
101 

Met C.À.À. Dudok de Wit de wereld rond 

Regina Klüvers 
Straatweg 34, 3621 BN Breukelen 

Wie aan Dudok de Wit en reizen denkt, zegt "Kees de Tippelaar'. Veel 
minder bekend is dat ook de twee jaar oudere broer van Kees, Cornelis 
Abraham Adrien (Bram) Dudok de Wit er van hield lange en verre reizen te 
maken. Onderweg maakte hij foto's, of liet hij die maken. Een aantal foto's 
van een in 1904 gemaakte wereldreis is, met langere of kortere bijschrif
ten, gepubliceerd in jaargang 5 (juli 1905 - juni 1906) van "De Prins der 
Geïllustreerde Bladen", onder de serietitel "Met C.A.A. Dudok de Wit de 
wereld rond". Daarop is dit artikel gebaseerd. 

Ik geef eerst een overzicht van de gepubliceerde illustraties. Ze geven een beeid 
van waar Bram Dudok de Witwas en wat hij in het bijzonder interessant vond. 
Nr. 10 ( 2 sept. 1905), blz. 115: hindoetempel in Singapore, kantoor scheepsagentuur 

voorheen J Daendels en Co Singapore. 
Nr. 11 ( 9sept. 1905), blz. 127: marktin Hongkong: paardenracebaan in Singapore. 
Nr. 12 (16 sept. 1905), blz 13*1: Chinese gestraften in het openbaar in een schandbord 

ten toon gesteld. 
Nr 20 (11 nov 1905). blz 231: Shang-Hai, gezien vanaf de rivier. 
Nr 21 (18 nov 1905), blz. 242: Chinese kruiwagen, Shang-Hay. 
Nr 22 (25 nov 1905), blz 258 - 259 twee-pagina's brede panorama-foto van Macao. 
Nr. 23 ( 2 dec. 1905), blz. 271; haven van Canton, theehuis in Shanghai. 
Nr, 25 (16 dec 1905), blz. 295: het ziften van de rijst (Japan): tuin in Kioto. 
Nr. 26 (23 dec. 1905), blz. 307; theehuis met blauwe gouden regens in Tokio. 
Nr 27 ( 1 jan. 1906), blz 7; straatbeeld van Tokio; stenen brug bij Nikko (Japan). 
Nr. 28 ( 6 jan. 1906), blz. 19; Misjagino-Gawa-rivier te Hakone (Japan). 
Nr 29 (13 jan 1906), blz 31 parktuin met aangelegde waterval in Nikko: bamboe-

boogbrug over een wild stromende rivier op het Japanse eiland Hondo. 
Nr 30 (20 jan 1906), blz 39: beeid van de god van de rijkdom, Kobe (Japan); monu

mentale klok bij een Boeddha-tempel in Kioto. 
Nr 31 (27 jan 1906), blz 55: tempeltuin op het Japanse platteland 
Nr 32 ( 3 feb. 1906), blz. 63. thee-ceremonie met geisha's in IJumato (Japan ). 
Nr. 33 (10 feb 1906), blz 79: twee opnamen uit de Yosemite-vallei in Californie. 
Nr 34 (17 feb. 1906), blz 87: nog twee landschapsbeelden uit de Yosemite-vallei. 
Nr 35 (24 feb 1906), blz 103: waterval in Yosemite-vallei: buitengewoon hoge bomen 

(door Dudok de Wit "reuzenzuilen" genoemd) in de Yosemite-vallei. 
Nr 36 ( 3 mrt 1906), blz 111: boom met zware trossen "oranjeappelen" in Florida 

(bezocht 15 nov 1904); ananas-plantage (door Dudok de Wit "dennenkweekerij" 
genoemd) in Tampa, Florida. 

Nr 37 (10 mrt 1906), blz. 126 - 127: zich over twee naastgelegen bladzijden uitstrek
kende foto van het "football "-stadion in Philadelphia, waar de reiziger op 26 nov 
1904 een wedstrijd bijwoonde. 

Nr. 38 (17 mrt 1906), blz. 138 en 139: drie opnamen van de Manitou en Pike s 
Peak-spoorweg, een touristische bergspoorlijn in de Verenigde Staten. 

Nr 39 (24 mrt 1906), blz. 150- 151: twee-bladzijden breed panorama van New-York. 
Nr. 40 (31 mrt 1906), blz. 159; Dudok de Wit weer thuis. 

