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Jacob Haafner eenprijsaraag r)a,n
het TeylersGodgeleerd
Genootschap,
dat had gezsraagd
om eenaerhandelingoaer 'Het
nut der zendelingenen zendelingsgenootschappen'.
Haafner won de
prijsvraagmeteensnijdendprotest
tegende Europese,onchristelijke
onderdrukkingaan de restvan de
u)ereld.Zijn nog ahijd actuele
kritiek werdna honderdzeaentig
jaar aoorhet eerstherdrukt.
et de voorbeeldige
heruitgave van de
werken van Jacob
Haafner (1754-1809)
door faap de Moor en
Paul van der Velde
heeft Nederland er
een groot schrijver bij
jaar
gekregen.Zestig
vo6r Multatuli, nog
voor koning \flillem I en de lange negentiende eeuw die tot na de Tweede !flereld- .
oorlog zou voortduren, bestreed Haafner
welbespraakthet Europeseoptreden overzee. Verhandelingozterhet nut der zendelingenen zendelings-genootschappen
uit 1807 is
een hoogtepunt in de smalle Europesetraditie van antikolonialen.Dit boek is het
eerstewereldomspannendeoverzicht van
de 'Europese euveldaden' in de overige
werelddelen.Nu de tempo doeloe-doofpotten geleideliik opengaan,'is Haafners
Verhandeling
sinds 1823 voor het eerstherdrukt met de nieuwe ondenitel Een kitiek
op zendingen kolonialisme.
Haafner is een 'vergeten' schrijver van
'vergeten'boeken.Zo hebbende heruitgevers eerst in 1992 zijn geboortedatum in
het bevolkingsregistervan Hallen in Saksenvastgesteldop l3 maart 1754. Verhandeling oaer het nut der zendelingenen zendelings-genootschappen
verscfueenin 1807,
t'weededruk 1823, en dit is de derde druk.
Haafirer kende de wereld. Met zijn ouders
en twee jongere kinderen kwam hii in
1765, elf jaar oud, uit Duitsland naar Amsterdam. Vader Matthias Haffner vond
werk als chirurgijn (scheepsarts)bij de
VOC en in funi 1766 moest |acob mee
naar zee. Met Kaap de Goede Hoop in
zicht, een halfjaar onderweg, sterft de vader. Jacobvindt onderdak in het gezin van
eenvoorname VOC-dienaar. Hij is leergierig en onnvikkelt vaak hanelijke banden
met de mensen die hii ontmoet. In 1770
gaat hij terug naar Amsterdam, maar hij
kan het slecht vinden met zijn moeder en
een jaar later is hij weer op weg naar Batavia. Hij komt in India terecht waar lange
iaren volgen als VOC-klerk. Hii leert Bengali, Tamil en wat Sanskriet. Hii beleeft
reeksenlevensechteavonturen en in Calcutta vergaaft hij als boekhouder en handelaar een fortuintje. In de oorlog met de
Engelsen wordt hem veel ontnomen en
voorgoed zou hij een bittere wrok koesteren jegensde Engelsen.
Op reis langs de oostkust van India kriigt
hii eenvrijagemet de Indiase danseresMa-
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mia die onverwacht sterft. Hij zet zelf de
vlam in haar brandstapel en besluit nu
voorgoed naar Europa te gaan. Eind 1787
komt hij terug in Nederland, drie€ndertig
jaar oud. Hii belegt zifn bezit in Franse
staatsschuldbrievenen raakt venvikkeld in
een slepend financieel geschil met de
VOCJeiding. Door de omwenteling in
Frankrijk vermindert de waarde van zijn
kapitaaltje.
Inmiddels hebben hii en zljn vriendin
Anna Maria Kreunink nvee kinderen, en
om voor zichzelf en de zijnen te zorgen
wordt hii handelaaren onderneemtvan alles. Tenslotte heeft hij de pen opgepakt,
voor de vertaling van het Hindoe-epos Ramayana, een vroege bijdrage aan de Nederlandse kennis van het Sanskriet. In
1805wint hijeen prijsvraagmet de nu herdrukte Verhandclingen ontvangt vierhonderd gulden, voor die tiid een vrij groot
bedrag. In 1806 verschijnt ziin eerste
boek, Lotgettallen0p eenereizeaan Madras over Tranquebaernaar het eilqnd
Ceilon, waarin hii ook de hongersnood en massasterftein Madras
beschrijft die hii zelf had meegemaakt. Zijn levendige schriifstiil
en droge humor, de exotische
avonruren en bizarre ontmoetingen haddenonmiddelliik succes.
