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VOORWOORD
Een ieder die zich naar Indië begeeft, is er wel van overtuigd,
dat hij daar een heel ander slag van menschen zal aantreffen dan
hier te lande. Door huidskleur en uiterlijke verschijning springt
het verschil in het oog. Dat echter de verborgen innerlijke verschillen van geestesrichting en levenshouding nog veel grooter zijn,
daarop is men in het algemeen veel minder of heelemaal niet bedacht. In den omgang met hen zullen deze vreemde menschen ons
herhaaldelijk in de gelegenheid stellen om even, als door een kiertje,
hun geest en hun ziel te begluren en dit zal ons telkens weer voor
ontstellende verrassingen en onbegrijpelijke raadsels plaatsen. Die
eigenaardige opvattingen en vreemde gedragingen zal men misduiden als abnormaliteiten. En dit misverstand staat een goede
verhouding en nog meer een behoorlijke waardeering hopeloos in
den weg.
Dit is te meer te betreuren, omdat toch de meesten uitgaan met
de bedoeling om met die menschen op goeden voet te komen. De
nadere kennismaking zal vaak meer verwijdering dan toenadering
te weeg brengen, omdat men elkander niet of zeer onvolkomen
begrijpt.
Om dit euvel te ondervangen en een beter begrip van de geestesrichting dezer menschen in breeden kring te bevorderen, heb ik
mijn eigen bevindingen en ondervindingen, gedurende een dertigjarig verblijf onder die menschen opgedaan, te boek gesteld. Meerdere daarvan kan men verspreid vinden in andere mijner publicaties. Ik heb ze hier ook bij gehaald, om er een zoo getrouw
mogelijk beeld uit samen te stellen van den primitieven, d.i. nog
weinig ontwikkelden Oosterling, op wien nog weinig vreemde
invloeden hebben ingewerkt.
Naarmate dit boek erin zal slagen, den lezer een duidelijker inzicht
te verschaffen in het ziels- en gemoedsleven van den primitieve, in
die mate zal het ook Oost en West nader tot elkander brengen.
Moge dit in ruime mate het geval zijn . . . .

TER INLEIDING,
De blik van den mensch, zoowel die van zijn oog als die van zijn
geest, is beperkt. Onverbiddelijk stuit hij tegen een horizon, die
zijn gezichtsveld begrenst en afsluit. Hij kan zich verplaatsen
en andere geziehteinders zullen zich rondom hem belijnen; doch
hij blijft het middelpunt van een besloten en afgebakenden kring,
— Zoo is ook het bevattingsvermogen van zijn geest beperkt.
Om toch zooveel mogelijk dingen binnen zijn bereik te brengen,
zal hij trachten de oneindigheid der verscheidenheden die hij
daarin ontwaart, te herleiden tot eenvormigheden of algemeenheden; hij zal beproeven iets te ontdekken dat vele gemeen hebben
en daarnaar de dingen ordenen en rangschikken. Hij noemt dat
trachten naar overzichtelijkheid.
De Schepper daarentegen, die geen grenzen kent van tijd of van
ruimte, is ook in zijn openbaringen naar buiten grenzenloos rijk
«n spreidt daar met overdadige kwistigheid zijn eindeloozen overvloed ten toon. De mensch;, in maten en grenzen besloten, schendt
door elke onmatigheid de aan zijn wezen gestelde orde; de Oneindige geeft door zijn matelooze kwistigheid een op menschelijke
verhoudingen ingestelden maatstaf zijner oneindigheid. De groote
lijnen zijner schepping staan daarom omlijst in oen ornamentiek
van oneindige verscheidenheid.
