Wie verre reizen doet... Compagniesdienaren
en andere schrijvende reizigers
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INLEIDING

Veel geleerden in Europa drongen er al snel na de stich
ting van de Compagnie op aan dat de voc-autoriteiten
de kennis die hun organisatie bezat - kennis omtrent
zoveel verschillende landen, volken en culturen in de
enorme wereld van Azië - zouden delen met de geleer
de wereld. De Fransman Voltaire constateerde echter in
een brief aan een van zijn correspondenten, de geleerde
Jean-Sylvain Bailly, dat dit misschien wat veel gevraagd
was: de Europese handelscompagnieën waren nu een
maal geen academies van wetenschappen.1
En toch heeft de v o c , die op winst beluste multina
tional, een bijdrage aan ‘de wetenschap’ geleverd. Het
reisverhaal was, bij uitstek, het communicatiekanaal
waardoor de kennis die in voc-krin g werd opgebouwd,
een wetenschappelijk en een breed lezerspubliek bereik
te en zo de Europese blik op de wereld veranderde.

EEN P R O B L E M A T I S C H G E N R E ?

Wie leest ze niet graag, goed geschreven teksten die ver
tellen van situaties die zich thuis nooit zo interessant
voordoen, in vreemde landen, met andere mensen, kort
om, teksten waarin het leven spannender lijkt dan de
routine van alledag? Nu de westerse samenleving steeds
eenvormiger en dus ook voorspelbaarder wordt, lijkt de
behoefte aan ontsnapping alleen maar te groeien. Nooit
was de productie van reisteksten zo groot als in de laatste
decennia van de twintigste eeuw. Elke zichzelf respecte
rende ‘gewone’ boekwinkel heeft een afdeling reizen,
waarin de Nederlandse Nootebooms zij aan zij staan
met de Engelse Thubrons. Winkels die zich specialise
ren in reisliteratuur en aanverwante zaken schieten uit
de grond. Televisiekanalen als Discovery Channel en N a
tional Geographic - dat laatste voortgekomen uit het ge
renommeerde gelijknamige tijdschrift dat al honderd
jaar lang reisverhalen en andere, soms meer diepgraven
de informatie op boeiende wijze combineert - worden
veel bekeken. Kortom, menigeen verdient een aardige

boterham aan de behoefte van tallozen om, rustig in de
leunstoel o f ter voorbereiding van een eigen escape, via
een virtuele reis de attractie van het andere te ervaren.
Tot de negentiende eeuw was lezen over reizen voor
velen ook de enige mogelijkheid om andere werelden te
leren kennen. Niet alleen ontbrak het de meeste mensen
aan geld om de dure en bovendien tijdrovende tochten
naar verre landen te maken, ook was toegang tot, bij
voorbeeld, de werelden van Azië en van Midden- en
Zuid-Amerika niet vanzelfsprekend. Wie het octrooigebied van de Verenigde Oost-Indische Compagnie voor
bij de Kaap de Goede Hoop wilde betreden, kon dat
slechts als dienaar van diezelfde Compagnie, want aan
pottenkijkers in de gestalte van ‘toeristen’ hadden de He
ren Zeventien geen behoefte.2 Eenzelfde restrictief be
leid werd gevoerd door de Spaanse en Portugese kolo
niale autoriteiten. Geen wonder dat de verhalen die
voc-am btenaren en andere koloniale reizigers schre
ven, in Europa zo gretig aftrek vonden.
Tegenwoordig ligt de wereld voor velen open - zeker
na de Tweede Wereldoorlog is, althans in het westen,
een generatie ontstaan die het bereizen van de wereld
bijna als haar geboorterecht ziet. Maar zoals alle cultuurfenomenen is ook dit tijdgebonden. Nu wij per vliegtuig
in een enkele dag naar oorden gaan die men in vroeger
tijden pas na een jaar moeizaam reizen bereikte, lijkt de
vraag gewettigd o f ‘echt reizen’ nog wel bestaat. Is voor
de reiservaring de dimensie ‘tijd’ niet wezenlijk, het ge
voel dat men werkelijk de eigen wereld verlaat en in een
andere terechtkomt? Wie, zoals Gavin Young in zijn
zeer leesbare SlowBoatsto China (1981)3 als ‘tijdreiziger’
de moderne vervoermiddelen negeert en - te voet, per
paard o f op de kameel dan wel zeilend - ook materieel in
het voetspoor treedt van hen die hem al millennia lang
op die wijze voorgingen, zal wat neerbuigend luisteren
naar mensen die snelheid en comfort prefereren en me
de daardoor die grenservaring niet delen.
Overigens komt wellicht binnen niet al te lange tijd al
weer een einde aan het grenzeloze reizen. Niet alleen
doordat politieke problemen het gevoel van onbekom
merde reisvrijheid misschien tot een kortstondige cultu
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rele episode zullen maken, maar ook doordat, nu zoveel
mensen zo massaal naar dezelfde doelen reizen, om eco
logische en conserverings-technische redenen de toe
gang tot vele attracties beperkt zal worden. Betekent dit
dat de binnenstad van Florence, de tempels van Luxor en
de Taj Mahal weer onbereikbare locaties worden? Eén
ding is zeker: als de mogelijkheden om te reizen in de ko
mende jaren afnemen, zal de aantrekkingskracht van het
genre reisverhaal alleen nog maar toenemen.
Een genre, jawel, dat is het. Een genre waarvan boven
dien vaststaat, dat het heel oud is. Maar daarmee zeg ik
weinig, en dus moet ik het definitieprobleem stellen.
Reisbeschrijving en reisliteratuur, in die categorieën
verdeelt de Nederlandse literatuurwetenschap de tek
sten.4 Neutraler lijkt mij toch de term reisverhaal, want
de reisbeschrijving heeft meestal een verhaalstructuur,
maar niet elk reisverhaal is reisliteratuur. Maar wat is ei
genlijk een reisverhaal? Rekenen wij er alleen die tek
sten, televisieprogramma’s, internetsites toe die een reis
van a naar b tot het kader maken waarbinnen ervaringen
verteld en observaties neergeschreven worden? O f mag
het ook een tekst o f beeldverhaal zijn waarin de auteur
zich weliswaar verplaatst, maar waarin het accent toch
vooral ligt op de beschrijving van land en volk, zodat pu
risten zouden spreken van een etnografie?
Ingewikkelder wordt het als we besluiten al die be
langwekkende boeken mee te rekenen die in Europa ge
schreven en gedrukt werden op basis van de vele teksten
over andere landen en volken die niet, o f niet in eerste in
stantie, voor publicatie bedoeld waren. In de late zestien
de eeuw nam de belangstelling voor reisverhalen enorm
toe: er werd ineens veel meer en verder gereisd, en de
boekdrukkunst zorgde niet alleen voor een groeiend le
zerspubliek maar zag, als commercie, al meteen het
profijt dat het genre bood. De vraag naar overzichtsverhalen groeide en zo ontstonden de ‘tweedehandse’ com
pilatiewerken. Aan de basis van Europa’s meest gelezen
‘reisverhalen’ liggen dikwijls de handgeschreven, voor
het commerciële bedrijf bedoelde rapporten die de die
naren van de Oost-Indische Compagnie richtten tot de
Heren Zeventien, dan wel de relazen die de missionaris
sen van de katholieke kerk van over de hele wereld stuur
den aan hun generale oversten in Rome.
Moffelen we voor het gemak ook als ‘categorievervagend’ de herinneringen en impressies weg die onze lite
rair bevlogen diplomatieke vertegenwoordigers hebben
laten drukken? Mannen als Laurens-Jan Brinkhorst en
Dries van Agt, beiden in Tokio gestationeerd, konden
het schrijven niet laten.5 Dan moeten w e eerlijk zijn en
veel dat geschreven werd door v o c - dienaren buiten be
schouwing laten. Toch worden de ervaringen die deze
lieden - geen plezierreizigers, maar handelsagenten en

daarenboven soms ambassadeurs - op hun standplaats
vastlegden voor het nageslacht, nu dikwijls als reisverha
len geclassificeerd.
En wat te doen met de, veel recentere, producten van
de buitenlandse correspondenten van onze grote kran
ten: Anil Ramdas in Delhi, W illem van Kemenade in
Beijing, Dirk Vlasblom in Jakarta - men herkent in mij
nu de NRC-lezer, die overigens moet toegeven dat alleen
de Volkskrant een heuse reisbijlage heeft, Traject ge
naamd. Zijn hun reportages reisverhalen o f zelfs reis
literatuur? In de catalogi van universitaire bibliotheken
staan de werken van hun vrouwelijke collegae, zoals
Laura Staring en Carolijn Visser - die alleen al over haar
China-ervaringen een hele reeks boeken samenstelde onder het trefwoord ‘letterkunde’.
In elk geval verandert het karakter van deze journalis
tieke verslagen de laatste jaren opvallend: ze zijn steeds
minder economisch o f politiek ‘feitelijk’ en worden
steeds meer beschrijvend, beschouwend zelfs. Ook is
het tekenend dat ze meestal gebundeld in de boekhandel
komen te liggen. Dat lijkt me niet alleen een indicatie
van de behoefte van journalisten om aan het vluchtige
karakter van hun métier enige bestendigheid te geven en bovendien tweemaal ‘kassa’ te kunnen juichen. Het
weerspiegelt tevens de blijvend grote behoefte bij het le
zende publiek aan verhalen over het vreemde, het ande
re. Z o ontstaat een wisselwerking. Aangezien de publieksbehoefte ook een vormkeuze dicteert, passen de
journalisten zich steeds meer aan: in plaats van te droog
geachte, feitelijke analyses schrijven ze smeuïge humaninterest-stukjes met veel achtergrondgegevens. Sluiten
wij deze groep teksten uit?
Van een andere orde, maar even gewichtig, is de vraag
waar de tekst zich moet bevinden binnen dat zo ondui
delijke spectrum dat begrensd wordt door de polen van
feit en fictie. Accepteren we in postmoderne correctheid
dat de zogenaamde ‘harde’ feiten toch in essentie door
taal, door cultuur gevormd - en vervormd - weergege
ven worden? Beseffen we bovendien dat de structuur
van vrijwel elk reisverhaal vanaf de late zestiende eeuw
bepaald werd door klassieke, literaire conventies en dat
zulks ook de receptie ervan, en dus de ‘waarheid’ beïn
vloedde?
Om dit verhaal te behoeden voor een reeks van laffe
maren, mitsen en niettegenstaandes die uit al deze vra
gen voortvloeien, sluit ik geen van bovengenoemde tek
sten uit en kies ik mijn voorbeelden ongegeneerd binnen
dit brede scala. Ik hanteer slechts één geografische be
perking: gezien de scope van de bundel waarin deze
bijdrage verschijnt, bespreek ik vooral reisverhalen die
het gebied van de voormalige Verenigde Oost-Indische
Compagnie bestrij ken.
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In mijn analyse betrek ik niet alleen de vormkenmer
ken van het reisverhaal. Ook w il ik weten wiens waar
heid het reisverhaal eigenlijk vertolkt - die van de ‘zegs
man van de schrijver’, van de schrijver o f van de uitgever
van de schrijver? Natuurlijk stel ik aan de orde hoe in het
reisverhaal de beelden van de ‘Ander’ tot stand komen,
in het spanningsveld van vergelijkingen, oordelen en
vooroordelen, en veroordelingen. Vervolgens ga ik in op
enkele van de typische thema’s die, mijns inziens, het
genre door de eeuwen heen niet alleen zijn eigen kleur
gegeven hebben, maar ook, in diepere zin, de achter
gronden van het fenomeen nader helpen verklaren. W el
ke thema’s staan centraal in de baaierd van indrukken
die reisbeschrijvers meestal over hun lezers uitstorten?
Vroeger speelde kennismaking met andere religies een
belangrijke rol; tegenwoordig lijken voedsel en sex voor
velen tot de essentiële reiservaringen te behoren. O f was
dat eertijds ook al zo? Tenslotte raak ik even wat existen
tiële vragen. W illen mensen, op zoek naar dergelijke o f
andere ervaringen, slechts kortstondig reizen? O f zoe
ken zij naar een mogelijkheid om langdurig te pleiste
ren, misschien om, al dan niet voorgoed, uit hun eigen
eeuw en eigen leefwereld te stappen?

