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gend hi:rbaars, maar juist beschavend optraden, en dat hun bcwapening gcen rol heeft gespeeld. I-laaf-
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Werken van de Unschoten-Vereeniging zrrllen zein drie delen in chronologische volgorde worden gepubliceerd- Deel 1 bevat l-otgevallen en
vroegere zeereizen van Jacob Haafner (1820) en Lotgevallen op eene
reizen van Madras over Trattquebaar
naar het eiland Ceylon (1806). Met
deze nieuwe uitgave van 'De Werken

het hier besproken werk. Haafner
was vanaf zijn elfde op avontuur op
zee, op de Kaap en in Batavia- Van
1773 tot 1786 woonde hij in India.
Daar beleefcle hij echte avonturen,
leerde Tamil, Bengali en enig Sanskriet, en vergaarde een bescheiden for-

de eerste delen van zijn reisverhalen.
Ze hadrien onmicideiiiji; succes met
hun levendige schrijfstijl, exotische
avontu ren en bizarre ontmoeti ngen.
Haafner had het kolonialisme van de
Engelsen en de Nederlanders van
dichtbij gezien en hij heeft cle macht
van de liuropeanen over de Az,iaten
hartgrondig verafschuwd. I{ij schreef:
'De leden uan d.en Hoogen Raad aan
Neerlands lttdiiin, die Edele Heeren
genoemd worden, ofschoon zii dihwerf
niet meer dan schoen- of kleermaken
in Europa geweest zijn, en meestal tot
deze rang gehomen ziin door de laagste
kuipeijen en het geld, dat zij, in hun
uroegere ondergeschikte posten, uan de
arrne Indianen hebben afgepent'.
Ontler de kritische kolonialen is Haafner een van de meest welsprekenden.
Ook tegenwoordig zijn er nog geleerden die beweren dat tijdens het
in micklels afgeschafte kolonialisme
tle Eurol)eanen in Az.i€ nict overwe-
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ner benadrukt vaak dat het anders
$/as: 'Het is alleen aan de onwederstaanbare ouerlnacht uan het geschut,
dat de Europanen hun uestigittg in de
nteeste.Indische gewesten te danken
hebben; in moed, kracht en behendigheid staun zij aerre bii de inboorlingen tenachter'. Van Haafner's hand
verscht:nen irr totaal vijf reisboeken
tlic tot rlt: lrt:ste rt:isvt'rlt;rlclt ilt ltt:l
dt: Ncr;,:rlatt<lselital lrt:ltr)r(:n. Ilr tlt:

In de nog altijd groeiende koloniale
bibliotheek is de nieuwe uitgave van
het werk van Jacob Haafner (175F
1809) een gebeudenis van de eerste
orrlt:. In hcl. rrr:r:rrtrtumnlerv:rn Vl'l'lll'
Nli sta:rt t:r:n lxrrlrct van lfaafncr,
geschreven door de bezorgers van

tuin. Terug in Nederland belegde hij
ziin bezit in Franse staatsschuldbrie
ven. Door de omwenteling in Frankrijk ging zijn geld verloren, en om
voor zichzelf. en de zijnen te zorgen,
heeft hij van alles ondernomen. Tenslotte heeft hij de pen opgepakt. Hij
zetLe zich aan de vertaling in het
Nederlands van het grote hindoeepos 'Ramayana'. Na 1800 verschenen

Jacob Haafner
bzo,t ( r*ra.l

van Jacob Haafner' is de bijna vergeten schrijver in de koloniale bibliotheek voottaan monumentaal en
zeer leesbaar aanwezig. E.V.
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