
WEST-INDISCHE TENTOONSTELLING
DOOR

JOH. F. SNELLEMAN.

In de laatste maanden heb ik veel kinderboeken in
handen gehad. Men zie daarin niet een begin van seniele
aftakeling: het was louter toeval, dat een aardige ver-
zameling van deze meerendeels „voor de lieve jeugd" be-
stemde en in de eerste helft der vorige eeuw verschenen
boekjes mij in bruikleen gegeven werd. Van het „Pren-
ten-magazijn voor de jeugd, door G. van Sandwijk" is
er een heele serie en in den vierden jaargang, van 1845,
vindt men een kaart van Suriname. Het tijdschrift heeft
namelijk een rubriek Aardrijkskunde, waarin een kleine
reiziger, Willem geheeten, aan zijne „geachte vrienden
Hendrik en Karel", die in het vaderland bleven, brieven
schrijft over zijne reizen langs en door alle landen van
de wereld. Ik vermoed dat dit larie is en dat de uitgever,
J. Schuitemaker te Purmerend, een onderwijzer hield, die
deze brieven met behulp van een aardrij kskunde-boek
samenstelde; zij dragen duidelijk het kenmerk van hunne
afkomst en iets persoonlijks bevatten zij niet.

In dit deeltje van het Prenten-magazijn schrijft Wil-
lem over de Nederlandsche bezittingen op de kust van
Guinea, over Java, de Buitenbezittingen en over Suri-
name, alles met kaarten en andere afbeeldingen in hout-
snede. De brief over de Nederlandsche bezittingen in
Amerika, want de reiziger komt ook op de eilanden,
is van 22 Mei, 27 Juni en 26 Juli 1845. Wat Willem
weet te vertellen, hadden zijn vrienden thuis ook kun-
nen lezen in des schoolmeesters boek; er is veel historie
bij, met jaartallen — waarvoor iemand dan toch niet
naar Suriname behoeft te zeilen — en vele cijfers, o.a.
de „zielen" van Paramaribo en de verdeeling in Chris-
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tenen, Joden en slaven. Maar ook enkele aardige op-
merkingen, zooals deze over het klimaat: „Sedert het
vellen van een menigte bosschen, vindt de wind meer
doorspeling en is het er niet zoo heet, terwijl dit en het
verbeteren van den grond deze kolonie meer gezond
maakt." En deze andere over den last dien de insekten
den mensch bezorgen: „muskieten, vampieren, wespen,
landmuggen, enz." Dat de vampier, de azé, de weer-
wolf, tot de insekten behoort, was nog niet bekend;
maar duidelijker wordt nu de mededeeling in de Ency-
clopaedie van W.-Indië, bl. 63, dat de azé allerlei vormen
kan aannemen en door kleine openingen binnendringen.

De poging om aan de jeugd een en ander te leeren
omtrent de Koloniën is dus niet iets bijzonders van
onze dagen. Daargelaten dat de vorm wat vervelend is,
de brieven saai en taai zijn, mag toch het denkbeeld
wel aardig heeten om aan jongens die nog kinderboeken
lezen eenig begrip te geven van den aard en de afkomst
der menschen die ginds wonen, van de natuur die hen
omringt, ook van de nederzettingen der Europeanen en
hun bedrijf. Jammer, dat de uitkomst niet was wat de
opzet bedoelde: de Kareltjes en Hendrikjes hebben uit
die brieven zoo goed als niets onthouden, en toen zij
volwassen waren, wisten zij evenveel van Suriname als
op den dag na hunne geboorte. Koloniën behooren,
evenals algebra en grieksch, tot de vluchtige zelfstan-
digheden. De proef is gemakkelijk te nemen, wanneer
men, na de voorstelling, twee rijen stalles naar den
foyer brengt, waar papier, potlooden en versnaperingen
moeten aanwezig zijn. In een uur tij ds schrijve ieder
daar op alles wat hij van Suriname of van Borneo weet.

