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Bij het omslag
‘Dus woedde de vreesselijke hongersnood in het vruchtbare Bengalen; dus wierden
meer dan drie millioenen menschen van den aardbodem verdelgd, door deze Britsche
Monsters, welker landgenooten nog, tot op den huidigen dag, de Inwoners van dit
zelfde Bengalen (aan welken deze vreesselijke moord wierd gepleegd) door de
uitgezochtste onderdrukking en afpersingen benaauwen, en, door duizend
verfoeijelijke middelen, zich van derzelver eigendommen en vermogen meester
maken, om het in hun vaderland in pracht en weelde te kunnen verteren! [...] Ik vrees
maar al te zeer de teêrgevoelige harten mijner geachte Lezers door het verhaal van
alle die wreedheden vermoeid te hebben: het mijne zelfs weigert om langer daar bij
te blijven stil staan. Toorn en verontwaardiging vervullen mijne ziel [...]. En uit
menschlievendheid, zoude ik zelf een Barbaar kunnen worden.’
Jacob Haafner in ‘Verhaal van een vreesselijken hongersnood, door de Engelschen
in Bengalen verwekt’ in Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1807, II, p.
324-325
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Ter inleiding
‘Een ongeneeslijke reislust’
‘O, die reislust is eene ongelukkige, ongeneeslijke zucht, die niet eindigt
dan met het leven, dat er vaak door verkort wordt, als men zich door
jaren, gebreken, of huisselijke omstandigheden, buiten staat bevindt
aan dezelve te voldoen: ik ben met die zucht van mijne kindschheid
af behebt geweest, zij kwelt mij zelfs nog in mijnen ouderdom, en
verbittert mij menigen dag. Deze onverzadelijke nieuwsgierigheid om
alles zelf te willen onderzoeken, en deze romaneske dolle drift naar
vreemde ontmoetingen en avonturen, in hoevele levensgevaren hebben
zij mij niet gestort en welke verdrietelijkheden en tegenspoeden hebben
zij niet veroorzaakt; hoe menig maal heb ik mij niet daardoor
ongelukkig gemaakt, of het geluk, dat ik reeds genoot van mij
verwijdert en afgestooten!’ 1
Niet iedereen leed zo erg onder die ongeneselijke zucht tot reizen als Jacob Haafner,
van wie het citaat afkomstig is. Haafner wist waarover hij sprak. Reeds op elfjarige
leeftijd was hij in gezelschap van zijn vader uit Nederland vertrokken op een van de
schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het was het begin van een
twintigjarig verblijf in Azië en verschillende reizen door India en Ceylon. Hij leidde
er een avontuurlijk leven, ontmoette de meest uiteenlopende mensen en verkeerde
inderdaad verschillende malen in levensgevaar. Hij raakte zo onder de indruk van
de Indiase samenleving, die hij door zijn reizen goed had leren kennen, dat hij
bepaalde Indiase gebruiken overnam en zich trachtte te gedragen als een Indiër onder
de Indiërs. Eenmaal terug in Europa kon hij niet meer aarden:
‘Het geliefd Europa! zoo dacht ik toenmaals, tegenwoordig denk ik
geheel anders. Ik was nog geen elf jaren oud toen ik het verliet. o,
Hoezeer verschillend vond ik dat Europa bij mijne terugkomst, hoe
verre van het denkbeeld dat ik er mij van had gevormd. Neen, in
Europa en voornaamelijk in het noordelijke gedeelte van het zelve,
geniet men zijn leven niet, men kwijnt het, om zoo te zeggen, weg; in
een woord, men sterft er, zonder regt geleefd te hebben.’ 2
Haafner had zich alle moeite kunnen besparen door gewoon in Nederland te blijven,
om net als vele andere achttiende-eeuwse auteurs thuis reisverhalen bijeen te
fantaseren in de leunstoel bij de open haard. Op die manier zijn de meest fascinerende
reisverhalen tot stand gekomen waarvan iedereen wel voorbeelden kent. Te den-
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ken valt aan Daniel Defoe's, Robinson Crusoe, of aan het twintigste-eeuwse werk
van Frederic Prokosch, The Asiatics, dat verslag doet van een reis door Azië met
talloze bijzondere ontmoetingen en evocatieve schilderingen van het Aziatische
landschap, maar dat niettemin gewoon in Amerika was geschreven.3 Zulke
reisverhalen waren het produkt van de eigen fantasie en het vlijtig lezen van
andermans reisverhalen.4
De vier reizigers uit wier werk fragmenten in dit boek zijn opgenomen behoorden
in ieder geval niet tot de ‘fireside travellers’. Ze schreven over Azië op basis van
eigen ondervinding. Jacob Gotfried Haafner (1755-1809) schreef vijf levendige
verhalen over zijn zeereizen en tochten door India en Ceylon. Ze speelden zich af
tegen de achtergrond van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de neergang van
de VOC op de kust van India en op Ceylon. Haafner was aanvankelijk een
Compagniesdienaar maar trad later als boekhouder in dienst van Engelse handelaren
in Madras en Calcutta. Zijn boeken kenmerken zich door een meeslepende verteltrant,
toepassing van romantechnieken, romantische verwikkelingen en een
aaneenschakeling van tegenslagen en spannende avonturen.
De marine-officier Quirinus Maurits Rudolph VerHuell (1787-1860) maakte een
driejarige reis door de Indonesische Archipel van 1816 tot 1819 met als doel het
Nederlands gezag op Celebes en in de Molukken te herstellen. Tijdens zijn tochten
door de Archipel maakte hij talloze tekeningen van het landschap, de bewoners en
flora en fauna en van andere opvallende natuurhistorische verschijnselen. Terug in
Nederland bewerkte hij zijn tekeningen en schetsen tot schitterende aquarellen. Hij
was een gedreven natuuronderzoeker.
Johannes Olivier (1789-1858) was ambtenaar in dienst van het koloniaal bestuur
op Java, Sumatra en Celebes. Hij maakte in het gevolg van de vooruitstrevende
G.A.G.P. van der Capellen, de eerste gouverneur-generaal na het herstel van het
Nederlands gezag, in 1824 een rondreis door de Archipel en was een enthousiast
pleitbezorger van diens ‘verlichte’ vorm van koloniaal bestuur, waarin de belangen
van de inheemse bevolking meer dan vroeger op de voorgrond stonden. Olivier keek
meer naar de mensen dan naar de natuur. Hij had een antropologische belangstelling,
zoals we het tegenwoordig zouden noemen, en was daarbij ook een onbevooroordeeld
waarnemer, die de bestaande stereotiepe meningen over de inlandse bevolking
doorbrak. Terug in Nederland ontwikkelde hij zich tot publicist en trachtte de interesse
voor Nederlands-Indië op te wekken door het schrijven van reisverhalen en het
uitgeven van tijdschriften.
Philips Pieter Roorda van Eysinga (1796-1856) arriveerde als militair in
Nederlands-Indië maar ging spoedig na aankomst over in burgerlijke dienst. Hij
ontpopte zich als linguïst die de grondslag legde voor de studie van de Indonesische
talen. Taalkennis zag hij als het middel om de verstandhouding met de inheemse
bevolking te verbeteren en de kwaliteit van het Nederlands bestuur te verhogen. In
1820 en 1821 maakte hij in het gezelschap van de bioloog C.L. Blume een reis door
Java die tot doel had de bevolking tegen de pokken in te enten. Tijdens die tocht
maakte hij ijverig studie van de verschillende talen op Java. Later werd hij, aan de
Koninklijke Militaire Academie in Breda, de eerste hoogleraar Taal-, Land- en
Volkenkunde van Nederlands-Indië.
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Eindnoten:
1 J.G. Haafner, Reize te voet door het eiland Ceilon. Amsterdam, 1810, p. 9-10.
2 J.G. Haafner, Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon.
Haarlem, 1806, p. 249.
3 Frederic Prokosch, The Asiatics, New York, 1935.
4 Percy G. Adams, Travelers and Travel Liars, 1660-1800. New York, 1980 (tweede druk),
passim.
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Het reisverhaal tussen Verlichting en Romantiek
Vanaf het begin van de Nederlandse expansie verschenen tal van reisverhalen over
Azië. Schippers en kooplieden beschreven hun wederwaardigheden in de wereld
overzee. Deze reisverhalen weerspiegelden de dynamiek van de Nederlandse
overzeese expansie, die niet in de eerste plaats gericht was op het vestigen van een
groot koloniaal rijk, zoals de Portugese en Spaanse, maar op het stichten van een
handelsnetwerk langs de kusten van Azië. Meestal zijn het scheepsjournalen waarin
de gevaren en vermoeienissen van de lange zeereizen, schipbreuken en andere
avonturen op zee worden behandeld. Ze bevatten tevens veel praktische informatie
over de handelswaren en de prijzen in Azië. Aan het begin van de geschiedenis van
het Nederlandse reisverhaal staat het fascinerende verslag van Jan Huygen van
Linschoten (1563-1611) uit Enkhuizen, Itinerario, Voyage ofte schipvaert naar Oost
ofte Portugaels Indien, 1579-1592, uitgegeven in Amsterdam in 1596.5 Het boek zou
gevolgd worden door een groot aantal andere reisverhalen, die gretig aftrek vonden
bij het lezend publiek. Het onbetwiste hoogtepunt van de oudvaderlandse
reisverhaaltraditie is natuurlijk het Journael ofte gedencwaerdige beschrijvinghe van
de Oost-Indische reyse door Willem IJsbrantsz Bontekoe, gepubliceerd in Hoorn in
1646.6 Bijna elke Nederlander heeft er in wat voor vorm dan ook kennis van genomen.
In de tweede helft van de achttiende eeuw veranderde het karakter van het
reisverhaal aanmerkelijk. De aandacht van de reizigers richtte zich meer op
natuurhistorische en antropologische aspecten van de gebieden buiten Europa.
Reizigers werden steeds meer onderzoekers die met een wetenschappelijke en
observerende blik om zich heen keken. Niet langer bestudeerden ze Azië vanaf het
scheepsdek, maar ze trokken het land in. Alleen over gebieden die tot dan toe weinig
waren bezocht zoals de Stille Oceaan bleven nog de traditionele zee-reisverhalen
verschijnen, waarvan Bligh's Muiterij op de Bounty de beroemdste is.7 Vooral buiten
Nederland heeft het reisverhaal nieuwe stijl grote opgang gemaakt en spraken de
ontdekkingsreizen van James Cook en Louis de Bougainville tot de verbeelding van
het Europese publiek.8 In Nederland en Nederlands-Indië zouden pas na 1815
reisverhalen verschijnen, die aansluiting vonden bij de Europese literaire
ontwikkelingen. Schrijvers als VerHuell, Olivier en Roorda zijn daar voorbeelden
van.
Onder invloed van de Verlichting zagen Europese schrijvers van reisverhalen het
als hun taak zoveel mogelijk informatie te geven over de Aziatische wereld. Ze
wilden kennis verspreiden over andere culturen en volken en laten zien hoe het leven
daar was. Er is in hun werk een meer wetenschappelijk aandoende objectieve houding
te bespeuren. Deze houding manifesteerde zich zowel in de beschrijving van sociale
instellingen en gebruiken als in gedegen en nauwkeurige studies van de natuur. Veel
auteurs streefden er tevens naar de in Europa bestaande vooroordelen over de andere
volken weg te nemen.
Anderzijds vroegen de nieuwe reisverhalen aandacht voor de exotische schoonheid
van de gebieden die bezocht werden. Veel auteurs putten zich uit in romantische
natuurbeschrijvingen en in een geïdealiseerde voorstelling van de natuurlijke
levenswijze van de inwoners, dit in contrast met de gekunstelde levenswijze van de
Europeanen. In de geëxalteerde visie op de tropische natuur en in het dwepen met
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de edele inboorling kondigt de Romantiek zich aan. In de verbeelding van veel auteurs
was Azië het laatste paradijs op aarde waar men onbedorven en zuiver leefde. In
deze bundel is Haafner de representant van de Romantische visie op Azië. Hij prees
de Indiërs voor hun ideaal van geweldloosheid, en voor hun natuurlijke levenshouding.
Op een gegeven moment riep hij zelfs uit: ‘Uit menschlievendheid zoude ik zelf een
barbaar kunnen worden’.9.
Er zijn dus in het achttiende-eeuwse reisverhaal twee trends waarneembaar.
Enerzijds de wetenschappelijke en objectieve benadering van de overzeese wereld
en anderzijds de romantische idealisering van volk en cultuur. Dat komt ook tot uiting
in de stijl en de vorm van het reisverhaal en in de illustraties. Na 1750 wordt een
scheiding zichtbaar tussen de verhalende en de beschrijvende traditie. De eerste gaat
nog steeds over wonderlijke gebeurtenissen en avontuurlijke ontmoetingen. De
tweede wordt gekenmerkt door gedetailleerde beschrijvingen van flora, fauna,
volksgebruiken en materiële cultuur. Ook in de illustraties is het verschil zichtbaar.
In de oudere reisverhalen dragen de illustraties vaak een wat fantastisch karakter.
Europese graveurs gaven Azië weer volgens hun eigen ideeën en voorstellingen; het
resultaat was doorgaans een produkt van de verbeelding. In de nieuwere reisverhalen
benaderen de illustraties de werkelijkheid veel meer. Ze beginnen te lijken op foto's.
De illustraties in de boeken van VerHuell, die minutieus de werkelijkheid weergeven,
zijn daar een voorbeeld van.
Over de ontwikkeling van het Nederlandse reisverhaal in de periode van 1770 tot
1830 is weinig bekend. De oorzaak daarvan moet niet in de eerste plaats gezocht
worden in het ontbreken van reisverhalen, maar eerder in de geringe hoeveelheid
studies over deze periode. De laatste jaren van de eens zo machtige Oost-Indische
Compagnie
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(1780-1800), de Franse tijd (1795-1813), en het moeizame herstel van het Nederlands
gezag in de koloniën na 1815, spreken - zo lijkt het - nu eenmaal weinig tot de
verbeelding. Verstopt in bibliotheken en archieven moeten echter nog heel wat
reisverslagen en reisverhalen op ontdekking liggen te wachten.
Wat Nederlands-Indië betreft vond een opleving plaats in de periode van 1815 tot
1830. Onder inspiratie van gouverneur-generaal Van der Capellen, werden reizen
en verkenningstochten door de hele Archipel ondernomen. Zo steunde hij het
wetenschappelijk onderzoek in de Archipel uitgevoerd door de Natuurkundige
Commissie. Hiertoe behoorden niet alleen geleerden, maar ook kunstenaars zoals de
schilder A.A.J. Payen. Drie van de auteurs in deze bundel, VerHuell, Olivier en
Roorda maakten hun reizen in deze periode en illustreren elk een bijzonder aspect
van de culturele opleving in Indië. Haafner is de enige die zijn reizen op het eind
van de achttiende eeuw maakte, maar in wiens werk het oude en het nieuwe verenigd
zijn. Hij is ook de chroniqueur van de neergang van het Nederlandse handelsrijk aan
het eind van de achttiende eeuw in Azië.

Eindnoten:
5 Zie de editie in de serie Werken van de Linschoten Vereeniging: delen I en II, bezorgd door H.
Kern ('s-Gravenhage, 1910); deel III, bezorgd door C.P. Burger Jr. en F.W.T. Hunger
('s-Gravenhage, 1934); delen IV en V, bezorgd door J.C.M. Warnsinck ('s-Gravenhage, 1939).
6 Zie de editie in de serie Werken van de Linschoten Vereeniging, bezorgd door G.J. Hoogewerff
('s-Gravenhage, 1952).
7 W. Bligh, A Narrative of the Mutiny on Board of His Majesty's Ship Bounty. London, 1789.
8 The Journals of Captain James Cook: The Voyage of the Endeavour, 1766-1771, ed. by J.C.
Beaglehole. Cambridge, 1955 (Hakluyt Society) en Bougainville et ses Compagnons autour du
Monde, 1766-1769, ed. Etienne Taillemite. Paris, 1977.
9 J.G. Haafner, ‘Verhaal van een vreesselijken hongersnood, door de Engelschen in Bengalen
verwekt’ in Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen 1807, II, p. 325.

Jacob Haafner, de avonturier
Haafner was van Frans-Duitse afkomst en kwam op achtjarige leeftijd in Amsterdam
wonen waar zijn vader een praktijk als huisarts opende.10 Omdat Haafner senior op
die manier niet in het levensonderhoud van zijn gezin kon voorzien, besloot hij in
1766 aan te monsteren als scheepschirurgijn bij de VOC. Zijn beslissing om zijn toen
elfjarige zoon mee te nemen zou grote consequenties voor de verdere levensloop van
Jacob hebben. Bij aankomst in Kaapstad, in december 1766, overleed zijn vader en
brak voor Jacob een driejarig verblijf in Zuid-Afrika aan, waar hij voor het eerst met
de donkere kanten van het kolonialisme geconfronteerd werd. De ervaringen, die hij
hier opdeed, vormden de grondslag voor zijn latere anti-koloniale houding.
Jacob keerde in 1770 terug naar Amsterdam, maar kon er niet meer aarden; hij
vond de sfeer er te drukkend en na amper een jaar vertrok hij weer naar Azië. Na
avontuurlijke omzwervingen op zee en vele maanden in het Compagnies hospitaal
in Bengalen, trad hij in 1773 als klerk in dienst van de VOC op het hoofdkantoor van
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de Coromandelkust, Negapatnam. De Compagnie dreef er een bloeiende handel in
katoentjes, tot deze abrupt tot stilstand kwam door het uitbreken van de Vierde
Engelse Oorlog. Haafner bevond zich toen als boekhouder in Sadras, een bijkantoor
van Negapatnam. Hij voelde zich in de multiraciale samenleving van dit
‘buitencomptoir’, waar rang noch titels belangrijk waren, gelukkig.
In de bijna tien jaar die hij in Zuid-India doorbracht leerde hij de taal, het Tamil,
uitstekend spreken en raakte hij sterk onder de indruk van de Hindoeïstische cultuur.
Zo werd hij vegetariër: ‘Ik ben een menschenvriend, ja zelfs een dieren-vriend’,
schreef hij. Bij de verovering van Sadras door de Engelsen in 1781 werd hij als
krijgsgevangene naar Madras afgevoerd, waar tot zijn vertrek in december 1782 een
verschrikkelijke hongersnood woedde. Door het zien van zoveel leed, waarvoor de
Engelsen zo weinig mededogen toonden, ontwikkelde Haafner een sterke afkeer van
het kolonialisme. De met het kolonialisme geassocieerde zending en het wangedrag
van de Europese zendelingen boezemden hem even veel afkeer in. In zijn reisverhalen
geeft hij voortdurend uiting aan zijn kritische visie. Hij vatte zijn credo nog eens
samen in een vlammend anti-koloniaal protest, Onderzoek naar het nut der
zendelingen en zendeling-genootschappen (Haarlem 1807). Het sloot aan bij de lange
anti-koloniale traditie in Europa die begon met Bartolomé de las Casas' Brevisima
relacion de la destruccion de las Indias occidentales (Sevilla 1552). Ondanks zijn
afkeer van de Engelsen
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moest hij om de kost te verdienen toch bij hen in dienst treden. Zo werkte hij van
1784 tot 1786 als boekhouder voor de voormalige gouverneur van Benares, Joseph
Fowke, in Calcutta. Hij kwam in contact met Britse compagniesdienaren uit kringen
van de Asiatic Society, die in 1784 door Sir William Jones was opgericht. Haafner
leerde er Bengali en enig Sanskrit. In een stad die volgens hem gebouwd was op
‘...de puinhopen van het geluk en de welvaart van al de naburen ... en door het bloed
van millioenen onschuldigen verkregen en uit de roof van allen te zamen gebragt’,
kon hij niet langer leven.11 Haafner verliet Calcutta in 1786 en maakte een reis langs
de Coromandelkust, die hij later beschreef in zijn magnum opus Reize in eenen
palanquin. Daarin beschrijft hij zijn verhouding met het Indiase danseresje Mamia,
een romantische liefdesgeschiedenis tegen een oriëntaalse achtergrond. De eerste
jaren na terugkomst in Europa in 1787 leefde Haafner van het bescheiden fortuin dat
hij in India had verdiend. De staat van gentleman-scholar, die hij toen voerde, was
van korte duur, want zijn geld dat hij in Franse staatsschuldbrieven had belegd, ging
verloren. Zodoende zag hij zich genoodzaakt nieuw emplooi te zoeken en natuurlijk
wendde hij zich daarvoor tot zijn oude werkgever, de VOC. Hij dacht in aanmerking
te komen voor een hoge post bij de Compagnie. Maar niets was minder waar. Hij
ontdekte al snel dat ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ in de Bataafse Republiek
vooral gold voor de oude regenten-elite. Naast zijn weinig glorieuze nering als
pijpenkoopman, zocht Haafner andere wegen om geld te verdienen. Hij begon zijn
ervaringen in de overzeese wereld op papier te zetten. Ze zouden in boekvorm
verschijnen in het begin van de negentiende eeuw. Tevens publiceerde hij enkele
tijdschriftartikelen over India en hij had zelfs het plan een weekblad over India uit
te geven. Het is er nooit van gekomen, maar zijn boeken hadden succes en genoten
grote populariteit, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Ze werden al snel
in het Duits, Frans en Engels vertaald. Hoe er in die tijd in het buitenland over Haafner
en zijn werk gedacht werd, kan afgeleid worden uit de volgende citaten. In Duitsland
beschouwde men hem als ‘einen feinfühlenden Menschenfreund und unparteiischen
Beobachter’. In Frankrijk had men oog voor zijn kwaliteiten als kritisch denker: ‘Un
penseur original et profond, qui a rendu ses idées dans un style aussi brilliant que
énergique’.12

Eindnoten:
10 Zie de editie in de serie Werken van de Linschoten Vereeniging: Werken van Jacob Haafner,
deel I, bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde. Zutphen, 1992.
11 J.G. Haafner, Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa. Amsterdam, 1822, p. 179-180.
12 Allgemeine Literatur Zeitung, 1809, p. 450; en: J.G. Haafner, Voyage dans la Penninsule
occidentale de l'Inde et dans l'Isle de Ceilan, t. I, IX. Paris, 1811.

