnen
verklaren, dat wij geen enkele seconde de
belangen van de bevolking uit het oog
hebben verloren. Ik noem U in dit ver

band twee punten :

ten eerste zijn alle Nederlanders teew-

men met de /nheemschen gebleven. Op

hun post. Met inzet van hun leven.

ten tweede werd bepaald, dat alle ver

nielingen, die bij de komst van den vij

and zouden worden toegepast, uitsluitend

die objecten zouden betreffen, die niet

voor de Inheemsche bevolking schadelijk

zouden z^n.

Ik kan deze punten gemakkelijk aan
vullen. Ge behoeft er alleen maar aan te

denken, hoe alle Nederlanders, die geble
ven zijn, de „zwartste onderdrukking"
hebben ondergaan met alle Xnheemschen,

die zich standvastig daartegen poogden
te verzetten, en hoe zij, die dit hebben
overleefd, onmiddellijk weer gereed zijn,
opnieuw te beginnen. Als kun slechts de
kans gegeven wordt.
Vandaar mijn stelling, dat er niet be

hoeft te worden onderbandeld of gede
batteerd over de vraag of de Nederlan
ders in Indlë moeten terugkeeren.
Want zjj zijn daar nimmer wèg ge

weest. Het Indië, dat wij allen hebben
gekend, werd geschonden, het werd in
een sfeer gedrongen, waarin het zich niet
thuis gevoelde.
Maar het werd niet voorgoed verminkt,

juist, omdat wij bij elkaar bleven. Het
zal herrijzen, zooals thans Nederland
bezig is te herrijzen. Het zal groot-
scher zijn dan ooit, het zal, in geheel
Azië, een voorbeeld blijven van welvaart
en rust, zoodra wij weer de bevolking
zelve en haar leiders bereiken, zoodra wij
weer kunnen voortgaan met den opbouw,
waaraan wij gezamenlijk bezig waren.
Hel tempo ia een zaak voor de Rijks-
conferentie.

De Japansche sfeer moet worden opge
ruimd. Want het is de Japansche sfeer,
die nog altijd baar invloed doet gelden.

In dit verband wil ik afrekenen met het
begrip „koloniale sfeer", dat ergens in
dezen tijd weer uit de rommelkamer is te
voorschijn gehaald.
Deze koloniale sfeer, (daaronder meen

ik te moeten begrijpen een neiging tot
onderdrukking, een bejegening, die onbe
hoorlijk en onbeschaafd was, een ver
houding van heer tot slaaf, van ondeJ>
drukker tot onderdrukte,) bestaat niet
onder democratische verhoudingen. Zij is
togen den Nederlandschen geest.
Deze sfeer bestond in Indië niet voor

Pearl Harbour, zij bestond niet geduren
de den strijd tegen Japan en zij is er
zeker ook nu niet meer. Wèl zou men
kunnen zeggen, dat Soekarno met zijn
aanhangers bezig is te pogen de onder^
drukking van den Japanner voort te zet
ten of te bestendigen en aldus een dic
tatuur in te voeren, die verdacht veel
lijkt op de ergste onderdrukking, die ooit
ergens werd toegepast
Is niet reeds ook een Engelsch gene

raal daarvan het slachtoffer geworden ?
De berichten mogen verward zijn en

wellicht. te fragmentarisch, — ze zijn
toch niet zoo verward en onvolledig, dat
ge' er niet uit kunt opmaken, dat de
Soekarnisten geen stem van verzoening
aan het woord laten. En ook zult ge
hebben gezien, dat er noch van orde en
rust, noch zelfs van systematisch vrij
laten der krijgsgevangenen sprake la
Behalve in woorden.

Indlë onder Japanscbcn drnk

Ik kom aan mijn tweede fragment
Japan meende tot taak te hebben, geheel
Azië — en zelfs de geheele wereld, —
onder zich te brengen, Er zou geen
andere stem meer zijn dan de Japansche.
Iedereen zou in de „welvaartssfeer" der
Japanners worden betrokken. Alleen
Japan wist, hoe dat gebeuren moest,
"Vraag nu maar eens aan de Filiplno's,

hoe zij over het experiment denken.
Vraag het ook maar, straks, aan die

Jnheemschen in Indië, die aan den lijve
hebben gevoeld, wat bet beduidde, om
met Japanners te leven. Ge krijgt er niet
spoedig de kans voor, want een deel van
hen is reeds vermoord en een ander deel

komt, als het aan de Soekarnisten zou
liggen, niet aan het woord.
Maar wat we weten, is genoeg. Wij

weten, dat — zooals generaal MacArthur
het eens in een persconferentie uitdruk
te, — ;,de Japanners hebben gewerkt als
-nioÜBn om zich in te graven" en alles
hebben dienstbaar gemaakt aan hun
oorlogszucht en hun onverbloemde eigen
belangen, Zij hadden niet noodlg om het
bestuur uit te oefenen door tusschen--

komst van het Inheemsch bestuur, zij
hadden alleen slaven noodig, die werden
weggelokt onder schoone beloften. Zij
hebben geplunderd en de klok in Jndie
eeuwen willen terugzetten.
Toen hun einde kwam, hebben zij ge

tracht om hun teleurstelling om te zet
ten in verraad. Hun plannen lagen ge
reed. Zjj lieten een- „republiek" uitroepen
en kozen als haar leider een vijand der
Nederlanders, een vijand der geallieerden
en een vijand van elke noimale evolutie.
Zij kozen Soekarno, den man, dien ik
zelf heb hooren verklaren, dat Mij geen
enkele vreemde overheersching zou aan
vaarden, doch die na Pearl Harbour de
eerste was, om zich bij een Japansche
overheersching aan te sluiten
Indië heeft, met zwijgende, met sttJIs

kracht, zich tegen den Japanner verzet. ■M
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Met heeft zijn leed gedragen. Het wacht
nu op de kans om zijn welvaart te zien
torugkeeren en tot geregelde toestan
den te komen.

Wij en zij hebben nu geduld en wijs
heid noodig en aan hen. die thans de
verantwoordelijkheid moeten dragen voor
besprekingen, voor regelingen, die in
deze weken worden gehouden en getrof
fen,. moeten wij ook-fcrocht toewenschen
om zoo spoedig mogelijk da kern der be
volking te bereiken.
Indië heeft den Jnpanschen druk moe

dig. eerbiedwekkend en krachtig doot^
staan. In drie en een half jaar heeft
Japan natuurlijk niet kunnen verwoesten,
wat in eeuwen werd opgebouwd, ook al
hebben zij dan als „mollen" gewerkt.
Maar nü moet tndië de kans hebben,

om zoo snel mogelijk van de lucht, die
de vijand heeft achtergelaten, te worden
bevrijd. De manier, waaroj^ dit gebeurt
is niet alleen een probleem voor Neder
land. Het is ecp. wereldprobleem en wij
staan thanr in het volle licht. Wij kun
nen dit licht verdragen ; — sterker, hoe
meer licht, hoe heter.
Er Ic, ook na hetgeen de Nederlanders

en. de Inheemschen tezamen droegen
ntefs, waarvoor wij ons behoeven te
schamen. Wij spelen alleen in de kaart
van Japan en zijn aanhangers en wij
verspelen dey eerbied van het buitenland
door thans vergoelijkend over een vroe-
geren tijd te spreken, Nederland had een
goeden n.aam als mogendheid In 't Verre
Oosten. Wij kunnen dien eerbied alleen

behouden door juist thans te toonen, dat
wij ervaring hebben en wetenschap. Wij
moeten juist nu het hoofd niet kwijt
raken, juist nu toonen, dat ook wij hier,
in het Westen, door veel leed hebben ge
leerd wat nog noodig is, om een vol
maakte gemeenschap te stichten. De
Duitsohers kregen ons bier niet klein,
omdat zij stuitten op een harde, door
traditie gevormde kern. Zoo moet ook
Japan, ondanks zijn harde werken en
ondanks zijn listige plannen met een
„republiek" ontdekken, dat Nederland
zich ook daarginds een monument heeft
gebouwd, waarin de traditie van Neder
land en je adat dér Inheemschen de
grootste rol hebben gespeeld.

Het derde ft'agment

En als derde fragment nu iets over de-
toekomst. Neem den bundel berichten

van de laatste weken. Door het gebrek
aan papier hebben de dagbladen daarvan
slechts een deel kunnen opnemen.
Er zijn hiaten en er zijn veel wonder

lijke. welhaast ongeloofelijke incidenten.
Hierdoor wordt het moeilijk om ons het
geheel thans voor te stellen. Maar toch
kunnen we enkele lijnen nu alreeds zien.
Wij hooren, dat op Sumatra alles rus
tiger gaat. -Wij merken, dat Borrieo vrij
wel geheel is gekalmeerd, voorzoover dat
noodig was. Ook beginnen wij te vermoe
den, dat men op Java de kern der bevol
king spoedig zal bereiken. Helaas niet
zonder strijd.

