het Maleisin Daumsromans,van Henk Maier over de Maleisevertalingvan H. '.
uanBrakel, Ing. B.O.W enzovoorLln zijn stuk over de uitgeversvan Maurits
stelt Olf Praamstrain het voorbijgaaneen nieuwe definitie van de Indischvoor: hij wil die beperkentot werkenvan auteurs"die
Nederlandsqletterkunde
samenleving"(p.60).zodat
deelhebbenuitgemaaktvan de Nederlands-lndische
alsW eri"O.Z.van Haren, B. ter Haar,J. van Lennep,W.J. Hofdiiken
schrijvers
H. Consciencedie nooit in de Oost geweestzijn, erbuitenvallen.Ik moet zeggen
dat dit ideemij door zijn eenvouden elegantiezeeraanspreekt.Misschienmoet
Praamstradeze gedachtemaar eens verder uitwerken en dan meteen laten
weten hoe hij het Indische werk van militairen en reizigers,en boeken als
BordewijksRood Paleisen Ik heb altiid gelilk van W.F.Hermanswil plaatsen
en hoe hij denh'over het tot die letterkunderekenenvan niet{iterairegenres.
Het corpus,zoalsgenoteerdin de bibliografievan Buur,zou wel eensmeer dan
gehalveerdkunnenworden.Over Daum kan in iedergevalgeentwijfelbestaan:
die hoort er gewoonbij.

Haafners @uvre en zelfsvan de "literaireromantiek in Nederland"(p. 23),
vooral vanwegede, mij wat te zoetelijke,liefdesgeschiedenis
met de tempeldanseresMamia. Smakenverschillennatuurlijken ik zou die ereprijsdan ook
lieverreserverenvoor de met HaafnerverwanteMultatuli,vooralomdat die veel
in deze
en veelbeter schrijft.Zo wordt de voortgangvan Haa{nersbelevenissen
en andere
Reize voortdurendvertraagddoor uiigebreideplaatsbeschrijvingen
uihveidingen,bij voorbeeldover de slag van Perambani,de lotos, tempelplantenen vogels,enzovoort.Het gekkeis
danseressen,
weduwenverbranding,
wel
dat Haafner datzelfook
inzag.Hij vindt eigenlijkdat zijn liefdesgeschiedenis
past, maar neemt die toch maar op omdat "enkele
niet in een reisbeschrijving
van landen,stedenen dorpen" op zichzell"eenedroogelektuur"
beschrijvingen
"in
vormen,
het elndg.zoo vervelendvoor dgn bchrijver,als voor den lezer".
(p. 265). Had hij dat maar meer gedaan,dat zich niets aantrekkenvan wat
thuisvolgensde opvattingenvan rond 1800 al dan niet in reisbeschrijvingen
hoorde!

Wie zijn studenteniwillaten kennismakenmet het Nederlarrds-lndi€
van tempo
doeloe en meteenmet onze boeiendstenaturalist,moel dezeseriemaar gauw
bestellen.Misschienkan dat dan nog wel tegende intekenprijsvan I 69,90 per
deel,Daarnaastis natuurlilkTermorshuizenidissertatieP.A. Daum, lournalist
dfromancier uan temDodoeloe uit 1988 onmisbaar.

