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Reisindrukken en _ wat dies meer zij - van een oud-planter XIII 

Brief van een oud-plantersvrouw aan de plantersvrouwen in Nederlandsch-lndië 

door Mevrouw J. C . Vermeuten - van Boxtel· 

Sinds mijn laatsten brief zijn er weder eenige die wij nu alle op een prikje kennen aan geboomte en 
maanden verloopen en het is hier intusschen winter a'fmeting. Het is wel wonderlijk hoe snel een mensch 
ge:\;XArden .... Behoudens enkele zeer koude nachten, zich aanpast en in korten tijd zich "thuis" gaat voe
waar~-li!>..de temperatuur tot 06 daalde, hebben wij van len. Toen wij hier aankwamen leek het wel of wij 
dezen~inte,r nog weinig te lijden gehad. De nach- nimmer alle namen en menschen uit elkander zouden 
ten zijn frisch, zoodat wij de wollen dekens best kun- kunnen houden; de hon-ierden kinderen -- bijna allen 
nen velen; de ochtenduren zijll soms wat guur en mis- door de een of andere familieverbintenis aan elkan
tig, doch dra krijgt de zon de overhand en zoo tegen der verwant - schenen ook op elkaar te gelijken, 
elf uur is het schitterend weer met een zon die een doch nu kennen wij ze bij hun naam, en is het: "Jan 
weldadige warmte afstraalt en ons in staat stelt om van Leen van Oom Kees" geen raadsel meer voor 
in zomerkleeding rond te loopen. Wij beleven inder- ons. Doch nu moet ik tot mijn uitgangspunt weer
daad een heerlijken winter - een winter zooals die keeren. Na de rust reden wij terug. Wij kwamen 
hier op Carambehy zijn moet - en . ons voorspeld was op een hoofdweg, die ons langs het station Cararobe
in rapporten en verslagen, doch die ons het vorig_e hy en verder langs een zijweg naar een kleine hout
jaar tegenviel, omdat wij toen vrij veel regendagen zagerij bracht, die gedreven wordt door jonge men
hadden en het over het algemeen veel guurder en schen. De man een Duitscher, het vrouwtje een Hol
kouder was. Het ziet -e,r nu buiten prachtig uit onde'l: landsche, beiden goede bekenden van onze kolonie. 
deze stralende zort. De pereboomen, die een maanQ. Hier werden wij gastvrij ontvangen en gelaafd met 
geleden hun rijksten herfsttooi hadden, staan nu een lekker kopje thee. Daarna bezichtigden wij het 
bladloos evenals de paradijsboomen, maar de meeste bedrijf. 0, het is alles zeer eenvoudig opgezet, doch 
andere hoornen en struiken hebben hun bladeren nog als men bedenkt, dat er begonnen werd met een zéér 
behouden, terwijl de perzikboompjes, de azalea's en klein kapitaaltje en dat er .na den eersten noodzake
de accacia's mimosa in vollen bloei staan. Om ons lijksten opzet geen bedrijfsgeld meer overbleef, dan 
huis heen prijkt een rand van vuur,roode geraniums beseft men pas, hoe of er gewerkt en gescharreld is 

_en witte aronskelken. Langs de randen van den moes- om het hoofd boven water te houden en daarbij dan 
tuin geuren de boschviooltjes en de eerste aardbeien nog langzaam maar zeker uit te breiden. Alles wat 
hebben wij reeds op tafel gehad. De frambozen en er thans is heeft men met eigen handen gebouwd en 
bramen beginnen al uit te botten. Het kamp is kaal en tot stand gebracht, ook het alle,raardigste woonhuis
dor, maar in het bosch bloeien nu de oranje Steva- je. Een broer van de vrouw werkt als çompagnon in 
noten in een wilde pracht. Als het nu maa,r niet meer het bedrijf; aan de stoomzaag staat ~ls vaste werk
gaat vriezen, hetgeen volgens de oud-kolonisten in kracht een Rus, en indien er veel werk is, werken er 
Augustus nog wel eens het geval kan zijn! nog wat Brazilianen, aldus een kleine internationale 