Een blik op de kaart overtuigt ons,
dat Indiö groot is. Onze herinnering ver
telt ons, dat hot „zachtste volk der aar
de" zeer vatbaar is voor gerucht. In een
lahd van stilte ie alle gerucht sterker
hoorbaar dan elders.'Berichten worden
daar gedragen door den.'wind. Deze
hahwr angin kunnen gevaariyk zijn. wan
neer zij niet door andere berichten wor
den achterhaald. India verkeert dus nu.

voorzoover het de buitengewesten betreft,
in een sfeer van overgang en ik heb
groot vertrouwen in de mogelijkheden,
die daar spoedig zullen blijken. Wat Java
aangaat, ook hier sullen wy slapen.
De bevolking is «ie£ vergeten, wat Ne

derlanders gedurende de bezettingsjaren .
tegelijk met hen hebben ondergaan, -Zij
is niet vergeten, hoe rustig het was voor
de vijand kwam. Zij wil den vredé en de
Javaan is natuurlijk tot bespreking be
reid. Hij zal zich misschien, zooals wij,
op het oogenblik lichtelijk verbazen over
de wijze, waarop deze besprekingen zijn
Ingeleid. Maar hij aal gelooven, precies
als wij, aan den goeden wil en aan den
uitslag. Hij zal, zooals wij, begrijpen, dat
we, na den ramp van de Japansche over-
heersohin-i, een nieuwe periode van wel
vaart kunnen bereiken. Op 'grond van
ons verleden, op grond van het leed deij

laatste jaren, zoowel hier als ginds,
kunnen wij er zeker van zijn, dat ook
het buitenland ons zal erkennen en be
grijpen.
Het gaat alles niet vlug. Dat is waar.
Maar tóch vlugger dan ge wel denkt.

Want réods nu klaart de sfeer op. reeds
nu weten we en merken we, dat <ie,.padi
onhoorbaar blyft groeien en dat er weer
welvaart zal beerschen en weer plannen
kunnen worden gemaakt.
Het i s een geheel andere sfeer dan

de Westersche, waarin thans een nieuwe
en betere toekopist wordt geboren.
Laat ons vertrouwen, dat de offers, die

wij de vorige week hebben herdacht, niet
vergeefs zijn gebracht.
Laat ons zeker zijn van een toekomst,

waarin Oost en West wederom tezamen

zullen gaan.
Tezamen en haast elkaar.

YledeJilcuid fmJkt

Bndië de fumd doOF de lueht
Op tisn November a.s. zal het eerste

vliegtuig een proefvlucht malton naar
Nederlandsch-Indiö. Post en passagiers
zullen vervoerd worden

Simpel berichtje in de dagbladen; sim
pele aankondiging van een gebeurtenis,
die toch zoo enoml belangrijk is.
Onze gedachten gaan terug. Onze

herinnering verwijlt bij dien gedenk-
waardigen dag In den jare 1924, toen
Van der Hoop en zijn wakkere beman
ning in de kleine Fokker stegen. De
kleine Fokker, nu met veel kunst en
vliegwerk omgebouwd voor deze kracht-
prestatie; extra benzinetanks, extra voor
raden.

En dan het afscheid op Schiphol.
Schiphol, een grasveld en een paar ge

bouwtjes. Duizenden zijn aanwezigi hon
derdduizenden, neen. millioenen leven
mee . -

Het eerste vliegtuig naar Indië.
De tijd gaat verder. Op 25 September

1930, na nog een aantal proefvluchten,
opening van den regelmatigen vliegdienst
op 'Indië. Eén vliegtuig In de veertien da
gen. F VII toestellen, die 12 dagen over
de reis doen en 500 kg. bagage kunnen
meevoei'en. Amsterdam—Athene—Alex-
andrië — Karachie Bangkok — Singa
pore — Batavia. Twaalf dagen, een won
der

Nog vorder. Reeds één jaar later (1
Oetober 1931) den wekelijkschen dienst
Nu met Fokker's F XII, die 82 vlieguren
noodig hebben en er tien dagen over

Do Nederlandsch-Jndische lAichtmacht.
liet personeel van de NederUiyidsch-Indische hichtstrjjdkrachten wordt momer.teol
in Amerika geschoold. Onder het personeel zijn ook Indonesiërs. Op de foto een

Indonesisch piloot zign lesvHegtiUg.
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De F Vila, één der eerste typen waarmede de K.L.M. op Sndië vloog.

doen. Nederland — Java, per reis vijf
passagiers door de lucht. De „Konink
lijke Luchtvaartmaatschappij voor Neder
land en Koloniën" onder haar energieken
directeur, den heer Plesman, krijgt een
wereldfaam. Ononderbroken, wekelijk-
sche verbinding. Het vertrek van Schip
hol, dat langzamerhand zijn aanzien van
„luchthaven" krijgt, veroorzaakt ai min
der opwinding dan het vertrek van de
10.05 trein Amsterdam—Den Haag.
Verder: wij schrijven December 1933.

Achttien December, een. koude dag.
Schiphol verkeert in koortsachtige op
winding. De „Postjager," die de Kerst-

post op tijd in Indië zou brengen Is on
derweg uitgevallen. De heer Plesman be

looft Nederland zijn Kerstpost tóch op
tijd in Indië. De ..Zilvermeeuw" zal zijn
recordvlucht maken, ook deze machine
is een der paradepaardjes. In vier dagen
naar Indië ! Ongeloofelijk ? Ja-, maar
niet onmogelijk; voor de K.I^M. is niets-
onmogelijk.
De zware machine wordt naar buiten

gerold. Proefdraaien der motoren. Een
der Wasps slaat af. Draait aarzelend 'n
paar slagen, slaat weer af. iRiotorstoring.
Zal de opzet mislukken; geen Kerst

groet naar Indië ?

Een andere machine wordt naar buiten

gerold. De „Pelikaan", een normaal iijn-
vliegtulg van de Indië-route. Proefdraai
en der motoren. Alles O.K.

Voor vrij
Contact.—

In vier dagen, vier uren en veertig
minuten naar Indië. De Kerstpost is op
tijd. Smirnoff, Soer, Grosveid, Beukering;
de Kerstpost is op tijd.
Niets is onmogelijk voor de K.L.M....

12 Juni 1935, haifwekelijksche dienst
met de Douglas D.C.2. Elf passagiers,
vijf en een halve dag, 60 vlieguren.
Tweemaal in de week neemt een pi

loot van zijn vrouw afscheid: „Ik breng
een aapje voor je mee, En een kokos
noot !" Tweemaal in de week flitst de

seinlamp van het stationsgebouw op
Schiphol, nu 'n wereldluchthaven, die de
vergelijking met het buitenland kan door
staan. Met de regelmaat van de klok
naar Indië. Met de regelmaat van den
wekker, klaagt de langslaper, die in
Athene het vertrekuur wel wat heel
vroeg gesteld vindt. Vertrek te Athene
zoo en zoo laat, vertrek van Bagdad zoo
en zoo laat. De luchtlijn Nederland —
Indië is de langste der wereld, en de
snelste, en de comfortabelste. Uw ver
zorging aan boord is gelijk aan die van
een luxe-hotel. U slaapt van Schiphol

naar Tjiiiiitan. Of tenminste, U kunt sla-
pan. U doet dat niet. U kijkt naar de
Akropolis, naar de Pyramidcn, naar 'de
woestijnruiters, naar de gouden tempel,
naar de boerenkooibosschen van Sumatra,
naar Uw vrienden op Tjiiiiitan....

Twee jaar later; driemaal in de week
starten de twoomotorige Douglas D.C.3
machines met elf pasragiers aan boord
naar Indië. Vijf en vijftig vlieguren, vijf
en een halve dag. Sneller dan de Impe-
rial Airways, sneller dan de Air .Pranee.
Dan komt de oorlog. In den beginne

wordt de lijn Amsterdam — Batavia:
Napels — Batavia (van 1 September '39
tot 22 Juli 1940) en weer later: Lydda —,
Batavia, maar als de bom in het Verre
Oosten ook is gebarsten, moet al het
werk in Februari 1942 worden stilge
zet.

Sneller dan ooit

En nu : tien November 1945. Weer zal
oen eerste vliegtuig naar Indiö vertrek
ken, Weer een proefvlucht. Het vlieg
tuig ? Een viermotorige Douglaslucht-
reus genaamd D.C.4,, alias C54. alias R5D
44 passagiers, kleedkamers, buffet. 25 %
sneller dan de DO 3, vier maal zoo groot!
De maatschappij ? Noen, niet de K.L.