In de Eerste Kamer heeft Van Kol den 15den April
1918 het volgende gezegd: „Aan de overzijde van het
Binnenhof is zoo juist de begrooting van Curacao aan-
genomen, maar wanneer daar eens iemand als school-
meester was opgetreden en de vraag had gesteld: noem
de in de Caraïbische Zee gelegen en aan Nederland
behoorende eilanden met de hoofdplaatsen, dan zouden
van de 100 leden waarschijnlijk zeer weinigen daarop
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een antwoord hebben gegeven. De onkunde omtrent
onze West-Indische koloniën in ons geheele land is
phenomenaal. Zelfs heeft eens een Minister, gelukkig al
vele jaren geleden, van die onkunde blijk gegeven door te
spreken van Curacao als de hoofdplaats van Suriname."

Dus is er in de periode die ligt tusschen 1845, toen
Schuitemaker te Purmerend noodig vond dat de jeugd
wat meer van onze koloniën zou weten, en het jaar
1918, toen Van Kol bovenstaand verwijt deed hooren,
al heel weinig voortgang geweest. Alles is bij het oude
gebleven, niettegenstaande de methode om belangstel-
ling te wekken voor het overzeesche Nederland niet
meer de bedaarde methode is van den ouden tijd; er
wordt een leven gemaakt dat doet denken aan het
ratelen der raderen eener zwoegende machine. We hebben
nu boekjes en boeken, tijdschrift- en dagbladartikelen,
lezingen en leergangen, vereenigingen, genootschappen,
commissies, films en prenten-portefeuilles, populaire
monografieën. En nog altijd is de belangstelling er niet.

Wat dan nu? Daar is het „Rapport inzake het onder-
wijs in de kennis van de Nederlandsche koloniën op
gymnasia, middelbare scholen en inrichtingen tot op-
leiding van onderwijzers hier te lande", vastgesteld op
30 Dec. 1918 en 2 Januari 1919. „Naar het oordeel
der Commissie moet van het onderwijs betreffende de
koloniën de mensch het middelpunt zijn: anthropo-
geographie in verband met de geschiedenis, dus: oro-
hydrographische gesteldheid met klimaat en planten-
groei, vooral in verband met dichtheid en verspreiding
der bevolking, de middelen van bestaan voor Inlan-
ders en Europeanen, en het verkeerswezen; godsdienstige
opvattingen in haar wezen en verspreiding; in het alge-
meen de cultuurtoestand der bevolking, vooral in ver-
band met den invloed op economische verhoudingen,
politieke stroomingen en dergelijke, zoodat de kennis
er van belangrijk kan bijdragen tot het beter begrijpen
en waardeeren van het doen en laten van de bevolking,
tot de opvatting dat zij zijn menschen als wij, „bruine
of zwarte broeders", om aldus er ook toe bij te dragen,
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dat voor de toekomst de goede omgang tusschen Ne-
derlander en Indiër bevorderd" worde. Nauw verband
moet daarbij zooveel mogelijk gezocht en gelegd worden
tusschen de koloniën en hare naaste omgeving en,
bovenal, tusschen het moederland en de koloniën."

Van het onderwijs betreffende de koloniën moet de
mensch het middelpunt zijn; dat klinkt academisch;
maar hoe zal dan in den vervolge bv. de Middelbare
koloniale landbouwschool te Deventer haar onderwijs
moeten inrichten, waarvan het middelpunt tot dusver
toch zeker de tabak was of de rubber?

Het voorname deel van dit rapport is zeker wel het
oordeel der Commissie over de bevoegdheid der leeraren.
Onbevoegdheid bedoelt zij. Ik weet niet hoever de zelf-
kennis der leeraren gaat, maar de onderwijzers weten heel
goed wat er ontbreekt aan hunne kennis en komen er rond
voor uit, zeiden openhartig, dat zij niet genoeg ervan weten
om de klassen die het Museum te Rotterdam bezochten
inlichtingen te geven, omtrent de voorwerpen die er ten-
toongesteld zijn. En dan kwam een opsomming van al de
vakken die voor de hoofd-akte moeten gekend worden.