Met dit mooie weer valt het vaak moeilijk om in nederzetting op zichzelf. Met den houthandel gaat 
huis te blijven en ook ik zoek wel eens een werkje het hie,r ook al up en down; dan zijn de prijzen even 
buiten, of wij maken een plannetje voor een uitstapje. heel hoog om dan geheel onverwacht weer even snel 
Een extra vrije dag wordt hier hoogelijk gewaardeerd te dalen en het is dan ook maar een quaestie van fee
en zoo besloten wij de vorige week, om maa,r eens ling om op het juiste moment in te koopen. Onze 
schoenlappertjes-Maandag te houden en er op uit te gastheer was zoo vriendelijk om ons verder te gelei
trekken. De paarden werden gezadeld, wat proviand den naar een nabijgelegen boerenbedrijf, waarvan wij 
ingepakt, en zoo reden wij met ons drieën - de twee gehoord hadden, dat daar nogal veel gedaan werd aan 
oudsten en ik - op goed geluk het kamp op. Uren vruchtboomenkweek, in hoo'fdzaak appelen. Door een 
lang zonder eenig levend wezen te ontmoeten, naar lange mooie laan van oude eucalyptus-hoomen betra
een hoog punt met een uniek ver uitzicht over het den wij hier het erf. De eigenaar, ook een Duitscher, 
lage heuvelland en onder een oneindigen blauwen een oude man al, stond op een volgeladen hooiwagen, 
hemel. doch liet zich hij onze komst direct naar heneden glij-

Hier kampeerden wij even in de schaduw van onze den en · stond ons vriendelijk te woord. Even later 
paarden en zochten met onze oogen in de verte de ' kwam er een klein moedertje uit ·het woonhuis, naar 
verschillende bezittingen en huizen. van on~e kolon~e, . Poolsehen trant een · witten hoofddoek om, en steu-
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nende op een stokje, op zichzelf een ve,rschijning uit 
een sprookje. Ze leek mij zóó oud, veel ouder dan ze 
in werkeHjkheid zijn kan, oud ~ afgewerkt en moe! 

Wij loopen het bedrij·f door, veel jonge geoculeerde 
appelhoornen van een inheemsche soort, doch die hier 
zeer produdief schijnt te zijn, veel gekweekte den
nen, hier zoo geliefd voor windschutten. Wij gaan 
langs mooie maïs- en ketella-velden, vooral deze laat
ste hebben onz-e bewondering, omdat ze er zoo prach~ 
tig en forsch bij staan, hetgeen geheel toegeschreven 
kan worden aan de absolute beschutting, die ze heb
ben tegen den wind, doordat overal veel -geboomte is 
en de bezitting bovendien in een dal ligt. 

Wij hooren van den baas, dat ze de bezitting gaar
ne zouden willen verkoopen· en teruggaan naar 
Duitschland. Overal ontmoet rrte~1 denzelfden drang! 
Wat is het toch, dat de m(msch steeds weer verder 
drijft en op het eind terug doet verlangen naar het 
oude dorp of de geboortestreek? Bij de Duitsche 
grondbezitters hier is nu een zekere angst voor de 
toekomst. Zou er we,rkelijk een wereldoorlog uitbre
. ken, hetgeen niet te hopen is, dan zullen zij er zeker 
niet zonder kleerscheuren afkomen. De stemming 
over geheel Brazilië is anti-Duitsch en daarom vinden 
velen het verstandig hun zaken op te doeken of hun 
bezittingen te verkoopen en naar het Vaderland terug 
te keeren nu zulks nog mogelijk is. Toch blijven e,r 
nog veel Duitsche zaken bestaan, meestal van vader 
op zoon overgegaan. De hier geboren kinderen uit 
buitenlandsche ouders worden automatisch Brazi
liaansch onderdaan en de jongens moeten t.z.t. hier 
hun dienstplicht vervullen. Zoo zijn er reeds verschei
dene jonge mannen op Ca,rambehy, volgens geboorte 
rasechte Hollanders, die in tijd van oorlog onder Bra
ziliaansche vlag zullen moeten strijden. De maatrege
len die de Regeering hier tegen ·het buitenlandsche 
element neemt, zijn de.n laatsten tijd zeer verscherpt. 
Tot voor eenige maanden nog gingen wij hier op Ca-