- deparasangen-afleggende soldaten van Xenophon, bij
voorbeeld - die voor het eerst hun weg zochten naar en
in een onbekend gebied: hoe vaak vindt men in archie
ven niet die onopgesmukte lijstjes met data van
geografische aard? Na de eerste kennismaking schreef
een volgend reiziger wellicht eens iets meer op over het
nieuwe land en de nieuwe mensen, al dan niet in de vorm
van een ‘avonturenverhaal’, waarin hij de held is die de
nieuwe situatie verkent - de literaire voorbeelden vond
de Europeaan al in zijn eigen Kruistocht-epen. Z o ’n
tekst diende om het thuisfront nader te informeren, dat
wil zeggen te vermaken én te leren, want in de Europese
geletterde wereld werd het reisverhaal al spoedig gezien
als een unieke bron van vruchtbare kennis en inzicht, ze
ker na de uitvinding van de boekdrukkunst en de paral
lelle, door de ontdekkingsreizen medepaalde verrui
ming van het Europese wereldbeeld.
Mede daardoor kregen andere culturen de belangstel
ling van de wetenschappelijke elite in Europa en werden
tenslotte ook andersoortige reisverhalen geschreven:
meer gericht op verifieerbare feiten, minder op spannen
de vertellingen. Vanaf de late vijftiende tot de vroege ne
gentiende eeuw produceerden Europeanen dergelijke
teksten in groten getale.

R E I S V E R H A L E N IN DE T I J D - EN W A T S C H R E V E N

Z o kom ik dan terug op de v o c : een handelscompagnie,
op profijt gericht. Alle informatie die Compagniesdienaren opdeden en opschreven was eenvoudigweg
bedoeld om er commercieel beleid op te baseren. Maar
de v o c functioneerde in een tijdsgewricht waarin het
Europese lezerspubliek om reisverhalen bijkans riep, en
waarin uitgevers dus om telkens nieuwe teksten verle
gen zaten. Zo deden zich, bijna onvermijdelijk, twee ont
wikkelingen voor. Sommige voc-dienaren, die meen
den dat hun ervaringen een groter publiek verdienden
dan alleen de Heren Zeventien, wilden hun teksten graag
ook commercieel uitbuiten. Maar tot de jaren veertig van
de zeventiende eeuw hield de v o c alle gegevens goed
deels geheim. Dan doet zich een tweede ontwikkeling
voor.
De Compagnie is, zoals alle multinationals na haar,
zeker in de eerste decennia van haar bestaan niet onom
streden. Steeds meer bedenkt men in directiekring dat
het goed is om aan ipositievepublicrelations te doen. Nu is
dat niet gemakkelijk. E r bestaat nog geen consumptie
maatschappij die men gunstig kan stemmen met groot
scheepse reclamecampagnes. Wel is er een geletterde eli
te, van lieden die politiek en economisch aan de touwtjes
kunnen trekken, ten voor- o f nadele van de v o c . Deze
mensen moet men dus zien te beïnvloeden. En juist deze
mensen lezen graag boeken, reisverhalen ook, en willen
bovendien al even graag als cultuur- en wetenschaps-

V OC-DIE NAREN?

Hoe men de teksten ook definieert, alom is men het er
over eens dat het genre reisverhaal al heel lang bestaat.
Als we afzien van de mythische Odysseus en Homeros’
gedicht over hem, geldt als vroeg, misschien wel vroeg
ste, voorbeeld de Periplous van Scylax, een man in dienst
van de Perzische koning, die in de zesde eeuw voor
Christus langs de Arabische en Indiase kusten voer. Ook
verwijst men naar de Anabasis van de Griek Xenophon
en delen van de Historiai van Herodotos - de twee tek
sten die menig gymnasiast gekweld hebben. Z e lf zou ik
de Historia naturalis van de Rom ein Plinius de Oudere
niet tot het genre rekenen, maar velen doen dat wel. Als
wij iets dichter bij huis blijven, lijkt de Germania van Tacitus een meer voor de hand liggend voorbeeld.
Toch lukt het niet om een typologie te construeren
door de genese van het genre te bestuderen. Het is im 
mers niet zo dat er een lineaire ontwikkeling aanwijs
baar is. Wel lijkt het me mogelijk de geschiedenis van de
verslaglegging van contacten tussen Europeanen en an
dere culturen te faseren, en zó althans tot een vormtypering van teksten te komen.
Veelal begon het met de simpele journalen van
scheepvaarders, met hun lengte- en breedtegraadnotities, dan wel met de dagaantekeningen van landreizigers
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minnaars te boek staan. Dus besluit de Compagnie om
haar archieven open te stellen voor auteurs die - mid
dels enige censuur dan wel zelfcensuur - alle daarin be
schikbare, boeiende informatie omtrent de werelden
van Azië vertalen tot goed leesbare boeken die ook nog
eens fraai uitgegeven en geïllustreerd worden. Alleen al
doordat deze werken er zij n geven ze een invloedrij k pu
bliek een goede indruk van de Compagnie: die profileert
zich als organisatie die door haar handel en diplomatie
de wereld voor Europa opent en Europa nieuwe kennis
omtrent die wereld bezorgt.
Zo ontstaat - vooral bij de Amsterdamse uitgever Jacob van Meurs - in de jaren 1670 een reeks titels die de
ervaringen van de Compagnie in China, Japan en andere
landen vertellen, ingebed in dikwijls zeer informatieve
land- en volkbeschrijvingen. Daarnaast wordt aan die
voc-dienaren die zelf met hun verhaal naar een uitgever
willen stappen, niet veel meer in de weg gelegd. Maar de
eerlijkheid gebiedt te zeggen: veel zijn er dat niet ge
weest - het gros van het voc-personeel had nu eenmaal
geen wetenschappelijke pretenties en capaciteiten. Veel
boeken heeft dit, in tweehonderd jaar tijd, dan ook niet
opgeleverd.
Overigens kreeg, indirect, de kennis die in het v o c milieu voorhanden was toch een veel groter bereik: veel
auteurs van ‘tweedehands’-werken, de schrijvers van de
grote overzichtsstudies die vanaf de late zeventiende
eeuw de Europese geletterde wereld informeerden over
de mensen en culturen van Azië, benutten in allerlei va
riaties de eerstehands ervaringen die in druk beschik
baar waren, maar maakten ook graag gebruik van het
geen voc-personeel mondeling aan ervaringen kwijt
wilde.
Maar als ik nu suggereer dat de hierboven geschetste
driedeling ook altijd een chronologische is, overspeel ik
mijn bewijshand; zeker de tweede en de derde vorm ko
men dikwijls in één tekst voor. In de negentiende eeuw
kreeg, door de onstuimige groei van een publieksgroep
- de welvarende burgerij - die een combinatie van ken
nis en vermaak zocht, vooral het avontuurlijk-wetenschappelijke reisverhaal een steeds groter bereik onder
de geschoolde lezers die in dergelijke teksten een be
schaafde ontspanning zagen. Wetenschappers op hun
beurt maakten van de situatie gebruik. Z ij schreven over
hun expedities zo leesbaar mogelijke teksten om, met
behulp van de soms riante inkomsten daaruit, hun on
dernemingen te financieren. Z o zette Sven Hedin Cen
traal-Azië voor een breed publiek op de kaart.6Die ande
re Scandinaviër, Thor Heyerdahl, aanvankelijk door de
‘echte’ wetenschap verguisd, dwong mede door zijn
populariteit als schrijver uiteindelijk de wereld om zijn

gedachten over intercontinentaal reizen en interconti
nentale cultuuroverdracht in het verre verleden wat seri
euzer te nemen.7Maar hoe leesbaar de producten van dit
genre ook zijn, zij roepen telkens de vraag op naar de ver
houding tussen vorm en inhoud, en tussen fictie en feit.
Toen de wetenschapper Thijs Goldschmidt de tragische
teloorgang van allerlei fauna in het Victoriameer be
schreef, kon hij een groter publiek toch slechts bereiken
juist doordat de recensenten de tekst, overigens terecht,
als een klein epos aanprezen.8
Vooral vanuit de meer avontuurlijk getinte reisverha
len, die altijd al ten dele de wetten van de ‘literatuur’ volg
den, ontwikkelde zich vanaf de Romantiek een steeds
bloeiender subgenre: het literaire reisverhaal of, zo men
wil, de reisliteratuur, waarin de vorm van creatieve fictie
de feitelijke inhoud steeds meer overwoekert. Dat sub
genre tiert vanaf de late negentiende eeuw welig en heeft
sedert de tweede helft van de twintigste eeuw de oudere
vormen grotendeels verdrongen.
Eigenlijk was dat ook onvermijdelijk. Het komt toch
tegenwoordig nauwelijks meer voor dat op deze aarde
nog culturen ontdekt en voor het eerst benaderd w or
den. En zelfs als dat wel zo zou zijn, dan nog schrijft nie
mand meer zo’n eenvoudig lij stje met geografische kern
gegevens, om het later aan te kleden met meer etnogra
fische details, zoals in de zestiende en zeventiende eeuw
gebeurde; nu zouden er meteen film- en geluidsopna
men gemaakt, en met de satelliet en de computer lucht
kaarten getekend worden.
Met dat al lijkt voor het uitgebreide, wetenschappelij
ke reisverhaal in zijn puur tekstuele vorm minder plaats
dan ooit te voren. Niet alleen omdat zoveel al in detail be
schreven en geanalyseerd is, maar vooral omdat de lezers
die tot in de vroege twintigste eeuw dergelijke verhalen
verslonden, zijn verdwenen. Voor zover zij zelf weten
schappers zijn, o f wetenschappelijke informatie behoe
ven, zoeken zij hun heil in de professionele tijdschriften.
Als zij zich cultureel geaccepteerd willen zien, lezen zij
het literaire reisverhaal, dat al meer dan een eeuw triom
feert. Bij na elk succesvol romancier waagt zich eraan. Bij
ons begon het met Louis Couperus, die ook Azië bereis
de, ten dele ‘in het voetspoor der vaderen’. Een bejubeld
auteur als Cees Nooteboom is zijn late navolger. Als zul
ke lezers vermaakt willen worden, bekijken zij de docu
mentaires die Discovery Channel en National Geographic
uitzenden; die maken van alle nu voorhanden technischvisuele en zelfs virtuele mogelijkheden succesvol ge
bruik. Veelzeggend is echter wel dat zij hun presentaties
toch opvallend vaak in de vorm van een ouderwets
‘avonturenverhaal’ gieten.
De voortdurende behoefte aan een ‘verhaal’, een
‘avontuur’, dat daaraan ten grondslag ligt, lijkt bevestigd
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te worden als men ziet dat, naast de journalistieke rap
portage, ook die andere bron van factische informatie
over vreemde landen, de reisgids, van karakter veran
dert. Steeds vaker ziet men dat commerciële reisorgani
saties hun informatieteksten, zoals bijvoorbeeld de
N b b s-folders en de Lonely-Planetgidsen, niet alleen vul
len met de traditionele, Baedekeriaanse wat-waargegevens, maar ook leuke tekstjes opnemen van reizigers die
hun impressies toevoegen aan de feitenbrij.

w o o r d en

:

w ien s w a a rh eid

?