Uitbreiding van het aantal hoogleeraren.... nóg meer
hoogleeraren; toch niet door bevordering van de leeraren
over wier kennis van de koloniën nu geklaagd wordt?

Verbetering van het studie-materiaal der hooge-
scholen: boekerij, kaarten verzameling, land- en volken-
kundige musea. Prachtig.

Dito van de koloniale films; „hetgeen daarvan thans
reeds bestaat werd niet in hooge mate bruikbaar bij
het onderwijs geacht." Dit laat zich begrijpen; zooals
de Maleiers zich bewegen, en in snel tempo rubber-
boomen behandelen is onnatuurlijk. Zoo doet geen Ma-
leier; maar dit is de fout van alle films, omdat tusschen
twee foto-beelden een moment ligt dat niet gefotogra-
feerd werd; al die momenten vallen weg in het totaal-
beeld, de foto's sluiten aan en de bewegingen worden
dus sneller voorgesteld dan zij in werkelijkheid zijn.
Dit gebrek is erger dan de „toevalligheden" die storend
kunnen werken op de naar foto's vervaardigde platen
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van Kleynenberg, Boissevain & Co. Lieve deugd, als
oud en jong eens degelijk in zich opgenomen hadden
wat die platen voorstellen! Dan waren we met de
kennis omtrent Indië een heel eind verder. En indien
iedereen eens wist wat er staat in de „niet met de ver-
eischte zorg" samengestelde handleiding bij de platen!
Dan zou het geheele rapport overbodig geweest zijn.

Den onbevoegden docent wil de Commissie doen
reizen naar de Oost of naar de West, opdat hij zijne
kennis vermeerdere en, teruggekomen, deze overgiete
in zijne leerlingen. „Men stichte een niet te klein aan-
tal reisbeurzen." Of wel men detacheere leeraren van
hier bij het onderwijs ginds. Waarom niet? er is zóó-
veel vruchteloos beproefd. Dat de uitgezondenen moeten
zijn geschikt om te reizen en bekwaam om waar te
nemen wordt niet gezegd. Maar van belang is het wel.
Ik spreek hier niet over de reisbeurzen in andere vakken
die opgeëischt zullen worden; het drenzen van den
ander, wanneer de een iets krijgt is nu juist in de mode.
Afgescheiden daarvan is het plan zoo vol doornen dat
men 't wel stil in het rapport zal laten liggen. Waar-
om gaat de Commissie niet één schrede verder? De
consequentie lag voor de hand om, met voorbijgang
van den leeraar, de l e e r l i n g e n o p r e i s t e
s t u r e n : per slot van rekening is toch de vraag
niet of de leeraren goed doceeren maar of de leerlingen
goed onderricht worden; deze krijgen dan hun onder-
wijs uit de eerste hand: zij hebben geen boeken noodig
behalve een notitie-boek, geen films, geen foto's, geen
platen met storende toevalligheden, maar zij zien met
hun eigen oogen d e n m e n s c h , h e t m i d d e l -
p u n t v a n h e t o n d e r w i j s betreffende de ko-
loniën, den plantengroei, zij genieten van het klimaat
en van het verkeerswezen, zoeken den omgang met de
bruine broeders, en zusters, en komen vanzelf op de
hoogte van het doen en laten der inlandsche bevolking,
beter dan zij het zouden leeren van den docent die
gedetacheerd wordt om in de warmte dit alles in te
zuigen en, teruggekomen, zijn kennis te sprenkelen over
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zijne leerlingen. Met de aan ethnografica, boeken, pro-
fessoren, films, koloniale publicaties, wand- en lantaarn-
platen uitgespaarde gelden zal men een heel eind komen
bij de betaling der kosten. In den beginne mag 't nog
wat vreemd zijn een groot gezelschap jongens en meisjes
naar Oost of West te zien vertrekken, maar

Ce qui nous paraissait terrible et singulier
S'apprivoise avec notre vue
Quand ce vient a la continue.