.. Dochter en Zo,on op rijtoer. - Carambehy. 

rambehy · v,rij uit. De Kerkdiensten werden in het 
Hollandsch gehouden en het schooltje gaf Neder
landsch onderwijs met als bijvak onderricht in de 
Braziliaitnsche taal. Nu is dit alles verboden en moe
ten alle diensten in de taal van het land gegeven wor
den, terwijl voor de sc.hooi ook wel spoedig een andere 
regeling zal volge~ . . Het ~~~tste lijkt rriij minder be
zwaarl\jk dan het eerste. De jeugd toch is aangewezen 
op dit land en zal hie,r haar weg in de toekomst moe

. ten vinden. Hoe eerder zij dus grondig de taal leert 
l-loe beter, want momenteel is de kennis hiervan zeer 
onvoldoende, eensdeels omdat hier op de kolonie Hol
landsch de voertaal is en anderdeels omdat zij slechts 
met Brazilianen in aanraking komt die zelf hun taal 
zeer slecht spreken, een laag dialect. Goed onderwijs 
zou hieraan veel kunnen . verbeteren. Met de Kerk 
raakt men echter voor den mensch een teerpunt aan 
en voor Carambehy hoop ik, dat er nog een VOÜir bei
de partijen aanvaardbare middenweg .zal worde.n ge-

vonden. 
Dominée Muller is thans naar Rio de Janeiro om 

met de autoriteiten aldaar te overleggen. Onze jong
ste dochter kwam de laatste vacantie met zeer en-
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Schietoefeningen~te Carambehy. 

thousiaste verhalen thuis OV€lr Braziliaansche helden"" 
geschiedenis. Dat zijn dingen waaraan wij nog moè~ 
ten wennen. Gelukkig blijft ze haar Hollandsch cor
rect spreken, hoewel zij op school de taal nooit hoort, 
maar haar brieven bezorgen mij soms nachtmerries 
vanwege het vreemde Hoilandsch, en de stakkerd doet 
zóó haar best om zoo weinig mogelijk fouten te ma
ken. Ik troost mij echter met de gedachte, dat dit 
later wel weer in orde zal komen. Nu heeft ze alle 
aandacht voor de nieuwe taal .noodig en het is beter 
om haar niet af te leiden. Tijdens de groote vacantie; 
die 2 maanden duurt, kan ze steeds voor haar Hol~ 
landsch wat bijgewerkt worden en wij zullen haar zeer 
zeker ook in onze eigen vad€lrlandsche geschiedenis 
inwijden. 

Gelokt door het mooie weer kwam een 14 dagen 
geleden haar ·geheele school hier bij ons op het land 
picniccen onder geleide van de Overste en nog ee.nige 
Zusters. Zij kwamen 's morgens vroeg op een groote 
vrachtauto hier aan en het was een heele invasie. Ze 
hadden hier een aardigen dag en ve;rtrokken tegen den 
avond onder het zingen van het Braziliaansche volks
lied in hun inmiddels versierde auto weer naar Ponta
Grossa. 