M.p nog niet. De nieuw opgerichte Ne-
derlandsche Regeerings Luchttransport
Dienst (Netheriands Government Air
Transport) heeft de supervisie. De K. L.
M. is echter als „contractor" aangesteld
en zal uit dien hoofde de exploitatie en
technische uitvoering voor haar reke
ning nemen. De regeering verkreeg de
beschikking over een veertiental DC 4's
van Amerika en deze machines zullen
op de Indië-route worden ingezet. Even
tueel ook nog een aantal Lockheed
„Consteliations" die reeds door de K. L.
M. besteld zijn, speciaaal ten behoeve van
de Transatlantische verbinding. . .i

m;:
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De Douglas O 6!, (DC k) op Sohiphal.
Hiermede zal de Indië-l^n fteropend worden.
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De Lockheed „Oonstellation",

waarvan de K.L.M. er vier heeft aangekocht.

L-oopt alles volgens de plannen, dan
aal het volgende schema worden afge
werkt: op 10 November vertrek van het
eerste vliegtuig, dat twee weken later
weer in Nederland terug verwacht wordt.
Men ziet, hoewel de tocht zelf in twee
dagen gemaakt kin worden — voorloopig
echter rustig aan in vier — wordt deze
eerste reis geen recordjagerlj.

Op 24 November vertrekt dan het
tweede vliegtuig, het eerste in den regel-
matigen dienst. Vier dagen later het
volgende enzoovoorts. Dit schema wordt
veertien dagen volgehouden, daarna drie
maal per week <ook veertien dagen), en
respectievelijk vier, vijf, zes maal per
week, totdat met Ingang van 1 Februari
1946 de dagelijksche dienst bereikt is.

Een speciale commissie, waarin ver
tegenwoordigers van den commandant
der Luchtstrijdkrachten (I,SK>, den re-
repatrieeringsdienst, den directeur-gene
raal van den Rijksluchtvaartdienst en
van de K. L. M. zitting hebben, is inge
steld speciaal om alle mogelijk- en moei
lijkheden te bestudeeren, die met de In-
dië-route verband houden. Hierdoor is 'n

bevredigende coördinatie der krachten
tnogelijk.'

Er zal weer luchtpostverbinding, Ne-
derlandsehe luchtpostverbinding met Ne-
derlandsch-Indië zijn. De repatrieering
der landgenociten, die zoo lange jaren in
de Interneeiing gezucht hebben, zal door
de lucht kunnen geschieden. Belangrijke
regeeringspersonen zullen snel naar
Indië kunnen reizen. Snel ? Ja, ook al
zal de DC 4 er in het eerste jaar nog
vier dagen over doen, met gebruikma
king van de zgn. „slip crews", die op de
tusBchenstatlons de vliegtuigen van hun
collega 's kunnen overnemen, wordt de
reisduur reeds tot twee dagen bekort. De
eventueel in te zetten „Constellationa"

doen er met hun kruissnelheid van 420

Geluiden

km. (maximun : 540 km.) zeker maar
twee dagen over.

Hoe de toestand is van de vliegvelden
onderweg en van die in Indonesië is nog
onbekend. Kolonel B. G. van Os van
Delden, die behalve leider van den re-
patrieeringsJTcnst, ook nog K. L. M.-
officiai is, heeft op zijn tocht naar Bata
via, een studie gemaakt van de vlieg-,
velden onderweg. Op dit oogenblik zijn
daarover echter nog geen gegevens be
schikbaar.

Ik snuif den geur op van versch brood,
die me uit de open deuren van een bak
kerij tegemoet komt en ik denk; typisch
Hollandsch. Ik herken dien geui:. van
vroeger, van den verloftijd. Dez'e geur
hoort hier, speciaal in dit land, zooals
ook fondants en kiespijn voor mij ieta
specifiek Hollandsch beduiden. Niet dat
er geen bakkerijen zijn in Indië en an
dere landsn, met hun overal toch eendere
lucht van pas gebakken brood, maar er
zijn van die dingen; klanken, geuren,
vergezichten, die typeerend ztjn voor een
bepaalde streek, deel uitmaken van de
sfeer, die er heerscht en daarom elders
niet opvallen of er dissoneeren. Zoo zijn
het vooral geluiden, die voor mij Indië
beteekenen: klanken, die enkel daar vol
maakt tot hun recht komen. Geeft hier

de radio wat gamelan-muziek, dan vind
Ik die bepaald leelljk, want die past hier
niet in dit koude, nuchtere land, die
klinkt niet in een gezellige, Hollandsche
huiskamer, die leeft hier niet. Maar
daar

„Tjllültan" en „Kebajaran", de belde
Bataviaasche vliegvelden worden ge
bruikt, maar in hoeverre zij beschadigd
zijn, valt ook nog niet met zekerheid te
zeggen,

„Schiphol" moet wat de gebouwen be
treft practlsch van den grond af weer
opgebouwd worden.' De gemeente Am
sterdam legt bij den wederopbouw een
prijzenswaardige activiteit en voortva
rendheid aan den dag. Nieuwe startba
nen worden aangelegd (a. raison van een
half millioen gulden per stuk), een
voortreffelijk geoutilleerd stationsgebouw
zal verrijzen. Vóór September 1946 zal
men zich echter nog met improvlaaties
moeten behelpen.

Als donkere, wanstaltige reuzen steken
de bergen of tegen de koud-blauwe
nachtlucht met haar milliarden sterren.
Koel maanlicht ziivert over de heuvels,
zilvert over de vlakte, waar ver de licht
jes pinkelen van een kleine stad.

Stilte van duizend teere geluiden:
tjirpende krekels, het ruischen van bam
boe en dan, helder opeens, de klank van
een gamelan uit een nabije dessa. In de
zoelte van den nacht is het feest van de
bruiloft één eentonig en toch diep-melo-
dieus lied. Uit bewegen van handen ont
staat langzaam een dans: een lichaam
gaat leven en wordt tot een soepel, lenig,
rhytmisch bewegen op de klanken van
een fluit, die de gamelan zacht begeleidt.
Rondom zitten de donkere gestalten in
het duister der boomen en kampong-
huisjes gehurkt te luisteren en kijken
naar dit spel dat dansend gespeeld wordt
in het licht van de maan. Spel van klank
en beweging, dat voor ons, Westerlingen,
die het zoo slecht begrijpen, één einde
loos herhalen is. Maar toch, bekoord
door sfeer en geluiden, droomen we even

weg naar een rijk, dat nooit het onze
kan zijn: den geest van het Oosten.
Uren duurt het feest, uren, terwijl de

wind huivert door de bladeren en lich'

wolkenschepen varen langs de maan. En
als er eindelijk een zwijgen komt, is het
of er klanken blijven zweven van die
eentonige melodie, die geen begin heeft
en geen slot.

En de kosten ? De N.G.A.T, wordt op
commercieele basis ingericht. Als de
route de normale „sprongen" van onge
veer 2000 km, kunnen worden aange
houden, dan betaalt U, als U zoo geluk
kig bent voor een zoodanige luchtreis tn
aanmerking te komen, 1750.— gulden.
De groote concurrentie, die op dezen lijn
zal ontstaan (behalve de Engelsche en
Fransche maatschappijen, zullen waar
schijnlijk ook twee Amerikaansehe in
hun „at'ound the world service" een
deel van de Indië-route opnemen) zal
echter, naar men verwacht, deze exhor-
bitante prijs, vrq spoedig doen dalen.

V.

Holland beteekent voor mij nuchter,
zakelijk, hard leven; Indië droom en
romantiek. Vandaar misschien, dat de
geluiden, die me hier opvallen, dagfclan-
ken zijn. terwijl die uit Indië hooren In
den avond of nacht.

Waar kun je ergens zoo gezellig een
oigel hoore^ spelen als in het drukke,
volop levende Amsterdam? En al klinkt
de muziek niet altijd heel mooi, met een
lach neurie je een oud, bekend wijsje
mee, terwijl je beonen gehoorzaam de
maat overnemen. Als vanzelf grijp je
ndar wat kleingeld, je bent je moeilijk
heden vergeten, want hier, in het hart

f 4 «r /nuK'Ifnit.-..a: /.WBHUnMI

'  ■ . ,i.r



■ 'n
'•'•f
' H.

'(n
.  ♦'.I

van een werkende, nuchtere stad, klinkt
luidruchtig een iied, dat hoort in het
licht, dat hoort bij een lach en dat je
je zorg doet vergeten.