Zoals over elk menselijk fenomeen bestaan er ook over
het verschijnsel reizen en daarmee impliciet over het
genre reisverhaal psychologiserende gedachten. D ik
w ijls wordt wat misprijzend gezegd dat reisverhalen al
tijd minstens evenveel - zo niet meer - vertellen over de
reiziger als over de landen die hij bezoekt en de mensen
die hij ontmoet. Die negatieve toon lijkt me onjuist,
want andermans waarheid leven en vertellen kan nie
mand. We laten onszelf niet achter als we in bus, trein o f
vliegtuig stappen en de landsgrenzen overschrijden.
Hoe meer de wereld die we betreden verschilt van de on
ze, des te meer zullen we in onszelf te rade moeten gaan
om op die wereld enige greep te krijgen, om het andere te
duiden: in termen van wat we zelf begrijpelijk, normaal
vinden. Dat de waarheid, die de woorden van de reiziger
willen weergeven, ten principale bepaald wordt door de
waarden die zijn wereld weerspiegelen, is alleen maar
boeiend. Is de kennis omtrent de ander en het andere
daardoor niet betrouwbaar, niet waar? Natuurlijk wel,
naar de mate waarin zorgvuldigheid betracht is, vanuit
een open geesteshouding - als men westerse weten
schappelijke criteria als grondslag wil nemen.
Problematischer is het dat zoveel reisschrijvers hun
teksten een schijn van waarheid geven door de introduc
tie van wat ik maar noem de ‘zegsman’. Het valt mij op
dat verdacht veel auteurs al bij hun eerste stap buiten de
luchthaven o f het station iemand tegenkomen die de
meest diepgaande en interessante observaties met hen
deelt. Altijd raken zij verzeild in intieme, huiselijke
kring waarin zij de cultuur op verrassend persoonlijke
wijze kunnen doorgronden. Meestal weet de lezer niet
o f de auteur de taal spreekt van het land dat hij bereist.
Steekproeven leren echter dat dat zelden het geval is,
waardoor zulke situaties al minder overtuigend worden.
Systematische studie van dit fenomeen is een lastige
klus, maar ik ontkom niet aan de indruk dat veel van dit
soort anekdotes zo niet verzonnen, dan toch simpelweg
geconstrueerd is: men legt een concreet persoon woor
den in die mond die weergeven wat men, bij wijze van
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spreken, uit de krant weet, o f uit een ander reisverhaal.
En wij, lezers, zijn gegrepen door deze persoonlijke
toets. De behoefte die daarin besloten ligt, bepaalt mede
de commerciële uitgangshouding die auteurs noopt tot
zulke vertelstrategieën. Dat geldt zeker bij reisverhalen
geschreven na de Tweede Wereldoorlog, toen het genre
aan zijn bloei begon en de commerciële belangen dus
groterwerden.
Paul Theroux maakte per trein vanuit Londen een
tocht door Europa en Azië, beschreven in The GreatRailxvay Bazaar (1975).9 Het boek levert onder andere een
boeiende evocatie van India, waar als deel van de erfenis
van de Britse ‘R aj’ een uniek spoorwegnet ligt dat Indiërs
en toeristen nog heden ten dage gerieft. Toch bekroop
me bij lezing het gevoel dat Theroux wel opvallend vaak
kwam te zitten naast lieden die diepe inzichten aan hem
kwijt wilden; als ik in India met de trein reis, heb ik
meestal al moeite genoeg m ezelf simpelweg staande o f
zittende te houden. Alexander Frater, in wiens meesle
pende Chasing the Monsoon (1991)10 de lezer stormachtig
door India reist, is verplichte kost voor de liefhebber.
Maar toch: de auteur was wel juist precies daar waar het
hart van de storm lag, van Kaap Kom ori jn tot in de regen
wouden van Assam. En telkens trof hij mensen die nu
juist die human touch aan het verhaal gaven die het, inder
daad, zo meeslepend maakt. Een gelukkig gesternte?
Het benijdenswaardig vermogen om simpele situaties li
terair en emotioneel te evoceren? O f een creatief om
gaan met verspreide informatie, die wordt verdicht tot
het betekenisvolle moment?
Nu is het verschijnsel van de zegsman allesbehalve
nieuw. Het is ontstaan toen het reisverhaal zich aan zijn
reputatie van vertelsel van fantasten wilde ontworste
len, omdat er behoefte ontstond aan accurate informatie
over de wereld buiten Europa. Dat begon eigenlijk al
toen de christelijke pelgrims naar het Heilig Land niet
langer alleen een stichtelijke weergave van een spirituele
ervaring zochten, zoals het verslag van de vierde-eeuwse
non Egeria, maar ook op wat praktische informatie
hoopten, voor een tocht die hoe dan ook lang en gevaar
lijk was.11 Het oude stigma heeft het genre echter lang
aangekleefd. Bij na een millennium later had Marco Polo
er nog last van, gepest als hij werd met de bijnaam ‘Messer M illione’ - dat hij die kreeg omdat zijn lezers wel erg
veel superlatieven aantroffen in ‘zijn’ verhaal is overi
gens een misvatting: de bijnaam is in feite l’(e)milione,
naar de regio Emilia, waar de familie Polo haar oor
sprong had. Het gevolg van deze reputatie was wel dat
een Engels wetenschapster zich, nog weer zevenhon
derd jaar later, afvroeg o f deze fantast uit Venetië ooit
verder gekomen was dan Constantinopel en de Levant.12
Om niet als Polo bespot te worden als een al te fantasie-

volle grootspreker introduceerden auteurs de locale in
formatiebron, de deskundige. De mannelijke deskundi
ge, natuurlijk: in het wereldbeeld van Europese reizigers
is, tot de late negentiende eeuw, de vrouw geen betrouw
bare informant - zeker niet de Aziatische vrouw. Men
keek immers al vreemd op van Europese reizigsters!
Deze deskundige zegsman diende het reisverhaal een
keurmerk van waarheid te geven - hoe verzonnen veel
van zulke deskundigen op den duur ookgeweestzijn.
Een mooi voorbeeld van de rol van een zegsman vindt
men in het werk van Alexandra David-Neel, de DeensFranse reizigster die als eerste vrouw niet alleen in Tibet,
maar bovendien in de geheimen van het tantrische boed
dhisme doordrong. In haar boeken, het bekendste is wel
Voyage d’une Parisienne a Lhassa (1927)13, speelt de mon
nik Yongden een belangrij ke rol. Hij leert haar de details
van het mediteren, zodat ze zelfs de dodelijke ijskou van
de Himalaya in trance-warmte kan doorstaan, en bege
leidt haar naar Lhasa en weer terug. Sommigen suggere
ren dat mevrouw David-Neel en haar metgezel nooit in
Tibet geweest zijn, ondanks de foto die hen toont aan de
voet van de Potala (afbeelding 1). Nu moet ik toegeven:
foto’s in reisverhalen liegen al even hard als de woorden
van de tekst.14 Nog los van de simpele trucages weten we
dat levensechte oosterse situaties in westerse studio’s
nagebouwd werden om echte reizigers die hun fototoe
stel niet op het juiste moment in de aanslag hadden ge
had alsnog een brevet van ‘wij waren er’ te geven - en
soms thuisblijvers de kans te bieden om in een bedrieg
lijk waarachtig decor als ‘echte reizigers’ te poseren.
Toch geloof ik wel in de reis van David-Neel, hoewel de

geschiedenis de prachtigste voorbeelden biedt van tek
sten die geheel aan de Europese studeertafel geschreven
zijn en toch generaties lang als betrouwbare reisverha
len te boek gestaan hebben. De tocht naar Sir Thomas
M ore’s Utopia (1516) werd door veel lezers als een echte
reis beschouwd, en Miguel de Cervantes’ Don Quijote
(1605) als een echte reiziger. Anderhalve eeuw en veel
kennis later namen mensen Daniel D efoe’s Robinson
Crusoe (1719) en Charles de Montesquieu’s Lettres Persa«65(1721) toch nog letterlijk.15
Sommige reisverhalen bestaan bijna geheel uit de
woorden van zegslieden. V.S.Naipaul bezocht in 1962
voor het eerst India, het land van zijn voorouders. Hij
was onthutst over de neiging van de Indiërs om zich te
verliezen in fantasiewerelden.16 Na een tweede bezoek,
in de late jaren tachtig, gaf hij in zijn India: AM ÏllionM utinies Now (1990)17 een impressie van een intussen veel
moderner land. Probeert men het boek samen te vatten,
dan lijkt India, nu, een samenleving waarin in snel tem
po de traditionele wereld opgaat in, o f minstens ogen
schijnlijk verdwijnt achter een moderne, westerse cul
tuur. Deze impressie baseert hij op bijna 400 pagina’s
aan verhalen die mensen hem op zijn reis vertellen. De
reis zelf beschrijft hij slechts summier. Vreemd genoeg
bevredigt het boek niet echt. Men vraagt zich a f waar het
samenbindend oordeel van de reiziger blijft, zeker van
de als scherpslijpend en scherpschrijvend bekendstaan
de reiziger Naipaul? O f legde hij zijn zegslieden gewoon
zijn eigen opinies in de mond?
Men kan de kwestie ‘woorden: wiens waarheid’ nog
anders benaderen. Wie, zoals Adriaan van Dis nu al her

Afbeelding 1
Alexandra David-Neel voor de
Potala in Lhasa. Trucage o f
werkelijkheid?
Uit: Alexandra David-Neel, Voyage
d’une Parisienne à Lhassa (Parijs
1927)
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haalde malen, van plagiaat beschuldigd wordt, doet er
natuurlijk verstandig aan schuld te bekennen als hij zijn
woorden, in kortere o f langere passages, letterlijk heeft
overgeschreven van collega-auteurs. Toch dringt de
vraag zich op o f niet ook het genre z e lf‘schuld’ is aan zul
ke situaties? Anders dan, bijvoorbeeld, bij de roman ver
langt de lezer in het reisverhaal, met zijn feitelijke én au
tobiografische pretenties, toch altijd te delen in de ‘ech
te’, eigen ervaringen van de reiziger-schrijver. Gezien de
noodzaak om zulk een tekst - aantrekkelijk, avontuur
lijk - te leveren, zullen veel auteurs, meer dan wij be
seffen, wel blijven bezwijken en leentjebuur spelen bij
andermans emoties en ervaringen.
Maar met dat al rest toch nog één vraag: wie kent niet
dat moment waarop men zich afvraagt o f een herinne
ring nu gebaseerd is op een gelezen dan wel een beleefde
impressie?

vormt nu nog het thema van discussies waarin het ‘waar
heidsgehalte’ centraal staat.
Velen zien Mohammed ibn Battuta (1304-1370?) als
de grootste reisschrij ver die de islamitische cultuur heeft
voortgebracht.18 Hij reisde een halve eeuw na Marco Po
lo en, toegegeven, zijn verhaal is boeiend, hoewel men
na enkele hoofdstukken wel wat vermoeid raakt door
zoveel islamitisch triomfalisme en daaruit voortvloeien
de (zelf)kritiekloosheid. Maar wiens tekst we lezen, we
ten we eigenlijk niet. In de inleiding schrijft ene Ibn Juzayy, hofslaaf van de sultan in Fez, dat hij de opdracht
kreeg om: ‘bijeen te brengen wat de SheikAbuAbdallah [sc.
Ibn Battuta] over deze zaken had gedicteerd en er een com
pilatie van te maken die zou bevatten wat daarin van beteke
nis was en ervoor te zorgen dat de thema’s goed tot hun recht
zouden komen, en erop toe tezien dat de taal gezuiverd en ge
polijst werd, en de tekst zodanig te verhelderen en aan te pas
sen aan de smaak van de lezers, dat zij deze vreemde wetens
waardigheden zouden genieten. ’19