Daarom gruwt de natuur van eenvormigheid. Eeii boomblad zal
door zijn kenmerkende eigenaardigheden, terstond uitwijzen, of
het bij den beuk, den eik, of de linde behoort. Het heeft iets eigens,
dat het van alle andere bladersoorten onderscheidt. En toch heeft
men durven beweren — en wij zullen maar veronderstellen, dat
die bewering juist is en ze op gezag aannemen — dat er onder
de duizenden bladeren, die een boomkruin tooien, geen twee voorkomen, die volkomen aan elkaar gelijk zijn, al bestaat het verschil
dan maar in een geringe afwijking in de karteling van den rand
of de teekening van het ragfijne filigraanwerk der nervatuur. En
houdt de politie geen verzameling van vingerafdrukken, omdat
de spiraallijntjes van dat doolhofje bij iederen vinger anders verloopen? — En is het niet gelukkig, dat geen twee aangezichten
volkomen op elkaar gelijken en wij dus de menschen van elkaar
kunnen onderscheiden? -— Zeker, de groote lijnen, die zijn wezen
samenstellen, treft men in elk gelaat; doch elk dier lijnen en trekken
heeft iets bizonders, iets kenmerkends, dat het van alle andere
gezichten onderscheidt. Toch zijn die eigenaardigheden, die onderscheidende verschillen vaak zóó ijl en fijn, dat wij niet zouden
weten te zeggen, waarin ze precies bestaan. Is het ooit tot u doorgedrongen, over welk verbluffend onderscheidingsvermogen wij
beschikken? — Veronderstel eens, dat alle menschen gemaskerd
rondliepen, maar evenals de auto's een duidelijk zichtbare nummerplaat droegen, het meest doeltreffende onderscheidingsmiddel
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dat wij bezitten. Een paar duizend overigens zeer uiteenloopende
nummers zoudt gij kennen, nl. die uwer nabestaanden, vrienden,
buren, enz. Nu loopt ge in een groote stad in een der drukste
straten op een der spitsuren van het verkeer. Ge komt duizenden
nummers tegen. Wat een tijd en inspanning zou het u kosten,
om vast te stellen, of elk nummer, dat ge ontmoet, niet tot de u
bekende behoort en zoo ja, op welken persoon het van toepassing is!
Het zou een hopelooze onderneming zijn. En toch levert gij een
veel en veel sterker staaltje van determinatie. Die duizenden menschen dragen geen masker en geen nummerplaat, maar bepaalde
herkenningsteekenen in hun aangezicht en deze zijn zóó fijn en
zóó ijl, dat ge niet kunt zeggen, waarin ze bestaan. En toch, met
een enkelen oogopslag hebt gij een gezicht dat gij kent, uit al die
duizenden herkend en nauwkeurig geïdentificeerd en gedetermineerd. Ge weet niet alleen, dat het behoort bij de verzameling
van een paar duizend gezichten welker afdruk opgeborgen ligt in
de schatkamer van uw geheugen, maar weet meteen, op welken
persoon het past. Dat is toch ongetwijfeld een fantastische praesï.atie van het verbijsterend onderscheidingsvermogen van onzen
geest. Soms lijkt een portret niet en toch beweert men, dat de
fotografie niet kan liegen. Het komt omdat de opname zóó gemaakt is, dat de kenmerkende trekken min of meer buiten de belichting vielen. De fotograaf heeft die niet onderkend. Daartoe
wordt een bizonder geoefend oog vereischt, zooals sommige teekenaars bezitten, die met enkele krabbels een gelaat weten te typeeren,
wraarin ze dan juist die kenmerkende kleinigheden accentueeren.
Opmerkelijk is het daarom ook, dat iemand die in aanraking
komt met een vreemd menschenras, als b.v. de negers, in den
beginne den indruk krijgt, dat al die menschen sprekend op elkaar
gelijken. Hij ziet in elk gezicht de algemeen menschelijke trekken
en zelfs de typeerende vormen, die aan het negerras eigen zijn,
doch zijn oog is nog niet genoeg geoefend, om ook op dat vreemde
gezicht de fijne kenmerkende bizonderheden te ontdekken die het
eene van het andere onderscheiden. Hij meent, dat ze niet meer
van elkander verschillen dan de spreekwoordelijke twee druppels
water; doch na eenigen tijd vindt hij er, evenals onder de Europeanen, geen twee, die op elkaar gelijken.