En dan, hoe goed is zulk een reis voor opvoeding
en ontwikkeling!

Terwijl het plan uitgewerkt wordt zou ik een deel
van de koloniën hierheen willen doen komen, ook voor
hen die thuisblijven, de meerderheid dus; ik denk aan
de tentoonstelling van '83 die een bijzonder sterken
indruk op mij gemaakt heeft; men hoort nu niet zoo
vaak meer erover spreken; de oudjes verdwijnen en zij
die nu over onze Indien schrijven en praten, waren, op
enkelen na, destijds nog niet zindelijk. En ik herinner
mij het gesprek met mijn Gentschen vriend, een on-
vervalschte Gentsche jongen, toen er in de stad van
Van Artevelde, een zeven jaar geleden 'n groote ten-
toonstelling was. Hij praatte graag over de St. Baafs,
over 's-Gravensteen en er kwam iets aandoenlijks in
zijn stem wanneer hij van den wijdvermaarden Mam-
melokker vertelde, de oude gevangenis. Gezamenlijk
hebben wij van deze tentoonstelling genoten, waar
inderdaad veel moois te zien was. Door op te klimmen
naar den uitkijk van het panorama was je op eens
in Afrika. Gezwegen van Afrika zelf, is dit nu aardrijks-
kunde op z'n prettigst; hier loopt de Kongo en in de
verte doorkronkelt zij al haar bochten. Dat is geen
fantasie, zei mijn vriend; twee schilders zijn opzettelijk
naar de Kongo gereisd, hebben er schetsen gemaakt
en deze in de groote zaal van den Brusselschen cercle
artistique uitgewerkt op het reusachtige doek dat je
hier ziet. Voor mijn gerief sprak hij Vlaamsen en niet
de taal van Gent, die niemand verstaat behalve de
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inboorlingen zelven. Daar ligt Matadi met zijn haven
en zijn station van den spoorweg, die tusschen de
bergen doorsluipt; ginds wordt het woud neergelegd
ten behoeve eener ontginning, een klein stukje maar,
voor het gedoe der menschen, vergeleken bij de opper-
vlakte van het tot in de verte wegnevelende land.
Aan den overkant der rivier stijgt de gele rotsmassa
omhoog en overal is het door de zon geblakerde geel-
bruin de hoofdtoon van het landschap, met hier en
daar groene plekken. Er was ook een uitlegger aanwezig
op het platform en aan zijn handbewegingen meende
ik te zien dat hij ginds geweest was; maar als inleiding
vroeg ik 't hem toch. Ja, hij was daar overal geweest,
en nu volgde de aardrijkskunde-les: de aanwijzing van
punt tot punt, langs den heelen omtrek van het pano-
rama; wel, het scheen, óók omdat het zoo Afrikaansch
warm was in die dagen, en de zon op het boomlooze
terrein der tentoonstelling gloeide, het scheen alsof we
werkelijk stonden op een hoogte bij de rivier, met
't gewemel van de markt te Matadi aan onze voeten,
en achter ons het boschpad, dat uit de zon snel weg-
loopt naar de duisternis en de koelte van het woud.

Toen zijn we nogmaals langs de produkten uit de
koloniën gewandeld en hebben de typen-foto's bekeken
uit Belgisch Kongo, afbeeldingen van al het volk dat
daar huist. Mijn Gentenaar keek naar iets in, de verte
dat er niet was, en zeide ongeveer het volgende: Gij-
lieden zijt een andere natie dan wij; wij zijn nog niet
eraan toe, dat naar het Kongo-land het puik van onze
landskinderen trekt, zooals bij jullie. En dat houdt de
ontwikkeling van onze Afrikaansche kolonie tegen; er
gaan te weinig serieuze menschen heen, en het meeren-
deel zit op de stoomboot bij de uitreis al te berekenen
wanneer de thuisreis zal zijn. Het is net of wij te dicht
bij Frankrijk wonen, de Franschen zijn ook geen mees-
ters in het koloniseeren. We doen moeite genoeg om
menschen te trekken... zie me dat panorama maar
eens. Ge zult moeten erkennen, dat onze Kongo-ten-
toonstelling schoon is, hoewel het Museum van Ter-
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vueren misschien een beter overzicht geeft aan den
bezoeker die werkelijk wat leeren wil.