Maurits VerHuell, de natuuronderzoeker
In 1816 stond het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden voor de taak zijn gezag in de
vroegere koloniale gebieden in Azië te herstellen. Een deel van de Aziatische
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bezittingen was voorgoed verloren gegaan; Ceylon bleef definitief in Engelse handen
en de meeste factorijen op de Indiase kust keerden evenmin terug onder Nederlands
bestuur. Het grootste deel van de Archipel echter zou door de Engelsen worden
teruggegeven. In het najaar van 1816 vertrok een Nederlands vlooteskader, met aan
boord een commissie van drie vertegenwoordigers van Koning Willem I, de
commissarissen-generaal, alsmede een troepenmacht van bijna 2.000 man en een
aantal ambtenaren om het Nederlands bestuur weer in te stellen. Het zou geen
gemakkelijke zaak worden, zowel vanwege de voortdurende tegenwerking van de
Engelse ambtenaren in Indië, die het eigenlijk niet eens waren met de teruggave aan
Nederland en de bestuursoverdracht zo veel mogelijk trachtten te saboteren, als ook
vanwege het verzet van de Indonesische bevolking tegen de terugkeer van de
Nederlanders. De jaren 1817 en 1818 gingen grotendeels heen met de in bezitneming
van de verschillende eilanden buiten Java. Op de Molukken brak een opstand uit,
die ten koste van grote offers uiteindelijk kon worden neergeslagen. Ook elders, op
Sumatra en Java, braken opstanden uit, zij het van minder ernstige aard.
De nieuwe gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was baron Van der Capellen.
Op hem rustte de taak het binnenlands bestuur van de kolonie opnieuw te organiseren
en de economie op gang te brengen. Nederland was voornemens de kolonie weer op
de oude voet als wingewest te exploiteren en de baten louter ten goede te laten komen
aan het moederland. Overigens waren op bestuurlijk en economisch gebied tijdens
het Engelse bestuur, onder de dynamische leiding van Stamford Raffles, allerlei
veranderingen en hervormingen doorgevoerd; deze werden voorlopig gehandhaafd.
Toch betekende het bestuur van Van der Capellen een breuk met het verleden. Met
deze nieuwe gouverneur-generaal deed een sterk bestuurlijk idealisme zijn intrede
in de Archipel. Hij maakte duidelijk dat het Nederlands bewind zich vooral moest
richten op de bevordering van het welzijn van de bevolking, van ‘de gemeene
inlander’, zoals dat toen heette. Het bleef overigens beperkt tot bestuurlijke intenties,
die lang niet allemaal in de praktijk werden gebracht, maar dat neemt niet weg, dat
‘de geest van het gouvernement’ vooruitstrevend was. Van der Capellen was daarvan
de grote inspirator en drijfveer en wist zich omringd met een schare ambtenaren, die
zijn streven van harte deelden. De
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auteurs in deze bundel (uiteraard met uitzondering van Haafner) behoorden tot de
kring van bewonderaars van Van der Capellens politiek, zoals uit talloze passages
in hun werk blijkt.
Deze jaren van gezagsherstel behoren tot de interessantste uit de moderne
Nederlandse koloniale geschiedenis. De koloniale overheid stimuleerde de exploratie
en verkenning van de Archipel waar het maar kon. De ambtenaren waren niet slechts
bestuurders, maar tevens verkenners en explorateurs. De Archipel was immers
grotendeels nog een terra incognita; zelfs Java was nog maar gebrekkig bekend bij
de Nederlanders. Het grootste deel van het eiland bestond nog uit oerwoud en wilde
dieren leefden in de directe omgeving van de grote plaatsen. VerHuell, Olivier en
Roorda hebben juist in deze periode hun reizen gemaakt; hun verslagen, met een
overvloed aan illustraties, zoals dat in de traditie van het reisverhaal betaamt, geven
een boeiend verslag van die periode.
Maurits VerHuell zou wellicht niet voor een reis naar Indië hebben gekozen, ware
het niet, dat zijn carrière in 1813, bij het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid,
weinig florissante vooruitzichten bood.13 Zijn naam was te zeer verbonden geweest
met de Franse zaak. Hoewel veel Nederlanders nauw met de Fransen hadden
samengewerkt zonder dat dat een belemmering vormde om een nieuwe functie in
het Koninkrijk der Nederlanden te krijgen, lag dat in VerHuells geval toch anders.
Zijn familie, met zijn oom admiraal C.A. VerHuell voorop, was de Fransen tot het
laatst trouw gebleven in hoge en lucratieve posities. Dat kon zo gemakkelijk niet
worden vergeten. Vandaar dat Maurits VerHuell, zoals dat in zulke gevallen ging,
het oog liet vallen op Indië.
Hij was officier bij de marine. Geboren in Zutphen in 1787, en in 1803 in militaire
dienst getreden, was hij reeds eenmaal eerder naar Indië vertrokken, in 1807, maar
toen niet verder gekomen dan Brazilië. Daar had hij geruime tijd in Portugese
gevangenschap doorgebracht. Onder Koning Lodewijk Napoleon (1806-1810) ging
het met zijn carrière de goede kant op; na de inlijving bij Frankrijk, in 1811, was hij
in dienst van de Franse marine tot 1814.
Zijn verblijf in Indië duurde van 1816 tot 1819. In deze periode maakte hij een
langdurige tocht door de Archipel op het schip Admiraal Evertzen. Hij had gehoopt
op een rustige reis, tijdens welke hij veel tekeningen van het landschap wilde maken
en allerlei natuur- en cultuurhistorische voorwerpen wilde verzamelen. Het zou anders
lopen, want hij raakte betrokken bij het herstel van het Nederlandse gezag in het
oosten van de Archipel en nam daadwerkelijk deel aan de oorlog op de Molukken.
Toch wist hij tussen de krijgsbedrijven door nog enorm veel werk te verrichten.
Onvermoeibaar verzamelde hij voorwerpen, bezocht monumenten, beklom vulkanen,
en vulde zijn schetsboek met honderden tekeningen.
VerHuell is van de auteurs in deze bundel artistiek de meest begaafde. Hij was
voor alles de gedreven verslaggever van alles wat hij aan bijzonders in Indië waarnam.
Zijn Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indien is het ideale voorbeeld van
het reisverhaal zoals dat op het eind van de achttiende eeuw tot ontwikkeling kwam:
een accurate beschrijving van het landschap en van allerlei natuurhistorische
merkwaardigheden, geïllustreerd met even voortreffelijke tekeningen, die fungeren
zoals de foto's in een hedendaagse publikatie. Hij richtte zijn aandacht meer op de
natuur dan op de mensen. In dit opzicht verschilt hij sterk van Olivier en Roorda.
VerHuell is bij uitstek de natuurhistorische waarnemer: planten, insekten, vlinders,
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schelpen en natuurverschijnselen als grotten en vulkanen genieten zijn voorkeur. Het
beschrijven en tekenen van de natuur is voor hem niet alleen een hartstochtelijk
beoefende interesse, maar eigenlijk ook een religieuze plicht. De overweldigende
natuur betekende voor hem in de eerste plaats een bevestiging van Gods grootheid.
Over de koloniale samenleving en de Indonesische bevolking lezen we bij hem
weinig. Vraagstukken van koloniaal bestuur interesseerden hem evenmin. In dit
opzicht is hij de militair die zonder vragen doet wat gedaan moet worden: herstel
van het gezag en handhaven van rust en orde.
Teruggekeerd in Nederland trouwde hij en leidde verder een weinig enerverend
ambtelijk bestaan in Rotterdam. Zijn baan was voor hem waarschijnlijk slechts
bijzaak. Het grote werk ging onverminderd door: het te boek stellen van zijn
herinneringen en het vervaardigen van honderden tekeningen en aquarellen van alles
wat hij in Indië had gezien tijdens de drie jaren van zijn verblijf. Knap is dat hij een
deel hiervan letterlijk uit zijn herinnering heeft moeten opdiepen, omdat veel materiaal
dat hij in Indië had verzameld tijdens de terugreis verloren was gegaan. De Admiraal
Evertzen was op de Indische Oceaan gezonken en VerHuell had met anderen enige
tijd op het eiland Diégo Garçia moeten bivakkeren. Gelukkig werden juist de
schetsboeken gered, zoals in één van de hierna volgende fragmenten te lezen is.

Eindnoten:
13 Zie voor VerHuells leven: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), III, p.
1291-1293. Leiden, 1914; en het aan hem gewijde nummer van Indische Letteren,
Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 4 (1989) 1.
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Johannes Olivier, de popularisator
Zoals Haafner zijn hart aan India verloren had, had Olivier dat aan Indië.14 Beiden
voelden zich na terugkomst in Europa ongelukkig en ze deden er alles aan terug te
keren naar de tropen waar ze zich thuis voelden. Vooral het ongedwongen en
informele karakter van de samenleving trok hen aan. Gaf Haafner een prachtige
beschrijving van de samenleving in Sadras, Olivier schetst ons een soortgelijk beeld
van Ternate waar hij van mei 1824 tot april 1825 verbleef, ‘...de zamenleving der
Europenanen op het eiland Ternate ...kenmerkt [zich] door gulhartige wellevendheid,
hulpvaardigheid, eenvoudige ongedwongenheid, gepaard met die kieschheid, welke
nimmer dien losbandigen toon, en die uitsporige levenswijze toelaat, welke bij de
Tartuffes van Batavia, zoo niet openlijk, des te meer binnensmuur zo algemeen zijn’.15
Het hemelsbrede verschil tussen de kleine multiraciale samenlevingen ver weg van
het centrum en de strak georganiseerde en formele samenleving in de hoofdplaatsen
van het Europees gezag wordt ons door Haafner en Olivier duidelijk gemaakt.
Olivier keerde zich telkens tegen zijn superieuren en zijn ambtelijke carrière in
Nederlands-Indië was er een van voortdurende botsingen met het gezag, overigens
mede ten gevolge van zijn drankzucht. Uiteindelijk werd hij in 1826 uit
Nederlands-Indië verbannen. Bij terugkeer in Nederland ontpopte hij zich tot keurig
huisvader en een nijver publicist en dit alles - zo krijgt men de indruk - om door een
rehabilitatie de terugkeer naar Nederlands-Indië te verdienen. Zijn eerste artikel,
‘Aantekeningen gehouden op eene reis in Oost-Indië, en gedurende een veeljarig
verblijf in onderscheidene Nederlandsche etablissementen aldaar’, werd gepubliceerd
in het vierde en vijfde nummer van Cybele (1826), een tijdschrift over vreemde
landen en volken dat ook reisverhalen bevatte. Het was het eerste in een reeks van
artikelen en boeken waarin hij vooral de kennis van het lezend publiek over
Nederlands-Indië wilde vergroten. Van de auteurs in deze bloemlezing is Olivier
degene die het meest aan de popularisering van Nederlands-Indië heeft gedaan.
Hij gaf zelfs gedurende drie jaren, van 1834 tot 1837 een tijdschrift uit, De
Oosterling, dat geheel aan dat land gewijd was. Olivier richtte zich niet alleen op het
volwassen publiek maar bewerkte zijn verhalen ook voor de jeugd. Voor deze
bloemlezing is uit een dergelijke bewerking gekozen. Hierin kwamen ook verhalen
over India voor die hij zonder bronvermelding van Engelse auteurs had overgenomen.
Olivier zelf was nooit in India geweest. Hij was echter de enige niet die zich aan
plagiaat schuldig maakte. Veel reisliteratuur is een onontwarbare knoop van
ontleningen aan andere reisverhalen en men mag blij zijn als men zo'n ‘reisleugen’
op het spoor komt. Voor de lezers zal het weinig uitgemaakt hebben, voor hen was
het in de eerste plaats ontspanning: in gedachten meegevoerd worden naar verre
oorden en vreemde culturen om samen met de verteller de meest grandioze avonturen
te beleven. Dit was en is eigenlijk nog altijd de grote aantrekkingskracht van het
reisverhaal. Het informatieve element neemt daarbij slechts een secundaire plaats
in.

Eindnoten:
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14 Zie voor Oliviers leven: NNBW, V, p. 395-396. Leiden, 1921; en Frits Jaquet, ‘Oliviers reizen.
Aantekeningen van een non-conformist’ in Indische Letteren, Documentatieblad van de
Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 4 (1989) 3, p. 127-143.
15 J. Olivier, Land- en zeetogten, II, p. 125.
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Philips Roorda van Eysinga, de taalkundige
Van de auteurs die in deze bloemlezing vertegenwoordigd zijn, is Roorda degene
die het diepst heeft nagedacht over de verhouding tussen Nederlanders en Indonesiërs.
Daarvan getuigt zijn schitterende boek Verschillende reizen en lotgevallen
(1830-1832). Hij verbaasde zich erover dat, na een aanwezigheid van tweehonderd
jaar, de Nederlanders nog steeds zo weinig wisten over de volken in de Archipel.
Volgens hem werd dat veroorzaakt door de onbekendheid met de inheemse talen en
de onwil om die talen serieus te bestuderen. Om hier verandering in te brengen, legde
hij zich tijdens zijn Indische jaren onvermoeibaar op de studie van de inheemse talen
toe en verzamelde hij handschriften, waarvan hij er enkele vertaalde en uitgaf. Slechts
door kennis van de taal, betoogde hij meermalen, kan men tot de inheemse
maatschappij doordringen en begrip krijgen voor de sociale instellingen. Vanaf de
eerste dag in Indië zou hij zich inspannen om de talen te leren en de kennis ervan te
verspreiden. Terug in Nederland pleitte hij voor onderwijs in de talen van de Archipel,
het Maleis in de eerste plaats, omdat hij kennis van de taal essentieel achtte voor het
goed functioneren van de koloniale ambtenaar. Alleen op die manier zouden de
Nederlanders door kunnen dringen tot de harten van de Indonesiërs. Hem stond een
verlicht en humanitair koloniaal bestuur voor ogen. Geen wonder dat hij tot de
fervente aanhangers van gouverneur-generaal Van der Capellen behoorde.
Roorda arriveerde in Indië als militair.16 Hij was in 1796 in Kuinre geboren in het
gezin van de predikant Sytze Roorda van Eysinga en was na zijn opleiding, uit zucht
naar avontuur, in militaire dienst gegaan. Hij maakte de Slag bij Waterloo mee (juni
1815) en diende daarna in de garnizoenen van Doesburg en Grave. Hij was literair
geïnteresseerd en artistiek bevlogen en het garnizoens-bestaan kon hem maar matig
bekoren: ‘Ik begreep niet geboren te zijn, om in Grave mijn leven te slijten, en alle
maanden mijn vijf en zeventig gulden, alleen voor garnizoensdienst te ontvangen.
Ik besloot derhalve naar Oost-Indie te gaan, om aldaar mijne loopbaan voort te zetten,
of in andere betrekkingen mijne fortuin te beproeven’. Hij stelde zijn ouders van dit
besluit op de hoogte, rekenend op de nodige tegenstand. ‘Maar hoe was ik
verwonderd’, schreef hij, ‘toen mijn vader mij schreef, dat hij als predikant naar Java
zou stevenen’. Inderdaad gingen ook zijn ouders naar de Oost. Zijn vader werd
predikant van de Hervormde Gemeente in Batavia. Overigens dreigde Roorda's
vertrek naar de Oost nog op het laatste nippertje te worden verhinderd; tot zijn schrik
werd hij in Harderwijk, waar het koloniaal werfdepot zich bevond, ingedeeld bij de
troepen met bestemming de West! Met hulp van een bevriende officier in het
werfdepot wist hij deze beslissing nog tijdig terug te draaien.
Na aankomst in Batavia verliet hij al snel de militaire dienst en werd
burger-ambtenaar. Hij werkte op het Departement voor Inlandse Zaken, dat de
contacten met de inheemse vorsten onderhield. Hij legde zich toe op de studie van
de talen en stelde in opdracht van de overheid een Nederduits-Maleis en een
Maleis-Nederduits woordenboek samen (gepubliceerd in 1824 en 1825), waarmee
hij naam maakte. Teruggekeerd in Nederland in 1830 schreef hij eerst zijn
Verschillende reizen en lotgevallen, waarna hij in 1836 tot hoogleraar in de ‘Maleise
taal en de land- en volkenkunde der Oostindische Gewesten’ werd benoemd aan de
acht jaar eerder opgerichte Koninklijke Militaire Academie in Breda. Vanaf 1836
werden daar ook de officieren opgeleid die bestemd waren voor de dienst in Indië.
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Nu kon hij zich wijden aan wat hij als zijn levenstaak zag, het onderwijzen van de
inheemse taal en het verbreiden van kennis over Nederlands-Indië. Met welk een
hooggestemd idealisme hij aan het werk toog, laat zich aflezen uit zijn inaugurele
rede, waarmee hij zijn ambt aan de KMA aanvaardde:
‘Jongelingen! Dit uur is belangrijk voor het vaderland, voor
Nederlands-Indie, voor u en voor mij! In dit uur vangt dat onderwijs
aan, hetwelk nog nimmer en nergens op aarde bestaan heeft. Zijne
Majesteit heeft besloten dat het bestuur over millioenen onderdanen
in Indië door mannen ervaren in Indische talen, land- en volkenkunde,
worde verzacht en verbeterd.....Welk een aangenaam gevoel voor U
te denken: wij zullen de eersten zijn, die met de Indiaanen zullen
kunnen spreken. Wij zullen hunne zeden, hunne gewoonten, hunne
godsdiensten verstaan. Wij zullen hen kunnen leiden en vormen. Wij
zullen botsingen voorkomen en bloei en welvaart bevorderen’.17
De aanstaande officieren zullen zijn toespraak ongetwijfeld met genoegen hebben
beluisterd. Na een zevenjarig verblijf in Breda vertrok hij weer naar Indië om er zijn
taalstudie voort te zetten. Hij schreef nog een veelgebruikt, maar minder levendig
geschreven, driedelig Handboek der land- en volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijksen staatkunde van Nederlands-Indie (1841-1850) en een nieuw woordenboek,
Algemeen Nederduits-Maleis Woordenboek in de hof-, volks- en lage taal (1855).
Hij overleed in 1858 in Utrecht.
Roorda was voor alles een wetenschapsman, een taal-
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geleerde, ook al is er dan naar onze maatstaven (en zelfs naar de toenmalige) wel
een en ander op zijn methode en aanpak aan te merken. Zijn oordeel over de
Indonesische bevolking werd door zijn wetenschappelijke instelling getemperd. Hij
zocht steeds een genuanceerd standpunt, waarbij hij kritiek op de gedragingen van
de Nederlanders (of de Europeanen in het algemeen) niet schuwde. Maar bovenal
was hij een nieuwsgierig waarnemer en bleek hij iemand die de pen met vaardigheid
kon hanteren. Zijn Verschillende lotgevallen en reizen blijven tot vandaag de dag
een boeiend en uiterst lezenswaardig verslag van zijn belevenissen in de Indonesische
archipel.

