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"Niemandgaatnaarde Indi€ndanom zijn fornrin te maaken.Dat ongelukkig
werelddeelis het rasphuisvan Europageworden;deugnieten,verkwisters,
boeven,allediewegenshunnemisdaaden,
ofanderzins,
uithunnegeboorteplaats
zijn verbannen,bankroetiers,
en anderslechtvolk, allesijlt naarde Indi€nals
naar esnenalgemeenen
proorj: alles wil er fortuin maaken;en hoe kan dit
geschieden?
nietdanmetdeMaatschappij,
welkezij dienen,te besteelen,
of de
armeIndiaanentQonderdrukken,
teplunderen,ente vermoordenVan de 10die
van daar rijk te rug komen,hebbener gewis t hunnenbuit op dezewijze
(p. 169).
verkreegen"
Wie mochtdenkendatde"kajuitwachtef', klerk enschrijverJacobHaafnermet
dezedeugnieten,
verkwistersenboevenin "de Indi€n"(d.i.Indonesid,India,Sri
Lankaeru.) van omstreeks1800alleenprivdpersonen
op het oog had,vergist
zich:hij doeldedaarmee
ookopartsen,predikanten
enandereVOC-ambtenaren,
inhetbijzonderopresidenten
van
engouvemeun.
Zo deeldehijvanderesident
Cheribonmee dat dezejaarlijks op Fl. 300.000,-inkomen"kon rekenen",
"zowel methetaSersenderIndianen,alsdoorsluikhandelenontrouwomtrent
depenningen
derKompagnie"(p. 121).Hoeveelzou datin guldensvan1992
zijn ? Dertigmiljoen? Datis dannogwel wat andersdanhetgratisgrasmaaien
voor de regentvan Lebak waaroverMultatuli zich ruim 50 jaar later zo zou
opwinden! Blijkbaarwarendezemisstanden
in Haafnerstijd zo algemeendat
hij hetnodigoordeeldevaneenbepaaldegouvemeur(Schippen,vanMalacca)
meete delendatdeze"zonderrijkdomrnen"naarPatriaterugkeerde.
Ik ontleeneen en anderaan het eerstedeel van een in drie deien van de
Linschoten-reeks
te verschijnenheruitgavevan het werk van JacobHaafner.
Dezewerkenwordennietgepubliceerd
in devolgordewaarinzein hetbeginvan
de 19deeeuwvoorheteerstuitkwamen,
maarzodanigdatzebij elkaareenmin
of meerchronologischlevensverhaal
van Haafrrervorrnen.Daaromzijn in dit
eerstedeelachtereenvolgens
hetin 1820posthuumuitgekomen
Lotgevallen
en
Vroegerezeereizen
Lotgevallenop eenreizevan
en het in 1806verschenen
Madrasover Tronquebaarnaarhet eilandCeilongepubliceerd.
Behalvedeze
beidetekstenbevatdit deeleenbiografische
schetsvandeauteur,appendices,
notenvan debezorgers,
eenglossarium,
eenbronnen-en literatuurlijsten een
indexop persoonsen scheepsnamen
alsmede
op zaken.
"Het uitvoerig glossariumsteldede bezorgersin staatde annotatiesbinnen
redelijkeproporties
te houden",delendezentevredenin hun verantwoording
mee.Dietevredenheid
lekenmeoverbodig,
deelik niet:sommigeannotaties
bij
anderewoordenhadik wel wattoelichtingkunnengebruiken.
Zo wordtbij het
bevolkingsprodukt
"eetbarevogelnestjes
vogelnestjes
in eennootmeegedeeld:
gemaakt
doordeklipzwaluw"(p.343).Anderzijdswordtdelezerverondersteld
te wetenwat het woord"postil" betekentin de zin: "(predikanten)
leveren
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Sir\i;;isi";{irLriilreiiseluit deeeneof andereoudepostil".Toegegeven,
het staat
in Van Dalepraardie wijsheidoverde eetbarevogelnestjes
net zo goed.
Eenduidelijkelacunevondik hetontbrekenvaniederepoginghetdoorHaafrrer
beoefendegenre in zijn tijd te plaatsenen zijn boeken met soortgelijke
publikatieste vergelijken.Bestonder ten dezeneen literaire traditie en in
hoeverrehield Haafrrerzich daaraan- op die vragenhad ik van de bezorgers
antwoordwillen hebben.Het komt rnij voor dat zijzelf geloof hechtenaan
Haafrtersherhaaldebeweringdat het allemaalecht waar is wat hij schrijft,
tenrrijldatnatuurlijknet zo goedeenvertellerstruckanzijn. Het doetook wat
vreemdaan dat de bezorgenmet bew.onderenswaardige
precisiealle door
Haafrrervermeldescheepsbewegingeir
en personenin'archievenhebben
nagetrokken,maar anderzijdsverzuimente vermeldenof zijn niet-misse
beschuldigingen
op waarheidberusttenen hoeeropwerdgereageerd.
De Max
Havelaar deed"een rilling door het land gaan" maar Haafnersgeschriften
blijkbaarniet - dat moetop ztchzelfal te denkengeven.
Eenlaatste
bezwaar
betreftdewijzevanteksteditie.
Dezeiskritischmaarzonder
dat tekstcorrectiesworden verantwoord:"evidente drukfouten" werden
"stilzwijgend"verbeterden hetzelfdegeldtvoor "kleine ingrepenin detekst",
die hebbenplaatsgevonden
"om deleesbaarheid
te verhogen".Dit betekentdat
dezeuitgavevoor filologischen taalkundigonderzoekonbruikbaaris. Als
"leeseditie"
echter,
d.w.z.alsuitgavediede,alof nietware,boeiende
lotgevallen
vanHaafrrer
vooreengroterpubliektoegankelijk
maakt,voldoetze alleszins.
H .J. B oukenut (Anlcnra)