V E R H A L E N EN V E R T A L E N

Zelfs de romans die de grootste hype opleveren en echte
bestsellers worden, ja, zelfs de romans die tot de literaire
canon gaan behoren, zijn dikwijls voor grote delen her
schreven door redacteuren die weten welke verhalen aan
uitgeverijen hun successen bezorgen, ofwel: wat het pu
bliek wil. Als dat resulteert in een tekst die de tand des
tijds doorstaat, hebben wij, lezers, er vrede mee. Vaak ligt
de situatie anders. Lulu Wangs gebrek aan echt talent is
haar niet aan te rekenen. Maar mag men haar uitgever
niet laken, die ons, na fors herschrijven van Het Lelietheater (1997), gesuggereerd heeft dat weinig eigenlijk
veel is? - daarbij ook nog eens onbeschaamd inspelend
op het exotisme dat nu eenmaal zelfs heden ten dage Chinanogom geeften waarop zoveel reisverhalen gedij en.
Kortom, teksten worden aangepast, ‘vertaald’, al voor
dat ze in druk verschijnen. Voor reisverhalen geldt dat
waarschijnlijk nog meer dan voor romans, omdat reizi
gers tot het begin van de Romantiek zelden beroeps
schrijvers waren die ook nog eens literaire kwaliteiten
hadden.
Het begon al met Europa’s eerste succesvolle reisver
haal: over Marco Polo’s belevenissen in Azië, op het ein
de van de dertiende eeuw. De tekst die wij hebben, is im
mers niet van hemzelf, maar van de broodschrijver Rustichello, die de kost verdiende met verzonnen avontu
renverhalen en terecht constateerde dat M arco’s weder
waardigheden ‘truer than life’ waren. Dat de woorden
van de koopman zich laten lezen als een roman, lijkt
Rustichello’s rol wel te bewijzen. De discrepantie tussen
zijn voor publieke consumptie gefatsoeneerde tekst en
M arco’s eigen woorden is niet meer vast te stellen, maar

Natuurlijk haast Ibn Juzayy zich zijn lezers te verzeke
ren dat hij de grote reiziger zoveel mogelijk heeft recht
gedaan, maar de conclusie moet toch zijn dat de tekst een
aanpassing, een vertaling is, en dat de verwachte reactie
van het lezerspubliek in dat proces een belangrijke rol
gespeeld heeft.
In de laatste decennia van de zeventiende eeuw maak
te de Amsterdamse uitgever Jacob van Meurs internatio
naal furore met een serie grote en groots uitgegeven reis
beschrijvingen van China, Japan en andere exotische
landen. Ook hij wist dat hij soms van relatief mager ma
teriaal iets moest maken om het aan zijn lezers te kunnen
verkopen. Het manuscriptverslag dat de v o c-dienaar Johan N ieuhof (1618-1672) in opdracht van de Compagniesleiding had gemaakt van de eerste Nederlandse po
ging om de handel met China open te breken, was geen
potentiële publiekstrekker. Dus werkte Johan’s broer
Hendrik jarenlang aan een versie die, door toevoeging
van tal van wetenschappelijke en andere gegevens, wel
voldeed. Het verhaal van de ambassade die Pieter de
Goyer en Jacob Keijzer in 1655 maakten naar het h o f in
Peking werd ingebed in een veelheid van hoofdstukken
die al die aspecten van China en zijn cultuur belichten
die N ieuhof niet had genoteerd, niet alleen omdat het
zijn opdracht niet was, maar ook omdat zijn door de Chi-

Ajbeelding 2
Titelpagina (eerste druk) Johan Nieuhof, Het Gezantschap Der
Neêrlandtsche Oost-Indische C om pagn ie, aan den grooten
Tartarischen Cham, D en tegenwoordigen Keizer van China
(1665).
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nese autoriteiten gecontroleerde reis hem met grote de
len van de Chinese samenleving helemaal niet in contact
gebracht had. D oor Hendrik’s ‘vertaling’ naar de ver
wachtingen van de lezers werd het boek in 1665 een
groot succes en vervolgens inderdaad in vele talen over
gezet. Aan dat succes droegen de illustraties in niet ge
ringe mate bij, ook al weten wij intussen dat die, hoewel
deels gebaseerd op Nieuhofs eigen tekeningen, door uit
gever Van Meurs en zijn graveurs op soms onherkenba
re wijze ‘verfraaid’ waren, hetgeen ook betekende ‘geEuropeaniseerd’! Overigens konden ze juist daardoor
een belangrijke rol spelen in de vroege Europese chinoi
serie.20 (afbeelding 2)
In de negentiende eeuw, als de reislust en de behoefte
zich cultureel-wetenschappelijk te profileren ook de Eu
ropese vorsten en de hoge adel bevangt - in vroeger eeu
wen reisden die lieden vaak, doch zelden voor hun ple
zier, meestal van staatsw ege-verschijnen er ook van
hun hand steeds vaker prachtig uitgegeven verslagen.
Mogen we niet aannemen dat daarin literair begaafde
hovelingen een creatieve hand gehad hebben?
De praktijk van aanpassing, vertaling, is dus eeuwen
oud. Dikwijls had niet de reiziger zelf, maar de uitgever
daarin de hand. Al even dikwijls liet die zich bij zijn keu
zes minstens ten dele leiden door de smaak van een spe
cifiek lezerspubliek en dus door commerciële overwe
gingen. In dat licht bezien is het zaak a f te wachten wat de
opening van de uitgeversarchieven van de late twintigste
eeuw ons zal leren over de mate van interactie tussen lite
raire reiscoryfeeën als Paul Theroux en Colin Thubron
of, te onzent, Cees Nooteboom en Adriaan van Dis, en
hun veelal anonieme redacteuren; wie weet welke brilj ante ghost writers wij dan ontdekken en welke reputaties
daardoor veranderen?

DE O N V E R M I J D E L I J K E V E R G E L I J K I N G ?

Voor datgene wat we niet kennen, hebben we bij eerste
kennismaking geen woorden. We zoeken dan naar aan
knopingspunten in onze eigen wereld en werkelijkheid,
om het vreemde toch te benoemen, begrijpelijk te ma
ken. De vergelijking is geboren. Reizigers ontkomen er
al helemaal niet aan.
Vrijwel elk reisverhaal dat meer is dan een reeks dag
boekaantekeningen waarin een reiziger de simpele fei
ten neerlegt - de geografische locatie waar hij zich be
vindt, het weer, de plaats van logies, de kosten van de ver
tering, en de namen van degenen met wie hij spreekt,
met eventueel de gespreksthema’s - biedt de lezer im- o f
expliciete vergelijkingen. Wie als archiefsnuffelaar,
door een korte inventarisomschrijving op het spoor ge

172

bracht van een ‘reisverhaal’, de teleurstelling kent wan
neer men slechts zo’n lijstje ontdekt, weet dat een tekst
met vergelijkingen vrijwel altijd welkom is, en verhelde
rend.
Natuurlijk konden Europese lezers in de zeventiende
en achttiende eeuw zich van het boeddhisme een betere
indruk vormen als de, in voc-context veelal protestante
auteur na een korte o f lange beschrijving aangaf dat deze
religie eigenlijk in haar praktijken en rituelen veel geleek
op het katholieke christendom. Deed zo’n Europees
schrijver daarmee andere godsdiensten onrecht? Me
dunkt niet. De katholieke Europeaan die nu de beschrij
ving leest van de reis die de negende-eeuwse Japanse
monnik Ennin, in het voetspoor van voorgangers als
Reisen en Saicho, maakte naar de heilige berg Wu-t’ai in
China om in de daar gelegen kloosters de in Japan ont
brekende boeddhistische geschriften te kopiëren, kan
toch ook niet anders concluderen dan dat hier een religi
eus systeem zichtbaar wordt dat veel op het katholicisme
lijkt.21
Toch zal ik niet ontkennen dat het middel van de ver
gelijking dikwijls onoordeelkundig en dus misleidend
wordt ingezet - soms, denk ik wel eens, gewoon om de
eruditie van de auteur te etaleren. Als Peter Levi, in zijn
overigens mooie The Light Garden o f the Angel King: Jour
neys inAfghanistan (1984) zijn emoties beschrijft bij het
zien van de boeddha-beelden in de kloosters van Hadda,
intussen opgeblazen door de Taliban, legt hij uit dat zij
hun haar dragen zoals Hendrik v.22 Ongetwijfeld hoopt
Levi de lezer iets mee te geven omtrent het syncretische
karakter van de sculpturen, en natuurlijk geloven we dat
hij zijn Shakespeare kent. Maar we weten toch ook dat
noch hij, noch de Bard wist hoe Hendrik zijn haar droeg?
Stel dat Couperus bij het zien van de Burubudur gezegd
zou hebben dat al die boeddha’s gecoiffeerd waren zoals
GijsbrechtvanAm stel?
In vergelijkingen krijgt politieke correctheid soms de
overhand. W illiam Dalrymple, sedert zijn In Xanadu
(1989), waarin hij Marco Polo nareisde, een lieveling van
het Britse publiek, legt in zijn City o f Djinns: A year in
Delhi (1993) uit welke emoties ‘Rajpath’, de pronkstraat
van de Indiase hoofdstad, bij hem oproept. Eerst uit hij
zijn bewondering voor de bijna perfectie harmonie van
de architectuur. Maar dan duikt plotseling de naam Neu
renberg op, en schrijft hij: ‘Zn its monstrous, almost mega
lomaniac scale, in its perfect symmetry and arrogant pre
sumption, there was a distant but distinct echo o f something
fascist or even Nazi about the great acropolis o f Imperial
Delhi (...). For despite their very many, very great differences,
Imperial India, Fascist Italy and Nazi Germany all belonged
to comparable worlds. All were to different extents authori
tarian; all made much o f magnificent display; all were built

on a myth o f racial superiority and buttressed in the last resortbyforce.’1!
Een mooie cadans van woorden, maar wat helpen zij
de lezer verder? Zijn die drie werelden echt vergelijk
baar? Z o ja, waarom durft Dalrymple het dan niet aan
om ook een van ’s werelds meest geliefde monumenten,
het mausoleum voor Mumtaz dat Shah Jehan bouwde,
als een vorm van machtsarchitectuur te duiden? Noe
men we ook de grote processieweg in Angkor een mani
festatie van totalitair denken? Wat te zeggen van de verpletterend-monumentale axiale aanleg van het Plein van
de Hemelse Vrede, georiënteerd op het Paviljoen van de
Opperste Harmonie in de Verboden Stad: Chinees na
zisme? En loopt wie dichter bij huis blijft en de as volgt
die nu van de glazen piramide in het Louvre naar de
Grande Arche in La Défense leidt, over en langs een
Franse versie van fascistische stedenbouwkunst?
Zoals gezegd, reisverhalen leren de lezer óók veel
over de culturele achtergrond van de reiziger. Zeventiende-eeuwse bezoekers van India bekeken het land an
ders dan Dalrymple: hun bril was nog niet door bruine o f
zwarte mist beslagen. François Bernier (1621-1688), de
slimme Franse arts die zo’n boeiend boek aan het Moghulhof wijdde, schreef: ‘Ik ben soms enigszins verbaasd
geweest over de minachtende wijze waarop Europeanen (...)
klagen dat de gebouwen minder mooi zijn dan die in de wes
terse wereld.’14 Met betrekking tot de Jama Mashid, de
‘Vrijdagmoskee’ van Delhi, voegde hij toe: ‘Ik geef toe dat
dit gebouw niet is geconstrueerd volgens de architectuurregels die, naar wij schijnen te denken, altijd toch minstens
impliciet gevolgd dienen te worden. Toch kan ik er niets in
ontdekken dat de goede smaak geweld aandoet. Ik ben ervan
overtuigd dat zelfs in Parijs een kerk die naar dit model zou
worden gebouwd, bewonderd zou worden.’15Na een bezoek
aan het grote complex van tuinen, vijvers en gebouwen
dat onder de naam Chandni Chow k tot in 1857 een van
de belangrijkste bezienswaardigheden van het oude
Delhi was, noteerde Bernier zelfs dat men zoiets in
Frankrijk ookm aar eens moest bouwen.26
Ook elders in Azië raakten Europeanen niet uitgeke
ken en uitgeschreven, zoals de jezuïeten in Peking. Hun
verhalen over de tuinen van het keizerlijk zomerpaleis
charmeerden rond 1700 de Europese lezers zo, dat de
tuinarchitectuur erdoor werd beïnvloed en de ‘Engelse’
tuin ontstond.27 Zo konden reisverhalen die in positieve
zin de wereld van ‘de anderen’ vergeleken met de ‘onze’,
een creatieve culturele bijdrage leveren.