Heel anders spreekt de nacht tot je,
vooral de Indische nacht. Hiér weet ik
alleen het lugubere gieren van den wind
om het huis op stormige nachten iaat in
den herfst; en uit Indië... oh, de Indi
sche nacht lééft van geluiden, teere en
heldere en alle maken de stilte intenser
stil. Luister maar eens naar dien éénon
roep: „Saté!"... en dan niets meer, tot
daar weer die uithaal is: „Saté!"... en
'weer... en weer, tot het plots een tijdlang
zwijgt. De kleine saté-man heeft een
klant gevonden. Hij zet zijn beide man
den neer, die hij met een juk over zijn
schouder draagt en bij het licht van een
kleine petroleumlamp worden boven een
arang-vuurtje, dat hij bij zich heeft, de

saté's knappend bruin geroosterd; op
een bordje of in een pisangblad wat
heete sambaisaus en het maal is gereed-

„Saté! saté! saté!" zachter,
.steeds zachter, tot de roep eindelijk weg
sterft stiite overal.

Ma,ar lang duurt het niet. Er zijn meer
verkoopers in den avond en weldra klinkt
een ander, bekend geluid: ketok-ketok...
ketok-ketok... ketok-ketok...: de Chinees
met zijn bamih-karretje rijdt voorbij:
klanken cn een zwaaiend lichtje, dan is
het weer donker en stil.

Ai die kleine geluiden uit dat verre,
andere land, geluiden die hooren in de
sfeer, die daar heerscht, die je niet los
daarvan kunt denken, al die geluiden
hebben een diepe bekoring, waarvein je

je nooit meer kunt ontdoen, wanneer je
die eens hebt ondergaan.

Scherp nog herinner ik mü de sensatie
van dien nacht in de bergen, toen plots
stilte en rust werden gebroken door
snelle, helle slagen als op een hooge
gong. Het vreemde, felle rhythme ener
veerde en joeg op, wekte een onrust en
angst, die ik nog nimmer had gekend.
Intuïtief onraad beseffend, lag ik met
wijd-open oogen te luisteren naar de
steeds jagender slagen, die naderden,
naderden tot... er klonk roepsn, kreten:-
brand!

En ik begreep.
De tong-tong werd een geluid sjs alle

andere geluiden, een klank, die hoort bij
den Indischen nacht en die ik lief heb
om de sfeer, die hij wekt, de sfeer van
het donkere Oosten,

C. T.

MODiP:INIE STIROOlMlilNIGiN iii de Maleische Letteren
„De Maleische Literatuur is dood!", aldus begint Hans Over-

beck, kenner der Maleische letteren als weinig anderen, een
van zijn boeken over de Maleische letterkunde. En inderdaad
geeft deze uitspraak, zij het ook in ietwat gechargeeiden vorm,
voor de oude. klassieke literatuur en dan vooral voor de actieve
beoefening daarvan, de huidige situatie wei ongeveer weer.
Deze voornamelijk in de 17e eeuw tot stand gekomen en sinds
dien niet meer essentieel gewijzigde literatuurvorm heeft im
mers voor de Maleisch lezende Indonesische intelllgentia haar
aantrekkelijkheid wel in belangi-ijke mate verloren. 'Wel heeft
het Kantoor voor de 'Volkslectuur —
toentertijd nog de Commissie voor de
Volkslectuur geheeten — in de aan-
vangsperlode van zijn werkzaamheid,
omstreeks het tweede decennium de
zer eeuw, verscheidene van deze oude
werken, niet zelden In eenigszins ge-
castlgeerden vorm, laten drukken en
onder de bevolking verspreiden, ter
wijl ook Inheemsche uitgevers, vooral
te Singapore, zich wel op dit gebied
bewogen hebben (zie afb.), een popu
lariteit — dit in tegenstelling met de
klassieke Javaansche letteren In het
Javaansche taalgebied — heeft dit
literatuurgenre zich onder het huidige
Maleische of Maleisch lezende publiek
niet weten te veroveren. Wordt dus
deze oude, overgeleverde letterkunde
— althans het betrekkelijk weinige,
wat hiervan in druk verschenen en
voor het inheemsche publiek bereik
baar is — heden ten dage nog wel
gelezen en genoten, haar bloeitijd van
actieve beoefening kunnen wij in elk
geval wei als definitief geëindigd be
schouwen. ZooaJs wij reeds terloops
opmerkten, heeft de omvangrijke en
uit cultureel oogpunt stellig belang
wekkende, klassieke Maleische lite
ratuur na haar uiteindelijke vormge
ving een verstarringsproces onder
gaan. Vernieuwende stroomingen, op
een enkele exceptie na, ontbraken ge
heel. Deze uitzondering, waarvan een
zekere evolueerende invloed had kun
nen uitgaan, werd gevormd door een
alleszins merkwaardige figuur, die in
de eerste helft van de vorige eeuw
een vernieuwing der Maieisehe lette
ren beloofde in te zetten, doch blijk
baar zoo weinig tol zijn tijdgehooten
heeft gesproken, dat hij na zijn dood
geen schooi bleek te hebben gomaakL

Wc doelen hier op Abdoeilah ibn
Abdoeikadir Moensji, Abdoeilah de.

O^llumineerde pitrjUui -islt een fjelithogrcLfeerd
lialeisch werk, sooals dese in de vorige eettw
hf? inheemsche uitgevers — veelal te Singapore

e» Penang — veracheixm.

Taalloeraar, die op Malakka in Engelscheh dienst werkende,
groote belangstelling had voor al wat de Europeaan bracht en,
van begeerte gloeiend om zijn landgenooten daarvan deelgenoot
te maken, steeds opkweon voor de verheffing van hun geeste
lijk peil. Hij schreef, iets geheel nieuws, een autobiografie (zie
afb.), benovens twee reisbeschrijvingen vol interessante details.

Mocht ondertusschen deze eerste modernist in het Maleische
literaire leven voor zijn landgenooten dan ai te vroeg zijn ge
komen, eenige decennia na zijn dood begonnen toch, hoewel
aanvankelijk zeer schuchter, de eerste symptomen van vernieu

wing zich kenbaar te maken. Als de
voornaamste schakel in de zich nu
Inzettende evolutie-reeks moeten we
stellig de inheemsche pers beschou
wen. Reeds omstreeks het midden van
de vorige eeuw begonnen, aanvanke
lijk alleen op Java, de eerste inheem
sche dagbladen en periodieken te ver
schijnen, waarvan ais oudste wel do
reeds In 1855 te Solo verschijnende
„Bromartani" kan gelden, spoedig ge
volgd door de „Bintang Soerabaia" in
Java's eerste handelsplaats.

Hoewel deze inheemsche pers aan-.
vankelijk, in Westerschen zin, nog
weinig journalistiek van aard was en
zich ook nog zeer sterk naar de tra-
ditloneele stijl richtte, moet men haar
toch beschouwen als de hoofdpoort,
waardoor de geest van vernieuwing
langzaam maar onweerstaanbaar in
het doornroosje-slot der Maleische let-
tererpwlst door te dringen.

Geleidelijk aan begon zich naast de
omslachtige, traditioneele, schrijfwijze,
vol van verouderde, nietszeggende uit
drukkingen, vreemde woorden on de
door de ouderwetsche literatoren zoo
gaarne gebezigde Arabische tournures,
een veel vlottere, hoewel niet zelden
weinig verzorgde stijl baan te breken.

Ook in de keuze der onderwerpen
zien wij deze bladen allengs een an
dere koers inslaan. Naast de bijna uit
sluitend aan de klassieke geschriften
ontleende feuilletons gingen ze even
eens moderne romans in afleveringen
bevatten. Deze pennevruchten, die
een sterke beïnvloeding dor Wester-
sohe joufnaiistlek en foman-literatuur
verrieden, bieken aan den smaak van
het publiek te voldoen. Al spoedig
gingen ze dan ook, althans in de Ma
leische organen, geheel de plaats van
het ouderwetsche feuilleton innemen.

Het behoeft uiteraard geen betoog,
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dat deze baanbrekers der jong-Ma-
leische romanliteratuur, veelal in
een weinig correct Malelsch, soms
zelfs in een plaatselijk dialect ge
schreven, den toets van een lite
raire orltiek naar Westersche
maatstaven, zoowel naar inhoud
als naar.stijl, nog allerminst kon
den doorstaan. Gelijk elders, waar
een- heele samenleving zich voor
een universeel ingezette evolutie
ziet geplaatst, zien wij bij deze mo
derne romannetjes nog maar al to
vaak, dat men, in een zoeker naar
nieuwe onderwerpen en vormge
ving, zich naar voorbeelden richtte,
die naar hun gehalte zich hier
maar al te weinig toe leencn. Iets
dergelijks ziet men b.v, ook in
Egypte, waar veel minderwaardige
literatuur, grootendeels van Fran-
sche origine, van de persen komt.
Kortom, er kwam allerlei Schund
op de markt, en in groote hoeveel
heden.