Sommige kenmerkende verschillen kunnen zich in meer individuen voordoen en onder gunstige omstandigheden en door toevallige
of opzettelijke selectie en teeltkeus sterk ontwikkelen, zoodat een
kenmerk, dat oorspronkelijk eigen was aan een of slechts enkele
individuen, kenmerkend wordt voor een geheele groep of soort,
waardoor wij dan verschillende rassen krijgen.
Deze differentieering of schifting in rassen treffen wij ook aan
bij den mensch. En wijl deze uit ziel en lichaam bestaat en wij in
h«t geestelijke deze verscheidenheid evenzeer aantreffen als in het
stoffelijke, loopt bij deze verschillende rassen ook de geestesrichting
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vaak sterk uit elkaar. Wij raken hier echter een veel ijler element,
dat aan den tast der zinnen ontgaat. En waar volken van verschillend ras tegenover elkaar komen te staan, komt hun gedachten*
gang telkens weer in botsing. Zij begrijpen elkander slechts zeer
onvolkomen. Het is, of die geesten tegen elkander afschampen
of elkander afstooten. Achter het masker der verschillende gezichten huist een ziel, die van zoo verschillenden aard lijkt, dat
men wanhopig met Kipling heeft uitgeroepen: East is East and
West is West and never the twain will meetl Oost is Oost en West
is West en nooit zullen zij elkander ontmoeten! . . . . 1)
• <
Ook ten opzichte van overzeesch Nederland, Nederlandsen Oost
Indië en zijn bevolking, waarmee wij onder de vreemde rassen
het meest in aanraking komen, heeft men deze verzuchting
geslaakt.
Dat elk volk en elk land zijn eigenaardigheden heeft en ook wel
steeds behouden zal, mogen wij veilig als een vaststaand feit beschouwen, omdat hun levensvoorwaarden en -omstandigheden,
waaruit die eigenaardigheden voortspruiten, min of meer uit elkaar
loopen. Tusschen dit Oosten en dit Westen loopen die zeer vei"
uiteen. Achter de bewering dat ze elkaar, op veel punten althans»
nooit zullen ontmoeten, zouden wij voorloopig toch een vraagteeken willen plaatsen.
Bij het zien der groote verschillen, die de onderscheiden men-'
schelijke rassen kenmerken, hebben velen de eenheid in oorsprong
en wezen van het menschelijk geslacht in twijfel willen trekken.
Deze stelling is heden ten dage vrijwel prijs gegeven. Men is het
er thans wel over eens, dat heel het menschdom één is van soort
en oorsprong. Indien wij dan die uiterlijkheden als bijkomstigheden
aanmerken en hier verder buiten beschouwing laten, moeten wij
toch veronderstellen, dat in dien geest en die ziel, die toch in denzelfden vorm gegoten zijn als de onze, ondanks alle vervreemdende
verschillen, nog wel voldoende punten van overeenkomst moeten
overblijven om een nauwere toenadering en beter begrijpen mogelijk te maken.
Indien wij dus voorop stellen, dat alle nienschen van één en
denzelfden stamvader zijn voortgekomen, moeten wij ook aannemen, dat ze oorspronkelijk allen, ook wat hun geestesvermogens
betreft, op dezelfde wijze waren toegerust; dat hun gedachtengang
en geestesrichting op dezelfde wijze waren georiënteerd. Indien die
1) Toch heeft Kipling zelf dit spreekwoordelijk geworden gezegde van hem
niet zoo apodictisch bedoeld, want in het gedicht, waaraan het ontleend is,
voegt hij daar onmiddellijk aan toe: „But there is neither East nor West,
border nor breed nor birth, when two strong men stand face to face though.
they eome from the end of the earth." Doch daar bestaat geen Oost of West,
geen grens, geen ras of herkomst, wanneer twee sterke menachen tegenover
elkander staan, ook al komen zij van de grenzen der aarde.