OORDELEN, VEROORDELINGEN
EN V O O R O O R D E L E N

Vergelijkingen impliceren haast altijd een oordeel. Zij
kunnen ook leiden tot een veroordeling. En dikwijls zijn
ze natuurlijk gebaseerd op vooroordelen. Wie in de ei
gen cultuurkring reist, zal de minste problemen ervaren.
De Japanse monnik Ennin komt in zijn beschrijvingen
van de boeddhistische gemeenschappen die hij in China
bezoekt, zelden tot een kritisch oordeel, laat staan tot
een veroordeling: zijn bril is door zijn religieuze achter
grond positief gekleurd, nog los van de traditionele be
wondering voor de Chinese cultuur die Japan eeuwen
lang kenmerkte.
Een gemeenschappelijke achtergrond is echter niet
altijd een garantie voor een open visie. Ibn Battuta, die
grote delen van de toenmalig bekende aarde had gezien,
bereisde in feite de islamitische wereld van Marokko tot
Malakka. Toch schreef hij zelden zonder gebruikma
king van de categorieën ‘w ij’ en ‘de anderen’, en zonder
verwijzing naar de principes die zijn religie hem had bij
gebracht. Hoe verder de mensen die hij ontmoette, ook
binnen die islamitische cultuurkring, afstonden van zijn
ideaalbeeld van ‘de islamiet’ - een zuiver Arabisch spre
kende, alle rituelen exact volgende, liefst ook nog krijgs
haftige persoon - hoe moeilijker hij het met hen had.
Dat de ebbenhoutkleurige bewoners van de koninkrij
ken bezuiden de Sahara keurige volgelingen van de Pro
feet konden zijn, en dus beschaafd waren, wilde hij aanvankelijk niet accepteren.
Als Ibn Battuta echt buiten de culturele ruimte treedt
die hem nog enigszins vertrouwd is, lijkt de schok hem
ineens te groot: zijn eerste werkelijk negatieve oordeel
spreekt hij uit als hij in een wereld terechtkomt waarin
de islam slechts marginale betekenis heeft. In China be
wondert hij weliswaar het papiergeld en het porselein;
hij is ook goed te spreken over de veiligheid op straat en
noteert dat misdadigers effectief gezocht kunnen w or
den omdat overal hun tronie, getekend en afgedrukt,
wordt opgehangen. Maar toch zint het land hem niet. In
eens zegt hij: ‘Ondanks al zijn pracht plezierde China mij
niet. Ik voelde mij diep terneergeslagen door de alom tegen
woordige trouweloosheid, en als ik mijn logies verliet zag ik
vele zaken die mij zeer kwetsten en me zelfs zozeer van mijn
stuk brachten, dat ik thuis bleef en slechts uitging als het niet
anders kon .’18
Wat deerde hem precies? Het is niet duidelijk. Kon hij de
wereld slechts aan voor zover de horizon werd getekend
door een moskee - een element dat hij vermeldt op elke
plaats waar hij komt? Het heeft er alle schijn van dat wie
reist ankers zoekt die de confrontatie met het vreemde
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helpen vergemakkelijken. Men merkt het bij de joodse
koopman Benjamin van Tudela, die rond de Middel
landse Zee toch altijd synagogen zocht, en vond, en ook
bij zijn veel verder reizende collega Jacob van Ancona,
die tot diep in Azië sporen van zijn religie en cultuur
trof.2^
Hoe moeilijk moet het dan geweest zijn voor de chris
tenen die buiten Europa immers nergens houvast von
den? Is het vreemd dat zij, in een tij d van gebrekkige ken
nis en communicatie, een tijd waarin tolerantie nog niet
behoorde tot de nationale, ook in het publieke onderwijs
vastgelegde burgerdeugden, hun eigen cultuur dikwijls
niet konden overstijgen? Is het vreemd dat zij ander
mans levensstijl niet als gelijkwaardig konden accepte
ren op het moment dat zij voor het eerst geconfronteerd
werden met mensen die in veel, zo niet alles van hen ver
schilden?
En toch leverde de confrontatie van wat wel ‘the West
and the rest’ wordt genoemd, vaak positieve oordelen
op. In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw begon
een Nederlandse kunstenaar aan een reis door het ooste
lijk deel van de Middellandse Zee en het Nabije Oosten
die niet minder dan twaalf jaar zou duren. Bij zijn terug
keer in de Republiek publiceerde de schilder-schrijver
Cornelis de Bruijn (1652-1727) een fraai geïllustreerd
boekwerk waarin hij onder andere verslag deed van zijn
ervaringen in het Ottomaanse Rijk.3° Veelal geven zijn
observaties van allerlei culturele fenomenen de indruk
van een pientere en onafhankelijke geest. Zo is hij be
paald niet zo onverdraagzaam ten aanzien van de islam
als veel van zijn christelijke tijdgenoten. Ook al is hij van
mening dat de wijze waarop de Turken hun godsdiensti
ge verplichtingen nakomen meer te maken heeft met het
ophouden van een schone schijn dan met werkelijke re
ligiositeit, hij moet toegeven dat hun houding in de mos
kee bepaald de voorkeur verdient boven het vaak aan
stootgevende gedrag dat christenen in de kerk ten toon
spreiden. De Turken zijn volgens hem eerlijk, zeker in
vergelijking met hun Grieks-christelijke landgenoten.
Bepaald goedkeurend klinkt hij in zijn beschrijving van
de Turkse nadruk op het belang van persoonlijke hygië
ne, zoals die tot uiting komt in de overvloed van openba
re toiletten en badhuizen; hij stelt vast dat de afwezig
heid van dit soort faciliteiten en de algemene veronacht
zaming van behoorlijke lichaamsverzorging in Europa
in belangrijke mate bijdraagt aan het ontstaan van ziek
tes. Overigens vraagt hij zich a f o f de Turkse passie voor
het dagelijkse bad op den duur niet ook nadelig is voor
het lichaam.31
Veel Europese reisbeschrijvers zijn minder even
wichtig geweest in hun beoordelingen. Men schrikt als
men de Nederlandse vertaling leest van het zeer succes
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volle Engelse Scenes in A sia jo r the amusement oflittle tarry-at-home travellers (1819), geschreven door Isaac Taylor.32 Onder de titel Merkwaardigheden uit alle bekende
landen van Azië voor hen die, tot eene leerzame uitspanning,
in het hoekje van den haard door vreemde landen willen rei
zen (1831) worden opinies gedebiteerd die er niet om lie
gen.
De Japanners zijn weliswaar ijverig, maar bij uitstek
bijgelovig. De traditie van het ‘kruistrappen’ - voor de
onschuldige lezer: een gewoonte die in Japan ten tijde
van de christenvervolgingen in de jaren 1630 geïntrodu
ceerd was - heeft ten doel ‘de heiligste godsdienst aan ver
achting en afschuw tenprooi te geven’, overigens als ‘gevolg
van de domme dweperij der Portugesche bekeerders, die nog
bovendien onder den dekmantel van godsdienstijver aan
hunne eigene heersch- en hebzucht voldoening wilden geven’33 - hier worden twee rekeningen tegelijk vereffend,
met Japan én met de katholieke missie.
De 300 miljoen Chinezen daarentegen - van wie vol
gens de auteur de helft op het water woont - zijn vlijtig,
schrander, opgewekt en ontwikkeld. Wilde de schrijver
door vervolgens in te gaan op de waterbouwkundige
prestaties van China een parallel trekken met die o zo
vlijtige, schrandere en opgewekte Nederlanders? Overi
gens heeft de cultuur ook haar negatieve puntjes. De
prosternatie voor de heerser, de kow-tow, is toch wel een
dwaas gebruik, en het Chinese huwelijk, niet op liefde
maar op bemiddeling gebaseerd, leidt niet tot de ‘wederzijdsche achting’ die in Nederland zo centraal staat; ‘bij
ons’ kiest de man de vrouw niet om haar uiterlijk schoon,
maar ‘om de hoedanigheden van ziel en geest’.34
In die geest wordt heel Azië besproken. In Engeland
kwamen ook paralleldeeltjes over Afrika en Amerika
uit. Wie de reisverhalen over Azië kent, die in achttiende-eeuws Europa verschenen, ziet welke teksten door
klinken in deze vroeg negentiende-eeuwse compositie.
Dikwijls waren dat zelf al bewerkingen van eerstehands
reisverhalen. Maar de oordelen, vooroordelen en vooral
veroordelingen van een schoolboekje als het onderhavi
ge weerspiegelen het proces waarin de steeds meer na
tionalistisch ingestelde Europeanen in de nieuwe eeuw
de gegevens die hen bereikten toch anders interpreteer
den. Het duurde meer dan honderd jaar voordat, na de
Tweede Wereldoorlog, de toon weer wat gematigder,
meer kosmopolitisch werd.

Afbeelding 3
Een afbeelding van een Shintotempel op Matsushima in Japan.
Beschrijving van Japan door Engelbert Kaem pfer (Amsterdam

1733)

R E I Z E N EN R E L I G I E

De twee woorden zijn niet gekozen om hun allitteratieve
waarde, maar omdat de fenomenen zo nauw samenhan
gen. Men moet immers vaststellen dat tot diep in de ne
gentiende eeuw reizen voor de meeste mensen op aarde
maar drie doelen had: ofwel zij vertrokken om in de han
del o f de oorlog hun bestaan te vinden, ofwel ze gingen
op weg om hun religieuze behoeften te bevredigen, door
een bezoek aan een heilige plaats dan wel aan een land
waar zij hun godsdienst konden prediken. W aarschijn
lijk vormen religieuze reizigers zo niet de oudste dan
toch zeker de grootste categorie die de mensheid gekend
heeft tot het ontstaan van het westers massatoerisme.
Pelgrims gingen naar Rom e en Jeruzalem in de chris
telijke wereld, naar Mekka en Medina in de islamitische

en naar Bodhgaya in de boeddhistische. Geloofsverkon
digers hadden een nog veel ruimere actieradius. Men
kan gerust stellen dat de grootste culturen van deze we
reld juist in deze ‘reiswerelden’ gestalte kregen.
Duidelijk is dat deze religieuze reizigers in Europa be
horen tot de eerste reisbeschrijvers: de non Egeria deed
in de vierde eeuw verslag van haar pelgrimage naar het
Heilig Land, de monnik Willem van Roebroek in de
twaalfde eeuw van zijn missiereis naar China.35 Beiden
stimuleerden bij hun lezers de fantasie en, zij het ook bij
een kleinere groep, de reislust.
Het is boeiend te zien dat juist voc-reizigers, veelal
kooplieden in hart en nieren, zodra ze schriftelijk ver
slag gaan doen van hun ervaringen, zoveel aandacht be
steden aan de verschillende godsdiensten die ze in Azië
leren kennen. Deels werd die aandacht natuurlijk inge
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geven door hun streven om de culturen van hun handels
wereld te leren kennen en mede door die kennis hun
commerciële activiteiten beter te kunnen bedrijven.
Deels werd ze gemotiveerd door de behoefte om hun ei
gen, christelijke overtuiging toch te toetsen aan en zo te
laten triomferen over de talloze vormen van heidendom
- ook al was de protestantse Compagniesdirectie geen
voorstander van grootschalige bekeringspolitiek in haar
octrooigebied, zulks in tegenstelling tot haar katholieke
Spaanse en Portugese collegae.
Uit die belangstelling kwamen belangwekkende tek
sten voort, waarbij natuurlijk Abraham Rogerius’ OpenDeure tot het Verborgen Heydendom de kroon spant, aan
gezien dit boek van de hand van een voc-predikant in
1651 Europa de eerste systematische analyse bood van
het hindoeïsme in Zuid-India.36 Zoals zo vaak van de
verhalen van v o c-ambtenaren verschenen ook van deze
tekst meteen vertalingen in het Duits, Engels en Frans.
Maar ook al die niet professioneel-religieuze Compagniesdienaren die schreven over de hoogontwikkelde
Chinezen en Japanners, over Perzië, o f zelfs over de nau
welijks als beschaafd erkende Khoikhoi in de Kaapkolo
nie vroegen zich a f welke godsdienstige denkbeelden de
ze mensen koesterden, (afbeelding 3) Sommigen meen
den dat het allemaal heidenen waren, ook al aanbaden de
Chinezen hun goden in grootse tempels en de Khoikhoi
hun geesten in de open lucht. Maar al in de zeventiende
eeuw dringt bij een klein groepje breder geïnteresseer
den het besef door dat er wellicht toch overeenkomsten
bestaan tussen de diverse religies van de wereld, ja
dat misschien het christendom zelfs elementen deelt
met andere godsdiensten. Zo schrijft in 1675 Pieter van
Hoorn, na zijn reis als v o c-ambassadeur naar China, dat
in de leer van Confucius, die hij, in rijmvorm vertaald,
samenvat om de tekst in Batavia in een klein boekje te la
ten drukken, toch veel waardevols te vinden is, en dat hij blijft voorzichtig - de gedachten van Meester Kung
toch minstens niet strij dig zij n met het christendom.37
Juist op basis van de groeiende hoeveelheid inform a
tie die vooral in reisteksten beschikbaar wordt kan in een
steeds meer seculier, door de Rede ‘verlicht’ Europa een
basis worden gelegd voor wat wij nu vergelijkende gods
dienstgeschiedenis noemen. En als het seculariseringsproces in de twintigste eeuw zijn hoogtepunt bereikt,
waarbij velen constateren dat de onttovering van de wes
terse wereld wellicht te ver gegaan is, reizen westerlin
gen opnieuw naar Azië, naar de wereld waar de religies
nog bloeien, en waar ze, althans in de vormen die velen
nu aanspreken, ook hun oorsprong hebben. Duizenden
trekken in de decennia na de Tweede W ereldoorlog naar
de ashrams van India en de Zen-kloosters van Japan, om
er in contact te treden met hun diepste zelf en zo met ‘het
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Hogere’ waarin de meeste westerlingen nog steeds zeg
gen te geloven. Een nieuwe pelgrim sgolf ontstaat, die
overigens in Europa zelf zijn pendant heeft, met de her
opleving van de sedert eeuwen populaire reis naar het
katholieke bedevaartsoord Santiago. En wat is het resul
taat? Een nieuwe golf reisteksten, die zoals altijd gretig
gelezen worden.