Bovendien verschenen, naast deze
voornamelijk op het erotische af
gestemde schrifturen, ook wel po
litieke publicaties, waarvan door
gaans de groote felheid van inhoud
allerminst bevorderlijk kon worden
genoemd voor een natuurlijke
staatkundige evolutie der Indone
sische volkerengemeenschap. Het
Is in dit verband dan ook slechts
te zien als een loffelijk Initiatief,
dat de Regeering zich verplicht
achtte hier in te grijpen, om te
trachten, deze wel rijk vloeiende,
doch niet immer even kristalhel
dere bron in betere banen te lei
den. Zij deed dit door middel van
het reeds even vermelde Kantoor
voor de Volkslectuur {Ingesteld in
1908), dat zich tot taak stelde, de,
zoowel door het Westersch als het
Inheemseh onderwijs eik jaar aangroeiende massa van lees-
lustlgen — het percentage alphabeten zal tegenwoordig overi
gens de 10% nauwelijks overschrijden — van goede en bovenal
goedkoope lectuur te voorzien, om zoodoende de bovengenoom-
de, gelukkig doorgaans vrij prijzige, „literatuur" terug te
dringen.

Het moet dit, aan verdiensten toch reeds rijke, instituut als
een zijner grootste successen aangerekend worden, dat het
hierin volkomen is geslaagd. Pogen tegenwoordig Chineesche
uitgevers de markt nog wel eens met minderwaardige boekjes
te vergiftigen, de smaak van het publiek blijkt toch wel zoo
ten gunste der Volkslectuur-uitgaven te zijn gekeerd, dat deze
geschriften gemeenlijk slechts een ephemeer bestaan is bescho
ren. Aanvankelijk zich grootendeels tot het uitgeven van klas
sieke teksten bepalend, (in Latijnsche letters, waar de andere,
door de inheemsche uitgevers .verzorgde uitgaven bijna uitslui
tend In Arabische karakter werden gelithografeerd, zie afb.),
is Volkslectuur er reeds spoedig toe overgegaan, de meest be
kende werken uit de Nederlandsche en de wereldliteratuur
door vertaling en bewerking voor een Malelsch publiek toegan
kelijk te maken. Zoo werden boeken als Oltmans'
„Schaapherder", Kievit's „Dik Trom" en „Het Ge-
helm van een Canadees", Been's „Leven van
Tromp", Curwood's „Kazan de Wolfshond", Malofs
„Alleen op de Wereld", de „GulUver" van Swift.
Mari-yat'a „Pieter Simpel", werken van Tolstoy,
Dickens. Dumas, Felix Dahn, Shakespeare's „Koop
man van Venetië" en nog verscheidene andere ook
voor den belezen Indonesiër spoedig goede beken
den. Tenslotte stelde Volkslectuur zich ten doel

Pagina uit de inheemsch

Tenslotte

e uitgave der autobiografie
Van Abdoellah. Slechts de twee eerste bladzijden
— voor ons de laatste, daar het Arabische schrift
van rechts naar links wordt geschreven — werden

aldus geïllumineerd.

ten de literaire pen op en zonden
hun geestesproducten naar het
Kantoor der Volkslectuur. Deze
stroom van Inzendingen bleef ge
staag aanhouden. En zoo kon met
het volste recht worden gezegd,
dat hiermede de grondslagen wa
ren gelegd voor een, nu gezuiver
de Nieuw-Maleische literatuur, die
in zich de kiemen van verdere ont-,
wikkeling borg. Opmerkelijk ia,
dat deze moderne Malelsch schrij
vende auteurs grootendeels geen
eigenlijke Malelers zijn (zie ktiar-
tje), maar Javanen, Bataks, Am-
bonneezen, enz. Waarschijnlijk zijn
er zelfs zeer weinig eigenlijke Ma
lelers van- Bious en Sumatra's
Oostkust onder, wèl verscheidene
Mlnangkabausche Malelers van
Sumatra's Westkust.

Voor- onze smaak ook belang
wekkend te noemen is het drie-
deellge reisverhaal „Melawat ke
Barat" („Kennismaking met het
Westen," 1930—1932) van den bo-
vengenoemden journalist Adl Ne-
goro, waarin hij In een vlotte, jour
nalistieke stijl een beschrijving
geeft van zijn reis naar Neder
land cn de overige landen van
Europa.

Vooral deel II met uitvoerige
schetsen over ons land vermag
onze belangstelling te wekken.
Naast deze onderhoudende en leer
zame opstellenbundel noemen wij
nog het amusante, min of meer
het detective-genre benaderende
„Mentjaharl pentjoeri anak pera-
wan" (Wie heeft het meisje ge
schaakt ?". 1932) van Soesman
wiens aardige novelle „Kasih ta'er-
laral" („Liefde Iaat zich niet schel
den," 2e dr. 1931) wij hier tevens
even willen vermelden.

' Legendarisch van inhoud is „Blntang Minahassa" (De Ster
der Minahassa", 1931) van Hersevien M. Taulu, waarin een
oude, schilderachtige legende uit de Mlnihassa verdienstelijk
wordt weergegeven.

Bij deze korte opsomming moeten we het laten. Wie verder
belangstelt in de voortbrengselen van deze nieuwste Malelsche
letterkunde verwijzen wij naar de artikelen „Moderne Ma
lelsche Literatuur" door Prof. Spat en „Malelsche Romans"
door Prof. Gonda, resp. in de jaargangen 1929 en 1934 van het
Koloniaal Tijdschrift, waarin verdere titels en korte inhouds
opgaven voorkomen, terwijl ook PTof. Drewes in zijn artikel
„Oud en Nieuw In de hedendaagsche Indonesische Letterkunde"
in de Gids van 1931 en Dr. Hooykaaa in zijn boek „Over de
Malelsche Literatuur", Leiden 1937 (blz. 186—193), belangwek
kende bijzonderhden mededeelen.

(Wordt vervolgd.)

door het uitschrijven van literaire prijsvragen en
het toekennen van premies voor de beste manu
scripten, onder de jonge intollectueelen den wll tot
schrijven te stimuleeren, om zoodoende de in ver
starring ondergegane Malelsche letterkunde tot
nieuw leven te wekken. Dit streven is nu met vol
ledig succes bekroond- Een aantal, voprnatnelijk
uit de onderwijzerswereld gesproten, auteurs vat-

De gebieden waar het SSaleisch als moedertaal wordt gesproken.
Als lingua franca wordt het in dén geheelen AroMpel gebruikt.
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DE'OLIE-EILANDEU VAN DE WEST.

Ëen merk-waaFdige

{M>-cPiA>lxe££itu}
Tan Ing. Loman

in den Jare 1908

Ingenieur Loman is een waar 'profeet
gebleken, In den jare 1908 deed hij een
voorspelling over de Kiekomst van Cu-
ragao, die reeds enkele jaren later door
de feiten ia bewaarheid.
Dat was op een lezing, die hij op 11

Mei van genoemd jaar hield • voor de
groep Suriname van het Algemeen Ne-
derlandsch Verbond te Paramaribo over:
De toekomst van Curacao ais Nederlana-
sche wereldhaven in West-Indië.
Men deelde toentertijd in het algemeen

zijn optimisme niet.
„Evengoed als Singapore het middel

punt der kustvaart van den omliggenden
archipel en de grootste overscheephaven
van Oost-Azië is geworden — aidus ing.
Lioman in diens rede van een halve eeuw
terug — zal het mogelijk zijn Curagao te
maken tot stapelpiaats van Columbia,
Venezueia en Haiti en tot overscheep
haven voor alle transatlantische lijnen,"
In dien tijd was het Panamakanaal

nog niet geopend; dat zou eerst in 1914
geschieden- Loman echter had een voor-
uitzienden blik. De natuurlijke haven
van Willemstad, de Annabaai, haar vei
lige ligging en ook een gunstige ligging
ten opzichte van het nabije groote vaste
land van Zuid-Amerika, voornamelijk
dan ten opzichte van Venezueia, waren
voor de Koninklijke Maatschappij tot
Exploitatie van Petroleumbronnen in Ne-
derlandsch-Indië aanleiding, om zich op
het eiland Curagao te vestigen.
Was Sint Eustatius de vervallen groot

heid, „de gouden rots" uit het verleden,
Curagao bleek het eiland met een gouden
toekomst!̂
De Bataafsche exploiteerde in Vene

zuela tWee oliebedrijven. Op 20 October
1916 richtte zij de Cura^aosche Petroleum
Maatschappij op met een kapitaal van
vier millioen, met het doel de verwerking
van de in Venezuela gewonnen petroleum
op Curagao te doen geschieden. De voor
bereiding der plannen duurde nog enkele
jaren en op 23 Mei 1918 nam het eigen
lijke bedrijf een aanvang, toen de eerste
kerosine en gasolie der Koninklijke Shell
op de Curagaosohe markt verscheen. Het
kapitaal was inmiddels tot 7H millioen
gulden vergroot. Op het aangekochte
verlaten schiereiland Asiento verrees een

stookolie-bunkerstation en een grootsch
opgezette moderne fabriek voor het raf-
flneeren der olie, getuigende van Neder-
landsche ondernemingsgeest en inge-
nieurskunde. Met de vestiging van het
petroleumbedrijf op Curagao in 1916 deed
de groot-industrie haar intrede in dit
deel der West-Indische gebieden.
Op 9 Maart 1925 werd de Curagaosche

Petroleum Industrie Maatschappij met
een kapitaal van 30 millioen te Wil
lemstad gevestigd, weike de rechten van
de C.P.M, overnam. Van dat jaar af dag-
tpekendo de geweldige uitbreiding van
het bedrijf. De destillatie van ruwe olie
steeg van 614,947 tot 1,870.442 ton. Als de
prins in het tooversprookje zou deze on-

derneming het eiland uit zijn slaap doen
ontwaken.