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thans zoozeer uit elkaar ïoopea, dat ze vaak schrille tegenstellingen
vormen, dan moet dit worden toegeschreven aan de langdurige en
geleidelijke ontwikkeling, weifee de onderscheiden groepeeringen
van het menschdom hebben doorgemaakt onder zeer verschillende
uitwendige omstandigheden. Deze bobben die ontwikkeling bij de
verschillende groepen of stammen op zeer «iteenloopende wijze
beïnvloed.
Dan valt ui terstond oj> de groote ongelijkheid dezer ontwikkeling. Bij sommige volkeren heeft die een hooge vlucht genomen
en hen tot een verheven trap van beschaving en cultuur gevoerd,
terwijl ze bij anderen nooit tot eenige expansie van beteekeuis
gekomen is, ofwel onderhevig geweest is aan verbijsterende schommelingen. Volkereu, die in hun glorietijd aan de spits stonden der
beschaving, zijn in latere eeuwen afgezakt tot een lager peil, vaak
beneden dat der .stammen, die zij eens als wilden en barbaren
verachtten. Men denkc slechts aan Babylonie", Egypte en Noord
Afrika. Een rondblik over de hedendaagsehe wereld zal ons ongetwijfeld een bont beeld te zien geven van het cultuurleven, dat
zich in allerlei vormen en schakecringen en velerlei verscheidenheden ontwikkelde. Wij vinden daar geestesrichtingen die vrijwel
lijnrecht tegenover elkander staan.
Omstandigheden van. allerlei aard kunnen ertoe hebben bijgedragen, om deze afwijkingen en verwarring te voorschijn te roepen.
Als voornaamste factor in dit ontwikkelingsproces moet buiten
eenigen twijfel diegene gelden, welke liet diepst ingrijpt in het
geestes- en zieleleven van den mensen; de godsdienst.
Onze geschiedkundige gegevens omtrent de menschheid grijpen
niet verder terug dan ongeveer zes duizend jaren. Daaruit leeren
wij, dat slechts een onbeduidend klein gedeelte der wereldbevolking
de oorspronkelijke openbaring getrouw bleef; de overgroote meerderheid verviel in allerlei soort van grof heidendom, zoodat, gelijk
JBossuet zcide, alles God was, behalve God alleen. Het is een geschiedkundig feit van de meest ingrijpende beteekenis, dat het
Christendom de eerste godsdienst was, die zich tot taak durfde
stellen het geheele menschdoni te omvatten en tot één groote
gemeenschap met eenzelfde levenshouding te vereenigen. In die
hopeloos van God vervreemde wereld bracht dit wel de ontzagwekkendste omwenteling te weeg •— zij het op vreedzame wijze —
welke de wereldgeschiedenis ooit gekend heeft. Zend uwen Geest
uit en Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
Jehova was de God van Israël. Dit, zijn uitverkoren volk alleen,
meende Hem officieel dienstbaarheid en huldebetoon door openbaren eeredienst verschuldigd te zijn. Als vergelding daarvoor zou
Hij zijn volk verdedigen tegen alle andere volkeren en derzelver
beschermgoden. En deze,, zoowel in het heidendom der oudheid
als in dat van latere tijden, waren eveneens strikt nationale goden,
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die met andere volken alleen in zooverre bemoeienis hadden, dat
zij hun volk tegen hen in bescherming moesten nemen. Daarom
werden in vele landen de eerste Christenen, die hun nationale goden
verzaakten, voor landverraders uitgekretcn. Het; was dan ook iets
heel ongehoorde* dat Christus een godsdienst predikte, die de
geheele wereld moest omvatten en zelfs de apostelen konden maar
moeilijk aan die voorstelling wennen, zooals o.m. duidelijk blijk).