Eindnoten:
16 Zie voor Roorda's leven: NNBW, X, p. 834. Leiden, 1937.
17 Archief Koninklijke Militaire Academie, Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, no. 9 (195).
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J.G. Haafner

llustratie uit Haafner's reisavonturen door R. Koopmans van Boekeren (Zwolle, [1886]), een
bloemlezing uit de verschillende reisverhalen van Jacob Haafner ‘voor jonge lieden bewerkt’. Toen
Jacob in 1766 als elfjarige kajuitsjongen op de Luxemburg op weg was naar Batavia, overleed zijn
vader, die op hetzelfde schip arts was, aan ‘roodeloop’, met Kaap de Goede Hoop in zicht.
Litho Emrik en Binger.
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De Luxemburg gaat op 8 december 1766 - Haafner noemt per vergissing de datum 15 oktober - bij
Kaapstad voor anker. Haafner schrijft: ‘Wij hadden 61 dooden en 130 zieken aan boord, van welke
laatste er nog eenige stierven, zoodra zij van tusschendeks in de opene lucht kwamen, en terwijl men
hen in de sloep afliet, om naar het hospitaal vervoerd te worden.’ Een maand later, in januari 1767,
wordt in Kaapstad de nalatenschap van Jacobs vader onder de bemanningsleden geveild. De nieuwe
oppermeester neemt voor ƒ1,10 de vijf ‘pruijken’ over en matroos Jan Aarnds betaalt ƒ3,- voor de
‘Koopere thee Keetel’.
ARA, I, VOC archief, inv. nr. 6478
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In 1820, ruim tien jaar na de dood van Jacob Haafner, verscheen de beschrijving van zijn eerste
onfortuinlijke reis naar de Kaap en Batavia. De uitgave werd verzorgd door zijn zoon, Christiaan
Matthias, die in zijn voorrede vermeldt zich geërgerd te hebben aan ‘de soms bedekte, maar dikwerf
ook onbewimpelde verklaring van menigen baardeloozen knaap’ dat de reisverhalen van zijn vader
niet op ware gebeurtenissen zouden berusten.
Gravure P. Velijn naar een tekening naar het leven van Jacob Haafner zelf. De gravure is een afbeelding
van de Kaapse Sociëteit halverwege de Leeuwenkopsberg.
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Vlak voor zijn vertrek van Kaap de Goede Hoop naar Nederland waar hij in de zomer van 1770 Haafner noemt april 1772 - weer terugkwam, ontmoet Haafner in de bergen een jong Hottentots meisje
‘met de bekoorlijkste trekken, eene rij blinkend witte tanden en een vurig welgeopend oog’. De
ontmoeting met de Hottentotse schone en de beschrijving van haar ‘evenredigheid van leden en
welgevormde boezem’ werden niet opgenomen in de jeugdeditie van Haafners avonturen.
Gravure P. Velijn naar een tekening van J. Smies.
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Achttiende-eeuwse plattegrond van Nagapatnam aan de Coromandelkust (West-India), waar Haafner
vanaf 1773 als klerk werkzaam was op het kantoor van de VOC. ‘Naga’ is Sanskriet voor de brilslang
of Cobra de Capella en Nagapatnam betekent dus stad der slangen. In 1658 was de stad door de
Hollanders veroverd op de Portugezen. Het leven als kantoorklerk beviel Haafner slecht:
‘Copiëeren en niets anders dan copiëeren, factuuren en memorien schrijven, bijna altijd hetzelfde;
het walgde mij op het laatst’. In 1779 nam hij ontslag.
ARA, Kaartenzaal VEL 1082

In 1782 woonde Jacob Haafner in Madras. Het jaar daarvoor in juli was hij daar als
krijgsgevangene van de Engelsen aangekomen. Na enige tijd was hij vrijgelaten en
had hij besloten in Madras te blijven terwijl de andere krijgsgevangen Nederlanders
met een schip naar Batavia werden gebracht. Hij vond spoedig een baan als
boekhouder bij S. Popham, advocaat en procureur van het Britse bestuur in de stad
en later bij de invloedrijke zakenman van Portugese afkomst A. de Souza.
De Vierde Engelse Oorlog had aan de Coromandelkust van India veel
verwoestingen aangericht. De oorlog betekende het eind van de bloeiende
VOC-factorijen op die kust. Negapatnam en Sadras, waar Haafner had gewoond,
waren al kort na het uitbreken van de oorlog in Engelse handen gevallen. Dit
betekende niet dat de situatie er in 1782 rooskleurig voor de Engelsen uitzag.
Integendeel. Aan de landzijde werd Madras bedreigd door troepen van de machtige
Indiase vorst Haider Ali en op
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zee blokkeerde de Franse vloot de toegang tot Madras. Een grote hongersnood was
hiervan het gevolg in de stad, die bovendien overspoeld was door 200.000
vluchtelingen. Toch slaagde een proviandvloot uit Bengalen er begin oktober 1782
in Madras te bereiken. Onder de hongerende bevolking leefde de hoop weer op maar
deze werd onbarmhartig de grond ingeboord.
Intusschen woedde de oorlog op de allerverschrikkelijkste wijze voort,
en gansch Carnatica was een toneel van moord en afgrijzen. Lutivallas
en andere roovende ruiterbenden doorkruisten met eene
onbegrijpelijke snelheid het gansche land. Nergens was men zeker,
zelfs niet in de plaatzen en dorpen het verst van het tooneel des oorlogs
verwijderd; elk vlugtte, elk zocht een schuilplaats om zijn leven te
redden.
Er zijn verscheidene forten en bevestigde steden op de kust:
Chenglepet, Permacoil, Velour en andere; waar men wel min of meer
in zekerheid zoude hebben kunnen zijn. Madras was echter de plaats
waar zich de meeste vlugtelingen naar toe begaven. Men zag er
dagelijks eene ontallijke menigte dezer ongelukkigen van alle kanten
komen aansnellen; meestendeels waren het landlieden. En de stad
geraakte in weinig tijds opgepropt van volk.
De Engelschen bevonden zich toenmaals ook in zorgelijke
omstandigheden, zij hadden Trinconomale1 weder verlooren. De
regen-mousson, was nabij, en hunne vloot moest dus naar Bombay
den wijk neemen om te overwinteren2, en de gansche kust aan de
Fransche schepen bloot laaten3.
Derzelver fregatten kruisten reeds voor den mond van de Bengaalsche
rivier; alle vaartuigen met levensmiddelen, die het bedrukte Madras
wilden te hulp komen, werden genomen of verbrand.
Zoo had men van Bengalen reeds eene menigte schepen afgezonden.
Eindelijk gelukte het aan een vloot van 80 groote vaartuigen. Zij
ontsnapten de waak-

1
2
3

De Engelschen verlooren Trinconomale op den 3 April 1782, na dat zij er eenige
dagen te vooren nog eene versterking van 380 blanken naar toe gezonden hadden.
De Engelsche admiraal Sir Edward Hughes, vertrok met zijne vloot van Madras
naar Bombay den laatsten October 1782.
De fregatten van den admiraal De Suffren kruisten langs de geheele kust van
Punto Palmeras tot Madras, voornamelijk tusschen Gaujam en Bellazore, en
namen alles, wat van Bengalen kwam, weg.
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Brief van Jacob Haafner aan de Raad voor de Aziatische bezittingen en etablissementen,
d.d. 29 okt. 1801, waarin hij de Raad de gebeurtenissen voorafgaand aan de verovering
van Sadraspatnam door de Engelsen in 1780 uit de doeken doet. Ook zijn eigen heldhaftige
rol en zijn anti-Engelse en pro-Franse houding, een daad van opportunisme in de immers
Franse tijd, vergeet hij niet te vermelden.
ARA, II, Raad v.d. Aziat. Bezit., inv. nr.98 / 1695
TRANSCRIPTIE
Aan den Raad/ der Aziatische Bezittingen,/ Etablissementen/ Gerespecteerde Raad!/
De Ondergetekende in 1780 als Boek/ houder en Secretaris te Sadraspatnam/ op de
Cust Coromandel fungeerende, wierdt/ dit Comptoir door een Detachement/
krijgsvolk, onder Commando van Azouf/ Chan generaal van den Nabab
Hyder/alichan, overvallen en omcingelt; ten/einde de illicite handelwijze en
corres/pondentie van het opperhoofd Jacob/ Pr. de Neys met de Engelschen te/
Madras en Chinglepet ten nadeele van/ hem Nabab gehouden te Straffen./ Azouf
Chan eischte dat de Neys zich/ met zijn gantsch guarnizoen zoude/ krijgsgevangen
geeven, en dreigde bij/ weigering alles te vuur en zwaard te/ verdelgen, en den eersten
dien men hem// met voorslagen van bemiddeling/ of geschenken tot verzachting of/
mindering van deezen Eisch zoude/ zenden, het zij blanke of Indian, onder/ de voeten
van Zijnen Elephant te laaten/ verpletteren; In deeze benauwde omstan/ digheden
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gelukte het den Onderget[ekende]/ schoon hij zich aan een bijna zekere dood/
blootstelde den vertoornden veldheer te/ verzoenen, Sadras van totaale Des/tructie,
en alle dies Inwooners over/ dewelke het zwaard reeds was opge/heven, van een
gelijke slachting te redden./ Toen de Engelschen eenige tijd daarna/ zich meester
van gem[eld] Sadraspatnam/ bij Capitulatie maakten bevonden/ zich in SComp[toir]s
groote geldcassa om/trent 20000 pagoden: Het opper/hoofd De Neys en Secunde
Simons/ dat geld wenschende te salveeren en/ het onder hunne berusting te neemen/
om, als ze zeiden het wederom aan/ de Comp[agni]e te restitueeren, en te verant//
woorden, persuadeerden hem onderget[ekend]e/ om bij het opmaaken van het
Transport/ van SComp[toir]s goederen en effecten aan de/ Engelschen ingevolge
Capitulatie, boven/ gem[eld]e Somma als uitgegeeven en verrekend/ bij de Boeken
afteschrijven./ De ondergetekende alleen het voordeel/ zijner Heeren en Meesters
ten doel hebbende/ ondernam en volvoerde gelukkig deeze/ hazardeuse daad, en
redde dus de/ gelden der Maatschappij met gevaar van/ bij ontdekking zijn leeven
op eene smade/lijke wijze te verliezen./ Hij ontdekte in 1781 het plan der/ Engelschen
om zich bij verrassing van/ Jaffanapatnam meester te maaken, dit/ plan het welk
hem was aanvertrouwt/ om aan den generaal Monro te/ Nagapatnam te bezorgen,
gaf hij aan/ den Franschen admiraal Suffrein over,/ die hierdoor in staat gesteld
wierdt,/ hun voorneemen te verijdelen./ Door deeze daad verloor hij ondergete/kende
een aanzienlijke somma van// 3000 pagooden en een verzekerd Fortuin (dat/ hem
Lord Macartney Gouverneur van/ Madras op zijn woord van Eer en met/ handtasting
had beloofd en aangeboden)/ en offerde het vrijwillig voor het welzijn/ van zijn
Vaderland op. Zonder deeze/ ontdekking waar mogelijk toen ter tijd/ Ceilon reeds
verlooren en de Engelschen/ gelijk ze nu zijn, in het lang gewenscht/ bezit van dit
onwaardeerbaar en impor/tant Etablissement en Eiland./ Deeze en meer andere
gewigtige Diensten,/ gevoegd bij zijne niet geringe kennisse/ van de Zaaken, Belangen
en koophandel/ der Maatschappij in de Indiën, zijne/ volmaakte kunde van de
voornaamste/ Europeesche en Indiasche Taalen, van de/ Historie, Mithologie, wetten
Zeden etc./ der Hindous als uit zijne uittegeevene/ werken over dit onderwerp
onvervloedig/ zal blijken. Dit alles, dacht hij meer als/ genoegzaam te zijn tot
verkrijging/ van eene middelmaatige Post of bediening/ bij het Directorium der
Maatschappij// alhier./ Hij oordeelde, in de drukkende omstan/digheden waarin hij
zich met zijne fami/lie bevondt, nergens zich met meerder Recht en/ vertrouwen te
kunnen en moeten wenden/ dan tot deeze Maatschappij, in welkens/ Dienst hij 23
jaar (het beste gedeelte/ van zijn leven) sleet, en voor welkens/ welzijn en Belangens
hij het zelve zoo/ vaak in de waagschaal stelde./ Ten dien einde adresseerde hij zich
bij Re/queste aan het Committé der Nederlandsche/ Aziatische Bezittingen, met
verzoek,/ hem uit inzicht van het hier vooren ge/melde met de een of andere bij
remotie/ alstoen vacant gewordene Posten te begifti/gen bij hun Directorium. Hij
verhoopte/ dat welmeld Committé hem met vergnoe/gen zijn verzoek zoude toestaan,
en van/ de gelegenheid op zoo eene ligte en onkost/baare wijze een oud en braaf
Dienaar der E[dele]/ Comp[agni]e te beloonen en uit de nood te redden/ gebruik
maaken, daar de vacante Posten/ evenwel moesten vervuld worden.// Doch ofschoon
hij zijn verzoek verscheide/ maalen herhaalde, wierdt hij telkens/ voorbijgegaan en
over het hoofd gezien,/ gelukkigere mededingers, waarvan Zommi/ge geen de minste
betrekking tot de Comp[agni]e/ hadden, die Dezelve nimmer hadden/ gedient, of
zich bij Haar meritoir/ gemaakt, wierden hem geprefereerd./ Moedeloos, beschaamt,
en gekrenkt,/ weegens zoo eene onverhoopte en ongemeri/teerde terugzetting en
disregard, zoude/ hij nimmer zijne aanzoeken bij welmeld/ Committé hebben
hernieuwd, Doch/ uwe aanstelling Gerespecteerde Raad/ heeft zijne hoop wederom
opgebeurt,/ uwe Edelmoedigheid en Rechtvaerdigheid,/ het vertrouwen dat braave
Daaden en/ trouwe Diensten niet alleen meer dan/ voorspraak en vrienden bij u
gelden,/ maar dat ze eenig en alleen het middel/ en de weg zijn om uwe
toegenee-genheid/ en gunst te verwerven. Dit heeft hem/ doen besluiten Uwen Raad
zijn aan// het Committé gedaan verzoek optedraagen,/ gelijk hij bij deezen doet,
met beede/ dat dezelve daarop een favorabel be/sluit gelieve te neemen, en hem bij
een der/ Departementen van het Directorium/ alhier, met de een of andere
middelmaa/tige Post te begiftigen, dan wel hem als/ administrator van een der
Comp[agnie]s Pak/huizen of magazijnen, als Translateur/ in de voornaamste
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Europasche Taalen,/ of anderzins te employeeren, verzekerend/ hij uwen Raad, dat
hij in de hem toever/trouwene Post, diezelfde yver en trouwe/ zal doen blijken die
hij als houder/ der Negotie en Hoofdboeken van Na/gapatnam, gecommitteerde der
Pak/huizen, Negotie boekhouder en Secretaris/ te Sadras etc. heeft beloond./ Waare
het niet dat hij aan eene Familie/ was verbonden en voor het onderhoud/ van Vrouw
en kinderen had te zorgen/ hij zoude indien uw Raad oordeelde/ dat hij de
maatschappij van eenig/ nut in de Indiën konde zijn zich// hiertoe met vreugde
aanbieden, doch hij verhoopt dat dezelve, die Zoo/ veele gelegenheid en middelen
aan de/ hand heeft om een getrouw en kundig sujet/ te employeeren en bij het Direc/
torium te gebruiken, hem zijne begeerte/ en verlangen om de E[dele] Maatschappij/
in het Vaderland te dienen zullen/ accordeeren. Doch zoo hij ongelukkig/ genoeg
was van hier in niet te slaagen/ zoude de Caap de eenigste plaats zijn waar hij zoude
kunnen wenschen ge/plaatst te worden, mits in eene honorabele/ bediening en met
die welke bij te vooren/ bekleede overeenkomende./ Gerespecteerde Raad!, de
ondergetekende/ heeft alle de vereischtens die hem tot eene/ particuliere attentie en
bijstand der Maat/ schappij kunnen berechtigen, veeljaarige en / beweezene gewigtige
Diensten, ijver en atta/ chement voor haar welzijn en belangen, on/wrikbaare trouwe,
en een irreprochabel Carac/ter en gedrag: het is dus van uwe Equiteit/ en
genereusheid dat hij een favorabel/ besluit verwagt/ t welk Doende/ Jb. Hafner/
Amsterdam/den 29 okt. 1801 / op de Korte Prince gragt bij de/ vinke straat boven
No. 52.

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

26

Jacob Haafner op middelbare leeftijd. Het portret werd opgenomen in het na Haafners
dood verschenen Lotgevallen en vroege zeereizen (1820).
Gravure Velijn naar een tekening van C. Delin.

zaamheid der Fransche kruissers; een dikke mist begunstigde hen, en
op het onverwachtst wierpen zij het anker voor Madras. Zij waren
met niets dan met graanen en allerleije levensmiddelen beladen.
Men oordeele van de blijdschap, die deze heugelijke tijding onder de
zuchtende en wanhoopende menigte veroorzaakte. Een luid
vreugdegeschreeuw klonk door alle straaten; bij schaaren streefden
zij naar den oever, en verheften hunne handen dankbaar ten hemel.
Vrouwen en kinderen, elk wilde en moest de schepen zien, de een wees
die den anderen: - het gejuich was algemeen.
Nu was er hoop op uitkomst riepen zij; nu zouden de levensmiddelen
weder voor een elk verkrijgbaar zijn, en tot een maatigen prijs daalen;
en de blanken zouden zonder twijfel de armen en behoeftigen, die
reeds alles hadden verteerd, mildaadiglijk te hulp komen: met
dergelijke troostende woorden zochten zij elkanderen optebeuren.
Ach! die rampzalige menschen! zij wisten niet dat hun lot reeds was
beslist; dat zij alle gedoemd waren om den martelenden hongersdood
te sterven. En door wie waren zij gedoemd? toch niet door deze zelfde
blanken, van welkers mildaadigheid zij zoo veel verhoopten, en zulke
groote verwachtingen hadden? - Helaas!... ijselijke
waarschijnelijkheid! zoude men dit van Christenen hebben kunnen
vermoeden?
Intusschen waarden de arme hongerige schepsels bij duizenden langs
den oever, en vol ongeduld en pijnelijke ongerustheid, zagen zij de
ontscheping der levensmiddelen te gemoet.
Doch te vergeefs! men draalde er mede in spijt van de nooit missende
voortekens van eenen naderenden orkaan. Men achtte het bange
jammeren der smachtende menigte, die angstig het dreigende
firmament aanschouwden, niet.
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De eerste dag ging voorbij en de schepen bleeven gelaaden liggen; ook
de tweede liet men ongemerkt voorbijgaan; de derde brak aan, nog
ware het tijd geweest, nog had men veel kunnen uitrigten, het werd
avond, en nu was het te laat!
Waarde leezer! misschien mogt gij vraagen, wararom werd deze
ontscheping van dag tot dag uitgesteld? wat had men er mede in den
zin? waarom niet zoo haast de vloot op de reede het anker wierp,
terstond alle chialengen en andere vaartuigen er op afgezonden, om
de kostelijke laading met den meesten spoed aan land te brengen,
dewijl men verzekerd was dat er een zwaare storm op handen was,
die alle oogenblikken konde uitbarsten?
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Hebt gij nooit van den hongersnood van Bengalen gehoord?1 weet gij
niet dat de Engelschen dezen hongersnood veroorzaakten, om zich in
haast te kunnen verrijken? dat zij ten dien einde drie millioenen
onschuldige menschen lieten doodhongeren, ja, letterlijk,
doodhongeren!
Gij schrikt - en zegt, het is onmogelijk!
Helaas! het is maar al te waar.
Ach! indien gij alle de gruwelen wist; zoo u de schrikkelijke
euveldaaden bekend waren, die de Europeaanen in 't algemeen, en
voornaamelijk de Engelschen in gindsche landen bedrijven; dan zoudt
gij geen zwaarigheid maaken om te veronderstellen, dan zoudt gij het
zelfs zeer waarschijnelijk vinden, dat een zoodanig Bengaalsch
vloekgenootschap2 ook te Madras plaats had; dat dit het ontlossen der
schepen vertraagde, op dat de verwacht wordende orkaan die mogt
vernielen, en zij dus den prijs der graanen en andere levensmiddelen,
waar van zij nog overvloedig in hunne pakhuizen voorzien waren,
naar willekeur konden doen stijgen.
En zoo het dat niet was, waarmede zullen zij hunne onverschilligheid
en zorgeloosheid verontschuldigen? wat zullen, wat kunnen zij tot
hunne verdediging bijbrengen?
Zullen zij zeggen, dat de gastmaalen die zij toen ten tijde elkanderen
gaven, wegens den val van Nagapatnam, en den vrede met de
Mahrattes, de oorzaaken van deze noodlottige vertraaging waren?
Dat zij in den tuimel van vreugde over deze gebeurtenissen, noch aan
schepen, noch aan derzelver laading, noch aan zoo veele duizenden,
die zij hadden kunnen redden, dachten? Dat die hen deeden vergeeten,
hoe veele ongelukkigen magteloos ter nedergestrekt binnen hunne
muuren kwijnden? Hoe veele reeds, een prooi van het gebrek, in het
stof lagen? hoe veele anderen, niet aan de strenge wetten van hunnen
godsdienst gebonden, met krengen en ander walgelijk voedzel het
leven zochten uitterekken?3 en hoe ontallijk veele tot geraamtens
uitgeteerd, met den ondraagelijksten honger worstelden, en alle zijne
knaagende smerten gevoelden? maakten die hen doof voor de bitterste
klagten?1 ongevoelig voor het hartbreekende gekerm van hunne
medemenschen?
1