Als wij thans de balan.s opmaken van
het gebiedsdeel Curagao voorheen en
thans, dan kan men niet anders dan met

groote dankbaarheid op de afgeloopen
jaren van ontwikkeling en vooruitgang
terugzien. Een vooruitgang, phenomenaal
en ongekend in 's lands geschiedenis.
Curagao bezit thans de grootste raffina
derij ter wereld, een lichtend voorbeeld
van energieke ontplooiing en rusteloozen
arbeid, welke Nederlands naam ten goede
gekomen is, maar ongetwijfeld ook na
ijver zal hebben opgewekt bij andere
landen.

Armoede is in welvaart veranderd op
het eerst zoo eenvoudige eiland, dat een
staalkaart van nationaliteiten geworden
is, en waar duizenden hun werk vinden.

Jaarlijksche subsidie van het moederland
is in een overschot omgezet. Het ovei--
zeesch gebied in dtj Caribische zee kon
millioenen uitgeven jVpor verbetering en
moderniseering en zelfs een fonds voor
onverwachte tegenslagen stichten. Het
stadje, dat op het schiereiland Asiento
verrees, ontving ter eere van de Konin
gin-moeder dan naam Emmastad. Met
fierheid kan ons land neerblikken op het
door kennis en doorzettingsvermogen ge
stichte bedrijf. Het kleine eiland, met
een oppervlakte van 1/5 van Noord-
Holland en een bevolking van bijna 63000
zielen, bezit in Willemstad een wereld
haven, die Rotterdam en Amsterdam

over het hoofd gegroeid is. In 1912 ver
trokken er 410 stoomschepen, in 1938 was
dit aantal gestegen tot 6872, in totaal
een inhoud vertegenwoordigend van
41.635.399 M.3 bruto. Als onderdeel van de

C.P.I. Mij. werd in October 1918 de Cura-
gaosche Scheepvaart Maatschappij opge
richt, die een groot aantal tankoliesche-
pen en sleepbooten exploiteert.

De doorvoer van het eiland nzim van

53.259,000 kg. in 1914 tot'189,627.821 kg.
in 1938 toe. De uitvoer steeg van ƒ. 1541
in 1912 tot ƒ 187.197.397. Twaalf en half
millioen ton aardolie werd verwerkt tot

verschillende olieproducten. Een der be
langrijkste bronnen van Inkomsten zijn
de' loodsgelden, die in 1913 nog slechts
ƒ 34.461 hedroegen. Deze liepen later op
tot één millioen gulden!

Curagao heeft zijn eigen droogdok: het
„Koningin Wilheimina droogdok", zijn
smeeroliefabriek en blik- en kistenfa

briek. Het is bunkerstation en toeristen

haven tegelijk. Duizenden vreemdelingen
bezoeken jaarlijks, vooral uit Amerika,
het eiland.

Wel hééft de groote eenzijdige ontwik
keling van Curagao een schaduwkant, n,l.

. dat de geheele welvaart van één product
afhankelijk is. Niet ten onrechte heeft
Dr. Ir. P. Cohen Henrigues de oprichting
van een Curagao-Instituut bepleit,, ter
bestudeering van vele economische
vraagstukken. Want al is petroleum de
bron van alle welvaart van het eiland,

de vraag is gewettigd of dit zoo zal blij
ven, In een vorig nummer van ons blad
wees onze medewerker Macamba reeds

op de dreiging, die als een zwaard van
Damocles boven Curagao hangt. Een
dreiging, die wreede waarheid zou wor
den als Venezuela eigen olie zelf zou
gaan raffineeren!

Worden de belangen van andere indu
strieën en die van landbouw en veeteelt

thans wel voldoende behartigd, zoo kan
men zich terecht afvragen. En komen de
geestelijke behoeften — in vergelijking
met het materieele, l.c. de alles behecr-

Echende olie — niet in het gedrang? .
Eenzelfde vooruitgang als Curagao be

leefde het eiland Aruba, Waar een Amerl-
kaansche Petroleum' Maatschappij werkt,
die het eerst vrij onbekende eilandje
eveneens tot een welvarende plaats heeft
omgetooverd, waar 13 millioen ton olie
tot verschillende olieproducten worden
verwerkt. Ook dit eiland heeft een tijd
perk van grootsn bloei beleefd en is mèt
Curagao In het huidig tijdsgewricht van
groot belang voor de geallieerden ge
weest.

Zoowel de Nederlandsche Maatschappij
(De Arend), als de Amerikaansche (Stan
dard Oil) werken broederlijk naast elkaar
op Aruba. De op 29 Januari 1929 aldaar
opgerichte Lago Oil Company heeft 15
Maart dezes jaars haar mllliardste barrel
ruwe olie verwerkt sedert haar oprich

ting, San Nicolas, de hoofdstad, bezit de
grootste en meest moderne fabriek ter
wereld.

F. O. D.

\
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De ,koningin Emma" ponton-brug — Ouragao.
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miuians--
kabau
II (slot).

Eenige bewoners van de typische Mi-
uangkabausche huizen, op nevenstaande
foto, hebban zich voor deze vensters van
hun huizen te Taboe en Solok lateti'-kie-
ken. Ook de mamag, de oude-heer;'die
voor het huis staat, beeft het niet bene
den zijn waardigheid geacht,-zich te laten
vereeuwigen.
Geen wonder, dat hij trotsch op zijn

huis is, zoo sierlijk van bouw en zoo
rijk versierd met beeldhouwwerk. Elk
plekje van den voorgevel van deze huizen
is versierd en toch kan men niet van
overlading spreken, zoo behoerscht is elk
motief. Nu zijn dit ook wel een paar van
de allermooiste woningen.
Achter de ruimte, waar zich dus bet

familieleven afspeelt, ligt het gedeelte, '
waar zich de afzonderlijke slaapkamers
voor de gezinnen bevinden.

Mi»angk<ihatische hoemboeng
(TijatschuuT).

Uit: Indië in Beeld (A.N.W.B.)
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Een der ^raaiste ilfinanpkobausche huizen te Solok.

Uit: Indië in Beeld (A.N.W.B.)

vloer, die ook hier een paar voet boven
den grond ligt, kleinere oppervlakte heeft,
dan het raam, waarop het dak rust. De
stijlen van deze sierlijke padlsehuur
(loemboeng) staan dus schuin. Ook hier
is houtsnijwerk weer overvloedig toege
past bij de mooiste exemplaren. De wan
den zijn geheel gesloten, meest van ge
vlochten hamboe. De opening, waardoor
de.padi binnen gebracht wordt, bevindt
zich in den driehoek, gevormd door de
dakvlakken aan den achterkant. Slechts

een flinke ladder kan dus toegang geven
tot de bergruimte.
Het dak _van de loemboeng, zoowel als

dat van het huis is bedekt met een zeer

duurzame planten-vezelstof, idjoek, de
zwarte vezels van den suikerpalm. Om
het indringen van regenwater zoo veel
mogelijk te voorkomen, zijn nok en dak
randen soms met blik bekleed, wat de
duurzaamheid van het dak nog verhoogt.
Dit gaat soms wel een 40 jaar mee.

In het effen watervlak van den rustl-
gen vijver weerspiegeit zich het Moham-
medaansche bedehuis, de Moskee, die op
onderstaande foto is vereeuwigd; Een
breedgetakte waringin, de boom, waarin
volgens het oude volksgeloof goede gees
ten huizen, geeft een overvloed van
schaduw aan de omgeving. Slanke pal
men reiken tot boven de Misigit.
Zoo ligt menige, moskee in haar om

lijsting van tropischen plantengroei.
•Op de treden voor den ingang ziet pe

overal de sandalen der bezoekers staan,
want niemand mag de moskee betreden
met schoeisel aan en vóór de voeten goed
te hebben gereinigd in den waschbak
voor den opgang der moskee.