uit de Handelingen der Apostelen (hoofdstuk X en XI). Deze opvatting toch veronderstelde de al even ongerijmde en onaanvaardbare stelling van de verbroedering der volken. De rabbi's immers
ïeeraarden den Joden, dat één Israëliet in het oog van God van
meer belang was, dan alle volkeren der aarde. De Grieken verachtten alle andere volken als barbaren., terwijl de Romeinen die
voor hostes, vijanden, hielden. De Chineezen bouwden een ïnonumentaïen muur rondom hun gebied, om alle gehate vreemdelingen
buiten hun „hemelsche rijk" te sluiten; de Marindineezen van Zuid
N. Gumea beschouwen alle andere stammen als minderwaardige
menschen. waarop zij voortdurend jacht maken als op verachtelijk
wild. En aan hen en aan geheel de op dezelfde wijze ingestelde
wereld komt Christus verkondigen, dat zij allen kinderen zijn van
denzelfden Vader, die in den hemel ie. Het scheen niet alleen een
utopie, doch een bespottelijke dwaasheid. De hcidensche romeinsche
wijsgeer Celsus durfde dan ook boudweg beweren, dat degene die
het mogelijk acht, Grieken en Barbaren in Azië, Europa en Lybië
eenzelfde godsdienstige belijdenis te doen aanvaarden, van gezond
verstand verstoken moet zijn. — Het ware inderdaad onmogelijk
geweest met het eenige hem bekende verovcringsmiddel, het
wapengeweld. Christus voltrok deze grootste aller wercldomwentelingen met een onweerstaanbaarder macht, die der Liefde.
Hierin schuilt dan ook wel de voornaamste oorzaak der gsoote
tegenstellingen, welke wij waarnemen tusschen Oost en West. Hel.
hart dat klopt in den boezem van elke cultuur of beschaving, is
derzelver godsdienstige overtuiging. Bij ons Westerlingen hebben
wij te doen met een christelijke samenleving; in het Oosten, meer
bepaald in onze eigen Oost met een niet-christelijke en voor een
groot deel primitief heidensche. Ook bij diegenen, die den Islam
belijden, heeft deze het oorspronkelijke primitieve animistische en
magische denken en voelen niet zoozeer verdrongen, als bij ons
het Christendom dat gedaan heeft. Dit heeft heel onze geestesrichting en de leidende normen onzer samenleving als een zuurdeesem doortrokken, zoodat haar geweten en overtuiging christelijk
zijn; ze voelt christelijk aan in al haar levensuitingen, ook al handelt
zij niet altijd even christelijk.
Zelfs degenen onder ons, die zich van het leerstellig Christendom
afwendden, die niet meer gerekend willen worden tot eenige christelijke belijdenis te behooren, kunnen die gevoelens niet van zich
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afzetten* Ondanks hun boudste verloochening van alle christelijke
leerstellingen blijven zij in hun denken en voelen christelijk georiënteerd 1). Zonder dat zouden zij zich in onze samenleving niet
meer thuis voelen; zij zouden voortdurend in botsing komen met
dé meest algemeen gangbare opvattingen en beginselen, die haar
beheerschen, en onder gaan in een doodelijke geestelijke vereenzaming. Wel zijn bij enkele heidensche cultuurvolken sommige
wijsgeeren in hun bespiegelingen de christelijke beginselen zeer
nabij gekomen. Dé waarheid immers is één en ook door zijn natuurlijke vermogens kan de menseh daarvan een groot deel achterhalen.
En dan kunnen de waarheden, die hij op natuurlijke wijze ontdekt
heeft, niet met de op bovennatuurlijke wijze geopenbaarde in strijd
zijn. Doch de verheffende levensregels door deze wijzen voorgesteld»
zijn nooit de algemeen geldende leidende normen geweest eener
heidensche samenleving. Die stonden altijd op een veel lager peil.