2
3

1

Deze hongersnood, die de Engelschen over Bengalen bragten, was een der
schrikkelijksten die ooit in Indiën, en mogelijk in de wereld is geweest. Zij had
plaats in het jaar 1769.
Dit afschuwlijk genootschap van monopolisten, bestond uit den Raad en andere
beampten van Bengalen, met Lord Clive aan het hoofd.
De Parriassen zijn de laagste klassen der Malabaaren, deze eeten niet alleen
vleesch, maar zelfs krengen, ook dan wanneer er geen hongersnood of gebrek is;
doch de andere hoogere casten leeven van niets dan groenten, vruchten, graanen
en melk, en mogen niets eeten dat leven heeft ontvangen, zelfs geen ei.
Kotzebue in zijne reize naar Napels, roept gansch Europa tot getuigen, dat er op
zekeren dag eene vrouw van honger in die stad is gestorven, terwijl de koning
met wel gevoedde en gemeste honden ter jagt ging. Ik nu verklaar dat er in 1782
dagelijks 500 menschen te Madras van honger stierven, terwijl de Engelschen in
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Neen! neen! dit was de oorzaak niet, er zijn gegronde redenen te
gelooven, dat de vervloekte hebzucht, de helsche woeker, hen onder
valsche voorwendzelen, deze ontscheping der levensmiddelen zoo lang
deed uitstellen, tot dat zij onmogelijk werd; tot de orkaan zijn
vreeselijk hoofd van achter den gezigteinder verhefte, en met
uitgespannen vlerken zijne vernielende trawanten voor zich heenen
dreef.
Bijna verraste hij de Engelsche oorlogsvloot; de admiraal Hughes had
nog even tijd om te ontvlugten; hij kapte de ankers en verwijderde
zich van de gevaarlijke reede2 , met zich medevoerende eene troep
vrolijke en onbekommerde gasten, die met dansen en andere ver-

2

die stad hunne pakhuizen vol graanen hadden, en dagelijks feesten en danspartijen
gaven.
Langs de geheele kust van Bellazoor af, tot bijna Goa toe, is niet eene enkele haven
waar de schepen kunnen overwinteren, of den kwaaden mousson afwachten, dan
alleen dien van Trinconomale. De Franschen hadden zich toen ten tijde van deze
plaats weder meester gemaakt, zoo dat de Engelsche admiraal daar geen
schuilplaats kunnende vinden, zich genoodzaakt zag, gansch naar Bombay met
zijne vloot de wijk te neemen, en aan den admiraal De Suffren de geheele kust
bloot te laaten. ô! Dat verlies van Ceilon, is een onwaardeerelijk verlies voor ons,
en voor de Franschen; en ondertusschen, hoe weinig acht men het. De Kaap, ja,
die moet men wederom hebben! aan de wederverkrijging van dezen uithoek, die
ons van te vooren nooit van eenig nut geweest is, en nu van nog minder nut kan
zijn, daar laat men zich aan gelegen liggen; - maar Ceilon!... het is om zich dood
te ergeren.

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

28
maaken den nacht op zijn schip hadden doorgebragt, en nu door
haastigen schrik bevangen, in hun gejuich verstomden; vergeefs hem
smeekten aan land te worden gebragt, vergeefs om hulp seinden, en
verlangend en sidderend naar den met aanschouwers bedekten oever
zagen, die welhaast uit hun gezigt verdween.
Het was den 2den October 1782, des avonds om vijf uuren, dat de
orkaan uitbarstte. Des anderen daags morgens was er geen schip van
de proviand-vloot meer te vinden, zij waren alle vergaan!
Deze orkaan kwam niet verraaderlijk en overwacht; het Engelsch
Gouvernement te Madras konde zich daarmede niet verontschuldigen.
Onmisbaare voortekens hadden hen meer dan eene week te vooren
van zijne komst verwittigd. De ontroerde elementen - de gansche
natuur- verkondigde zijne schrikkelijke nadering op menigerlije wijze.
De geregelde wind had opgehouden te waaijen; zware buijen, uit elken
hoek geboren, verdrongen elkanderen, en eigenden zich, in haastige
ongestadigheid, een kort gebied der lucht toe. Men zag afgrijselijke
monsters hunne diepe schuilhoeken verlaaten, en naar de oppervlakte
der zee stijgen; het strand was met wier, schelpen en andere
voortbrengzelen, die de zee uit haaren kookenden boezem opgaf, als
bedekt; vaak spreidde zich eenen rosachtigen gloed, niet ongelijk de
verre en flaauwe schemering van brandende dorpen, dreigend langs
den hemel; onophoudelijk beefden de bladeren van den pipal1 of
wortelboom; de maan rees in ongewoone grootte, en de zon ging
bloedig onder. Uit onbekende oorden verscheenen eensklaps eene
meenigte onweêrs-zwaluwen; schaaren van meeuwen en andere
zeevogels, kwamen in onophoudelijken aantocht van den gezigteinder
aansnellen; van verre hoorde men reeds hun ongerust geschreeuw,
en in haastige vlugt ijlden zij om het strand te bereiken.
Ook verkondigden de landdieren het dreigende gevaar; ja, ook zij,
hebben van den hemel een vonkje van voorgevoel ontvangen.
Digt in een gedrongen stonden de kudden in troepen bij elkanderen,
diep steenende, staroogden zij telkens omhoog, of zij lieten de hoofden
treurig en neerslagtig hangen, en vergaten hunne weide. De honden
verheften bij tusschenpoozen een naar en akelig gehuil, en het wild
kroop in holen, en in het diepste der bosschen; met angstig gepiep
vloogen de vogels heen en weder, en zochten een schuilplaats; men
hoorde niet meer het schelle gezang der krekels, noch het eenluidend
gesjerp der sprinkhaanen; de vorschen zelfs waren stom, en kwamen
niet ten voorschijn, - alles was met schrik vervuld, - alles vlugtte en
verborg zich - en de lucht en het veld waren welhaast ledig van
levendige wezens.
De dag waarop dit vreeselijk toneel zich zoude gaan openen, brak
aan; - zwarte onvormige wolken, als omgekeerde bergen, hadden zich
reeds aan den ganschen gezigteinder gelegerd; langs hunne
koperkleurige randen kruistten zich de flikkerende bliksemstraalen,
1

Banian of wortelboom, zijne bladeren beeven altijd bij een aannaderend onweêr
of storm.
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en onbeweegelijk wachtten zij naar het teken tot den aanval, gistende
en hoog zwanger van vernieling.
Dien ganschen voormiddag had er eene ondraagelijke en stikkende
hitte in de lucht geheerscht, en een benaauwde walm, die het
ademhaalen moeijelijk maakte. Geen koeltje ritselde tusschen de
bladeren, en de waaijers der prachtige palm- en cocosboomen hingen
onbeweegelijk om den gladden stam. Om twee uuren in den
achtermiddag begon de wind zich wat te verheffen; doch tegen vier
uuren werd het eensklaps weder dood stil.
Desniettegenstaande zag men de zwaare en opgespannen wolken
snellijk van alle kanten naar boven stijgen; in schrikkelijke majesteit
trokken zij bij een; de verre donder bromde in hunne ingewanden;
zij naderden elkanderen als twee magtige legers in slagorde; welhaast
slooten zij zich, het daglicht verdween, en maakte plaats voor eene
akelige duisternis. Eene ongemeene stilte heerschte alomme, alles was
in angstige verwachting!
Ik stond op het strand met eene menigte van aanschouwers, die het
noodlot van de ongelukkige schepelingen beklaagden.
Als duizend te zamen geketende donders, die zich te gelijk uit het
zwerk scheuren, zoo ontzettend was de uitbarsting van den woesten
orkaan! - Het daverde van gezigteinder tot gezigteinder, de aarde
beefde, de zee loeide. In wervels opgeheven, vloogen terstond hutten,
daken, riet en struiken, met heuvels van zand vermengd, dwarrelende
door de lucht; de palm- en cocosboomen, ginds en weer geslingerd,
sloegen hunne kroonen met een vreeselijk geruisch tegen elkanderen.
Steil stapelden zich de golven op een, hoog schuimend als gespitste
bergen, welkers kruinen wolken omgeeven. Plasregens stortten op
plasregens. Het kraakte alom van donderslag op donderslag, en de
lucht stond reis op reis in lichten brand van weerlicht
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en bliksems. Onder het brullen der winden hoorde men het bulderen
der baaren en het bruischen der regenvloeden - alles was in eene
schrikkelijke verwarring, in ijselijk oproer; hemel en aarde
weergalmden van het verdoovend gedruis.
Een vreeselijk geschreeuw rees terstond van de reede; men hoorde
het te midden van het schroomelijk geraas der strijdende elementen.
Van hunne ankers gereeten, slingerden welhaast eene menigte barken
in verwarring door elkanderen; geweldig botsten de zwaare zeeën
dezelve tegen een; kraakende en verbrijzeld zonken zij in de diepte;
andere, door de sterkte hunner touwen aan den grond gehecht;
schroomelijk stijgende en daalende, en op het laatst overstelpt van
een waterberg, terwijl zij in de uitgeholde zee schieten, reezen niet
meer, en smoorden voor hunne ankers; dan weldra, van de eene golf
na de andere getroffen, stoof een stroom door de verbrijzelde zijden
der schepen. Vergeefs klommen de ellendige schepelingen naar den
top van den zinkenden mast, en riepen en wuifden in doodsangst over
de bruischende diepte, - de afgrond opende zijne wijde keel, en
verslond het gansche gevaarte; achter hen volgde de getrechterde
maalstroom1, en de woeste baaren rolden over hen heen.
De nacht verborg eindelijk dit treurtoneel, voor het oog van de
sidderende aanschouwers; en onder eene bijna tastbaare duisternis
verdweenen alle voorwerpen. Van verre blonk alleen het witte schuim,
en de zwarte huilende woestijn was bedekt met schemerende heuvels.
Omstreeks drie uuren in den morgen werd het eensklaps stil; doch
maar voor eenige minuten. De zuid- en noord-weste winden, die al
dien tijd beurtelings gewoed hadden, maakten plaats voor den
noordoosten, die nu met een ijselijk geloeij uit zee schietende, de nog
overig gebleevene schepen, met behulp der vervolgende baaren, naar
strand dreef. Als pijlen vloogen zij naar den steilen oever - van den
rand der hoog-schuimende branding vielen zij op het harde zand; uit
een geborsten dreeven hunne afgereetene stukken verspreid heenen;
de doodsgil der zinkenden, weergalmde in dit schrikkelijk gewoel! men hoorde in warrende vermenging het klaagelijk roepen om hulp;
het geschreeuw der helpenden; en de klagten van hun die de
schipbreuk ontkomen, hunne gewonde leden na sleepten.

1

Wanneer een schip in de diepte zinkt, laat het voor enige minuten eenen
maalstroom of maaling in het water agter zich, sterk genoeg om een schuit of
boot, die in dezelve geraakt, naar den grond te sleepen.
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Kort na deze ramp zag Haafner kans om uit Madras weg te komen. Hij kocht een
inlands scheepje, huurde roeiers en zette koers naar Pondicherry. Zij voeren dicht
onder de kust en kwamen langs Sadras waar Haafner in 1780 en 1781 had gewoond.
Hij kon niet nalaten hier even aan wal te gaan, hoewel dat niet zonder gevaar was,
om de plaats waar hij zo gelukkig was geweest nog eens te zien. Terwijl hij door het
verwoeste stadje liep en de meest afschuwelijke ontdekkingen deed, werd hij
overweldigd door gelukzalige beelden van het eens zo welvarende Sadras.
Het is, bij voorbeeld, dien avond een feest bij Thomasio de Cruz, hij
viert zijn vrouws verjaardag. Wij alle zijn er genoodigd; doch dit is
om het even, de gansche troep begeeft zich derwaards.
Het gezelschap is reeds talrijk, een bont gewemel door elkanderen.
Alles heette ons welkom. Folga muito,1 Senhor Thomasio! Folga muito,
Senhora de Caza! Deus da mille anos da vida! klinkt het aan alle kanten,
en nu hand geeven geen gebrek. Como esta meu amigo, como esta!
roept de een hier, de andere daar!
Segaaren werden aangestooken, men trekt de rokken uit, men maakt
zich luchtig en gemakkelijk: kleinbier2, punch, arak, limonade, alles
staat in een bijzonder vertrek op eene groote tafel; men drinkt zoo
veel, en wat men wil; men zoekt onder de dames zijne beminde, zijne
vriendin, eene kennis, of iets meer dan dat. Men past haar voor dien
tijd op, men bedient haar, men zegt haar allerleie aardigheden, de een
zoekt boven den anderen uittemunten in kwinkslagen, geestige
sprookjes, en grappen. Het lagchen houdt niet op, alles is leven en
vreugd, - men geeft zich aan dezelve zonder de minste terughouding
over.
Intusschen wordt het avondeeten opgebragt, aros patcherie3, twee
groote opgehoopte schotels aan elk einde der tafel, gebraade hoenders,
kerry secco, kerry

1
2

3

Veel geluks, enz.
Een soort van huisbier, waarin een zeker gras (serré) komt, het welk dit bier een
aangenaame reuk en smaak geeft; het is verkoelend, doch kan niet lang goed
blijven; en wordt, een week of twee nadat het gemaakt is, zuur.
Een soort van fijne rijst, klein van korrels en zeer wit; die een aangenaamen geur
van zich geeft, als hij gekookt is.
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Titelpagina van Haafners eerst gepubliceerde reisverhaal uit 1806. Haafner beschrijft
hierin onder andere de enerverende overtocht van Tranquebar op de Indiase
Coromandelkust naar Ceylon in een klein Indiaas zeilschip. Op het titelvignet is te zien
hoe Haafner zich met zijn mestiese vriendin Anna Wieder naar de waterput op het eiland
Caradiva spoedt om de dorst te lessen.
Gravure R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner.
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Omslag van de herdruk met gewijzigde titel (Voorburg, 1940) van Lotgevallen op eene
reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon. Aangezien Haafner in dit
boek uitgebreid ingaat op de veroveringen en uitwassen van het Engelse kolonialisme
kon het goed gebruikt worden in de anti-Engelse propaganda van de Duitsers.

pindang 1, gebak, konings carwaat2, atchar, sambal, visch, vruchten,
alles staat gereed, met stapels van ledige borden.
De dames zetten zich op hunne stoelen langs de kamer; de heeren
staan rondsom de tafel, snijden voor, scheppen op, elk voor zijne
senhora; men verzorgt haar eerst van alles wat zij begeert, men maakt
dan dat men zelfs wat krijgt, en plaatst zich met zijn bord aan haare
voeten neder; lepels en vorken worden er bij het eeten van kerry en
rijst nooit gebruikt, men doet dit met de vingers, en wat men er ook
van zeggen mag, het smaakt wel eens zoo goed.
Eindelijk heeft men gedaan, men wascht de handen, men spoelt den
mond, kaauwt een betel en men begint zich weder te vermaaken;
raadzels, pand, en andere spelen, wie kan die alle opnoemen, komen
te berde; het ontbrak ons aan geen tijdverdrijf. Wij zongen chikotties3
en chakras4, naar het schelle geluid der ravanenah5, en de streelende
toonen der viola6; of wij dansten de fandanga7, of luchtige quadrilhas;
tot vermoeidheid en de verbleekte morgenster ons naar onze wooning
riep.
Terug gij stijve georganizeerde gezelschappen met uwe kaarttafels,
uwe komplimenten, uwe ceremonies, uwe viezevazerijen; waar alles
1
2