Hii stierf in 1809 in het huis De
3 BloeyendeKoornaaren op de
hoek van de Hoogtekadiiken de
Overhaalsgang in Amsterdam
(het pand is onlangs gerestaureerd), vlak bii de haven en 's
Lands Zeemagazijnen, nu het
Scheepvaartmuseum.Zijn laatste
adressenillustreren ziin maatschappeliike neergang,maar hij was tegetilk
een produktief en succesvolauteur. Zijn
zoon Christiaan Matthias heeft uit de
handschriften nog vier boeken persklaar
gemaakt.Als enigeNederlander in die tijd
werd zijn werk kon na verschijnenvertaald
in het Engels,Frans, Duits en Deens.
De prijsvraagdie door Haafirer gewonnen
werd, was in 1803 uitgeloofd door het
Teylers GodgeleerdGenootschap.De opgegevenvraagwas: 'Welken dienst hebben
de zendelingenin de twee jongst-verlopene eeuwenaan de voortplanting des waren
Christendoms gedaan,en welk een vrucht
heeft men van de tegenwoordigwerkzame
Zendelings-genootschappen
ten dezenopzigte te verwachten?'Haaftrermoet niet alleen onmiddelliik de lust (geplaagddoor
geldzorgen hoopte hii op het eregeld),
maar ook de plicht gevoeld hebben om te
antwoorden. Hij was een kenner van het
Europese optreden overzee en hii moest
daarvan getuigen. Op veel kusten was hii
tot zifn genoegenvaak niet herkend als Europeaan, maar aangezienvoor een 'mesties', een van de vele kinderen van Mata
Bharat, Moeder India.

aafirers Verhandelingvalt niet mis te
f{
Ilverstaan:
de zending had niets of het
was narigheid tot stand gebracht en het
zou ook nooit iets worden. Tot mono of
zinspreuk koos hij de woorden van Voltaire: 'Il est difficile de servir un Dieu qu'on
ne connait pas, plus difficile encore d'aimer le Dieu de sesTirans.'
Voor het algemene falen van de zending
wiist hii twee hoofdredenenaan. Allereerst
zijn in grote delen van de wereld de men-

sen theologisch verfijnder gevormd en
meer gehecht aan hun godsdienst dan de
zendelingen. Bovendien - en dat was de
ergste hindeniis - zijn bijna alle Europeanen ovetzeelevende antireclamevoor het
christendom. Haafirer ziet de predikheren,
met al hun goede bedoelingen, als de
bondgenotenvan de Europesekooplieden
en beambten die de plaatselijkebevolkingen geen bewijding brengen, maar slavernij: bii de Hottentotten aan de Kaap, in
Noord- en Zuid-Amerika bii de geteisterde
Indianen, bii de negerslavenin Suriname,
op de Oostkust van India, op Sri Lanka en
|ava, in Groenland bij de Eskimo's. Zijn
catalogusvan 'Europese euveldadenin de

eeneteggnstrijdigheid?zulk eenehuichelarif? zulk eene openbare bespotting van
God en lodsdienst?'

- in de nieuwe editie
I l. V.erhandeling
U
130 grote bladziiden - was de enige
inzending. Teylers Godgeleerd Genootschapkomt de eer toe dezebijzonderetekst
te hebben uitgelokt en na veel geharrewar
ook te hebben beloond. De Godgeleerde
heren schrokken natuurlijk flink van de
aantijgingen.Zii lieten een onderzoek instellen. De commissie bracht een rapport
uit. Het kwam erop neer dat men het grotendeelsmet de schrijvereenswas. Het afsluitend deel van het rapport met aanbevelingen is nooit verschenen.In 1807 is de
Verhandelingmet enkele aanvullingen en
wijzigingen gedrukt in een oplage van 290
exemplaren.In 1823 verscheeneen ongewijzigde herdruk in een uniforme editie
met de reisverhalen.Sindsdienwas het
boek wijwel onvindbaar.