In het korte geschiedkundige overzicht
in mijn vorige artikel heb Ik reeds even
over den Islam gesproken. Deze gods-

De kielvormlg ingezonken noklijn ein
digt in twee spitsen, zoodat de dsikvorm
sterk aan een zeeschip doet denken.
Vaak zijn er twee daken als het ware
boven elkaar gebouwd. Beide eindigm
dan in een aoherp opwaarts gerichte
punt. Ook dit Is op de laatstgenoemde
foto goed te zien.
Niet minder kenmerkend zijn de rijst-

sehuron. Behalve de zadelvormige noklijn
is het meest opvallende bij deze gebouw
tjes de eigenaardigheid, dat de wanden
niet loodrecht staan, maar schuin naar
boven uitwijken. Dit komt doordat de UiaigM te Porf de Kook (Ut op de breédgetnktc Worinoin).

.  :.t-
He, '«a-L*jjéèk.



dienst is hier sterk verbreid door badji's
uit Atjeh, door de Podri's. De oude naam

van Atjch is Pedir.

De Padri's en de Adat.

De Padri-beweging werd in Minang-
kabau het eerst merkbaar gedurende het
Engelsche tusschenbestuur (1795—1819).
Een groot deel der bevolking was toen
reeds Mohammedaan, maai- de voor
schriften van den Koran werden niet

streng genoeg opgevolgd volgens het in
zicht van de. fanatieke Padri's, Boven

dien zijn ve/schillendo voorschriften uit
den Koran niet te rijmen met dé instel
lingen van het matriarchaat. Tegen het
godsdienstig drijven der hadji's verzette
zieh de partij, die geen verandering
wilde en vasthield aan de oude gebrui
ken. dus de adat-partij. Het is begrijpe
lijk, dat hiertoe de invloedrijke volks-
hoofdep behoorden. Hun gezag was im
mers een uitvloeisel van het moederrecht.

Deze partij riep de hulp in van het En
gelsche gezag, doch Raffles was niet bij
machte die te verieenen. Sterk heeft zich

toen de Padri-invioed uitgebreid- Van
een zuiver godsdienstige beweging, met
goede maatschappelijke tendenzen, als
bestrijding van het opiumkwaad, het
dobbelen en de hanengevechten, heeft ze
zich ontwikkeld tot een vrijheidsstrijd
tegen het koloniaal gezag.
Tot 1838 hebben de Padri-oorlogen ge

duurd, Eerst de verovering der laatste
belangrijke vesting, Bondjol, ± 23 k.m.
ten Noorden van Fort de Koek, vestigde
ons gezag voor goed in de Bovenlanden.
Toch duurde het nog tot 1857, eer men
het verantwoord vond verschillende mi

litaire posten in het binnenland in te
trekken.

Ik heb hier iets van de Padri-oorlogen
verteld, om eenigszins begrijpelijk te ma
ken de stuwende kracht, die voor dit
land uitgaat van den Islam. Nochtans
heeft men ook steeds krachtig vastge
houden aan de oude gebruiken, dus aan
de adat. En in de laatste tientallen jaren
brengt de jeugS, die te Fort de Koek,
Padang, Medan of op Java is gaan stu-
deeren, er in steeds toenemende mate
de Westersche ideeën. Deze zijn vaak in
strijd,, zoowe! met de adat als met den
Islam, Onder dezen Westerschen invloed
blijft de Minangkabauer echter meer zich
zelf dan de Menadonees en de Batak,
Wat ons in de toekomst van dit volk

doet geloovcn, is vooral de combinatie
van de rust, waarmede ze weten op te
treden en de vastheid van karakter, die

ze daarbij toonen.

Opvoeding tot zelfstandigheid.

Dit volk voedt zijn mannelijken jeugd
dan ook we! op op een wijze, die zelf
standigheid moet aankweeken. De jongen
mag al vroeg den nacht niet meer bij
moeder thuis doorbrengen, maar slaapt
in de soerau of godsdienstschool, waar
hij door ouderen wordt ingelicht onvtrent
godsdienst en adat. De moeder voedt haar
zoons dus slechts op zoolang zij nog wer
kelijk kind zijn, maar ook dan nog onder
minder gunstige omstandigheden, want
de goede gezinssfeer, die den West-
Europeoschen familiekring tot een der
beste opvoedingscehtra kan maken, ia

onder het matriarchaat vrijwel uitge
sloten, ^
Véel jongens verlaten zelfs al jong hun

dorp om in een soerau van een andere
plaats te gaan studeeren, zoodat ze pas
na jaren eens naar het familiehuis te-
rugkeeron.
Het schijnt, dat de geheele opvoeding

er op is ingericht hen al vroeg de wijde
wereld in te sturen. Geen wonder, dat de
Minangkabausche man in veie haven
plaatsen op Sumatra kleine kolonies heeft
gesticht. Daar passen zij zich weldra ge
heel aan de gewoonten van het land aan
en trouwen vaak met een vrouw uit die
landstreek. Zij zijn dan dus voor het ma
triarchaat verloren.

Een uitzondering vormt de groote ves
tiging op Malakka, waarheen geheele fa
milies getrokken zijn, reeds omstreeks
1600, en waar dan ook de moederrechte-
iijke maatschappijvoi-m is bewaard ge
bleven.

Het zou natuurlijk niet moeilijk vallen,
evenals bij andere volkeren, op verschil
lende mooie karaktertrekken te wijzen,
maar we hebben slechts gewezen op de
eigenschappen, die hen een invloedrijke
plaats onder de Indonesische volken doen
innemen.

De mooiste kant van het vrouwelijk
karakter, zooeils dat onder onze verhou
dingen tot uiting kan komen, heeft bij
het matriarchaat weinig kans. De vrouw
heeft voor haar volkomen ontplooiing
een eigen huiselijken kring noodig, waar
in zij dingen zelfstandig kan regelen.
Dat is onder het matriarchaat onmo

gelijk.
En nu nog iets over de spelen en ver

maken van dit volk.

Krijgertje spelen, tollen, verstoppertje
spelen, nabootsingsspelletjes, het lijkt
alles veel op onze kinderspelen.

Iets meer valt te zeggen over het vlie
geren, een vermaak, waar men ook op
Java zooveel van houdt en waaraan ook

de volwassenen deelnemen. Het touw

wordt met glaspoeder ingewreven en is
dan gereed voor het vliegergevecht. De

kunst is nu, het touw van een mededin
ger door te zagen. De vlieger van de ver
slagen partij is voor dan overwinnaar.
Bekend is ool^ een eenvoudig damspel,

maar niet het schaakspel, zooals bij de
Bataks.

Dobbelen en wedden hij gevechten
van krekels en vooral van hanen, komen
hier evenzeer voor als bij de andere vol'^'"
keren van den Archipel.
Tenslotte willen we nog iets vertellen

bij de foto van het schemidansen. Een
goede „mantjakker" moet een bekwaam
danser en een geoefend sportsman zijn.
Jarenlange oefening is een vereischte,
naast natuurlijken aanleg. De danssport
heeft ten doel het aankweeken van be-

heejsching, zelfvertrouwen, vlugheid en
behendigheid.
De donkere kleeding, de gespannen

gelaatsuitdrukking, . het korte, kromme,
blinkende mes, de kort afgebroken klan
ken, die de strijders nu en dan laten
hooren, geven aan het schermdansen een
eenigszins onheilspellend cachet en ver
schaffen tevens een blik op het karaJcter
van dit merkwaardige volk.

Menantjak, de parade met den uoet.
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In de oorlogsjaren heeft ook de perio
dieke pers in Curagao — evenals de in
ons vorig artikel besproken dagbladpers
— vooruitgang ̂ 'emaakt. Niet alleen is
zij In omvang,"inhoud en invloed toege
nomen, zij is ook meer „blijvend" ge
worden, Onvruchtbare experimenten zijn
minder veelvuldig geweest en het blijkt,
dat de toeneming inderdaad aan de be
hoefte beantwoordt. Hierbij mag niet
over het hoofd worden gezien, dat —
doordat het moederland geenerlel lees
stof meer bood — de kansen voor de Cu-
rasaosche periodieke pers gunstig waren,
doch anderzijds is de (Noord) Amerl-
kaansche periodieke pers voor het Cpra-
gaosche leven van grooter beteekenis ge
worden. Amerikaansohe unieke publici-
teitsmethoden werden niet minder dan

volmaakt. Het populaire Weekblad
„Time", weiielijksche samenvattende
commentaar der wereldgebeurtenissen,
komt op z'n hoogst — dank zij het vlieg
verkeer en gedecentraliseerde methode
van drukken — twee dagen later op de
Curagaosche tafels dan dat het zijn lezers
In New York bereikt. Dit biad heeft dan
ook op Curagao een abonné-aantal van
niet minder dan 500, hetgeen — gezien
de Curagaosche omstandigheden — een
zéér hoog aantal is.
De geïllustreerde weekbladen Life en

Look, het maandblad Reader's Digest (in
zijn Amerlkaansche en Spaanscbe edities)
worden op Curagao druk gelezen. Het
zelfde kan worden gezegd van het Cu-
baansche, geiilustreerde, weekblad Car-
teles.