Opvallend onder zoo'~ groote groep kinderen is de 
rassenvermenging. Met ziet een enkel zuiver type als 
uitZ'onderingsgeval. Opvallend ~ijn ook het weinig . ge
zonde uiterlijk en de slechte toestand der tanden. 
Reeds op jeugdigen leeftijd zijn de gebitten incom
pleet of zeer gerepareerd, om van die der volwassenen 
maar niet te spreken. Vele jonge meisjes en mannen 

hebben reeds kunstgebitten en de tandartsen hebben 
hier handen vol werk. M.i. doet de al te eenzijdige 
'voeding: boonen en rij st en zeer weirug groenten hier 
veel kwaad. Bovendi·en is over· geheel Brazilië de bo
dem zeer kalkalrm en het zou noodzakelijk zijn, zeker 
voor de kinderen, geregeld kalk in een of anderen 
vorm dagelijks tot zich te nemen. Voo1r ons huisgezin 
heb ik de gewoonte aange~omen een goed kalkprepa
raat door het brood en alle koek te bakken en voor 
het meiske op school probeeren we het te vinden met 
levertraan en eehige variatie in de voeding, waarvoor 
wij een kleinigheid extra betalen. 

Nu is het een goede tijd voor de kinderen. De si
naa.sappelen hangen bij honderden aan de hoornen en 
daar kan bij wijze van spreken niet tegenaan gegeten 
worden. Voor den hándel i~ het niets. Er zijn er te 
veel en er wordt geen geld voor gegeven. Voor uit
voer zijn ze niet geschikt, omdat de schillen aange
tast zijn door bruine en zwarte vlekken, hetgeen aan 
den goeden smaak en qualiteit echter niets afdoet. 
Wij zijn zeer benieuwd of later ons veredeld materi
aal vrij v.a.n deze aantasting zal blijven. Natuurlijk ne
men we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, doch U 
weet zelf hoe of het met. ziekten en plagen gaat. Aan 
de boomgaarden hier op Carambehy, in hoofdzaak pe
ren en sinaasappelen, wordt .niets, maar dan ook to
taal niets gedaan. De hoornen staan veelal hoog in het 
onkruid of in een voor hoornen zeer schadelijke gras
soort. De afgevallen vruchten blijven onder de hoornen 
liggen en zoo woekert het kwaad voort. Toch is het 
wonderlijk dat ze jaar-in en jaar-uit een overvloed van 
vruchten blijven geven. De sinaasapp~en zijn beslist 
heel goed, doch de peren uitgesproken slecht en deze 
worden meestal slechts gekookt gege•ten en ook wordt 
er wijn van gemaakt. De perziken die hier ook zeer 
veel voorkomen en rijkelijk bloeien, moeten eigenlijk 
nog vóór het rijpen geplukt worden en ook al voor 
compöte en jams gebruikt. Rijp aan den boom zijn ze 
meestal wormstekig en onbruikbaar. 

Ik ontdekte een poos geleden bij den kruidenier de 
katjang monjet en neem ik die nu steeds ter vervan
ging van amandelen, die hier nogal duur ,zijn en boven
dien nie't altijd voorradig. Zij worden hier castagne de 
caju genoemd en men verkoopt er ook het vrucht
vleesch van, gedroogd, zooals pruimen, waarnaar ze 
ook eenigszins smaken. De katjangs kosten hier 80 
cent (8 mil) per kilo. Ik meen dat men tegenwoordig 
de ka:tj ang monj et ook in Europa ter vervanging van 
amandelen gebruikt. Grappig is het dat men in een 
vreemd land, en dan nog wel in de binnenlanden, alles 
zelf moet uitvinden. Soms is het gezochte .er wel, doch 
men weet er den juisten naarri in de vreemde taal 
niet voor. Telkens doe ik nieuwe on'tdekkingen. 
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Gember, geconfijt in potjes is hier een onbekende 
luxe, doch op een van mijn speurtochten ontdekte 
ik in den Japansohen groentewinkel een zaik gem
berwQrtel, waarvan ik iets kocht en deze nu zelf 
geconfijt heb. De groentezak•en worden hier door 
Japanners gedreven, meestal is er aan annex een 
vischhandel. Boodschappen doende op Pol'ita-Grossa, 
komt men in een uur tijds met veel landaarden in 
aanraking. Voor manufacturen komt men bij de Tur
ken terecht, die hier de Bombay's van Indië v.ervan
gen. Men mist hier echter de mooie kunstvoorwerpen, 
die men· toch in Indië te kus't en te keur krijgen kan. 
Zelfs in het kleinste 'binnenlandsche plaatsje vindt 
men toch nog wel een Japansch zaakje waar men een 
aardig cadeautj.e koopt in geval van nood. Hier op 
Ponta-Grossa is zulks uitgesloten. Er zijn wel galan
terie-winkels, waar men onder de meest leelijke en 
ordinake kermisprullen ook he't gewone J apansche 
glaswerk vinden kan. Dit is ech'ter vrij duur en als 
men dit dan opmerkt, dan krijgt men als hoogste aan
beveling te hooren, dat het uit Japan komt en dus 
iets bijzonders is! De nationale industrie staat op dit 
gebied nog op een betrekkelijk laag peil. Vraagt men 
naar servies of glaswerk, dan komt men eerst met het 
dur.e import en zegt er bij, dat men ook goedkooper 
heeft doch .. . nationaal. De toiletzeepen van eigen in
dustrie zijn echter uitstekend en behoeven voor die 
van Europa n}et onder te doen. Verder verkoopt men 
U in het kleinste zaakje alle Coty-artikelen . .. 