Mijn vriend had bepaald een ernstige bui. Ik trachtte
hem te doen begrijpen, dat iedere kolonie een periode
doormaakte als deze Afrikaansche; dat men daar, ten
gevolge van het klimaat, niet langer toeft dan nood-
zakelijk is, dat men er dus nooit een gezeten blanke
bevolking zal krijgen, hoewel ik hem kennissen kon
noemen, zoowel op de oostkust als op de westkust
van Afrika, die heel graag eens met verlof naar Hol-
land gaan, maar blij zijn als ze weer weg kunnen, vooral
wanneer ze een Hollandsch najaar doorgemaakt heb-
ben en de winter op komst is. En dan, wat het manco
aan geschikte emigranten betreft, wel man, weet je
wel, dat ook wij, serieuze menschen, daaraan lijden?
We stonden aan den ingang van de Nederlandsch-
Indische afdeeling en ik vond al spoedig het gedrukte
stuk, dat ik op hem wilde afsturen. Kijk eens hier:
„ . . . . maar nu moeten wij dat groote gebied gaan ont-
wikkelen. Daarvoor hebben wij menschen noodig en
wij zien, dat geheel Indië schreeuwt om menschen, en
dat zij niet komen. Waar komt dat vandaan? Is het
misschien nu haast zoover, dat onze koloniën te groot
worden voor ons? Elk land heeft slechts een zeker
percentage van menschen die naar de koloniën willen,
en daarvan is nog maar een zeker deel goed bruikbaar.
Dat percentage is bij het eene volk grooter, bij het
andere kleiner, maar is Nederland nu misschien aan
de grens gekomen?" En zoo voort. Daarom moet in
Nederland de kennis van onze koloniën gepopulariseerd
worden. Mijn Gentenaar zette groote oogen op. „Moet
dat nu nog? vroeg hij; ge zijt toch al zoo lang doende
met die kolonies, al een eind over de drie eeuwen; ge
komt al zoo lang in den vreemde aan de markt met
lappen batik, gevlochten mandjes, koperen pottekes en
wajangspoppen, en ge laat ons hoopen boeken zien over
dien Oost, geleerde en niet geleerde, met en zonder prenten;
en moet er nu thuis nog gepopulariseerd worden ?

Het viel hem blijkbaar erg uit de hand; hij had,
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geloof ik, durven zweren dat „in Olland" het kleinste
kind de Oost op zijn duimpje kende. Ach arm, zuchtte
hij, wij zijn nog maar beginners, en ons kan men dus
niet verwijten, dat 't er nog niet diep zit. Het komt
mij zoo voor, dat er weinig Belgen zijn die iets voelen
voor het Kongo-land, want voor een nieuw zakmes
voel je ook lang zooveel niet als voor een oud, dat
langzamerhand je vriendje geworden is. Vooral indien
je er geweest bent, vond hij, het mooie ervan gezien
en het goede ervan ondervonden hebt, voel je iets voor
een land. Ge weet, dat ik in de West-Indies geweest ben ?
Ja, dat wist ik, want den vorigen dag had hij 't mij al ver-
teld, maar dat was hem ontgaan. Uit zijn verhalen sprak
liefde voor Suriname; blijkbaar had hij dus het schoone
en het goede ervan gezien en ondervonden, maar dit
citeerde ik niet omdat hij allen zin voor humor miste.