3
4
5
6
7

Verschillende preparatien van kerry.
Langs de kust, bij Sadras, wordt een visch gevangen, wat grooter dan een
kabeljaauw, die gerookt, of gedroogd, als een groote lekkernij geacht, en, even
als bij ons de zalm, alom verzonden wordt; men noemt hem konings visch.
Liedjes van 4 regels, die ex tempore moeten gemaakt worden.
Chakras zijn ariâs.
Ravana is een cimbaal.
Viola, eene Spaansche guitarre.
Fandanga eene Spaansche of Portugeesche dans, die door twee persoonen wordt
uitgevoerd.
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naar rang en naar nooten gaat; waar men niet te zamen komt, dan
om tabak te rooken en wijn te drinken, alles naar de maat en op zijn
tijd. Verveelende drooge bijeenkomsten, waar elk blijde is dat hij
weder naar huis mag gaan.
Bij ons heerschte ongedwongenheid, boert en vrolijkheid; geen staatsie,
geen plegtigheden, geen rang, geen tijtels; vriendschap alleen bragt
ons bij elkanderen, de een zocht den anderen te vermaaken; elk
beijverde zich om strijd, iets tot het algemeene vergenoe-
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gen bij te brengen; nooit heeft het mij in gezelschappen van mestiessen
verveeld of verdrooten - de nacht was voorbij eer ik het gewaar werd.
Deze, en ontallijke andere, waren mijne vermaaken, mijne
uitspanningen, mijne wandelingen. Dan hadden wij een jagt-, dan een
visch-partij; dan reeden wij te paard, met een gansche troep, naar de
oesterklippen, waar wij ons verscheidene dagen achter een ophielden;
dan was er een festijn bij het opperhoofd, dan bij den secunde; dan
bruiloft bij den een, doopmaal bij den anderen; kransjes, danspartijen,
alle dagen was er wat nieuws; een gestadige afwisseling; bij alle was
ik genoodigd en welkom; zonder mij scheen de vreugd niet volmaakt.
ô! Vermaakelijke tijd mijns levens! zorg- en kommerlooze dagen die
mij nooit weder zullen te beurt vallen. Waarom waart gij van zoo een
korten duur? En gij alle mijne aangenaame verwachtigingen en
heugelijke vooruitzichten, waarmede ik mijne ziel streelde, die nimmer
zijn vervuld geworden.
Ik had gehoopt in Sadras een einde van al mijn zwerven en tegenspoed
te zien; ik dacht er een wijkplaats te hebben gevonden tegen de slagen
van mijn vijandelijk lot, en er eens alle mijne wenschen bekroond te
zien. IJdele verbeelding! harssenschimmen van geluk! Hoe was alles
veranderd en verkeerd!
Als ik mijnen voorigen staat met den tegenwoordigen overwoog; als
ik dit eenzaame en verwoeste dorp, deze akelige stilte, die rondsom
mij heerschte, met alle deze verschillende toneelen van vermaak en
gewoel, van bezigheid en handteering, van tevredenheid, van welvaart,
van overvloed, van vrolijkheid, vriendschap en eendragt vergeleek;
als ik mij herinnerde, hoe gelukkig wij, hoe gelukkig alle de inwooners
van deze plaats waren, en in welk een rampzaligen staat de weinig
overgebleevene, die het zwaard en de hongersnood nog had gespaard,
rondzworven; als ik bedacht, dat alle deze elende, deze schrikkelijke
omkeering, het werk was van een kleinen hoop geweldenaars die zich
Christenen noemen! dan...Neen! nooit zal of kan ik een vriend der
Engelschen zijn.
Deze onafzienelijke velden, wel eer met het schitterend groen van het
jonge rijstgras bedekt, waren nu een uitgestrekte dorre heide, welke
overal een eenvormige graauwe kleur vertoonde; deze voortijds
heerlijke moestuinen, deze schoone boomgaarden, vond ik nu vol
ruigte en gansch verwilderd. Op hunne verschroeide vruchten aasden
nu de kleine vogeltjes in volle vrijheid; de vernielende aapjes woonden
daar met duizenden van eikhoorntjes, en wolken van schreeuwende
perrokieten zochten er ongestoord hun voedzel. [...]
Zoo had ik bijna het gansche dorp doorgewandeld; alle de plaatzen
die te vooren mijne opmerking verdienden, of die mij wegens de
vriendschap, of om andere redenen, dierbaar waren geweest, bezocht;
en mij met een weemoedig vergenoegen de verschillende toneelen van
vermaak, die ik er weleer had genooten, herinnert. Mijn huis alleen
had ik mij voorgenoomen te vermijden, ik zoude er toch niets dan
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voorwerpen gewaar worden, die de droefgeestige gemoedsgesteldheid,
waarin ik mij bevond, zouden vergrooten; doch het was mij
onmoogelijk! ik moest het zien. Eene onweêrstaanbaare
nieuwsgierigheid, een geheime zucht waarvan ik geen meester was,
dreef mij, mijns ondanks, derwaards.
Nu stond ik onder de prachtige tamarinde-boom, die zijne breede en
digt bebladerde takken nog voor hetzelve uitspreidde. Ik bevond mij
op nieuw in deze koele en verfrisschende schaduwe, onder welke ik,
als de heete middag-uuren voorbij waren, gewoon was mijne thee te
drinken, of mij met leezen te vermaaken.
De armen in een geslagen, en met weenende oogen, zag ik het gebouw
aan. Hoe vervallen was het; zonder deuren en vensters, die men er
uitgenoomen had. Behoedzaam trad ik binnen, slangen en ongedierte
konde er in verschoolen liggen, mogelijk zelfs een tijger.
Met een bekneld hart en wankelende treden ging ik de vertrekken
door; alles was vol zand en vuiligheid; de muuren waren met mosch
bedekt, en de verschrikte vledermuizen snorden mij om de ooren.
Achter dit huis was een kleine tuin. Ik had aan denzelven veel moeite
en geld te koste gelegd; het was mijn tijdverdrijf - mijne liefhebberij!
- Ik bewerkte hem zelfs, en had er alle mijne vlijt toe besteed, om
denzelven te verfraaijen. Nu was het eene wildernis, vol van doornen
en struwellen, naauwelijks konde ik er doorkomen!
Aan het einde van dezen tuin bevond zich de keuken. Ik stak mijn
hoofd door het opene venster, hemel! wat zag ik, het geraamte van
een volwassen mensch, en van een klein kind! Eene ongelukkige
moeder waarschijnelijk, die hier met haar zuigeling was verhongerd.
Wat moest dit arme schepzel niet hebben geleeden. ô! Die haare
klagten, haare zuchten had kunnen aanhooren; haar kind van gebrek
te zien sterven! welk een schrikkelijk harteleed voor eene moeder! ik
stelde mij haare wanhoop voor den geest.
In een duistere hoek dezer keuken was een verborgen kelder; ik had
er altijd mijne provisie in gehad. Toen ik
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Sadras verliet, gaf ik alles wat er zich in bevond aan mijnen dobasch,
wat zoude ik er mede doen? Mackay had ons verbooden iets mede te
neemen.
Deze kelder was zonder twijfel nu ledig, ik opende echter het luik, om
er in te zien. Men oordeele van mijne verwondering, alles was nog in
denzelfden staat als toen ik mijn huis verliet; men had niets
aangeraakt! wat konde aan mijnen dobasch gebeurd zijn? waarom
had hij die levensmiddelen niet mede genomen, of er zich van bediend?
het was mij onmogelijk om het te begrijpen. En die arme vrouw met
haar kind moest in het midden des overvloeds van honger sterven! ô!
had zij toch den ingang van dezen kelder gevonden!
Het zien van deze ongelukkige had mijne duistere zwaarmoedigheid
vergroot. Mijne verbeeldingskragt hechtte zich lang aan deze
gebeurtenis. Ik zag de vrouw voor mij, ik zag haar kind, hoe zij haare
handen wrong, hoe zij weende, hoe zij beide flaauw daar neder lagen,
en met den dood worstelden; gansch alleen en verlaaten!
Ik had duizenden te Madras in de verschikkelijkste martelingen des
hongers den geest zien geeven. Ik had alles, wat ijselijk van dien aard
was, bijgewoond; doch ik was er zoo niet van aangedaan geweest. Het
rampzalige en bittere einde van zoo eene ontallijke menigte menschen,
had mij over het geheel zoo zeer niet getroffen, als dat van deze
ellendige moeder. Was het om dat dit treurig voorval in mijn huis was
gebeurd?

In 1808 verscheen het tweedelige Reize in eenen palanquin. Haafner schrijft in het voorwoord bij het
eerste deel: ‘Indien, vroeg of laat, de een of ander mijner lezers naar de Indië zoude willen gaan, om
er fortuin te maken, waarvoor hem de hemel beware! zal hij er ten minste, (zoo hij aan hetgeen ik
van gindsche inboorlingen heb gezegd geloof slaat,) met dat domme vooroordeel bezield, niet
aankomen, met hetwelk zoo velen derwaarts vertrekken.’
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‘In de Chauderie, waar wij ons middagmaal namen, vond ik eenen Pandarom of Monnik, die aan de
doortrekkende reizigers, van welke caste zij ook mogten zijn (wanneer ze het eischten) Canje, of
rijstwater, voor niet uitdeelde, hetwelk hij hun uit eenen tschimbou of kleinen koperen pot, in de te
zaamgevoegde holle handen goot.’
Aangezien leden van een lagere kaste dan die van de monnik de pot niet konden aanraken zonder het
te verontreinigen, schonk de monnik hen het rijstwater in de handen.
Gravure R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure werd opgenomen in het eerste deel
van Reize in eenen palanquin.

‘Ontmoeting van Mamia, te Nababpeent’ in het tweede deel van Reize in eenen palanquin. In een
chauderie in de buurt van het dorp Ventapalam had Haafner een groep soetredharies, reizende
danseressen van een lage kaste, ontmoet, die 's avonds voor hem dansten. Onder hen was een
vijftienjarige schone, Mamia geheten. Later op zijn reis ontmoette Haafner Mamia tot zijn grote
vreugde opnieuw. ‘“Mamia!” riep ik overluid, “geliefde Mamia! zie ik u eindelijk weder; ach! hoe
dikwijls heb ik aan u gedacht!” - Meer kon ik niet spreken, de tranen schoten in mijne oogen, en ik
bleef onbewegelijk voor haar staan. Zij zelve scheen zoo ontsteld te zijn, dat zij mij niet antwoordde,
en alleen de hand op de borst leide en zich voor mij boog. Hoe schoon was zij! - hoe betooverend
schoon! Het wit neteldoeks kleedje, (volgens gewoonte der badende vrouwen in Indië,) hoog onder
de armen een paar keer om het lijf geslagen, kleefde, nog druipende van het water, aan hare sierlijke
en welgevormde leden, en vertoonde mij dit fraaije ligchaam in alle deszelfs bekoorlijke omtrekken.’
Gravure R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner.

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

35

‘De vijf tempels van Maveliewarom’ in het tweede deel van Reize in eenen palanquin. Tijdens zijn
tocht langs de kust van Orixa en Coromandel in 1786 kwam Haafner ook door Maveliewarom. ‘Gansch
buiten het dorp aan de zuidzijde, staan vijf tempels, van verschillende grootte en gedaante, en maar
eenige treden van elkander verwijderd; zij zijn uit een en denzelfden berg gehouwen, en dus alle vijf
letterlijk uit één stuk. Het dak van de middenste en grootste is rond of gewelfd, en heeft eene groote
scheur, zoo men zegt door den bliksem veroorzaakt. Alle deze vijf tempels zijn vol zinnebeeldige
figuren en afgoden, die, zoowel als de zuilen die het dak onderschragen, alle aan denzelfden rotssteen
behooren. Bij deze tempels staan verscheidene dieren, als elefanten, leeuwen, enz. meer dan
levensgrootte, die mede uit denzelfden berg gebeiteld zijn.’
Gravure R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner.

Kort daarop kwam hij in Pondicherry aan waar hij zijn geliefde Anna terug vond.
Hij besloot met haar naar het betrekkelijk veilige Ceylon te gaan dat nog onder
Nederlands gezag stond. Voor vertrek ontmoette hij een ‘Franse graaf’, die hem
vroeg of hij met zijn twee vrouwelijke ‘bedienden’ mee kon varen naar Ceylon.
Haafner stemde daarin toe, maar zou dat snel na vertrek betreuren.
Toen wij buiten de reede waren, dook de zon juist achter de kimmen.
De lucht was helder, de wind voordeelig, het zeil gezwollen, het volk
vrolijk en welgemoed; wij doorsneeden het water dat het schuimde;
alles voorspelde ons eene gelukkige en spoedige overvaart.
Dus verliet ik de kust Chormandel, waar het zwaard en de
hongersnood zulk eene ijselijke verwoesting hadden aangeregt, en nog
geduurig voort woedden.
Goede God! welk een heerlijk en vruchtbaar land was dit niet vóór
den oorlog. Hoe wemelde het alom van menschen! hoe was alles bezet
en vervuld, dorp aan dorp, gehucht aan gehucht, bijna geen plekje
gronds dat niet bebouwd of beplant was. En nu eene woestijn,
uitgenomen de steden, ganschelijk, volstrekt ganschelijk, verlaaten,
eenzaam en ledig. Het
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tiende gedeelte van deze ontallijke menigte, die het bevolkte, was niet
meer. Zij waren alle door een geweldigen dood weggerukt; hun lot
was schrikkelijk. Ach! zijn dan de menschen alleen geboren om
elkanderen te vernielen?
Ik zelfs had er veel verdriet, veel zorgen en kommer geleeden;
uitgenomen den tijd die ik te Sadras woonde, had ik er weinig
genoegelijke dagen doorgebragt.
Alle onze etablissementen, onze logies en kantooren, waren door de
Engelschen geslecht, en onder den voet gehaald 1 , wat zoude ik langer
in dat land doen? Ik was blijde het te verlaaten, er was niets meer dat
mij aan hetzelve konde binden, het eenigste voorwerp dat hiertoe nog
in staat zoude geweest zijn, had ik bij mij.
Met een weemoedige vreugde vestigde ik mijne oogen op de langzaam
verdwijnende voorwerpen. De in een smeltende huizen, de pijramiden
der Indiaansche tempels, het kasteel Dansburg 2 ; tot de staag
vergrootende tusschenwijdte, en de zinkende nacht alles in een
verwarde.
Nu begaf ik mij onder de tent, de graaf had reeds een waschlicht
aangestoken, een flesch wijn geopend, en, onder het drinken en rooken,
begonnen wij een gesprek, waar van de oorlog het voornaamste
onderwerp was. [...]
Onze flesch was eindelijk leêg, wij zouden nu ons avondmaal neemen.
De graaf spreidde een servet over de mat waar op wij zaten; haalde
uit een sluitmandje vier gebraaden kuikens en tien broodjes (elk
omtrent een vuist groot) voor den dag, opende een nieuwen flesch
wijn, en noodigde mij en Anna om toe te tasten; na dat hij er aan zijne
vrouwelijke bedienden vier broodjes en een kuiken van had afgegeeven.
Wij lieten ons niet lang bidden, en daar wij alle goeden eetlust hadden,
bleeven er welhaast van de 3 gebraadene kuikens, niets dan de beentjes
over.
Wij waren in verwachting dat hij ons nog het een of ander zoude
voorzetten; hij scheen dit te merken. ‘De droes!’ riep hij uit, ‘indien
ik had geweeten dat gijlieden zulke goede maagen had, zoude ik mij
nog van een kuikentje, met een paar broodjes meêr, hebben voorzien.’
Ik dacht dat hij er mede spottede, en zeide hem lagchende: ‘Heer
Graaf! dewijl gij u wel met de zorg voor ons onderhoud tot aan
Jaffanapatnam hebt willen belasten, en ik geenzins twijfel, of gij hebt
ten dien einde een goeden vooraad medegenomen, zoude het onbeleefd
zijn, dat wij u zoo veele ongelden vergeefs hadden laaten doen, en u
met een groot gedeelte van de levensmiddelen lieten zitten.’
‘Parbleu!‘ antwoordde hij uitschaterende, ‘het heeft geen nood, dat
ik van de gebraade kuikens en broodjes zal overhouden, gij lieden
1
2

Uitgenomen Palleacatta en Nagapatnam; deze laatste plaats heeft men hun, even
als Ceilon, geschonken. Ja, ik herhaal het nog eens - geschonken!
Dus werd het kasteel te Tranquebaar genaamd.
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hebt er wel voor gezorgd; hoewel ik er mijn goed gedeelte ook van
heb gehad. In mijn gansche provisie-korf is niet zoo veel meer overig,
dat een muis zich er mede zoude kunnen verzadigen. Het is goed dat
wij morgen vroeg te Jaffanapatnam zijn.’
‘Hoe!’ riep ik, verwonderd uit, ‘gij hebt geen meer provisie als het
geen gij ons komt opdischen?’ ‘Neen! in ernst; zie hier:’ hij opende
de sluitmand. ‘Heer graaf!’ zeide ik tot hem met een verdrietig gelaat:
‘ik hoop met u dat wij morgen te Jaffanapatnam komen; doch zoo dit
niet mogt gebeuren, wat dan? Ik voor mij kan wel één dag, al waren
het er twee, zonder eeten blijven; doch deze jonge juffer!... waarlijk
indien ik geweeten had dat gij u zoo slecht zoudt hebben voorzien; ik
zoude mij wel gewacht hebben, om u de zorg voor ons onderhoud
toetevertrouwen. Welk eene onvoorzigtigheid, gierigheid wil ik het
niet noemen. Hoe weet gij dat wij morgen te Jaffanapatnam zullen
zijn? hebt gij paarden voor de chialeng?‘
Hij werd boos, en zeide met een vloek: ‘ik sta er u voor in, dat gij
morgen te Caïtz zult ontbijten! Gij zult zien nonja!’ 1 zeide hij in
gebroken Portugeesch, tegen Anna, ‘dat ik mijn woord zal houden,
maak u niet ongerust. Ik versta mij een weinig op de stuurmanskunst.’
Ongelukkiglijk sloeg ik geen acht op deze laatste woorden. Hij was
door het veel drinken reeds verre heen. Ik wilde mij dus in geen
redentwist met hem inlaaten. Wat zoude het mij ook gebaat hebben?
Wel is waar, het kwaad was juist zoo groot niet; met den wind die wij
hadden, en den voortgang dien wij maakten, was er ook geen twijfel
aan, of wij zouden tegen den volgenden middag te Caïtz zijn. In allen
gevalle dacht ik, zoo hij ons mogt tegen loopen, of dat het stil werd,
en men genoodzaakt was ten anker te komen, konden wij, zoo wij al
den volgenden dag onze reis niet kreegen, ons echter altoos te
Portonova, te Naoer, Nagapatnam, of eenige andere plaats, van le-

1

Juffer in het Portugeesch.
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Op zijn tocht over zee van Madras naar Ceylon wordt Haafners schip belaagd door
inwoners van de kustplaats Alamparvé. Haafner wordt gevangen genomen en opgebracht
naar de jammedaar, hoofd van het leger, omdat men hem aanziet voor een Engelsman.
Haafner beweegt hemel en aarde om te bewijzen dat hij een Hollander is en geen
‘Engelsche hond’.
Gravure R. Vinkeles naar een tekening naar het leven van J. Haafner. De gravure werd
opgenomen in Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland
Ceilon (Haarlem, 1806).

vensmiddelen voorzien. Dit stelde mij gerust; en na hem een goeden
nacht gewenscht te hebben, lag ik mij in een hoek van de tent neder.
Anna en de twee meiden lagen aan de eene, en de graaf aan de andere
zijde.
Ik mag dus eenige uuren geslaapen hebben; toen ik mij van iemand
bij de hand voelde schudden. Het was den tandel, ‘Eundrou aya!’ 1
zeide hij met een droevige stem, ‘Kom even buiten, als het u gelieft;
ik ben den ankergrond kwijt, en zie geen land.’
‘Wat,’ vroeg ik verschrikt, ‘geen land? hoe is dat mogelijk?’ en sprong
met een vaart onder de tent van daan.
De dag begon juist aantebreeken; angstig zag ik aan alle kanten rond.
Helaas! het was maar al te waar; niets dan lucht en water waar heen
ik mijne oogen wendde, en daarbij dood stil.
Ik was buiten mij zelve van toorn! greep met er haast een stuk hout,
en dreigende naar hem toetreedende: ‘Parra Naii!’ 2 zeide ik, ‘waarom
hebt gij de kust verlaaten? gij zult dit...’ ‘Om Gods wille. Mijnheer!’
riep de arme man, ‘heb toch de goedheid van mij aan te hooren, het
is waarachtig mijn schuld niet - de Frans Faringui 1 heeft er mij toe
gedwongen.’
‘De Frans Faringui?’ vroeg ik verwonderd, en met een schoot mij te
binnen, wat de graaf van zijne stuurmanskunst, en van het ontbijten
te Caïtz gezegd had.
1
2
1

‘Staat op. Mijnheer!’
Een scheldwoord, Naii is hond in het Malabaarsch.
De Fransche Europeaan.
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‘Ja, Mijnheer!’ antwoordde de tandel, ‘niemand dan hij is er de
oorzaak van.’ Hij verhaalde mij toen, dat de graaf in den nacht buiten
was gekomen, zich bij hem aan het roer had geplaatst, en hem bevolen
de kust te verlaatenen naar zee te stuuren. ‘Al wat ik,’ vervolgde hij,
‘hem van ankergrond en stroom mogt zeggen of beduiden, was te
vergeefs, hij wilde of konde mij niet verstaan. Ik had gaarne gewenscht
u wakker te maaken, en zocht verscheidene maalen te ontsnappen;
doch hij dreigde mij, en twee van mijn volk die bij mij op waren, dood
te schieten, indien wij ons verroerden, of het minste gewag maakten;
eerst voor een groot half uur is hij onder de tent gegaan.’
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Gekleurde tekening met kompaslijnen in koperdruk van ‘de zuijdkust van Mallabaar,
Madure en Cormandel in de Oost-Indische zee van caap Commarijn tot Nagapatnam’ en
het eiland Ceylon. Langs de kust is op verschillende plaatsen de Nederlandse vlag te
zien, zo ook in Nagapatnam (uiterst links) waar Haafner van 1773 tot 1779 woonde. De
kaart is gemaakt in de achttiende eeuw, nog voor de verovering door de Engelsen.
ARA, Kaartenzaal VELH 113

Hier hielp geen raazen of tieren, er was geen oogenblik tijd te verliezen.
Ik liet terstond het volk wakker maaken, plaatste hen aan de riemen,
en het vaartuig met den steven naar het westen gekeerd hebbende,
gebood ik hen door te roeijen, zonder de minste tusschenpoozing.
Dat wij veel vooruit zouden schieten, was niet waarschijnlijk; het was,
wat men met regt konde noemen, dood stil; en er ging een hooge
deining; buitendien liep de stroom sterk om het noord-oosten; zoo wij
dien maar het hoofd konden bieden, was ik te vrede; ik twijfelde er
echter sterk aan, want hoe zeer het volk nu ook uithaalde, zoude hunne
ijver, als de zon hooger steeg, en zij wat lang geroeid hadden, wel ras
verflaauwen, en dit was niet te verwonderen! Men kan zich geen
denkbeeld maaken van de hitte die op zee onder de linie 1 bij eene
kalmte heerscht. Niets anders dan wind, of het ontmoeten van een
schip, konde ons redden.