R E I Z E N EN ETEN

Men kan van mening verschillen over de vraag o f religie
opium voor het volk is. Voedsel is voor mensen echter
onmiskenbaar een basisbehoefte, die resulteert in emo
ties die ook op ander vlak doorwerken, ja, zelfs in de
waardering van andere culturen. De neiging om de eigen
cuisine de beste te vinden overheerste tot diep in de
twintigste eeuw bij vele Europeanen: wat de boer niet
kende... Knoflook en olijfolie waren voor de meeste rei
zigers, en vooral voor de nog minder getrainde toeristen
uit Noordwest-Europa, lange tijd negatieve markers, zo
als onze sociologische collegae zo geleerd zeggen. De
conclusies van mijn kleine reis-culinaire onderzoek
naar de rol die de smaakpapillen spelen zijn slechts voor
lopig, maar ik krij g de indruk dat zij die elders een eetcul
tuur aantroffen die hun niet tegenstond, ook wat positie
ver oordeelden over andere aspecten van de beschaving,
en omgekeerd, dat als een beschaving hen bij wijze van
spreken ‘overtuigde’, ook het eten hun toch minder on
aangenaam smaakte.
Cornelis de Bruijn, al genoemd als kenner van het Ot
tomaanse rijk, begrijpt heel goed dat eten cultureel be
paald is: ‘Inderdaad, de gewoonte maakt de tweede natuur, ’t
Gebruik der spijzen bestaat ten meerendeele in de
gewoonte’.3® Hij wijdt een heel hoofdstuk aan de Turkse
keuken. Daarin noteert hij dat wat voedsel betreft de
Turken met hun matigheid gunstig afsteken bij de Euro
peanen, die hij als veelvraten karakteriseert. Hij stelt ook
vast dat alle Turkse mannen kunnen koken, waarbij hij
niet aangeeft waarom hij over deze vaardigheid zo posi
tief oordeelt - we weten dat hij vrijgezel was; misschien
moest hij af en toe zelf zijn potje maken? Hij legt vervol
gens uit dat de wetten die het leven op het vlak van onrein
voedsel reguleren vrijwel overeenkomen met de joodse,
hetgeen hij niet verbazend vindt, aangezien toch de K o
ran goeddeels gebaseerd is op het Oude Testament. Het
dagelijks dieet van rijst, met wat bouillon o f yoghurt,
waaraan de welvarende Turken dan vlees toevoegen,
acht hij zeer gezond. Brood dient dikwijls als bord. Alco
hol wordt niet gedronken; ter begeleiding van de maal
tijd biedt men water aan. Het is gewoonte dat slechts één
gerecht per gang ter tafel verschijnt.39 Met kennelijke

Afbeelding 4
Dinerende Hollanders door de ogen van Japanners gezien. (Algemeen Rijksarchief, Den Haag)

smaak beschrijft De Bruijn de wijze waarop in Turkije
geroosterd vlees wordt opgediend, in kleine stukjes aan
een spies, met uien ertussen; werd zo door hem de kebab
in Europa geïntroduceerd? Ook over de kwaliteit van de
Turkse olijfolie is hij zeer te spreken: als vervanging
voor boter is dit volstrekt acceptabel, als de maag er maar
eenmaal aan gewend is. Vol lo f is hij over de bereiding
van artisjokken die, in olie en met zout en peper geroos
terd, veel smakelijker zijn dan in Europa. Diegenen die
van plan zijn in het Ottomaanse R ijk rond te gaan reizen,
dient hij nog van advies door op basis van eigen ervaring
te wijzen op de overheerlijke sorbets, die uitstekend zijn
tegen de dorst; ook ingemaakte uien kunnen de dorst les
sen.40
Wouter Schouten, Compagniesdienaar op weg naar
Indië, had van de beschaving van de Khoikhoi aan de
Kaap geen hoge dunk; hij schreef dat ‘hun voedzel (...)

evenals hunne levenswijze en hun staat, ten uitersten ellen
dig’ was.41 Johan N ieuhof deed enige jaren later de Kaap
kolonie aan; hij noemde de Hottentotten ‘in ’t nuttigen
vanspyze (...) bovenmaterou,gruizigh,slordigh,gulzighen
onbeschoft.’41 De Duitse voc-arts Peter Kolbe, die in de
vroege achttiende eeuw aan de Kaap woonde, was echter
van mening dat veel schrijvers ten onrechte hun negatie
ve oordeel over de voedselmanieren van de Zuid-Afrika
nen lieten meespelen in hun opinie over de Hottentotse
cultuur; dusdoende verspreidden zij onjuiste inform a
tie. H ijzelf deed daarom een poging de lokale voedseltaboes te analyseren en beschreef ook op welke wijze
het voedsel werd bereid. Hij was daarover alleszins te
vreden, en meldde - met recht van spreken aangezien
hijzelf met hen gegeten h a d -d a t ook een Europeaan
hiervoor zijn neus niet hoefde op te halen; enigszins ma
licieus merkte hij op dat die Europeanen die hun afkeur

te kennen gaven van de Hottentotse gewoonte om wei
nig doorbakken vlees te eten, zich toch eens moesten
afvragen wat er dan in Engeland gaande was, waar men
immers biefstukken verslond die nog van het bloed
dropen. Ook noteerde hij dat het spaarzame gebruik
van specerijen en zout waarschijnlijk mede verklaarde
waarom de Hottentotten zich over het algemeen in zulk
een goede gezondheid verheugden en zo lang leefden.43
Verder oostwaarts vonden de voc-dienaren culinair
meer van hun gading. Wouter Schouten leerde de C h i
nese keuken kennen van de vele Chinezen die in en rond
Batavia woonden. Hij schreef: ‘Hunne spijze bestaat door
gaans in allerhande wel-toebereide smaaklijke gerechten,
die den man, in y o f 8 schoteltjes, op een tafeltje door zijne
vrouwen voorgezet worden (...)’44 Johan Nieuhof, die Chi
na metterdaad bezocht, was in zijn visie op keuken en
cultuur bijzonder genuanceerd; hij constateerde dat de
Tartaarse banketten althans qua vleesgerechten ‘begruist
en morsig’ waren, maar roemde de Chinese spijzen: ‘de
Sineezen eeten byna alle gerechten die d’Europeers eeten, en
weten die ookzeer lekker te bereiden (...).’45 (afbeelding 4)
Als in 1784 het verslag verschijnt van de derde reis van
Kapitein James Cook naar de Pacific, is het opvallend dat
het enthousiasme over de bewoners van de Friendly Islands - de naamgeving is al significant - doorspeelt in
de appreciatie van hun voedselcultuur. De reisschrijver
noteert, bij het bekijken van hun dansen, dat ‘zulk een
voorstelling zelfs in een Europees theater met applaus be
groet zou zijn’. Hij schrijft ook dat ‘de milde, goede inborst
die zij in hoge mate bezitten, weerspiegeld wordt op hun ge
laat, dat geheel vrij is van de woeste intensiteit die altijd de
volken kenmerkt welke zich in een barbaarse toestand bevin
den\Aè
En hun voedsel? Wel, dat vindt de schrijver smakelijk.
Doch de lezer die even terug o f verder bladert, consta
teert vervolgens verrast dat de voedselbeschrijving niet
afwijkt van die van andere Pacifïsche eilanden, hoewel
daar de waardering negatief uitvalt, evenals de apprecia
tie van de andere cultuuruitingen.47

R E I Z E N EN S E K S

Ofschoon voedsel een evidente levensnoodzaak is, zal
voor velen seks een al even grote rol spelen. Dat in de
reisliteratuur het thema, verhuld dan wel openlijk, zo
dikwijls voorkomt, lijkt dan ook niet bevreemdend.
Maar is het dat misschien toch wel? Europeanen, o f zij
nu van katholieke dan wel calvinistische huize zijn, heb
ben het sinds de Reform atie en het Concilie van Trente
bepaald niet gemakkelijk gehad met hun lustleven, al
thans: daarover openlijk schrijven was lange tijd taboe.
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Aan verleidingen toegeven mocht men slechts binnen
de huwelijksband, en ook dan maar met mate.
Onder het mom van de observatie van het andere, het
vreemde, kon en kan echter veel. In Europa zelf passeer
de menig ronduit pornografisch geschrift de censuur
omdat het zo slim-wetenschappelijk verpakt was als een
studie van het ‘afwijkende’. En zo lijkt ook het reisver
haal door de eeuwen heen een alibi te hebben geboden
voor beschrijvingen die de seksuele sensatiezucht van
zowel schrijver als lezer bevredigden, meestal eveneens
verpakt in gepast geschokte en dus veroordelende ter
men.
Ibn Battuta wijdt geen woord aan islamitische vrou
wen, maar in zijn beschrijving van de hofcultuur in D el
hi en andere steden van islamitisch India neemt hij wel
de suggestie op dat de vele dames uit ‘heidense’, dat wil
zeggen niet-moslimse milieus, die daar vertoeven alle
maal dansmeisjes zijn - en dan wist de lezer daarbij on
getwijfeld wel beelden te verzinnen. Overigens consta
teert hij openlijk, en zelfs herhaaldelijk dat de hindoevrouwen ‘beroemd zijn vanwege de kunsten die zij tijdens de
bijslaap praktizeren en de mate van plezier die zij daardoor
gevenZ48 Vele eeuwen later trekt de Nederlandse v o c vertegenwoordiger in Thailand, Theodoor van den Heu
vel, in het gezelschap van de koning naar een boeddhisti
sche tempel in het binnenland. Hij schreef in 1747 dat hij
de tempeldanseressen ‘ruijm drie uuren met veel penitentie
- dat egter niet dorsten laeten blijken - moest zien (in de
heete son sittende) exercitiepleegen (...). ’49 Och arm. Vond
hij het werkelijk zo vreselijk?
Engelbert Kaempfer, in Japan rond 1690, dist met iets
meer kennelijk genoegen en opvallend veel details50 het
verhaal op van de zogenaamde bikuni, o f bedelnonnen,
die door het hele land zwerven om aalmoezen te verdie
nen. Veelal zijn het meisjes uit arme families, o f hoeren
die eens wat anders willen. Men treft onder hen de mooi
ste vrouwen van Japan. In groepjes van twee o f drie ope
rerend benaderen zij, individueel, meestal de beter gesi
tueerde reiziger, met lieftallig vleiend gedrag en ’t zingen
van een ‘boere deuntje’. Als alles meezit, gaan ze een paar
uur met de milde gever mee. Fraai maar niet overdreven
gekleed, het gezicht geblanket en tegen de zon be
schermd door een grote hoed, maken zij een goede in
druk: ‘haare stem, gebaarden en uytterlyk gedrag zyn noch
te stout, noch te dartel, noch te zeer beschroomt en gemaakt,
maar vryborstig, aangenaam en schynend zeedig’. Die ze
digheid is echter inderdaad slechts schijn. De dames
gaan als ’t zo uitkomt zonder gêne en blootborstig mee
met de reiziger die ze aan de haak slaan en gedragen zich
‘zo onbeschaamt en geyl als eenige hoer in een openbaar
hoerhuys’. Van hun winsten moeten ze elk jaar een af
dracht doen aan de schrijn van de Zonnegodin te Ise51 -