Hij was bepaald ontstemd over de pietluttige in-
zending uit West-Indië op de tentoonstelling; wat kof-
fie, rubber (rekgom zeide hij), wat hout, en kokos-olie.
En dat uit zulk een land! Moeten de West-Indies óók
nog gepopulariseerd worden?, vroeg hij. Ik wilde juist
beginnen hem een vriendelijk bedoelden schop te geven,
toen ik aan zijn oogen zag, dat de vraag die pikant
leek, meer een verzoek om inlichting was. Hij had een
toestemmend antwoord noodig om tot zijn plan te
komen; en toen ik hem uitgelegd had hoeveel menschen
in Olland iets van Suriname weten, zeide hij: Wel,
dan moesten jullie eens een mooie tentoonstelling van
de West-Indies maken; een beter middel om te toonen
wat er in zoo'n land zit, bestaat er niet: alle boekjes
en afbeeldingen leggen het daarbij af. Maar het moet
een serieuze tentoonstelling worden, zonder luna-park
en al dien rommel. Er zou een maquette moeten zijn
van de haven van Curacao, een dorp van de Boschnegers
op ware grootte en de mennekes er bij; een stuk markt
van Paramaribo, ook Indianen met een paar korjaals;
een ouderwetsch huis van de hoofdplaats met de voor-
malige sla venhuisjes er achter; een model van een
plantage met den wateraan- en afvoer, zoo'n antieke,

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:14:09PM
via free access



186 WEST-INDISCHE TENTOONSTELLING.

met beesten werk. . . . weet ge wat beesten werk is ? Ja, dat
wist ik, en ik vond dat hij aardig wat meegebracht had in
zijn herinnerings-tasch. En veel produkten, ging hij voort,
met voorstellingen van de ontginning, en ook wat goud, en
de longtom waarmee ik heb zien werken. Het was net of de
heele West-Indische tentoonstelling al vóór hem stond, en
hij begon angstig veel Surinaamsche woorden te gebruiken
die in hun Vlaamsche plunje er vermakelijk uitzagen.

Des avonds, naast het Galgenhuisje gezeten, Gent is
rijk aan zulke aantrekkelijke plekjes, tegenover een
markt je waarvan de naam mij ontschoten is en onder
een glas triple, een bier zoo goed, dat ik zijn naam
altijd onthouden zal, hebben we over de West-Indische
tentoonstelling lang nagepraat. Zonderling, dat men in
Gent iemand vinden moet die warm loopt wanneer
daarvan sprake is; toen ik hem nog een en ander ver-
teld had, vroeg hij wat we in dat mooie stuk van Zuid-
Amerika eigenlijk uitvoeren tegenwoordig, wat we er
doen. Daar had ik hem te pakken met zeven troeven,
de Coppename-, de Saramacca-, de Tapanahoni-, de
Gonini-, de Toemoekhoemak-, de Suriname- en de Co-
rantijn-expeditie. Ja, dat is heel mooi, zei hij, met
een eerbiedig saluut; ik was bij de onthulling van het
borstbeeld van Eilerts de Haan . , . . maar dat alles is
nog maar het begin, dit wetenschappelijk onderzoek;
dat was pioniersarbeid, die aan de ontginning moest
voorafgaan. Maar wat doet ge nu verder?

* **
Men kan niet een groot gedeelte van Nederland's

bevolking naar West-Indië brengen opdat het daar leere
zien, maar men kan wel West-Indië tentoonstellen in
Nederland, in een centrum, waar vele duizenden zich
kunnen vertrouwd maken met het schoone en goede,
het nuttige en merkwaardige dat aan onze koloniën in
Amerika eigen is. ,,Do it to day" raden de Amerikaan-
sche advertenties. Dat gaat niet. Maar wel kan men
spoedig ermede beginnen; het is nu een goede tijd om te
bewijzen, dat we het bezit dezer gewesten op prijs stellen.

Baarn, Juni 1920.
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