1

Wij bevonden ons tusschen de 9 en 10 graaden Noorderbreedte.
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Ik was buiten mij zelve van verdriet en spijt, dat ik dezen Franschman
een passagie in ons vaartuig had toegestaan; wij zouden, zoo ik mij
hier toe niet had laaten overreeden, waarschijnelijk nu reeds voor de
kust van Ceilon zijn. Alhoewel hij nog in een vasten slaap lag, was ik
echter al te zeer op hem verbitterd om mij daar aan te stooren. Zonder
omstandigheden greep ik hem bij den schouder, en schudde hem hevig.
‘Sta op, graaf!’ riep ik, ‘sta op, en zie wat gij dezen nacht hebt
uitgevoerd! Wij zijn uit het gezicht van land, en drijven weg naar zee.’
Hij ging al vloekende overeind zitten. ‘Gij zijt een f.... bête!’ zeide hij
op een verachtelijken toon, ‘ik zie wel dat gij minder verstand van
compas en zeezaaken hebt, dan mijn keuken-meid of tanniekaretje.’
- ‘Nu ja, ik heb van dezen nacht gestuurd, en gij moogt er mij wel
voor danken; waar toe dient het langs de kust te zeilen als men koers
kan houden? Vindt gij vermaak langer in dit vaartuig te blijven dan
het noodig is? Wel bekome het u! Ik voor mijn part, denk het hoe
eerder hoe liever te verlaaten, binnen een paar uuren hoop ik te Caïtz
te ontbijten, zoo als ik die nonja gisteren heb beloofd; dat gij de
Ceilonsche kust niet kunt zien, is wegens de mist, of om dat het land
laag is.’ En nu ging hij aan het bewijzen en redeneeren van lengte en
breedte, de strekking der beide kusten, enz.
Verscheidene maalen wilde ik hem in de reden vallen, doch hij liet
mij niet aan 't woord komen. Ik zoude hem voor den kop geslagen
hebben! ‘Kom onder de tent van daan,’ riep ik eindelijk onverduldig
uit, ‘en ziet het zelfs! ik wil uwe zotte praat niet langer aanhooren;’
en hier mede snelde ik weder naar buiten.
Kort daar na kwam hij ook voor den dag, met zijne kaart in de eene,
en zijnen kijker in de andere hand. Na dat hij den ganschen horizont
had rond gezien, en niet anders dan hemel en zee ontdekte, ontroerde
hij.
‘Wel nu graaf!’ vroeg ik hem, ‘wat dunkt u? zouden wij nog binnen
een paar uuren ons ontbijt te Caïtz kunnen neemen?’
Hij haalde zijne schouders op, en beriep zich op zijne kaart. ‘De koers
is evenwel zuid-oost, als men......’ ‘Graaf!’ viel ik hem verbitterd in
de reden, ‘niet ik, maar gij, hebt minder kennis van het compas en
zeezaaken, dan uw keuken-meid of tanniekaretje! In allen geval, wat
had gij met het roer en met den koers te doen? Gij zijt maar passagier,
en hebt hier niets te beveelen; daar voor ben ik en de tandel. En zoo
gij er u al mede had willen bemoeijen, behoorde gij te weeten, dat
vaartuigen als het onze, de kust ten minste tot Timilipatnam moeten
houden, om niet door de sterke stroomen, die uit den Golf van Manaar
schieten, beöosten Ceilon te worden weggesleept.’
‘Wat stroomen!’ antwoordde hij mij, ‘er zijn geen stroomen, dan
moesten zij ten minste met een pijl op de kaart betekend staan. Ziet
hier...’
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‘Ga naar den d.... I met uw pijl en kaart!’ riep ik woedende uit: ‘ik
wenschte dat gij nooit een voet in het vaartuig had gezet. Uwe
gierigheid en zotheid, hebben ons aan den honger en het grootste
levensgevaar blootgesteld. Indien wij het ongeluk hebben Punto Pedra
1
voorbij te drijven, zijn wij verlooren.’
Op deze woorden ontstelde hij; en echter, om zijne vrees te verbergen,
zocht hij met het geval te boerten; ik verwaardigde mij niet hem te
antwoorden. Eindelijk vroeg hij mij hoe ik het dacht te maaken om
het land te krijgen. ‘Ziet gij het dan niet,’ graauwde ik hem toe,
‘roeijen - niet dan roeijen, tot dat er wind komt; ik raade u eenig geld
aan het volk te geeven, of te belooven, om hen aantemoedigen.’
Hij ging hier op onder de tent, en kwam met een hand vol ropijen
terug, die ik onder de roeijers uitdeelde.
De arme menschen! zij waren opgetoogen van blijdschap over dit
geschenk, en beloofden mij al hun best te zullen doorroeijen; zij
dachten het land nog wel tegen den avond weder te zullen bereiken.
Ach! zij wisten niet in welken gevaarlijken toestand wij ons bevonden;
zelfs de tandel had er niet veel erg in. Het was zijne eerste reize, ik
vond hem zeer onkundig in zijn vak; alle zijne weetenschap bestond
daar in, dat hij langs den wal konde stuuren. Het zoude dus hier
meestendeels op mij aankomen.
Welke bedenkingen kwamen er als toen in mij op! welk een
schrikbaarend vooruitzicht zoo de stroom ons in volle zee dreef! wij
waren nog in den regen-mousson. Elk oogenblik konden wij door een
storm worden beloopen. Wij hadden geen compas - ons vaartuig was
klein, zwak, open, en zwaar belaaden met de 4 wijn-kasten en
lijwaatbaalen van den graaf, en met onze koffers - bovendien vol
menschen. Wij waren er met ons twaalven in.
Maar dit was nog niet alles. Wij hadden geene andere levensmiddelen,
dan een halve zak rijst, en niet dan een

1

De noordelijkste hoek van Ceilon.
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klein vaatje water, aan boord 1 . Onze tandel en zijn volk waren
Malabaaren, derzelver caste en godsdienst laat hun niet toe
sterkendrank of wijn te gebruiken. Het zoude dus wreed en
onvoorzichtig zijn geweest hen van het weinige water, dat er nog was,
te berooven. Ik verbood Anna, en de twee meiden, op het scherpste,
er aan te raaken. De graaf opende terstond een van zijne vier kasten,
en wij beslooten niets dan wijn, geduurende de reize, te drinken. [...]
Niemand sprak, en zoo er nog al iets werd gezegd, was het meestentijds
een wensch om wind.
Doch er kwam geen wind. Tegen den avond verhief zich een klein
koeltje, het was even genoeg om den stroom dood te zeilen, en het
arme volk tijd te geeven, hunne vermoeide leden te kunnen uitrusten.
Zij hadden den ganschen dag in de brandende zon geroeid, en niets
gegeeten dan raauwe rijst met een weinig water gemengd. Wij hadden
ook geen beter maal gehad, uitgenomen dat wij onze rijst met wijn,
in stede van met water, neêrslokten.
Ik vreesde dat Anna zich hiermede niet zoude hebben kunnen
behelpen; doch het ging beter dan ik dacht. Tot het eeten van raauwe
rijst, met wijn of met water, behoort een goed gebit, en veel honger,
en hier aan ontbrak het ons geen van beide, en moogelijk niemand
aan boord, uitgenomen den graaf; die, wat het gebit aangaat, zeer
slecht voorzien was; hij had geen eene kies meer in zijn mond, en zijne
4 of 5 overige tanden waren ook niet van de beste. [...]
Toen het duister begon te worden, loste ik den tandel af, die zich bij
zijn volk ging nederleggen. Hij had den voorigen nacht en den
ganschen dag aan het roer gestaan, en was zeer vermoeid, ook konde
hij niet naar de sterren stuuren. Anna hield mij eenigen tijd op de
plegt gezelschap; doch eindelijk ook slaaperig wordende, ging zij zich
onder de tent ter rust begeeven, en welhaast was ik de eenigste in het
vaartuig die wakker was. De graaf had zich een goeden roes gedronken
om de zorgen te verdrijven, of wel uit nijd. Hij was den ganschen dag
bijzonder gemelijk en stuursch geweest, en had mij veele grofheden
gezegd, die ik den meesten tijd niet verwaardigde te beantwoorden.
Nu eerst bevond ik tot mijn leedweezen, dat hij van een zeer trotschen
en boozen inborst was, waar van ik mij nog veele onaangenaamheden
voorspelde.
De wind was noordelijk en flaauw. Ik had geen compas, en moest mij
zoo veel moogelijk naar de sterren rigten, naar mijne beste gissing
hield ik zuid-west aan. Gelukkig konde ik het vlak voor den wind
laaten loopen. De inlandsche kleine en platboomde vaartuigen willen
1

De Makuas, of andere Indiaanen, die in chialengen, kattemaram's of diergelijke
kleine vaartuigen van Tranquebaar, Carikal, Nagapatnam, of andere nabij zijnde
plaatsen, naar Jaffanapatnam oversteeken, zijn gewoon, zich van levensmiddelen
en water, voor niet meer dan een, of ten hoogsten twee, etmaalen te voorzien.
Door dien zij de kust en ankergrond niet verlaaten, kunnen zij zich des noods
altijd weder op nieuw proviandeeren.
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niet wel bij den wind zeilen, ook had de stroom nu minder vat op ons.
Ik wist wel dat ik weinig voortgang maakte; doch ik hoopte dat het
koeltje met den dag zoude aanwakkeren, of ten minste blijven
voortduuren; en twijfelde niet, of wij zouden den volgenden avond
met behulp der riemen, den wal (het zij die van Ceilon of van de kust)
wel in het gezicht krijgen; doch ik bedroog mij. Naar maate dat de
zon rees, ging de wind ook leggen - en om acht uuren was het wederom
dood stil.
Deze aanhoudende kalmte maakte mij beangst, en ik begon ernstige
overweegingen, over onzen hagchelijken toestand, te maaken.
Het was onmoogelijk, dat de roeijers het op dien voet lang konden
uithouden. De onophoudelijke afmattende arbeid, het slechte voedzel,
de brandende zon aan welke zij den ganschen dag waren blootgesteld,
de schaarsheid van water om hunnen dorst te lessen, (want ik had hen
op rantzoen gesteld, en het watervat laaten sluiten; de sleutel bewaarde
ik zelf) dit alles moest welhaast hunne krachten uitputten. Welk een
vooruitzicht! onze toestand was in den hoogsten graad gevaarlijk.
De tweede dag verliep als de eerste; geen de minste wind, en eene
ondraagelijke hitte. Hoe lang viel mij die dag; ik had geen lust tot
leezen noch tot praaten, en zoo moede als ik ook was, want ik had den
ganschen nacht aan het roer gestaan, konde ik evenwel uit
ongerustheid niet in slaap komen.
De graaf had op mijn aanraden weder eenige ropijen onder het volk
uitgedeeld, en dit deed hij, zoo het scheen, met een goeden wil, en
zonder de minste zwaarigheid te maaken, hoewel hij anderzins gierig
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van aard was; doch zijn leven was in gevaar, dit maakte hem mild.
Wat heeft het geld toch weinig waarde in diergelijke omstandigheden.
Tegen den avond begon het koeltje wederom op te wakkeren. Wij
heesen het zeil, en de roeijers konden zich uitrusten; doch ik had reeds
den ganschen dag eene algemeene neerslachtigheid onder hen
bespeurd, die mij niets goeds voorspelde.
Deze moedeloosheid moest ik zoo veel mij moogelijk was trachten
voor te komen. Gaven zij zich eens aan dezelve over, dan was het met
ons gedaan. Ik kende de Malabaaren al te wel, ik wist dat zij tegen
geene bezwaarenissen gehard zijn, en dat tegenspoeden en rampen
hen ligt ter nederslaan. Zoo zij ophielden met roeijen, zag ik een
verschrikkelijk lot voor ons te gemoet.
Ik zocht hen ten dien einde door vertellingen en sprookjes te
vermaaken; ik scherste, ik lachte, ik zong zelfs, God weet met welk
een hart! Doch hoe moeijelijk het mij viel, om in de ongerustheid, die
mij kwelde, een blij en vergenoegd gelaat te toonen, is ligt te denken.
In één woord, ik deed mijn uiterste best hen optebeuren en te
vervrolijken; ik vleidde hen met de hoop van den volgenden dag land
te zien. Ik beefde echter voor dien dag; ons water begon sterk te
minderen, en de onbewolkte hemel voorspelde ons nog meerdere
kalmte.
Tot nu toe had de graaf het zonder eeten uitgehouden, in de hoop van
in dien tijd aan land te koomen. Met eenen onbeschrijfelijken afkeer,
zag hij ons telkens de drooge en raauwe rijst tusschen de tanden
knasteren. Nu dwong hem de honger op het laatst, ons gezelschap te
houden, en hij deed zijn eerste maal met ons.
Het was eene wezenlijke klucht, zulke misselijke gezichten als hij
maakte, heeft men zelden gezien. Het verdriet en de mistroostigheid,
die op elks gelaat was te leezen, verdween voor een oogenblik; er was
niemand in het vaartuig die niet van lagchen schaterde. Elke mondvol,
die hij, na verbaazend veel moeite, doorzwelgde, was met eenen vloek
verzeld, en met onophoudelijk hoesten, als hem de korrels in den keel
bleeven steeken.
Hij at zich, in den waren zin van het woord, dronken; want de twee
handen vol rijst, waar uit zijn gansch maal bestond, moest hij met
twee flesschen wijn doorspoelen. Ons lagchen maakte hem woedend,
en in het vervolg at hij onder de tent.
De zon ging onder, en de sterren die aan het heldere uitspansel
begonnen te schitteren, verkondigden mij mijne wacht weder aan. Ik
nam het stuur van den tandel over, en elk ging slaapen, behalven Anna,
die, wat ik haar ook zeggen mogt, bij mij wilde opzitten.
Zij konde niet aanzien, zeide zij, dat ik daar zoo gansch alleen in het
duistere op deze woeste watervlakte stond, zonder een mensch die
tegen mij sprak, en mij den verdrietigen tijd hielp doorbrengen. Zij
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had dus voorgenomen, zoo lang wij op reis waren, een gedeelte van
den nacht met mij te waaken, en mij gezelschap te houden.
‘Ik moet u buitendien iets ontdekken,’ vervolgde zij, ‘daar gij gewis
over verwonderd zult zijn, en nooit had kunnen vermoeden? zoudt
gij wel willen gelooven, dat deze afschuwelijke graaf, die ik van harte
wensch dat wij nooit gezien hadden, de onbeschaamdheid heeft gehad
iets onbehoorlijks van mij te vergen, en mij oneerlijke aanbiedingen
te doen? Hij legde een zakje met geld, dat hij mij wilde doen
aanneemen, aan mijne zijde neder. Ik heb hem gedreigd er u kennis
van te geeven, zoo hij mij weder met dergelijke beleedigingen aan
boord kwam. Mijn voorneemen was dit geval te verzwijgen, om u
geene nieuwe ongenoegens te veroorzaaken, gij hebt reeds kwellingen
en zorgen genoeg; doch ik vind dat het mij onmoogelijk is iets van
dien aard voor u te verbergen, ik moest het u openbaaren; alleen
verzoek ik dat gij u met dien graaf in geene onaangenaamheden hier
over inwikkelt. - Doe als of gij nergens van weet, en maak u niet
ongerust over mij, ik zal hem wel binnen de paalen van eerbied weeten
te houden.’
Zij had wél geoordeeld; dit verhaal had mijne ongerustheid en verdriet
vermeerderd, het toonde mij echter haar onvervalscht en genegen
hart aan. Intusschen konde ik mij niet genoeg over dien ouden
wellusteling verwonderen, die, bij zijne twee meiden, gewis naar geene
andere voorwerpen behoefde uittezien.
Alles wel overwoogen, was de raad, die Anna mij gaf, om dit
onbemerktte laaten doorgaan, zeker het beste. Ach! wij hadden reeds
ellende genoeg in het vaartuig, zonder dat er nog die van tweedragt
en twist behoefde bij te komen.
Het wierd nu middernacht. Ik begeerde dat zij zich tot rust zoude
begeeven; de koele zeelucht, aan welke zij niet gewoon was, konde
haar schaaden; zij was buitendien reeds eenigzins onpasselijk. Hoewel
zij gaarne bij mij had opgebleeven, liet zij zich echter gezeggen, en
ging onder de tent; doch niet lang had zij weg geweest, toen ik haar
op eenmaal hevig op den graaf hoorde schelden, en terstond daar op
weder naar mij toe zag komen, zeer verbitterd en ontroerd.
Zij had zich, klaagde zij mij, naauwelijks tusschen
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zijne twee meiden nedergelegd, of hij was bij haar gaan zitten, had
haar zijne aanbiedingen van geld hernieuwd, en zich zelfs verstout
eenige vrijheden te willen neemen; een hevige slag in het aangezicht,
die zij hem had gegeeven, en het luid gerucht dat zij maakte, had hem
weder verjaagd.
Langer konde ik de onbeschofte handelwijze van dezen graaf niet
dulden. Ik had hem wijs gemaakt, dat Anna mijne bruid was, en wij
binnen kort stonden te trouwen; dit had ik uit voorzorg gezegd, op
dat hij de behoorlijke achting niet zoude uit het oog verliezen; zijne
pooging om haar te verleiden, moest ik dus als eene persoonelijke
beleediging tegens mij aanmerken, die ik onmogelijk stilzwijgend
konde laaten voorbijgaan. Ik moest mij hier over gevoelig toonen, er
mogt dan van komen wat er van wilde.
Ik geleidde Anna weder onder de tent. ‘Ga onbezorgd slaapen, nonja!’
zeide ik overluid tot haar, ‘de eerste schobbejak die u weder moeit,
zal het met mij te doen hebben.’
Ik had voorgenomen hem des anderen daags hier over ter rede te
stellen; doch het was mij onmoogelijk mij zelve zoo lang te bedwingen;
ik voer hevig tegen hem uit, en zeide hem bittere waarheden; ik
noemde hem un malhonnête! un brutal! zonder eer en gevoelens, in
spijt van zijne tijtels - een ouden sater! die eerder op zijn graf dan op
vrouwen behoorde te denken, voornaamelijk in de vreeselijke
omstandigheden in welke wij ons bevonden, waar elke dag de laatste
van ons leven konde zijn.
Hij hield zich als of hij sliep, en antwoordde mij niet. Ik oordeelde
hem voor ditmaal genoeg gezegd te hebben, en twijfelde niet, of hij
zoude Anna voortaan wel met vrede laaten.
Van dat oogenblik verloor ik alle achting, die ik, tot nog toe, voor zijne
jaaren en karakter had gehad. ô! Hoe zeer berouwde het mij dat wij
ons met hem hadden ingescheept.
Ik keerde hierop weder naar de stuurplegt, met een nieuwen doorn
in het hart, het was waarschijnelijk dat dit geval op de eene of andere
wijze van onaangenaame gevolgen zoude zijn.
Niet lang had ik aan het roer gestaan, of de dag begon aantebreeken.
Mijn vermoeden werd tot mijne bittere droefheid weder bevestigd.
Er was geen enkel wolkje aan het gansche uitspansel. De wind werd
hoe langer hoe flaauwer. Het zeil hing bij de mast neêr. Ik konde niet
meêr stuuren - en er moest weder geroeid worden.
Met welk eene innerlijke smart ik het arme volk wakker maakte, is
God bekend. Het eundrou appa Tandou valie endou 1 , konde ik
naauwelijks uitspreeken.
Treurig overzagen zij de wijde en effene vlakte rondsom zich heenen.
Nog geen land! borstten zij eindelijk uit, en zuchtende plaatsten zij
zich aan de riemen.
1

Staat op om te roeijen. Het woord appa betekent eigenlijk vader; doch het wordt
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Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