Tot zoover kwam ik eergisteren met dezen brief en 
ik wil heden eindigen. Intusschen kwam vannacht de 
gevreesde vorst. Gisterenmorgen begon het zacht te 
regenen en de temperatuur was nog heel zacht. Tegen 
den middag hield de regen op en kwam er een koude 
Zuiderwind opzetten, 'terwijl de temperatuur snel 
daalde. Vanmor-gen cÖnstateenlen wij op de waranda 

4° vorst en dit zal voor buiten wel 6° gewees.t zijn. 
Eigenaardig is hier die snelle •temperatuurswisseling. 
Nu Ioopen wij in dikke truien en bestaat er absoluut 
geen animo om naar de bovenverdieping 'te gaan waar 
het ijzig koud is. Maar buiten in de zon is het heerlijk. 
Ondanks de koude gingen mijn man en ik toch even 
overal kijken. In den moestuin lagen de aardbei-bed
den als onder een dek van ijzel. De boerenkooien leken 
wel groote schitterende bouquetten, maar van de 
ter rong blanda-planten zijn aiie bladeren ineens zwart 
geworden . . Wij hopen echter dat deze wel weer opnieuw 
zullen ui'tloopen. Van de Begonia-planten bleef niets 
over dan een slijmerig hoopje groen en de aronskel
ken, die gisteren nog zoo prachtig stonden, hingen 
alle slap naar beneden. Nauwelijks ech'ter had daarop 
de zon een kwartier geschenen of alle bloemen richt
ten zich .weer op en staan er nu weer fier bij . Groote 
vrees hadden wij voor de jonge tomatenplantjes, die 
mijn dochter juist gisteren in de bakken verspeend 
had. Gelukkig trof zij, alsof zij deze vorst voorzien 
had, goede voorzorgsmaatregelen, door den . bodem 
tusschen de plantjes met een laagje stroo en mest te 
bedekken en over de afsluithekken nog zakken te 
leggen. Ze hebben zich prachtig gehouden en nu 
staan alle :bakken open om van d·e zon te kunnen ge
n{eten. Nu lijkt het lente, doch vannachtkan hetweer 
v,riezen. 

Voor ditmaal is het genoeg. Aan de dames, die mij 
naar aanleiding van deze artikelen schreven en in hun 
brieven om meerdere inlichtingen vroegen, die ik 
apart moet beantwoorden, vraag ik om nog éven ge
duld te. hebben . . Onze tijd is zeer hE~perkt, er is altijd 
nog veel correspondentie, die wij in vol1gordle trachten 
te behandelen. Met een hartelijken groet aari. . alle 
vóenden en bekenden op Java en Sumatra. 
Car ambehy, 20 Juli 1939. 