Aardrijkskundige namen zijn hierboven vermeld zoals ze in "De Prins" 
staan afgedrukt. Blijkbaar had men soms moeite met de spelling van 
vreemde plaatsnamen; Shanghai werd zelfs op drie verschillende manieren 
gespeld. 

Maar een reis zoals Bram Dudok de Wit die in het begin van deze eeuw 
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Afb 1 'Chineesche Kruiwagen (Shang-Hay). Dit gezellige éénraderige voertuig, dat 
door één man zonder moeit« geduwd of getrokken kan worden, getuigt van den prac-
tischen zin der bewoners, Ter weerszijden van het breede caoutchouc-rad" (= rubbe
ren wiel) 'zijn zitplaatsen aangebracht, die gelegenheid bieden gemakkelijk te rusten 
en prettig te keuvelen, terwijl bovendien nog kleine bagage als mandjes, handvalies-
jes, enz. vrij kan medegenomen worden De heer Dudok de Wit vond, zéér terecht, dit 
rijtuigje met het Chineesche trio, dat er bij behoort, interessant genoeg om er zóó een 
foto van te doen nemen." (foto met letterlijk bijschrift als afgedrukt in Nr. 21). 

maakte was destijds nog heel ongewoon. Terwijl wij een deel van de foto's 
nu als leuke vakantiekiekjes ervaren, kon de redactie van "De Prins" toen 
nog zeggen dat ze haar lezers had kunnen aanbieden "'t geen de stoutste en 
ondernemendste wereldreizigers slechts ten koste van schatten en met 
levensgevaar te zien krijgen'. 

De bijschriften bij de foto's vormen een grappige mengeling van alge
mene achtergrondinformatie (de lezers van het weekblad waren immers 
weinig vertrouwd met verre landen), gegevens die echt op de foto betrek
king hebben, en notities zoals wij die maken in een vakantiedagboek. Ik 
heb een kleine selectie gemaakt uit de 36 in de jaargang 1905 - 1906 gepu
bliceerde foto's. De onderschriften zijn zoveel mogelijk in de oorspronke
lijke stijl gehouden. 

De afstandelijke verbazing waarmee Bram Dudok de Wit allerlei zaken 
bezag is ook tekenend voor zijn tijd. Het was echt een "vreemde wereld" 
voor hem. Dat blijkt vooral waar het om godsdienstige zaken ging. 
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Zo merkte hij over een hindoetempel in Singapore onder meer het volgende op 
(Nr. 10): "De sierlijk uitgebeitelde figuren op de muren brengen ons reeds in bewon
dering voor de kunstvaardigheid en den smaak der inlanders, maar de tempel zelf met 
zijne beelden, zijne miniatuurpoortjes, zijn uiterst fijn snijwerk, zijn kanteelen, zijne 
schoone reliefs, zijne figuurtjes, zijn groepen-allegorieen en zijn bekoorlijk 
bekroningswerk, brengen ons in verrukking. In eiken tempel zijn één of meer 
poppetjes, weinig grooter dan een handspan en van kleine munten vervaardigd. Het 
geloof wil, dat de goden, die voor den belijder van den hindoe-godsdienst veelvuldig 
zijn, in innige gemeenschap komen met deze poppetjes, wanneer zij naar buiten 
gaan Overigens zijn hunne goden onzichtbaar Bij alle gewichtige gebeurtenissen 
raadplegen de geloovigen hunne goden, brengen hun offeranden en smeeken hunne 
gunsten af door bemiddeling van een eveneens onzichtbaren tusschenpersoon, die 
ondersteld wordt te zetelen in de nabijheid van den tempel." (Nr. 10). 

Bij een van de foto's in Nr. 30 schreef hij: "De Japanner vereert zijne huisgoden, 
die hem van al het noodige moeten voorzien als voedsel, liefde, rijkdom, tevredenheid, 
roem en lang leven, met zekere gemoedelijke gemeenzaamheid. In tal van sierlijk 
bewerkte beelden zijn ze belichaamd; Yebis, de voedselgod wordt voorgesteld als 
joviaal, goedig en flink gebouwd; Hotei, de tevredenheidsgod wordt afgebeeld als een 
luie dikzak, die zich gaarne in de Zon warmt en zich niet bekommert omtrent 't geen 
om hem heen gebeurt; Benzaitenjo, de liefdegod, heeft een muziekinstrument in de 
hand en is de verpersoonlijking van kuischheid, schoonheid, goedheid en kunstzin 
Bisjamon, de god van de roem, is eene forsche figuur in gouden wapenrusting; 
Shin-Ro, de god van lang leven, heeft een hoog voorhoofd en is voortdurend in 
gepeins verzonken, terwijl de god van den rijkdom . . . gewoonlijk op eenige balen 
koopwaren zit en door voorwerpen van weelde is omringd, (Nr. 30). 