Ik troostte hen echter met de belofte, dat wij het tegen den avond
ontwijfelbaar zouden zien, indien zij slechts stijf doorroeiden.
Gevallig dreef juist de stam van een pisang- of banana-boom digt
voorbij. ‘Ziet gij nu!’ riep ik vol vreugde uit, ‘dat ik u de waarheid
heb gezegd; wij kunnen niet verre meer van land zijn.’ Ach! ik vleidde
er mij zelf mede; die stam, die daar zoo verachtelijk heen dreef, was
mij op dat oogenblik van zeer groote waarde. Hij gaf ons alle onze
hoop weder.
Terwijl ik dus mijn best deed hen moed in te boezemen, kwam de
graaf onverwachts, al vloekende, van onder de tent ten voorschijn.
De verwijtingen en scheldnaamen, die ik hem in den voorledenen
nacht had toegeduwd, staken hem zeker nog in den krop; nu, dacht
hij, was het tijdstip daar, om zich te wreeken.
Zijne keuken-meid moest het volk uit zijnen naam zeggen, dat ik een
bedrieger en weetniet was, die geen het minste verstand van koers of
zeezaaken had: ik hield van den wal af, in stede van er naar toe te
stuuren; wij waren verlooren, indien zij mij lieten begaan en langer
naar mij luisterden. Hij wilde voortaan het bestuur van de chialeng
op zich neemen, en duizend ropijen verbeuren, indien hij hen niet den
volgenden dag aan den wal bragt; zich hier op tot mij keerende, riep
hij stampvoetende uit: ‘Ik zal u den degen door het lijf jaagen, indien
gij de stoutheid hebt van u weder met de chialeng te bemoeijen!’
En nu stootte hij den tandel weg, en wilde het vaartuig wenden. Het
bloed kookte in mijne aderen; langer konde ik met dezen zotskap
geene inschikkelijkheid gebruiken.
‘Vrienden!’ riep ik tot het volk, ‘indien wij eene andere koers neemen,
dan zij God ons genadig!’
Hier hielp geen talmen of bedenken. Oogenblikkelijk viel ik op hem
aan, rukte hem met geweld van het roer af, en wij geraakten op de
plegt aan het worstelen;
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doch ik was hem te sterk en te gaauw, en wierp hem welhaast op het
dek neder.
Hij stond op zonder één woord te spreeken, liep haastig onder de tent,
schuimende van woede, en kwam er terstond weder uit, met den
blooten degen in de hand.
Op dit gezicht vloogen alle de roeijers op, en smeeten de riemen neêr;
eenige vlugtten naar den voorsteven, andere klommen in den mast,
de verwarring en het oproer was algemeen.
Ik greep in haast een bambous van de tent, en stelde mij in staat van
verdediging. Een stoot op de borst, of een slag tegen de scheenen, of
op den arm, of hand, waarin hij den degen hield, zoude ik hem wel
kunnen toebrengen, dacht ik, eer hij na genoeg kwam om mij te treffen.
Ik meende zeker te zijn van hem afteweeren, en verwachtte hem dus
met onverschrokken moed.
Wat het kluchtigste van alles was, Anna, de bloode, de vreesachtige,
en anders zoo beschroomde Anna, had zich terstond aan mijne zijde
gevoegd. Zij wilde mij in het gevaar, dat mij dreigde, niet verlaaten.
In den angst, zonder regt te weeten wat zij deed, had zij een staale
haarpen uit haar condé 1 getrokken; met het voorneemen, zoo als zij
mij naderhand bekende, hem er mede te doorbooren, indien hij mij
met den degen eenig leed deed of kwetste.
De leezer verbeelde zich aan de eene zijde de graaf, in zijn bloote hemd
en moorsche broek 2 , een bonte neusdoek om het hoofd, en met den
blooten degen op ons los stormende; aan de andere zijde, mij, een
lange bambous met beide handen tegen hem vellende, als of ik den
aanloop van een wild zwijn of tijger afwachte. Naast mij, Anna met
uitgestrekten arm, en de staalen priem in de hand, met welke zij even
als met eenen dolk op hem mikte - het moet een bovenmaate
belagchelijke vertooning geweest zijn.
De zaak was echter op zich zelfs zeer ernstig, en konde treurige
gevolgen gehad hebben, zoo het eene ongeluk het andere niet had
verhinderd. Dat de graaf het op mijn leven gemunt had, hieraan
twijfelde ik geen oogenblik; voornaamelijk op het gezicht van Anna,
die hem met de wapens in de hand dorst afwachten en dreigen. Dit
was zekerlijk, voor een ridder van Maltha, een hoon, die niet als door
het bloed van hem, die zij verdedigen wilde, konde uitgewischt worden.
Met vlammende oogen, en als een raazend mensch liep hij op mij aan.
Struikelde, greep naar een touw - miste het, en stortte over boord.
IJselijk! Er was een haai bij het vaartuig, ik had hem zoo even nog
gezien.

1
2

De Mestiessinnen in Oost-Indiën draagen het haar in een knoop van achteren
aan het hoofd, even als de Chineesche vrouwen, deze knoop werd condé geheeten.
Een zeer wijde pantalon van katoen.

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

Een tandel, schipper van een Indiaas vaartuig. Afbeelding uit The Costume of Hindostan,
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‘Odavi! Odavi chigram!’ 1 schreeuwde ik uit al mijn magt, en schoot
met den bambous toe om den haai aftekeeren, zoo die mogt naderen.
Gelukkig, het dier bevond zich, op dat tijdstip, aan de andere zijde.
Intusschen was een der roeijers den graaf nagesprongen, en had hem
nog in tijds gegreepen, terwijl hij reeds aan het zinken was.
Wij hadden hem nu bij de armen, en waren juist bezig hem aan boord
op te trekken, toen op eenmaal de tandel riep: ‘Potenam! Potenam!
Capang waruwan!’ 2 en ik zag de haai als een pijl uit een boog komen
aansnellen.
Zonder mij, had de graaf beide zijne beenen kwijt geweest, die nog in
het water hingen. De visch had zich op den rug gedraaid om die te
vatten, hij opende reeds zijnen wijden bek, toen ik hem den bambous
met zulk een geweld in de keel joeg, dat hij zich oogenblikkelijk weder
om wierp. In dien tusschen tijd was de graaf gered.
Hij moest gaan zitten, zoo was hij ontsteld. Zijn geheele ligchaam
beefde, toen hij het monster zag, aan het welke hij haast tot voedzel
zoude verstrekt hebben, en dat ongeduldig heen en weder zwom, en
naar zijnen verlooren prooi zocht. God! welk ongeluk zou dit geweest
zijn, indien die man daar voor onze oogen levendig was verscheurd,
en door dezen haai verslonden.
Intusschen had dit voorval al zijn moed en toorn glad afgekoeld.
Zonder een enkel woord te spreeken, kroop hij onder de tent. Zijn
degen was weg.
Geduurende dit vreeselijk tumult was er niet gestuurd noch geroeid.
Het vaartuig dreef met den stroom heen, wij moeten wel een mijl
verlooren hebben. De spijt, die ik er over gevoelde, is niet uittedrukken.
Door beloften en goede woorden verkreeg ik eindelijk van het volk
dat zij de riemen weder opnamen. Alles geraakte nu weder tot stilte
en bedaaren.
Wat er ook tusschen mij en den graaf was gebeurd, ik moest hem
spreeken. Het was volstrekt noodzaakelijk om dezen zotskap tot rede
te brengen. Mijn voorneemen was, hem bij den even bekomenen schrik
nog eenen anderen op het lijf te jaagen, en zoo veel mogelijk hem te
beletten ons voortaan te verstooren.
Ik ging een poos daarna onder de tent. ‘Graaf!’ zeide ik tegen hem,
‘luister met bedaardheid naar mij, ik moet u iets ontdekken. Het volk
is ten hoogste op u verstoord. Toen gij over boord vielt, hoorde ik hen
zeggen, “laat hem verdrinken! hij heeft dit wel aan ons verdiend”.
Dank het aan mij, dat gij gered zijt! Zonder mij wierden uwe
afgescheurde leden nu reeds in den buik van den haai rond gedraagen.
Ik raad u van u stil te houden; die menschen hebben maar al te veel
rede om zich over u te beklaagen. De rampen die ons te vooren staan,
en die ons kunnen overkomen, zouden zij moogelijk op u kunnen
1
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Help! help gezwind!
Haast u! haast u! de haai komt!
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wreeken. Steun er niet te veel op, dat het Malabaaren zijn! Gij weet
de wanhoop maakt de bloohartigsten moedig en stout. Neem u in acht;
God sta u bij, als het water op is en wij nog geen land hebben.’
Deze aanspraak had eene gansch andere uitwerking dan ik er van had
verwacht. ‘Hoe!’ riep hij, ‘zouden zich deze ellendelingen aan een man
als mij durven waagen? een man van moed, en beproefde dapperheid,
die meermaalen op de Maltheeser-galeijen tegen de Turken is slaags
geweest. Laat hen maar komen! zij zullen den graaf de Bonvoux leeren
kennen.’ Terstond kreeg hij zijne pistoolen voor den dag, die wilde
hij altijd bij zich draagen, en dan vreesde hij niemand.
‘Doch kunt gij altijd waaken?’ vroeg ik hem, ‘hoe ligt zoude het hen
zijn u in den slaap om hals te brengen. Kan niet de een of de ander,
als gij buiten de tent zijt, u met een stoot over boord doen tuimelen?
Zij zouden u als dan niet weder naspringen, om u op te visschen, wees
daar van verzekerd!’
‘Gij hebt gelijk,’ antwoordde hij, ‘voortaan zullen mijne meiden
beurtelings des nachts de wacht bij mij houden. Wat het over boord
stooten betreft, dat kan ik gemakkelijk voorkomen. Ik blijf onder de
tent.’
Dit was juist wat ik begeerde. Het is ligt te denken dat ik hem in zijn
voorneemen versterkte, en hem hetzelve als het zekerste middel voor
zijne persoonelijke veiligheid aanprees.
Ik sprak toen van zijne handelwijze omtrent mij, en hoe onbillijk die
was. Ik toonde hem aan, dat de koers die ik hield, de eenigste was die
ons in het gezicht van het land konde brengen. Ik bewees het hem zelfs
op zijne kaart. Ik maalde hem, met de krachtigste verwen, alle de
gevaaren, aan welke wij waren blootgesteld, af: de stormen, de honger,
de dorst, enz. en bad hem mij te laaten begaan.
Hij bekende dat hij ongelijk had, en beloofde mij, zich voortaan met
meerder omzichtigheid en bedaardheid te zullen gedraagen. Het
kluchtigste van alles was, dat hij mij verzocht hem in tijds te
verwittigen als er iets tegen hem op til was. Ik beloofde het hem, mits
hij zich stil hield, hij gaf mij zijn parole d'honneur, en alles werd
tusschen ons, ten minste voor het uiterlijke, in vriendelijkheid
afgedaan.
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Sedert wij in zee zworven, had ik geene nachtrust gehad; nu en dan
over dag een weinig gesluimerd, dat was het al. Ik konde geen twee
uuren achter elkander slaapen; het minste geraas maakte mij wakker.
Ik was in een gestadigen angst en benaauwdheid, en had nergens rust
of duur.
Naauwelijks had ik een poos onder de tent geweest, of de hoop van
land te zien, of een schip te ontmoeten, de verwachting van wind, of
de vrees voor een opkomenden storm, joeg mij weder naar buiten.
Daar stond ik dan, en overzag de onafmeetelijke en gladde watervlakte,
op welke geene andere beweeging dan die der deining werd bespeurd.
Daar stond ik, en keek, tot dat mijne oogen, vermoeid van het lange
staaren, op ons ellendig vaartuig weder een rustpunt moesten zoeken.
Ik was gansch afgemat.
Men voege daar bij de brandende hitte der zon, den honger, de dorst,
het verdriet, de ongerustheid, en nog meêr dan dat alles, de ijselijke
verveeling, en de akelige voorstellingen van het lot dat ons over het
hoofd hing, en dan nog de zuchten en traanen van Anna, die mij door
de ziel gingen. Ach! wat gevoelig en denkend mensch zoude daar gerust
hebben kunnen slaapen? De graaf konde het doen, mij was het
onmoogelijk!
De uitgeputte natuur eischte eindelijk haare regten, op eene dringende
en onweêrstaanbaare wijze. Ik konde mij niet langer van vermoeidheid
over einde houden. Alles was nu weder geschikt en te regt gebragt, de
graaf was in schijn te vrede, het volk roeide; ik wilde mij nu een weinig
tot rust begeeven, en lag mij ten dien einde onder de tent neder.
Doch mijn slaap was, ook ditmaal, van geen langen duur, een
luidruchtig geschreeuw wekte mij. Ik hoorde de woorden van tewedia,
akalaolie, en andere scheld-naamen, die de tandel en het volk tegen
de meiden van den graaf uitbraakten, die op hun beurt, met hunne
gillende stemmen, hun niets schuldig bleeven.
‘Wat is er te doen?’ vroeg ik aan Anna, die naast mij zat. ‘Ach!’
antwoordde zij, ‘al het drinkwater is weg!’ - ‘Het drinkwater weg;’
riep ik, doodelijk ontsteld; in één sprong was ik buiten de tent.
‘Aya!’ riep het volk zoo dra het mij gewaar werd, ‘wij hebben geen
water meer, men heeft er ons van beroofd; deze vervloekte parches 1
moet gij er over aanspreeken!’
Genadige God! zeide ik bij mij zelve, nu is het met ons gedaan! Ik
konde naauwelijks spreeken zoo was ik verschrikt; de knieën knikten
mij onder het lijf, en met moeite naderde ik het vat om er in te zien;
ach! het was maar al te waar; men had er op zijn best zoo veel
ingelaaten, dat het arme volk er voor een enkelen keer, hun maal mede
konde doen, en er de drooge rijst mede neêrslokken.
Ik was terstond van hun gevoelen; niemand dan deze twee vrouwlieden
konde het hebben gedaan, hoe zeer zij er ook tegen in schreeuwden,
er was geen twijfel aan, of zij hadden het water gestolen.
1
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Sedert ons vertrek van Tranquebaar, had noch ik, noch de graaf er
een enkelen druppel van gedronken. Dat Anna er niet had aangeraakt,
was ik zeker. Ach! zij had, even zoo wel, als ik dat onontbeerelijke
vogt moeten missen. De wijn, aan welke zij nog minder dan ik gewend
was, had ons beide met de drooge rijst, die wij er bij moesten eeten,
een buikloop veroorzaakt, die ons zeer lastig was, en buitengemeen
verzwakte. Onze maagen waren ontsteld, en onze ingewanden als in
vuur. Aan het openbreeken van het vat (want het was met een dekzel
geslooten) had zij gewis nooit gedacht, hier toe was zij veel te
bloohartig, zij zoude eerder van dorst zijn gestorven. Wie anders dan
deze meiden konde dien noodlottigen diefstal begaan hebben? Zij
hadden er ons, en zich zelven op den rand van het verderf door
gebragt.
Ik stelde den graaf met veel nadruk de schrikkelijke gevolgen van
deze misdaad voor; hij was redelijk genoeg om het in te zien, en wilde,
dat men hen zonder verdere omstandigheid terstond aan de mast
zoude binden, en half dood geeselen; doch hier mede waren wij niet
geholpen, het water was nu eenmaal weg; en al had hij haar ook om
hals laaten brengen, zouden wij er evenwel niet te beter om geweest
zijn; doch er wierd te veel gemist, als dat zij al dat water hadden
kunnen opdrinken. Wij moesten weeten waar zij het overige hadden
verborgen. Ik verzocht hem dus, mij met haar te laaten begaan, en
maakte hem tevens met mijn ontwerp, om achter de waarheid te
komen, bekend.
Nu ging ik naar den tandel, fluisterde denzelven iets in het oor; en
zeide toen, luid genoeg dat zij het konden hooren: ‘Andee pomgalali
mondinam, de keuken-meid het eerst.’ Zij zag mij verbaasd aan, hierop
trad ik naar haar toe.
‘Tangaatje!’ 1 zeide ik, ‘niemand dan gij hebt het water gestolen! beken
het terstond, of wij werpen u voor de haaijen; dit is ons vast besluit.’
Tot dat uiterste zouden wij toch niet durven komen,
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dacht zij, en dat in tegenwoordigheid van haar meester; in stede van
bekennen, zette zij een vervaarelijke keel op; schold van vooren af
aan op het volk, en zeide mij grofheden.
‘Wat zegt gij? Heer graaf!’ vroeg ik hem, ‘zijt gij er nog mede te
vrede?’ - ‘Ja, ja, werpt haar beide over boord!’ riep hij in gebroken
Portugeesch, ‘op mijn verantwoording! er is niets aan verbeurd. Het
zijn maar een paar hoeren (garces) minder in de wereld; en zoo veel
te meêr wijn bespaard!’
Op deze woorden, en op het gezicht van twee roeijers, die op mijn
bevel naderden om haar aan te grijpen, viel zij voor mijne voeten.
‘Mariam moutou!’ riep zij, ‘heeft het gedaan; zij heeft het hangslot
van het vat afgebroken.’
Deze zich nu ontdekt ziende, bekende het feit met weenende oogen.
‘Het was haar,’ zeide zij, ‘onmoogelijk langer wijn te drinken; zij
waren in den voorledenen nacht beide bijna versmacht, en hadden,
om niet van dorst te sterven, zich van een weinig water meester
gemaakt, en er een kleine en groote callabas mede aangevuld, de eerste
hadden zij leêg gedronken, en de andere in een pittié of sluitmand
bewaard.’
Ik vond de callabas, doch zij was zoo goed als leeg. Uit vrees van
verrascht of ontdekt te worden, hadden zij in den haast vergeeten de
stop er op te doen. Ongelukkiglijk was die omgevallen, en dit voor ons
zoo kostelijk vocht was er uitgeloopen en verspild.
Welk een verlies; het ergerde mij meêr dan den diefstal zelve. Ik had
mij aan die vrouwlieden kunnen vergrijpen.
Maar wat zoude het mij ook gebaat hebben? het verloorene was er
toch niet door weder te krijgen. Hoe meêr getier ik er over maakte,
hoe moedeloozer het volk zoude worden. Het was hoogst noodzaakelijk,
om aan hetzelve onzen gevaarlijken toestand zoo min moogelijk te
ontdekken. Ik moest veinzen, met bedaardheid te werk gaan, en de
spijt en het verdriet dat ik er over gevoelde, opkroppen.
De misdaad was zeker groot; doch het waren vrouwen! wat straffe
konde ik hen opleggen? Hoe ligt waren zij te verontschuldigen; ik had
in haare plaats moogelijk het zelfde gedaan.
Dat zij van dorst versmachteden, behoefden zij niet te zeggen, ik wilde
het heel wel gelooven, en voelde het aan mij zelve. Op deze
onafzienlijke watervlakte, die door het geringste windje niet beroerd
wierd; waar de brandende zonnestraalen bijna lijnregt op ons
nederdaalden, hadden zij niets om hunnen onlijdelijken dorst te
lesschen, dan wijn, dien zij te vooren nooit hadden gedronken, en nu
niet dan met de grootste walging en tegenzin gebruikten, en die hen
in stede van te verfrisschen, nog meer verhittede. Zij hadden dus,
zonder regt te weeten wat vermeerdering van ramp zij op haar zelve,
en ons allen bragten, de verzoeking niet kunnen wederstaan. Waartoe
is een mensch in deze schrikkelijke omstandigheden niet in staat? hij
zoude om één dronk water een moord kunnen begaan. Ach! die eens
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de onbeschrijfelijke kwaal van eenen langduurigen dorst in eene heete
luchtstreek heeft geleeden, kan hier van het best oordeelen. Men moet
dit zelfs ondervonden hebben.
Het was mij dus onmoogelijk om deze arme schepzels te laaten
geeselen, hoe zeer de graaf er mij toe noopte. Moogelijk zocht hij hier
door zijn peis wederom met het volk te maaken.
Wat een afgrijselijk schouwspel zoude dit buitendien voor ons alle,
en voor mij in het bijzonder, geweest zijn; hoe treurig en neêrslagtig
zoude ons dit gemaakt hebben! het gillen en kermen van deze twee
jonge meisjes, waar van de oudste niet boven de 18 jaaren oud was,
had ik onmoogelijk kunnen aanhooren, het had ons alle onzen nog
overigen moed benomen. En dan, wie zoude de beul hebben willen
zijn?
Ik vergenoegde mij, alleenlijk haar een paar scheldwoorden naar het
hoofd te werpen, en deed haar eenige bedreigingen; als bij voorbeeld:
het was hun geluk dat wij ons zoo digt bij land bevonden, zij hadden
anderszins eene zwaare straffe verdiend, enz.
‘Mijne vrienden!’ zeide ik, hierop mij met een gedwongen lach tot de
roeijers keerende, ‘het kwaad is niet heel groot, op zijn ergst genomen,
zult gij u dezen avond zonder drinken moeten behelpen; morgen zijn
wij gewis te Caïtz, het kan volstrekt niet missen.’
Deze verzekering was echter op niets gegrond; er was zoo goed als
geen de minste waarschijnelijkheid, dat wij des anderendaags den
Ceilonschen wal zouden bereiken. Ik had dit alleen gezegd om hun
moed inte-boezemen, en hunne gedachten van onzen zorgelijken
toestand, en het verlies van het water afteleiden, en op vertroostender
voorwerpen te doen vestigen.
Doch nog geen uur daarna begon ik zelfs te gelooven, dat mijne
voorspelling zoude kunnen bewaarheid worden. Ik zag tot mijne
onuitspreekelijke blijdschap wolken in het noorden, achter den
gezichteinder, opkomen, de eerste die ik nog sedert ons vertrek van
Tranquebaar had gezien.
‘Ziet gij nu wel,’ zeide ik, ‘dat ik u de waarheid heb gezegd. Wij
krijgen nog heden wind, en nog daarenboven een goeden wind. Eene
frissche koelte van 6 of 7 uuren, en wij zijn uit den nood.’
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Onder deze gebeurtenissen was de helft van den dag verstreeken. Zij
zouden nu hun armzalig maal neemen; moogelijk het laatste van hun
leven. De tandel deelde het nog overgebleevene water onder hen uit.
Het was naauwelijks toereikende om er hunne rijst mede te
bevochtigen.
‘Tannie achu!’ 1 zeide hij met een zucht; die woorden doorsneeden
mij het hart. Niemand sprak, elk zag voor zich neder. Ik wilde hen
iets vertroostends zeggen, ‘Tambrané Santossam!’ 2 was al wat zij mij
antwoordden. Ik verstond hen; zij gaven zich aan hun noodlot, of
liever aan de wanhoop over, voortaan moest ik geen staat meêr op
hen maaken. Tegen mijne verwachting namen zij echter stilzwijgend
de riemen weder op.
De avond kwam, en - geen wind. Men verbeelde zich mijne angst, de
stilte bleef voortduuren.
Tot nog toe, hadden wij, voort na zonnen ondergang, altijd een klein
koeltje gehad, dat ons gemeenelijk tot het aanbreeken van den dag
bij bleef; en genoegzaam scheen om den stroom het hoofd te kunnen
bieden, zonder dat er behoefde geroeid te worden; doch dit zelfs had
ons nu verlaaten, de eenigste troost die ons nog was bijgebleeven,
waren wij nu ook kwijt. Ik voorzag dat deze nacht ons lot zoude
beslissen 1 .
De roeijers scheenen uitgeput te zijn van vermoeidheid. Zij hadden
geen druppel water meer om de rijst door te krijgen, 2 en moesten dus
bij het drinken ook het eeten opgeeven. Het schrikkelijk vooruitzicht
van honger en dorst te moeten sterven, zoude wel stouter lieden dan
deze arme Malabaaren hebben doen sidderen, geen wonder dan, dat
het op hunne zwakke zielen al zijne uitwerking had. Zij zagen zich
1
2