Er valt in ieder gevaltoch nog heel wat te genieten,vooral als Haafner zich
kwaad maakt en dat doet hij nogal vaak, hartstochtelijkbestrijdervan het
kolonialismeals hij is. Op de vraag:"Wat aanspraakhebbende Europeanenop
de Indien?"geefthi1alsantwoord:"Volstrektevenzooveel,of niet meer,dan de
Indianenop Europa"(p. 170). Daarbijmoetenvooralde Engelsen"dezepesten
geeselder Indi€n" 1p.65), "de allesverslindende
en vernielendeWandalenvan
"Europesche
(p.
(p.
189), deze
barbaren" 285), het ontgelden.Deze
Europa"
er in 7940 toe brengen
anti-Engelsetiradeszouden de nationaal-socialisten
onder de tltel Roof en uerwoestinguan onze kolonid,neen bewerkingvan
HaafnersLotgeuallenop eene reizeuan Madrasouer Tranquebaarnaar het
NSB-uitgave
eiland Ceilon uit tq brengen;van een in dat boek aangekondigde
van de Reize in eenenPalanquin is het niet meer gekomen.Maar dit terzijde.
en Fransen("met eigenwaanen snorkerij
Al spaart Haafnerook Nederlanders
vervulde, laatdunkende,onbeschofteen zotte schepsels"(p. 418)) niet, de
er
op de Engelsenzijnzo buitensporig,dat de tekstbezorgers
scheldkanonnades
niet goed raad mee weten. Ik denk dat zijn uitingen typerend zijn voor de
"zaakwaarnemer"die optreedtvoor achtergestelde
of onderdruktegroepenen
werd nog versterkt
zich met hen identificeert.Haafnerszaakwaarnemerschap
doordat hij went nottue, zichbeterthuisvoeldein Indi€dan in Europa,Indiase
vriendenen geliefdeshad en zo meer.Dat hij de Engelsen,door wier toedoenhij
bovendienzijn plannenom zich in India te vestigenmoest opgeven,niet kon
luchtenof zien,valt daaromalleszinste begrijpen.
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H.J, Boukema (Driebergen)

De werken uan Jacob Haafner. Deel 3. bezorgd door J.A. de Moor en
P.G.E.I.J.
van der Velde(7997).Zutphen:WalburgPers.IIl., 479 blz./ 89,50.
Werken uitgegevendoor de Linschoten-Vereeniging
nr. 96. ISBN 90-6011994-0.
Met dit derde deel hebben De Moor en Van der Velde hun heruitgavevan
Haafnersreisverhalen
voltooid:deel 1 (besprokenin NEM XXX,3) verscheenin
7992, deel2 (besprokenin NEM XXXIV, 3) in 1995. Dit derdedeel bevatde
Reize in eenen Palanquin van 1808 en het tweede deel van Reize naar
Bengalen en terugreize naar Europa van 1822 omdat deze Terugreize
chronologisch
aansluitop de draagstoelreis.
Die reislangsde oostkustvan India
was de laatstedie de toen 32-jarige F{aafnerin Zuidoost-Azie zou maken
voordat hij via de Kaap definitief naar Amsterdamterugkeerde.Vervolgens
zwierf hij wat door Europa en vestigdehij zich als 'pijpvercooper'in de
hoofdstad.Nadat pogingen om in dienst te komen bij de opvolgersvan de
Heren XVII der VOC waren mislukt, zettehlj zich aan het boekstavenvan zijn
Aziatischebelevenissen.
In 1809 overleedhij aan anginapectoris,de ziekredie
ook Du Perronhet levenzou kosten.
De bezorgersbeschouwen
de Reizein eenen Palanquinalshet hoogtepuntvan

De tekstenzijn door De Moor en Van der Veldeop dezeltdemanieruitgegeven
als in de eerderedelen.Dat betekentdat ook nu weer woordenuit Indiasetalen
in een glossariumwordenverklaard,maar andereweinig courantetermen niet:
zo worden boeleren(p. 59), dijzlg{.174),chijl (179), tijferaars(183), decoctie
- wat mij betreft ten onrechte.Ook
(231), slender(271) bekendverondersteld
het aantaldrukfoutenis weer bar: land i.p.v. lang (p. 53), dag i.p.v. dat (55),

doch i.p.v. door (105) enzovoort.Bevatte deel I een biografischeschetsvan
Haafner en deel 2 een opstel over de receptie van zijn werk, in dit deel
besprekend,ebezorgers
Haafnersdenkbeelden.
Daarintyperenzij hem alsman
van de Verlichtingen "romanticusop eigenkracht". Naastdit alleshebbenDe
Moor en Van der Veldedit deelook voorzierfvan noten,van een Summary en
van een indexvan persoons-en scheepsnamen,
geografische
namenen zaken.
Zoals gezegd:Haafner is geen Multatuli maar dat neemt niet weg dat hij zeerde
moeite waard is en de aanschafvan deze prachtige driedeligeheruitgave
alleszinsaanbevelenswaard.
H.J. Boukema (Driebergen)

