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,,fntusschenzallnen uit het
weinige, dat ik in den loop varl dit
werk van de-Engelschenzl5,
genoegzaamkunnen zien, hoe
nuaar en weeselijk, de ijzeren
arm der Europeanenop deze :
landen ligt, en welke ongehoorde
r : r m pend o o rw i l l e k e u ri g e ,' ' .
overheerschine.door
onverzadelijke goudzucHtover
dezebeklagenswaardigeen
ongelukkige volkeren verspreid
en uitgestort worden."
Dit schreef de NederlandseIndiagangerJacobHaafner ( 17551809)in het ,,Voorberigt" van
ziin in 1806verschenen
riisverslag Lotgeuallen op eene
reize uan Madras ouer
Tranquebaar naar het eiland
Ceilon.Voor Haafner, die dertien
jaar als ambtenaarvan de
Verenigde Oostindische
Compagniein India werkte en in
1787noodgedwongenna een
stormachtige tijd naar
Amsterdam terugkeerde, waren
de krachtigste termen nog te
vriendelijk om zijn afkeer van het
Europesekoloniale optreden tot
uitdrukking te brengen.
Haafner kon terug in Arnsterdarn
niet wennen aan het Hollandse
leventj e. Ziin hart bleef trekken
naar India en Ceylon.Hij gtng
reisverhalen schrijven om de
onvergetelijke ttid terug te halen.
Zekregen direct een enthousiast
onthaal vanwegede meeslepende
stijl en kleurrijke inhoud. Na zijn
doodwerden nagelatenverhalen
uitgegevendoor ziinoudste zoon.
Vrijdag werd in het Letterkundig
Museum in Den Haaghet eerete
deel van De werken uanJacob
Haafner gepresenteerd,een door
J.de Moor en P. van der Velde
bezorgdenieuwe uitgave van
Haafnersreisverhalen. Dit eerste
deel (/ 69,50)bevatbehalvede
I-otgeuallenuit 1806ook de
Lotgeuallen en uroegerezeereizen
uit 1820;ervolgen nog twee
delen-De reeks wordt uitgegeven
door Walburg Pers in de serie
werken van de LinschotenVereeniging, een vereniging die
nchtoelegt op het doen uitgeven
in de oorspronkelijke tekst van
bijzondere reisverhalen en
landbschrijvingen.
Een vergelijking van Haafner rnet
Multatuli ligt voor de hand. ,,Dat
is terecht als het gaat om hun
schrijfstijl en de pffiie waarrnee
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zij hun opvattingen naar voren
brengen", schrijven De Moor en
Van der Velde in hun inleiding.
,,Beiden schreven een persoonlijk
en provocereind Nederlands, dat
hen uittilde boven de grauwe
middelmaat. Ze namen het
hartstochtelijk op voor de
inlandse bevolking en konden
niet beerijpen dat anderen daar
niet op dezelfde manier over
dachten."
Maar in een opzicht gaat de
vergelijking niet op. ,,Haafners
idee€n over de Europese
aanwezieheid in Azie weken
hemelsbreed af van die van
Multatuli. De laatste wijst het
bestuur door de inheemse vorsten
a:rn als de bron van alle onrecht,
waaraan de Nederlandse regering
zijns inziens medeplichtig is. Hij
eist dat Nederland rechtvaardig
bestuur in de kolonie brengt.Zo
niet Haafner! Hij houdt het voor
onmogelijk dat Europsrnen ooit
rechwaardig bestuur in de
koloniEn kunnen brengen of dat
zij de maatschappelijke toestand
kunnen verbeterell. Liefst zag hii
een eind komen aan de Europese
overheersing. In tegenstelling tot
Multatuli was Haafner een echte
radicaal.tt '
(Han t)an Gessel)
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