Afbeelding s
Voorpagina Raymond Corbey, W ildheid en beschaving: De Europese
verbeelding van A frika (Nijmegen 1989).

een situatie die de Nederlanders waarschijnlijk staafde
in hun vermoeden dat alle oosterse tempels poelen des
verderfs waren.
Het aantal ‘lichte kooyen’ is in Japan overigens alom
groot. Vanaf het middaguur beginnen zij hun diensten
langs de grote postweg naar Edo (Tokio) aan te bieden.
Vooral in de twee naast elkaar liggende dorpen Akasaki
en Goyu zijn er zoveel, dat deze de naam hebben ‘Groot
Magazyn van Japansche Hoeren’ of, bij wijze van boertig
heid: ‘De Gemeene Slypmolen ’.52Bijna elke reiziger slaapt
hier wel met een van deze prostituees.53 Kaempfer sug
gereert pas gemengde gevoelens als hij schrijft dat ook
de Nederlanders, die officieel geen enkel contact mogen

hebben met dergelijke dames, in de herbergen wel dege
lijk met hen verkeren.54Dat de meeste voc-dienaren op
Deshima met grote regelmaat naar de hoeren gingen,
vertelt hij niet.
Het meest gefascineerd waren Europese reizigers
door het gesluierde milieu van de oosterse harem, met
zijn belofte van ongebreidelde lustbeleving, juist omdat
zij daar persona non grata waren. Zij die er toch over
schreven debiteerden de wildste verhalen, soms uit de
mond van ‘zegslieden’, want de lezer wilde waar voor
zijn geld. Als in de achttiende eeuw Lady Mary Wortley
Montagu, die haar echtgenoot vergezelde op zijn ambas
sade naar de Hoge Porte, haar reisbrieven publiceert,
zijn deze alleen al een kassucces omdat zij als eerste wes
terling tot dit prikkelende privé-domein wordt toegela
ten. Mannelijke lezers smulden ongetwijfeld wanneer
zij zich voorstelden dat ‘(...) Virgins very hastïly threw off
their cloaths and appear’d without other Ornament or covering than their own long hair braided withpearl or Riband
(...) all being in the state o f nature, that is, in plain English,
starknaked (...) most o f their skins shiningly white(.. .).’55
Als vanaf de vroege negentiende eeuw Europese reizi
gers Afrika bezuiden de Sahara intrekken, neemt deze
regio de rol van Azië als paradijs der zinnen over: nauwverholen verlustigen zij zich in de vrouwen die daar hun
dikwijls geheel naakte lichaam tonen. In woord en dankzij de nieuwe fotografie - beeld kan daarvan, onder
het mom van etnografisch onderzoek, ruimschoots ge
noten worden.56 (afbeelding 5)
Een heikel punt was de ‘sodomie’, die in Azië zoveel
wijder verbreid en meer geaccepteerd was dan in Euro
pa. Dat in Istanbul hoge Turkse heren openlijk met hun
schandknapen paradeerden was natuurlijk schandelijk,
maar het vermelden zeker waard. Ook in Japan viel het
fenomeen op. Het voc-opperhoofd François Caron ver
meldt het zonder enig commentaar - misschien omdat,
toen hij schreef, de grote sodomievervolgingen in Euro
pa nog in een ver verschiet lagen en zijn morele barome
ter dus nog niet op kwetsstand stond? In de vroege acht
tiende eeuw ligt het al anders. Kaem pfer lijkt veront
waardigd als hij beschrijft dat hij onderweg van Deshi
ma naar Tokio jongens van tien tot twaalf jaar oud ziet
zitten die, met geblankette gezichten en vrouwelijke ge
baren, werden aangeboden ‘door hunne ontuchtige en
wreede meesters, tot geheym pleyzier en onthaal van ryke
reyzigers, zynde de Japoneesen gansch seer genegen tot deze
snoodheid’.57Maar wie wat dieper graaft komt een nog in
teressanter fenomeen tegen: leest men Kaempfers eigen,
handschriftelijke versie van rond 1700, dan blijkt deze
minder veroordelend dan de gedrukte versie: de negatie
ve adjectieven zijn toegevoegd door Johann Scheuchzer,
de man die Kaem pfers notities twintig jaar later uitgaf.
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Z ijn sensibiliteit - een persoonlijke o f een met de cul
tuur veranderende? - leidde dus tot aanpassing van de
tekst. In feite speelde hij de zedenmeester en beïnvloed
de hij zo de Europese lezers.
Veel is er sedertdien niet veranderd. Ook al blijven
veroordelende woorden tegenwoordig achterwege ofwel omdat ze niet politiek correct zijn, ofwel omdat
men zich over het geziene niet meer zo verbaast - toch
gaan auteurs nog steeds graag in op de seksuele aspecten
van vreemde culturen. Men leze er de reisverhalen over
Thailand maar op na: Pat Pong, de beroemde, beruchte
hoerenbuurt van Bangkok, wordt nooit overgeslagen,
en de losse sfeer van de stranden en straten van Phuket
brengt ook menig pen in beweging.

R E I Z E N EN P L E I S T E R E N

De meeste reizigers verbleven slechts een beperkte pe
riode elders, tenzij zij natuurlijk, zoals de voc-dienaren,
geen pleziertrip maakten, maar voor hun beroep het ver
trek naar verre oorden moesten accepteren, en daar
soms de rest van hun leven sleten.
Naarmate de verschillen tussen de Europese, techno
logische samenleving en de rest van de wereld groter
worden - vanaf circa 1800 - treedt ook een andere cate
gorie reizigers aan. De toenemende industrialisering, de
lucht- en milieuvervuiling, de bevolkingsconcentratie in
de steden, de huisvestingsproblemen, de gevolgen van
een ontbrekende en ook later nog lang gebrekkige hygië
ne laten velen niet onberoerd. De sociale regulering van
de samenleving, de steeds zwaardere druk van conven
ties en restricties dragen bij tot wat toen, in de tweede
helft van de negentiende eeuw, nog geen stress heette,
maar zich wel manifesteerde in kwalen, somatisch en
psychisch. Voor sommigen werd reizen een levensnood
zakelijke ontsnapping - voor vrouwen, gezien hun fy
sieke en sociale keurslijven, zeker nog meer dan voor
mannen.
Isabella Bird (1831-1904), een gegoede burgermansdochter uit Edinburgh, was thuis altijd ziekjes. Pas als ze
de wereld in trok, leefde ze op. Bijna de helft van haar le
ven reisde ze. Het verbaasde me niet toen ik las wat ze
schreef in haar terecht beroemde Unbeaten Tracks in Ja 
pan (1880): ‘On the whole, I like Kabuta better than any
other Japanese town, perhaps because it is so completely Japanese and has no air ofhaving seen better days. I no longer
care to meet Europeans - indeed I should Qofar out o f my
way to avoid them. I have become quite used to Japanese life,
and think that I learn more about it in travelling in this solitary way than I should otherwise.’58 Velen zijn Bird ge
volgd, van Paul Gauguin die naar de Pacific ontsnapte,
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Afbeelding 6
Portretfoto Isabella Bird, uit WolfKielich, Vrouwen op ontdekkingsreis,
Rainbow Pocketboek 90 (AmsterdamjAbcoude 1986), 108.

tot de hippies die al jong naar India trokken en daar lang,
soms hun leven lang bleven (afbeelding 6).
Maar de zinnen van M iss Bird zijn om meer dan één
reden onthullend. De behoefte de eigen wereld te ont
vluchten is evident. Doch dat leidt - haast onvermijde
lijk? - tot de hoop dat de wereld die men betreedt zoveel
als mogelij k is verschilt van het leven dat men achterlaat.
Dat resulteert, eveneens onvermijdelijk, niet in meer be
grip van die andere wereld. M en reduceert hem immers
tot de verhoopte, de gewenste. Vanuit negentiendeeeuws westers perspectief betekent dat ook dat velen de
pre-industriële aspecten van die wereld benadrukken en
verheerlijken, en bewust o f onbewust de ogen sluiten
voor veranderingen.
Sedert de negentiende eeuw is deze tendens in de wes
terse reisliteratuur steeds sterker geworden, zeker ook
met negatieve gevolgen. Immers, naar de mate waarin
reisverhalen populairder zijn en meer dan ooit beeldvor

mend werken, wordt door het zojuist beschreven me
chanisme de kans kleiner dat de lezer een realistisch
beeld krijgt van de niet-westerse werelden. Dat ook el
ders samenlevingen zich ontwikkelen en veranderen
wordt niet geschetst; de nadruk valt op hun oeroude tra
dities, hun eeuwenlange zekerheid en orde biedende
continuïteit.
Aan onze kant van de aarde ziet men het proces logi
scherwijs het eerst in Engeland, de samenleving die het
vroegst industriële trekken vertoonde. Daar documen
teert een boeiende maar soms ook onthutsende reeks
teksten en beelden - van de koektrommelromantiek
van Dickens’ Pickwick Papers tot de prachtige, maar w ei
nig realistische televisiebewerkingen die de b b c maakt
van de grote Engelse romans - de groeiende behoefte
aan een rustiger, arcadischer bestaan.59
In de perceptie van Azië wijzen talloze Europese reis
verhalen in eenzelfde richting. Dat levert ook nu nog
mooie teksten op, vol westers welbehagen in oosterse
mystiek, vol speurtochten naar, bijvoorbeeld, het echte
Nihon. Het hedendaagse Japan, met al zijn contradicties
en spanningen, komt er vaak wat bekaaid af. Ook recente
reizigers, zoals Freek Vossenaar, zijn telkens weer blij als
ze het traditionele, ‘echte’ Japanvinden, zoals eigenlijk al
uit de titel van Vossenaars boek blijkt: Glimmende munt
jes: in het land van rijst en rauwe vis (1996). Echter, veel Ja
panners eten allang ook pizza’s! Suzanne Visser komt in
haar De pracht van het dagelijks leven (1990) wat dichter
bij een rijkere en tegelijk minder exotische realiteit.
Problematisch wordt het natuurlijk als een selectieve
perceptie beelden oproept van een samenleving die niet
alleen maar als statisch wordt geschetst, doch ook te ge
makkelijk geïnterpreteerd wordt als ouderwets, achter
lijk, en wat dies meer zij. Dat veel Europeanen juichten
over de cinematografische prestatie die de grote Franse
regisseur Louis M alle (1932-1995) in de jaren 1950 lever
de met zijn visuele reisverhalen over India, is begrijpe
lijk: hij beantwoordde met zijn films aan hun behoefte
aan een tijdloze, maar in feite pre-industriële, niet-technologische, zeer geromantiseerde cultuur. Dat de India
se regering, precies in die jaren bezig met de modernise
ring van het land, scherp protesteerde tegen de beelden
die slechts de traditie ten troon verhieven, terwijl aan de
vele veranderingen nauwelijks aandacht besteed werd,
is heel begrijpelijk.