Haafirer stierf in 1809 - toen het
Koninkiik der Nederlanden,Multatuli en Van Heutsz nog geboren
moestenworden. Ruim een eeuw
voordat het Europese kolonialisme tot bloei zou komen, beschriift en becijfert Haaftrer de
verre volken na hun ondenperping door de Europeanen.'Kunnen de Spanjaarden,die vjif en
, denig millioenen Indianen omgebragt hebben; de Engelschendie
drie millioenenHindous en andere
inwoners van Bengalen hebben latell.zoo
doodhongeren; de Hollanders
vele duizenden Chineezen
die
hebben geslagt,kunnen die, zoo wel als
de Engelsche-Amerikanen,de Franschen
en de Denen, die met elkanderenmeer dan
zestigmillioenen menschenuit Afrika hebben geslgepten geroofd (...).' Het verbazingrvekkendeis dat de praktijk die hii beschrijft * de meedogenlozeuitbuiting van
Haafrrer
de bezettevolken * vanaf I 805 in verhevigfacob
de mate is doorgegaan.$fas het toeval dat
overige werelddelen' bevat ook de eerste dezeaanvalop het christendom en de 'Eubibliografie van de critici en aanklagersvan ropeseexpansie'werd vergeten?In elk gehet kolonialisme. Hii citeert behalve Vol- val wist het komplot van de samenlevihg
taire onder anderen Bartholomd de las Haafirer te verdonkeremanen.Na 170 jaar
Casas: Bisschopvan Chiapa, Montesquieu is de Verhandclingnu herdrukt, als eerheren J.G. Stedman, die vanaf 1773 wlf jaar stel voor een 'nestbevuiler'.Na rwee eeuals beroepsmilitairin Suriname verbleefen wen bleef hii springlevenden de heruitgedaarover een groot Engelstalig boek vers benadrukkenterecht Haaftrersactualischreef.Haafirer over de kolonisten: 'S7or- teit: 'Wanneer men het woord "zending"
den de beide Indi€n niet al sedertlangetijd door "ontwikkelingswerk" vervangt, zou
als het rasphuisvan Europa aangemerkten duideliik worden dat de wolf nog steedsin
gebruikt? Alle boeven, alle misdadigers, schaapskleren rondloopt.'
Itltrl
die het zwaard en de straffe van den regter
onwlugt ziin, of zich voor dezelvezoeken De werken van Jacob Haaftrer, uitgegeaendoor
te verbergen,alle deugnieten, gevoegdbij dc Van Linschoten-Vereeniging zullen in drie ilelen
luijaards, ledigloopers,vagebonden,avon- zterschijnen.Deel 1, Lotgevallen en vroegere zeereizen enReize naar Ceilon zijn in 1992 berscheturiers en bankeroutierslallen ijlen zij der- nen bij De LValburg Perc(368 p., 69,50) en vrerf
waarts als naar een algemeenenroof; als den besprokendoor Petn van Zonneael.din De Reverscheurendeen uitgehongerde wolven, publiek aan 4 apil 1992.
die de barre winter uit het gebergteiaagt,
vallen zij onder de onschuldige en zachtzinnige Indianen. Niets is hun heilig, voor
niets staanzii, alleszullen zij ondernemen, VER}IANDELING OVER HET NUT
om maar hunne zakken te kunnen vullen. DER ZENDELINGEN EN
(...) En tenyijl zii aan den eenen kant alle ZENDELINGS.
hume booshedenen geweld tegen de on- GENOOTSCHAPPEN
gelukkigenuitoefenen, zwervenaan de an- Een kritiek op zendingen kolonialisme
dere zijde hunne zendelingenbii deze vol- door facob Haafrrer
ken rond, om hen tot het aannemenvan Bezorgden ingeleid door f .A. de
het geloof en de gebruiken dezerwreedeti- Moor en P.G.E.I.J.van der Velde
rannen over te halen. Zag men ooit zulk UitgeverVerloren, 159p., I 39,50