Afb. 2. "Theehuis in de inboorlingenwijk te Shanghai". "Zeer interessant is de wande
ling over de zigzag-brug naar het Chineezen-kwartier, waar groote bedrijvigheid en 
dikwijls luidruchtige gezelligheid heerschen. De snoezige theehuizen met hun minia
tuurkopjes en hun schilderachtige versieringen, zijn de magneten, de vereenigings-
punten van de buurt en trekken de bijzondere aandacht der vreemdelingen.' (over
genomen uitNr. 23). 
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In China verbaasde de reiziger zich er over dat ontsporingen jegens de 
godsdienst, jegens het gezag en jegens feiten welke verband houden met 
het zieleleven zwaarder werden gestraft dan maatschappelijke misdrijven 
als moord, diefstal enz. omdat de eerste voortkomen uit een slecht karak
ter, terwijl de laatste dikwijls het gevolg zijn van uiterlijke omstandigheden 
als noodzaak, momentane drift, enz. (Nr. 12). 

Uit Macao, een Portugese kolonie op een landtong niet ver van de 
Chinese stad Canton, berichtte hij dat de postzegels er zonder gom waren en 
dat men dus zelf maar een plakmiddel moest zoeken "en zulks naar 
aanleiding van het feit, dat de ingevoerde zegels eenmaal ais eene massa, 
op elkander klevend, zijn aangekomen in de plaats" (Nr. 22). Door de 
kanalen van Canton "bewegen zich tallooze pleziervaartuigen, zoogenaamde 
bloemenbooten, die het zeer gemakkelijk maken alle bijzonderheden te 
leeren kennen." "Een gedeelte van de volksklassen woont in vaartuigen op 
de rivier en in de haven, t geen een schilderachtig en bedrijvig schouwspel 
oplevert; men noemt dat de drijvende stad". "In de drijvende stad, die de 
zetel van de uitspanningen en het gezellige leven is, vindt men hotels, 
plaatsen voor publieke vermakelijkheden, restauratiën, muziek- en feest
tenten en bovenal veel jonge schoonen." (Nr. 23). 
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Afb 3 Straatbeeld uit Tokio, met "een kijkje in een van de drukste en aanzienlijkste 
straten; (paarde)tram, telefoon, eiectrisch licht, automobiel en fiets . . , alle moderne 
vindingen treft men er aan. De heer Dudok de Wit constateerde hier tevens eene zeer 
oordeelkundige en ruime beoefening van de verschillende takken van sport." (uit Nr. 
27). 
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In Japan werd de wereldreiziger duidelijk ook sterk geboeid door het 
natuurschoon en de Japanse kunst van park- en tuinaanleg. Hij merkte op 
dat ieder vreemdeling in verrukking raakte over de wonderschone tempel-
tuinen. In de theetuinen wordt men bediend "door een allerliefst gekleed 
'kelnerinnetje' die aan een vriendelijk woord de meest gracieuse buigingen 
paart." "Japan heeft in de tegenwoordige omstandigheden, nu het geen cent 
aan oorlogsschatting van Rusland gekregen heeft, wel behoefte aan bezoe
kers, die met klinkende waar komen aandragen; de Japanners zijn in de 
laatste jaren onder den invloed der westelijke beschaving wat weelderiger 
geworden, waardoor de levensstandaard is verhoogd; thans doet zich de 
terugslag gevoelen en wordt er veel armoede geleden. Die er heen reist, 
handelt politiek, door veel geel in zijn costuum te hebben, want op die 
kleur zijn de Japanners verzot" (Nr. 3D. 