Drie papiamentsche periodieken kent
Curagao,

De beide weekbladen van de roomsch-

katholieke Missie „La Cruz" én „La
Union" hebben een groote oplaag. Het
eerste is een nieuws- en familieblaadje
onder redactie van pater W. de Barban-
son. Het tweede een nieuws- en sociaal
blad onder leiding van den heer Constan
Cassiano en pater Willem Brada. Beide
beantwoorden zij. blijkbaar aan de (ge
ringe) geestelijke en intellectueele be
hoeften van hun uitgebrelden lezerskring.
Journalistiek staan zij op gering peil en
zij hebben den opgang der Curagaosche
pers nauwelijks meegemaakt.
Een papiamentsch maandblad, dat een

gezelligheids-taak vervult, „Guedelcra"
geheeten, staat op wat hooger peil, dat
evenwel voor een Europeesch-geaarden
iezerskring toch te laag ligt,
' Een veel gelezen NederlanÖsch week
blad is „Curagao", dat zich intensief be
zig houdt met de vraiagatukken van den
dag. Zijn inhoud is zeer ongelijkmatlf. Er
komen eenerzijds leesbare, interessante
en goed geschreven artikelen van poli
tieke of economische strekking in voor,
doch anderzijds kan het zeer dilettan
tische stukken bevatten. Het is een blad
van veelal onevenwichtige critiache ge
zindheid. Somfijds opbouwend, dikwijls
nijdig en onbeheerscht. Op velen werkt
het ala een roode lap op een, eenigszlns
vadsigen, stier, anderen gaan het schou
derophalend voorbij en weer anderen zien
er hun crltischon zin in verwezenlijkt.
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Periodieken

Dit blad — dat men als een niet-katho-
liek critisch orgaan zou kunnen ken
schetsen — zou, breed gezien, een nuttige
functie kunnen vervullen, ware het dat

het aan zijn scherpte dieper grondigheid,
waardigheid en meer zelfcritiek zou
paren.

Belangwekkender dan de weekbladen
zijn de met langer tusschenpoos verschij
nende periodieken.
Een van de beste bladen is ongetwijfeld

het maandblad „Neerlandla", dat onder
de even geestdriftige als zorgvuldige re-
dactioneele leiding staat van den heer
Willem Meijer, directeur van de Alge-
meene Middelbare School (het Poter
Stuyvesant College). Meijer is een geest
driftig man, goed vaderlander en kenner
van Oost en West. Al is „Neerlandla"
het orgaan van hel Algemeen Neder-
landsch Verbond, veeleer zou men het

een algemeen maandblad kunnen lioe-
men, een van de binden in Curagao, die
den moederlandschen toets zouden kun

nen doorstaan. De redacteur heeft kans

gezien, bij sommige intellectueelen de tro
pische Inactiviteit te oveiwionen en zoo
doende verkreeg hij een kleinen kring
van medewerkers, die met hun aan ac
tualiteit ot historie ontleende belangstel
ling, aan dit zestien bladzijden beslaande
maandblad, een cachet verleencn, dat
voor de West wel zeldzaam is.

Zoowel de Gereformeerde als de Jood-

sche gemeenschap bezitten hun eigen
periodieken, respectievelijk „De Gids" en
„Mikveh Jisraël" (de bron van Israël)
gaheeten. Het eerste wordt geredigeerd
door dominé Kroeze, het tweede door
rabbijn Is. Jessurun Cardozo. Beide bla
den bevatten veelal interessante artikelen

en zijn zeer leesbaar.
Het maandblad „Hou en Trouw" is een

jeugd-orgaan, dat geredigeerd wordt
door de fraters van Tilburg en met name
door den geestdriftigen kindervriend
frater Pldeüus. Een alleraardigst blad,
frisch en vroolijk geschreven, zorgvuldig
opgemaakt en zoo gaarne gelezen, dat
het — voor zoo'n kleine bevolking — een
zeldzaam hooge oplaag bezit: niet min
der dan ongeveer 4000 exemplaren!
Een aantal gestencilde school-, sport

en vereenigingsbiaadjcs gaan wij voorbij,
zonder dat wy zouden willen ontkennen,

dat zij in die kleine, familiale ""gemeen
schap die Curagao is, een, in hun soort,
belangrijke plaats innemen.
Een voortreffelijk blad is „Lux". Dit

één maal in de twee maanden verschij
nende, keurig uitgevoerde, blad staat on
der hoofdredactie van den bekwamen

pater Maurus Hulsman.' Het heeft een
redactie-commissie van katholieke intel
lectueelen. doch het staat gastvrij open
voor, andersdenkende schrijvers. Het be
vat een keur van leesbare, interessante,

op zeer goed peil st<uindG artikelen van
hlstoiischen, soclaal-economischen of re
ligieuzen aard en bij wijze "an poëtische
afwisseling pleegt het ook wel verzen
te plaatsen, hetzij van plaatselijke, hetzij
van Nederlandsche dichters.'

„De Stoep'' verschijnt op ongeregelde

tijden. Ongetwijfeld is dit Curagao's
merkwaardigste periodiek. Het is geheel
van letterkundigen aard. Opgericht door
den arts Christiaan Engels (de dichter
Luc. Tournier) en door dan dichter Frits

van der Molen (thans te 'New Tork bij
het persbureau Aneta werkzaam), heeft
het thans als mede-redacteur Hendrik de

Wit, den redacteur van het dagblad
„Beurs- en. Nieuwsberichten". Na den
val van Insullnde was „De Stoep" het

eenige vrije, Nederiandsche, letterkun
dige periodiek.
Er is nu ongeveer een dozijn nummers

van „De Stoep" verschenen. Deze zijn
van ongelijken inhoud. Sommige maken
een dilettantlschen indruk, andere (voor
al de latere) staan op behoorlijk en zelfs
boven middelmatig peil.
Eén geheel nummer werd gfewijd aan

vaderlandsche poëzie, een bloemlezing
die waarlijk kostelijk en kostbaar mag
heeten; een ander nummer bevat één

novelle (Het Gezicht van Penafiel) ge
schreven onder pseudo eh zeker wnnrdig
om ook In Nederland te worden gekend.
Andere „Stoepen" waren gewijd aan Cu
ragaosche en Surinaamsche letterkunde
in proza en poëzie en aan het werk van
Adriaan van der Veen. Jan Greshoff ver

leende zijn medewerking aan „De Stoep".
De Regeering en de Staten van Curagao
verleenden het blad (te) kleine subsidies.

Enkele bijzondere talenten werden door
dit blad ontdekt. Wij vermelden van deze
ontdekkingen met name den prozaïst
Wim van Nuland (pseudo van den pries
ter Möhlmann).

„De Stoep" is het — om velerlei reden
— waard in Nederland te worden gekend.
Naar wij meenen te weten, worden ten
deze thans stappen ondernomen.
Wanneer wij nu nog melding maken

van het jonge, felle, politieke orgaan
„Democraat" (orgaan van de jonge De
mocratische Partij), van het ,.Militair
en Politletijdschrlft" en van de „olie
bladen" „De Passaat" (Royal Dutch) en
„Esso News" (Standard Oll — Aruba),
dan meenen wij een volledig overzicht
van de in Curagao verschijnende bladen

' te hebben gegeven.

Voor een landje met nauwelijks 125.000
inwoners, waarvan, dank zij de voortref
felijke Nederiandsche bemoeiingen, slechts
2 procent analfabeet is (mét Uriigay het
laagste cijfer van het geheele westelijke/
halfrond! — Vereenigde Staten ongeveer'
4 procent; Hmti... 98 procent), doch
waarvan het intellectueele peil onverge
lijkbaar is met dat van het moederland,
strekt de situatie der Curagaosche da-
blad- en periodieke pers tot voldoening,
temeer daar deze situatie steeds gunsti
ger wordt.
Zy heeft het volste recht op moeder-

landsche belangstelling en het is niet
minder dan Nederiandsche plicht, dat
hier te lande kennis worde genomen van
de Curagaosche bladen. Wy bepleiten, dat
deze belangstelling zich uite in het ter
Iczipg leggen van de Curagaosche bladen
in onze openbare leeszalen en biblio
theken. Dit zal niet alleen der Curagao
sche pers ten goede komen, doch ook de
kennis van en de bolangsteillng vóór ana
kleine Ryksdeol in de West doen toene
men. Hetgeen steeds dringender nood-
zakoiy'k wordt.

MACAMBA.