T I J D R E I Z E N : IN H E T V O E T S P O O R V A N . . .

De cultuur van de late twintigste en vroege eenentwin
tigste eeuw, met haar gerichtheid op het heden en het
hier, lijkt desniettemin gefascineerd door twee andere

dimensies: het verleden en het daar. Steeds meer auteurs
bezwijken voor die fascinatie of, zo men wil, spelen er
handig op in. Zij gaan reizen maken, liefst naar verre,
exotische bestemmingen, die ook nog eens bedoelen
een verleden reiservaring als het ware te herbeleven.
Sommigen doen dat sereen. Ernie Bradford is een van
de eersten die traden in het voetspoor van de archetypi
sche reiziger van de westerse literaire cultuur, Odysseus.
Z ijn lezenswaardige reisboek zoekt naar aanknopings
punten die de locaties, de condities en, ja, ook de geeste
lijke achtergrond van de Odyssee kunnen helpen begrij
pen, zonder de pretentie te hebben door te dringen in de
geest van de Griekse held. D oor heel nuchter, maar met
lees- en speurzin te werk te gaan, komt hij toch een stuk
verder. Zo trof mij een enkele zin: ‘The ease with which the
ship o f Ulysses is described as being manhandled up the
beaches (...) led me to the conclusion that much o f the Odys
sey is explicable as soon as one realizes how small the ships
were.’60 Inderdaad krijgt men dan een volstrekt ander
beeld van de zee, en van de landen eromheen, evenals
men toch een voc-schip van binnen gezien moet heb
ben om te begrijpen wat de beperkingen en daarmee
de ervaringen van de zeventiende- en achttiende-eeuwse
Azië-vaarders waren.
Maar bij tijdreizen liggen de gevaren op de loer. T i
mothy Severin, een van degenen die in dit specifieke gen
re zijn sporen - en een smak geld - heeft verdiend, met
spectaculaire televisiedocumentaires die tegelijk in
boekvorm uitkomen, schrijft in zijn Crusader: By horse to
Jerusalem (1989): ‘What, then, was it like to have travelled to
Jerusalem in the manner o f a medieval man? I f I could taste
that experience, even marginally, perhaps it would give an
insight into the motives o f those travellers and the reasonsfo r
their persistence.’61
Een weldenkend mens zal zich realiseren dat zo’n
tijdreis weliswaar een bijzondere ervaring kan zijn, doch
nooit zal bewerkstelligen dat wij ons kunnen verplaat
sen in de mentaliteit van de boeren die Godfried van
Bouillon volgden: het fysieke na-reizen vindt nu een
maal niet plaats in de hersenkwabben die de religieuze
behoeften van de mens heten te bepalen.
Het is moeilijk na te gaan welke invloed dit subgenre
heeft op het bewustzijn van de niet historisch geschool
de lezer. Bestaat het risico dat het verleden zo verwordt
tot de avontuurlijke speelplaats voor het heden, zoals de
vele historische themaparken hier en elders lijken aan te
geven - van de tijdtunnel waardoor men het York van
de Vikingen bezoekt tot de Japanse filmdorpen waarin
men samurai kan tegenkomen?
Doch tijdreizen kan men ook anders invullen en wij,
Nederlanders, die ten tijde van de v o c zoveel reisden,
zouden dat prachtig kunnen doen. De context waarin
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onze evident nauwe band met de vele regio’s van Afrika
en A zië beschreven wordt, is voor sommigen het grootse
verhaal van de Compagnie, voor anderen een reeks
zwarte pagina’s in onze geschiedenis, met als kernhoofdstukken ‘de moord op Banda’, het Nederlandse
aandeel in de opiumhandel en de rol van deze vroeg-moderne handelsonderneming als uitbuitende multina
tional. Maar o f wij nu een witte o f zwarte bril dragen,
men zou verwachten dat wij onze voorouders nareizen
en van onze bevindingen verslag doen. Wat is immers
leuker en ook verhelderender dan reisverhalen uit een
nabij o f ver verleden confronteren met het heden?
Slechts weinigen hebben die uitdaging aangenomen.
Het lijkt alsof Nederlanders alleen Christus na willen
reizen, en de apostel Paulus, dan wel een andere geeste
lijke leidsman: verslagen daarvan treft men in Neder
landse bibliotheken te over.
Toch leveren zulke (na-)reizen boeiende perspectie
ven op. M aurits W agenvoort maakte eerst Een karavaan
reis door Zuid-Perzië (1926), om er Hollandse resten te
zoeken, en reisde vervolgens naar India. Over de Neder
landers daar had hij al in 1912 een koloniaal-historische
rom an geschreven, Het stijfhoofdige bruidspaar. Nu, in
1929, publiceerde hij het reisverhaal In het voetspoor der
vaderen, waarin hij vertelde van zijn zoektocht naar Ne
derlandse herinneringen in het subcontinent: ‘Tweevou
dig waren de beweegredenen, welke Peregrinus een reis deden
ondernemen door Hindoestan: hij wilde er zien wat er over
was van de vroegere vestigingen der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie en er land en volk leeren kennen .’62 Im
mers, de Compagnie ‘behoort, zoals de Nederlandse repu
bliek, tot een schoon verleden, waarop de Nederlander nim
mer te trotsch kan zijn’. Meer dan zeventig jaar later laat
dit reisboek zich nog goed lezen, juist omdat Wagen
voort de contrasten tussen toen en nu dikwijls treffend
weet te benoemen.
Bij Wagenvoort sluit ik me graag aan, met een plei
dooi v o o r‘tijdreizen’. In 1987 trad ik in het voetspoor van
Theodoor van den Heuvel. Met nogal wat moeite volgde
ik de route die hij blijkens zijn niet gepubliceerde reis
verslag, dat in het v o c-arch ief berust,63 in 1747 genomen
had van de voormalige Thaise hoofdstad Ayutthia naar
de in het bergachtige binnenland gelegen tempel van
Boeddha’s voetstap in ‘Phrabutthabath’ - nu Prabath.
Een tempel was er, en indrukwekkend was hij ook, op
marm eren terrassen en onder vergulde daken, en met
een meer dan één meter lange voetafdruk gevat in zilver.
Toen ik m ijn ronde met lotusbloemen en wierookstok
jes gemaakt had, moest ik helaas vaststellen dat het niet
Theodoors tempel was. Pas na enige tijd besefte ik dat bij
de Birm ese invasie in Thailand, in 1787, ook dit heilig
dom verwoest zal zijn. In Van den Heuvels verhaal bezit
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ten wij dus een getuigenis dat alleen al daarom waarde
vol is.
Z o ’n ervaring wordt natuurlijk pas waardevol als zij
wordt opgeschreven. Over het algemeen laten Neder
landse auteurs kansen liggen door zo weinig creatief ge
bruik te maken van de schriftelijke nalatenschap van
hun koloniale verleden. Enigszins een gemiste kans is,
meen ik, Carolijn Vissers Buigend Bamboe. Reizen in Chi
na (Amsterdam 1990), waarin zij de reis van Johan Nieuh o f naar Peking als leidraad neemt. De reflecties-tussentijden die de confrontatie van een zeventiende- en een
twintigste-eeuwse Chinareis had kunnen opleveren, ko
men weinig uit de verf. Vergt het genre misschien toch
eerder een historicus met journalistieke inslag, o f is het
gewoon een lastige opgave? Dat bleek in elk geval in
2000 toen, met gepaste uitbundigheid en keizerlijke pre
sentie, het vierde eeuwfeest van de relaties tussen Neder
land en Japan werd herdacht. Rudy Kousbroek kreeg de
gelegenheid om de in Compagniestijd verplichte gehoorzaamheidsreis naar het shogunale h o f te Edo op
nieuw te maken en er in woord en beeld verslag van te
doen: hij trad in de voetsporen van de voc-opperhoofden die, tussen 1641 en 1867, periodiek de lange tocht
maakten van het eilandje Deshima waarop de v o c kooplieden geïnterneerd waren, over het eiland Kyushu,
via de straat van Shimonoseki, naar Honshu, en vandaar
- met als tussenstops zulke steden als Osaka en Kyoto naar Tokyo. Ik had veel verwacht van het boek, In de
tijdmachine door Japan: de Hofreis van het ja a r 2000, en
van de begeleidende televisiedocumentaire. Een briljan
te tekst is het helaas niet geworden zoals, bijvoorbeeld,
Oliver Statlers Japanese Inn (1961), dat aan de hand van
de lotgevallen van de bewoners van een Japanse herberg
in het dorpje Okitsu aan de baai van Suruga zo boeiend
heden en verleden van de grote postweg, de Tokaido, in
eenschuift. De televisiefilm is zelfs ronduit teleurstel
lend.
Dat is jammer. Immers, juist de kennismaking met Ja
pan heeft de dienaren van de v o c meer dan 250 jaar lang
geïnspireerd tot enkele spectaculaire reisverhalen, die
niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits, En
gels, Frans en zelfs in het Latijn een enorme Europese
verspreiding vonden. Ze droegen bij tot een steeds gede
tailleerder kennis van het ‘land van de rijzende zon’, ook
al vertaalde die kennis zich niet tot echt begrip - maar
misschien kan een reisverhaal dat ook niet bewerkstelli
gen?
Hoe zou een mooie tijdreis door Japan eruit kunnen
zien? De eerstehands ervaringen met een nog vrij bereis
baar Japan die François Carón in 1636 opschreef, zouden
een zinvol uitgangspunt geweest zijn: ze zijn de eerste
systematische studie van Japan door een Nederlander.

De meer gecontroleerde reizen die voc-dienaren in de
jaren 1640 en 1650 maakten en die door dominee Arnoldus Montanus in 1669 voor een tweedehandse, maar
mooie synthese zijn benut, lenen zich al evenzeer voor
bespiegeling en commentaar. Montanus vergelijkt im
mers de ervaringen van de Nederlanders in Japan met
hetgeen hij, op basis van andere reisverhalen, over de
rest van Azië, én over Europa wist. Dikwijls is Monta
nus’ boek afgedaan als de compilatie van een fantast. En
Carons tekst leek zijn belang te verliezen toen de grote
Japan-analyse van de voc-arts Engelbert Kaem pfer in
1727 verscheen. Maar toch: een reis in het voetspoor van
Caron en Montanus zou boeiende correcties kunnen
opleveren, en wellicht ook inzicht in de wijze waarop
kennis van andere culturen in de zeventiende en acht
tiende eeuw gefilterd naar Europa kwam. Zo komt het
proces bloot te liggen, waarin wetenschap ontstond, en
leert men de oorsprong kennen van hetgeen Europa om
trent de rest van de wereld is gaan denken.

EPILOOG

In de eenentwintigste eeuw is de aarde verkend, bekend.
Z al daardoor het genre reisverhaal verdwijnen - aanne
mende dat, voorlopig, ruimtereizen buiten ons zonne
stelsel niet tot de mogelijkheden behoren en de kans ge
ring is dat wij wezens tegenkomen die ons zó boeien en
verbazen als onze medemensen? Misschien ligt het ant
woord precies in onze fascinatie voor onze medemen
sen, wellicht zelfs in onze groeiende behoefte gefasci
neerd te worden. Zolang de wereld maar niet dat ene,
grote dorp wordt, waarin iedereen hetzelfde eet, zich
hetzelfde kleedt, en op dezelfde manier seks bedrijft, o f
op andere terreinen gelijkvormigheid gaat vertonen, zal
het genre blijven bloeien: zolang ‘zij’ maar anders ge
noeg zijn, zullen ‘w ij’ over hen willen lezen. Maar ook:
naarmate de wereld steeds eender wordt, zullen wij blij
ven zoeken naar het andere en dat desnoods constru
eren. En dus zal het genre reisverhaal niet alleen blijven
bestaan, maar ook ter discussie blijven staan. Immers,
hoe men het ook wendt o f keert: reisverhalen vormen en
ver-vormen ons beeld van de ander, van de wereld. Daar
in ligt hun rol, hun bekoring, én hun gevaar.
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