Voor het overige liet hij zich overwegend kritisch uit over de mensen 
daar. "De Japanners hebben gaarne, dat men hun land, hunne voortbreng
selen en hunne kunst roemt, maar zij zijn erg wantrouwend." "Zij zijn sluw, 
bedrieglijk vaak, zoodat ze in vele opzichten den Chineezen de baas zijn en 
achten zich in staat alles goed na te doen. Maar geachte lezer, als ge in 
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Afb. 4. "Een reuzenboom te Mariposa in de Yosemite-vallei van Californie, - De heer 
Dudok de Wit, dien men naast den koetsier ziet zitten, maakte dezen interessanten 
tocht den 6en September 1904; voor het omspannen van den kolossus, die den koning 
van een veteranen-garde mag genoemd worden - want men vindt hier verscheidene 
van die dikke boomen - zijn 26 personen van middelmatigen lichaamsbouw noodig." 
(uitNr.33). 
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Japan komt en muzikale ooren hebt, wees dan niet streng in uwe critiek; 't 
kan soms voorkomen dat men u een tingeltangel-moes voor eene mooie 
opera-ouverture opdischt, ondanks het conservatorium in Tokio, de trots 
van Japan! Wees ook blijde, dat ge de finesses van de Japansche taal niet 
kent, want de straatliedjes daar zijn juist niet voor de allerkuischte ooren 
gemaakt. Fluiten, rooken en zingen, daarvoor geneeren zich de 
welopgevoede dames zelfs in den trein soms niet." (Nr. 32). 

Ook in Noord-Amerika was het vooral het landschap dat hem boeide. In 
september 1904 bracht hij verscheidene dagen door in de Yosemite Valley. 
Hij kon er niet genoeg van krijgen de "prachtige natuurtafreelen" te 
roemen, en de afwisseling daarin. Hij genoot van "de canons, zijnde diepe 
rivierbeddingen met honderden meters hooge loodrechte rotssteenoevers", 
maar ook van de "heerlijk besproeide dalen met weelderigen plantengroei", 
de "vischrijke wateren, maar ook woeste bergstreken" (Nr. 33). En niet te 
vergeten de "zeer goeden wijn" (Nr. 34). Ook Florida, waar C.A.A. Dudok de 
Wit op 15 november voet aan wal zette, prees hij, vooral om zijn akker-

Afb. 5 "Halte van de Manitou en Pike's Peak-spoorweg. Ruim 14000 voet boven de zee, 
te midden van een onafgebroken sneeuw- en ijsgebied; voor deze fotografische opna
me hebben de toeristen, een echt internationaal ensemble uitmakend en onder wel
ken men den heer Dudok de Wit bij nauwkeurige aanschouwing ook zal ontdekken" 
(achteraan op hettreinbalkonnetje), 'eenige oogenblikken geposeerd. Na de opname 
heeft het gezelschap zich vermaakt met sneeuwballen werpen, waarvan men het 
bewijs nog bij de jonge schoone op den voorgrond kan waarnemen; zij heeft den 
solied gekneden bal in de handen met bestemming voor een der ouderen heeren." "Als 
eene merkwaardigheid vermeldt de heer Dudok de Wit, dat" (terwijl de trein door een 
dik sneeuwdek op de Pike's Peak rijdt) "een meisje den waggon binnentreedt om van 
de passagiers de namen op te nemen, die dan, terwijl dezen het grootsche schouwspel 
om zich heen waarnemen, afgedrukt te worden in eene excursie-courant, waarvan 
ieder mede-reiziger een exemplaar als eene blijvende herinnering ontvangt. - Dit 
geschiedt bij eiken rit." (uit Nr. 38) 
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Afb. 6. "De heer C.A.A Dudokde Wit weer thuis na zijn wereldreis." (uitNr. 40) 

bouwprodukten en fruit (Nr. 36). New York was voor hem vooral een stad 
van haven en handel. En natuurlijk ontbreekt niet de opmerking 'De stad 
werd in 1612 door de Hollanders onder den naam van Nieuw-Amsterdam 
gesticht en is dus oorspronkelijk eene Nederlandsche volksplanting" (Nr. 
39). Over de mensen in Noord-Amerika zei hij vrijwel niets. Blijkbaar 
voelde hij zich daar weer in meer vertrouwd gezelschap. 

De grote belangstelling die Bram Dudok de Wit had voor de sport komt 
ook in deze reisreportage tot uiting. Op 28 mei 1904 was hij ere-jurylid bij 
een concours hippique in Singapore (Nr. 11). In Philadelpia, in het oosten 
van de "Vereenigde Staten van Noord-Amerika" zag hij een rugbywedstrijd, 
waarbij hij zich "in zijn element gevoelde" (Nr. 37). 

In tegenstelling tot zijn broer Kees, die lopend overal heen ging, maakte 
Bram gebruik van allerlei beschikbare transportmiddelen, in het bijzonder 
boot, trein en verschillende soorten door paarden getrokken voertuigen. 
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