Een enkel voorbeeld moge dit toelichten. Bij ons zal iedereen,;
althans in theorie, het egoïsme laken en het altruïsme prijzen. Al
onze sociale instellingen en begrippen zijn daarop gebaseerd. En
wie het beginsel zou huldigen: „ikke en nog eens ikke en de rest
kan stikken", hoort in deze omgeving niet thuis. Het heidendom
daarentegen stelt het egoïsme onbeschaamd op den voorgrond 2 ).
Dit is dan ook wel het voornaamste beginsel-verschil, waaruit vele
psychologische tegenstellingen voortvloeien.
De tegenstellingen welke ik hier naar voren "wil brengen, heb ik
waargenomen bij nog weinig ontwikkelde volksstammen in hét
oostelijk gedeelte van onzen Oost Indischen Archipel, en zal ik
met Voorbeelden uit eigen ervaring toelichten. In hun groote lijnen
zijn deze waarnemingen van toepassing op alle volksgroepen, die
onder ongeveer gelijke omstandigheden verkeeren en die men in
bijna allé deelen van dit groote eilandenrijk nog aantreft 3 ).
1) Daarom is het voor ons ook zoo moeilijk om den primitieven heiden
zuiver te beoordeelen. Het 13 ons bijna onmogelijk om abstractie te maken
van onze christelijke beginselen en buiten onze christelijke sfeer te treden,
waar toch het juiste standpunt voor die beoordeeling ligt.
2) Het moderne heidendom, door de nazi's gepropageerd, heeft ons nog
onlangs op drastische wijze getoond in zijn concentratiekampen, tot welk©
meer dan beestachtige uitspattingen het den mensch verlagen kan. Ze waren
zoozeer met alle menschelijke gevoelens in strijd, dat ze zelfs voor onmogelijk
gehouden werden. Overweldigend bewijsmateriaal was noodig, om ze geloofwaardig te maken.
3) Om den schijn te vermijden, dat we soms met onszelf in tegenspraak
zouden zijn, willen we er nadrukkelijk op wijzen, dat er op verschillende
plaatsen wel aanmerkelijke verschillen kunnen bestaan in bizonderheden of
in de toepassing der algemeene beginselen. Bij het lezen der beschrijving
daarvan lette men dus wel op, welke de plaats der handeling is. Deze zal men
in den tekst steeds bij de beschrijving vermeld vinden.
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Foto M. Geurtjens

Pastoor H Geurtjens met eenige zijner schaapjes
op Zuid Nieuw Guinea.

Foto II. Geurtjens

Tanembareesche jongelui; zijn vroegere parochianen,

Inwoners van de Kei-eilanden.

TJiien

Wij zullen die verschillen en tegenstellingen beschouwen in hun
maatschappelijk leven, hun geestesleven en hun zieleleven.
Men houde echter in het oog, dat de mensch geen massaproduct
is, waarvan alle exemplaren tot in de fijnste moetjes precies aan
elkaar gelijk zijn. De natuur is nooit pietpeuterig; zij werkt met
weidsch en grootsch gebaar. Door al haar ontwerpen loopt een
groote karakteristieke lijü en het heeft er allen schijn van, dat
ze de bijkomstigheden onverschillig aan het speelsche toeval overlaat. Of hebben wij zelfs geen klaverblaadjes met vier blaadjes? —
Een vierledig klaverblad, dat schijnt wel een tegenspraak in de
termen en. toch blijven er wel zooveel opvallend klaverbladsche
eigenheden aan, dat men er toch een klaverblad in moet erkennen.
Wanneer ik daarom in de volgende bladzijden de kenmerkende
trekken bijeenbreng, die te samen het beeld moeten vormen van
den Oosterling en van den Westerling in het algemeen, dan wil dat
niet zeggen, dat dit ook het sprekend gelijkend portret moet zijn
van eiken Oosterling en eiken Westerling in het bizonder.
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