1

2

Het water is op.
Tambrané Santossam, betekent Gods wille geschiede. De Hindous en Malabaaren
gelooven een noodlot (Bidhata). Al het geen ieder mensch in deze wereld moet
overkomen en gebeuren, en dat hij niet kan ontgaan, werd hem volgens hun
gevoelen door evengemelden God Bidhata, terstond na zijne geboorte op den
hoofdschedel geschreeven; Tambrané Santossam, wilde dus in dit geval zoo veel
zeggen, als ik geef mij aan mijn noodlot over - het is onvermijdelijk, of wat ik er
ook tegen mag doen, is te vergeefsch.
Ik herinnerde mij het ongelukkig lot, dat bij mijn tijd te Nagapatnam aan twee
passagiers, die naar Europa stonden te vertrekken, te beurt viel. Zij hadden zich
des avonds laat in een chialeng met twee roeijers en een tandel, aan boord van
hun schip willen begeeven, dat zeilree op de buiten reede ten anker lag. Onder
weg overviel hen een sterke wind, en regenbui; door de opgekomene duisternis
misten zij het schip, en de wind, die den geheelen nacht aanhield, en ongelukkiglijk
van de landzijde kwam, had hen wegens de vermoeidheid der roeijers, de nadering
van hetzelve onmoogelijk gemaakt, de stroom uit de Manaarsche Golf vattede
hen, en zij dreeven naar zee. Zij hadden, als ligt is te denken, noch eeten, noch
een druppel water aan boord. Een vaartuig, van Pegu komende, had de chialeng
niet verre van die kust zien drijven, dezelve opgevischt, en er de lijken in gevonden,
die reeds half vergaan waren. Een dezer passagiers was een goed vriend van mij.
Men kan geen drooge rijst zonder water nederslokken, dewijl dezelve het speeksel
en de vochtigheid der keelklieren als eene spons naar zich trekt en opzuigt.
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onherstelbaar verlooren, en eene diepe moedeloosheid greep hen op
eenmaal aan.
Als hadden zij het met elkanderen afgesproken, trokken zij ten gelijken
tijd de riemen in, wikkelden zich in hunne kleedjes, en legden zich in
het vaartuig neder;

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

48
alle mijne voorstellingen, alle mijne aanmaaningen waren te
vergeefsch; zij wilden geen riemslag meêr doen. Zij weigerden zelfs
de ropijen van den graaf. Daar zij toch moesten sterven, konde hun
het geld van geen nut zijn; het was beter den dood in rust aftewachten,
dan op de roeibanken te bezwijken.
Ik bad hen nog maar dezen éénen nacht door te roeijen. Ik smeekte,
ik beloofde, ik deed aanbiedingen, ik zeide hun dat al hunnen arbeid
van den ganschen dag in minder dan een uur weder verlooren ging;
zij antwoordden mij niet.
Nu begon ik te dreigen, mogelijk dat dit iets hielp; doch mijne
dreigementen werkten even zoo min uit als mijne smeekingen, beloften
en goede woorden - zij waren volstrekt niet te beweegen.
Ik was raadeloos; wat zoude ik doen? wat zoude ik beginnen? er was
geen middel tot redding; wij werden met geweld door den stroom naar
zee terug gesleept.
Dit konde ik niet aanzien. Het was mij onmogelijk, om mij even als
mijne Malabaarsche roeijers, zoo koelbloedig en onverschillig, of liever
lafhartig, den dood over te geeven, zonder niet eerst alle poogingen
in het werk te hebben gesteld, om het leven te behouden en te redden.
Ik nam dus een riem op, plaatste de keuken-meid en tanniekaretje,
door goede woorden en beloften aan een ander, en wij begonnen met
alle magt te roeijen.
Doch het was van geen langen duur. Na eene korte poos moesten wij
het opgeeven. Mijne roeimakkers konden niet meêr, en kroopen onder
de tent, en ik had de handen vol blaâren.
Daar dreef nu het vaartuig heen; gansch in de magt van den stroom
en der deining. Nu met den steven naar de eene, dan naar de andere
zijde gekeerd. Elk sliep; zij alle waren min of meer onverschillig,
ongevoelig, of onkundig van het schrikkelijke lot dat hen wachtte. Ik
alleen kende het in alle deszelfs uitgebreidheid; ach! ik zag ijselijke
tooneelen te gemoet.
Onmogelijk kan ik beschrijven, hoe ik als toen te moede was. De
wanhoop had zich geheel van mijn hart meester gemaakt, aan middelen
tot redding behoefde ik niet te denken, er waren er volstrekt geene;
niet dan wind, of het ontmoeten van een schip, konde ons behouden,
en zoo de eerste ongunstig, of te hevig was, waren wij evenwel
verlooren.
Weenende zettede ik mij in het vaartuig neder, met het hoofd tegen
een roeibank geleund. Ik gaf mij over aan de treurigste overdenkingen.
‘Groote God!’ riep ik bij mij zelve uit, ‘wat zal er van ons worden?
welk ongelukkig lot vervolgt ons op deze reize? In een tijd dat de zee
in deze streeken door buijen, ja zelfs door stormen, meest altijd wordt
beroerd en geteisterd, is zij glad en effen als een staande poel.
Allerhande tegenspoeden en ongelukken overvallen ons; alles wat
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onzen toestand gevaarlijk kan maaken is bij ons vereenigd. Geen
levensmiddelen, geen water, een zwaar belaaden vaartuig, een
onkundige tandel, een moedeloos volk, twist, vechterijen.’
Ik dacht toen aan Anna, die reeds onpasselijk was. Ik verbeeldde mij
haar te zien, hoe zij in den brandenden dorst, en met de tong aan het
verhemelte gekleefd, spraakeloos, of in de vreeselijkste stuiptrekkingen
daar lag, hoe zij hijgde en steende, en het inwendige vuur, dat haar
verteerde, haare liefelijke wezenstrekken ontstelde.
Ik zag haar angst, haar lijden en benaauwdheid! Ik zag haar in
razernij sterven, en den laatsten snik geeven! Ik beefde voor haar,
zonder te denken dat ik zelf, dat wij alle, aan dezen harden en bitteren
dood blootgesteld waren.
Met dergelijke akelige voorstellingen pijnigde ik mij zelven, tot dat,
uitgeput van vermoeidheid, de slaap mij overviel; en schrikbeelden
van eenen anderen aard zich voor mijnen afgematten geest vertoonden.
Ik bevond mij, gansch alleen met Anna, in eene kleine boot, zonder
zeil en zonder riemen. In het midden van eene woedende en
hemelhooge zee, en in het uiterste gevaar van te vergaan. Nu eens
werden wij tot aan de wolken opgevoerd, dan daalden wij tot in den
afgrond neder. Bergen van water reezen tegen ons op, en dreigden
ons allen oogenblik te bedekken.
Deze droom was zoo natuurlijk, en stelde zich met zoo veel
wezenlijkheid mijne verbeeldingskracht te vooren; het rijzen en daalen
van de boot; het bruischen der golven; het loeijen van den storm - dat
ik van schrik eensklaps ontwaakte. Mijn hart klopte hevig, koude
zweetdruppelen bedekten mijn aangezigt. Ik was zoo verbijsterd op
het oogenblik, dat ik mijne gedachten niet konde verzamelen, en mij
bezinnen waar ik was; een sterke schok die het vaartuig gaf, bragt
mij tot mij zelve.
Ik rees schielijk overeinde; God! welke gewaarwordingen
doorstroomden mijne ziel! naauwelijks konde ik mijne oogen gelooven;
het woei eene frissche koelte uit het noorden.
Terstond wekte ik den tandel en een paar roeijers. Ik bezwoer hen
deze gelegenheid niet te laaten voorbijgaan, en het zeil met allen spoed
aanteslaan, en op te hijsen; zij lieten zich gezeggen.
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Welhaast doorsneeden wij de golven als een pijl uit een boog, dat het
schuim over ons heen spattede. Zuid zuid-oost, zoo veel ik mij naar
de sterren konde rigten, die door de overdrijvende wolken somtijds
voor een poos verborgen bleeven.
Intusschen begon de dag aantebreeken. De wind in stede van als naar
gewoonte te verflaauwen, wakkerde zelfs aan. Ik vreesde hem niet; ik
duchtte alleen de kalmte, noodlottiger voor ons dan zelfs een storm.
Met den wind had ik, zoo wel als het volk, weder moed gekregen. Zij
verdroegen den dorst die hen zeer begon te kwellen, met tamelijk
geduld. Een van hun beproefde om zeewater te drinken; doch eene
hevige braaking, die er op volgde, schrikte de anderen er van af.
Ik zocht hen door alle mogelijke drangredenen tot het nuttigen van
een weinig wijn te beweegen; doch alle mijne welspreekendheid was
te vergeefsch, zij weezen het met afgrijzen van de hand. Het scheen
mij toe, dat de dood op verre na zoo verschrikkelijk niet voor hun
was, dan het verlies van hunne caste. Dit kwam mij juist niet vreemd
voor, ik had immers te Madras genoeg blijken gezien, welke hooge
waardij zij in dezelve stelden.
Dus verliep de dag. Wij hadden fris doorgezeild, ik had niets gedaan
dan te troosten en moed in te spreeken. Nu het volk, dan Anna, die
vreeslijk mismoedig begon te worden; dan klom ik weder met den
kijker in den mast, om naar het land uit te zien. Tegen den avond,
had ik hun allen beloofd, zouden wij het vast en zeker ontdekken;
doch de avond kwam, de zon ging onder, en het zoo vaak beloofde
land, was nog nergens te vinden.
Dit echter maakte mij geenszins ongerust; dat wij het tegen den
morgen zouden bereiken, was, dacht mij, zeker; ik stelde er geen de
minste twijfel in, en had er mijn leeven voor willen te pand geeven,
dat wij ons nog voor het aanbreeken van den dag, onder den wal van
Ceilon of Chormandel zouden bevinden.
Het volk wilde echter aan mijne beloften geen oor meêr leenen, hun
vertrouwen op mij had een einde: zij leidden zich weder in een hoek
van het vaartuig bij elkanderen neder, en begonnen om hunne vrouwen
en kinderen te jammeren.
Het drong mij tot in de ziel. Wat konde ik doen om hen te vertroosten?
Geduurende ons rondzwerven op deze zee, hadden zij zich blindelings
aan mijne leiding overgegeeven. Ik was de eenigste die met hen omging,
die waakte, terwijl zij zich uitrustten, en sliepen; die hen moed
toesprak en opbeurde. Ik verstond hunne taal, en vermaakte hen met
vertellingen en sprookjes, om hunne gedachten van het gevaar, waarin
wij ons bevonden, aftetrekken; dus had ik hen geduurig bezig
gehouden, en met beloften, van het land welhaast te ontdekken,
gepaaid; van den morgen tot den avond, en van den avond stelde ik
hen weder uit tot den volgenden dag; doch alle mijne beloften kwamen
op niets uit; geen wonder dat zij op het laatst, aan mijne voorzeggingen,
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die gestadig valsch bevonden werden, niet langer geloof wilden slaan.
Wat den graaf aangaat, hij kwam bijna niet onder de tent van daan.
Hij deed niets dan zich dronken drinken en slaapen. Nooit zag ik een
man van verstand zoo zorgeloos, zoo volmaakt onverschillig, zoo ten
eenemaale ongevoelig over den toestand, waar in wij ons bevonden,
en over de gevaaren, die ons boven het hoofd zweefden.
Vergeefsch zocht ik een der roeijers te overreeden om mij in den nacht
gezelschap te houden. Het woei eene frissche koelte, ik moest iemand
hebben die op het zeil pastte, de schoot aanhaalde of vierde, en mij in
het een of ander behulpzaam was. Om het roer telkens te verlaaten,
daar toe had de chialeng te veel vaart. Eindelijk na veel bidden bleef
de tandel bij mij op.
Terwijl wij dus door de golven heen snelden, bragt ik mij de gansche
reize te binnen, om zoo veel moogelijk een bestek te maaken waar en
op welke hoogte wij ons bevonden. Ik berekende bij mij zelve de
snelheid van den stroom, en hoe veele mijlen hij ons had kunnen mede
sleepen. Ik herriep in mijne gedachten den koers die ik had gehouden,
en den weg die wij naar mijn oordeel konden hebben afgelegd, den
afstand der kust van het eiland Ceilon, of eigenlijk van Tranquebaar,
tot de noordelijkste hoek van Jaffanapatnam; alle mijne
onderzoekingen eindigden, en kwamen daar op neder, dat wij op de
hoogte van Punto Pedra moesten zijn.
In deze veronderstelling wilde ik nog maar een uur zeilen, en dan
bijdraaijen. Wij konden op klippen, of op een der baixos 1 vervallen,
en dan zouden wij evenwel den dood niet hebben kunnen ontgaan;
doch de wind begon allengs weder te verflaauwen, en tegen 4 uuren
des morgens, scheen alles aanteduiden, dat het wederom dood stil
zoude worden.
De dag zoude nu haast aanbreeken; ik wenschte deszelfs terugkomst,
en vreesde er voor ten zelfden tijd. Reeds kon ik bij de flaauwe
schemering, die de naderende dageraad langs de oostelijke kimmen
verspreid-

1

Twee zandbanken.

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

50
de, zien, dat mijne vrees, om overhoeds op het land te vervallen,
ongegrond was.
Ik had de oog en onwrikbaar gevestigd naar den kant, waar ik
oordeelde, dat hetzelve zich moest opdoen; naarmaate dat de duisternis
verdween, en het uitspanzel zich opklaarde, vermeerderde zich mijne
angst en ongerustheid. Ik was in den staat van eenen misdaadige, die
uit den mond van zijnen regter het vonnis des doods, of zijne
vergiffenis verwacht. Het hart klopte mij hoorbaar, ik konde
naauwelijks ademhaalen.
Eindelijk was het gansche firmament verlicht; er bleef geen twijfel
meer over; niets dan hemel en zee, waar ik mijne oogen wendde.
Een afgrond, die zich voor mijne voeten had geopend om mij te
verslinden, zoude mij minder schrik veroorzaakt hebben, dan deze
wreede verzekering; ik beefde van het hoofd tot de voeten als of ik de
koorts had, en de traanen rolden over mijne wangen.
Elk was met den dageraad opgestaan, in de hoop van het einde zijner
ellende te zien. Elk keek scherp met mij naar den kant, van waar ik
hun zeide, dat zich het land moest opdoen of vertoonen; in eene
pijnelijke verwachting stonden zij alle om mij heen; dan meende men
het te zien, dan wederom was het verdweenen - tot dat eindelijk de
opkomende zon hen overtuigde, dat er niets was te hoopen, en hen
geen andere keuze overbleef, dan van honger en dorst te sterven.
Nu bemerkten zij ten gelijken tijd mijne neêrslagtigheid, en de traanen,
die uit mijne oogen barstteden. Meer behoefde er niet - de uiterste
wanhoop scheen zich op eenmaal hunner te bemachtigen.
Als uit één en mond verheften zij alle te gelijk een luid jammergeklag;
de twee meiden voegden er zich met een akelig gehuil bij; zij sloegen
zich op de borst, en scheurden zich de haaren uit het hoofd, geen
bidden of dreigementen konden hen doen zwijgen.
Gansch ontsteld kwam de graaf van onder de tent ten voorschijn; dit
vreeselijk misbaar had hem uit zijnen slaap gewekt, moogelijk dacht
hij dat wij zonken; doch welhaast ontdekte hij er de oorzaak van.
Sedert ons krakeel of gevecht had hij zich stil gehouden, en zich in
het geheel niet met het bestuur van het vaartuig bemoeid; hij was niet
uit de tent gekomen, dan in de uiterste noodzaakelijkheid, en dan nog
maar voor een korte poos, en met de gelaadene pistoolen in zijn zak,
zoo groot was de vrees, die ik hem had ingeboezemd.
Nu dacht hij het gunstig oogenblik daar, om zich aan mij te wreeken,
en mij bij het volk haatelijk te maaken. Zijn tanniekaretje moest hem
dit maal weder als tolk dienen.
Niet hem, maar mij, moesten zij als de voornaamste oorzaak van hun
ongeluk aanmerken. Ik had des nachts telkens een verkeerden koers
gestuurd, en mij van het land verwijderd, in stede van het te naderen;
had men zijnen raad gevolgd, en de koers, dien hij had aangeweezen,
dan zoude men reeds lang te Jaffanapatnam zijn, en diergelijke meer;
doch men sloeg geen acht op het geen hij zeide, elk was te veel met
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zijn eigen ramp bezig, elk zag onzen staat als wanhoopig aan, alle
hoop van uitkomst en redding scheen vernietigd.
Deze onverschilligheid van het volk verbitterde hem nog meêr, en hij
trad woedend naar mij toe. ‘Waar is het land,’ riep hij uit met een
scheldnaam, ‘waar mede gij mij en deze arme menschen zoo lang hebt
gepaaid? Het voegt u wel, armzalige! om voor stuurman te ageren, en
met het leven van lieden te speelen, waar van de geringste tienmaal
beter is dan gij. Scheer u oogenblikkelijk van hier! en wacht u wel
van u weder met het vaartuig te bemoeijen, of ik schiet u als een hond
neder!’ dit zeggende gaf hij mij een stoot op de borst, en rukte het
roer uit mijne handen.
De schaamte, de droefheid van mij zoo wreedelijk vergist en bedroogen
te hebben, hadden mij zoodanig overmeesterd, dat ik geen enkel woord
konde antwoorden, of tot mijne verdediging bijbrengen. Ach! ik
geloofde nu zelfs, dat ik des nachts een verkeerden koers had gestuurd.
Spraakeloos, beteuterd en verweezen stond ik daar; onbekwaam om
te denken of te redeneeren.
Nu wendde hij het vaartuig. Op eenmaal kwam ik tot mij zelven, het
was als of een electrische slag mij door alle mijne leden schoot.
Wanhoopig vloog ik naar den mast; in een oogenblik was ik er
opgeklommen. ô God! hoe kan ik de vreugde, die ik gevoelde,
beschrijven; duidelijk zag ik de toppen der boomen zich langs den
gezichteinder uit het water verheffen; bijna viel ik van boven neder,
zoo was ik er over aangedaan.
‘Land! land!’ schreeuwde ik zoo hard ik kon, en wees met mijn hand
waar het lag. Een algemeen geroep van ‘land!’ verhefte zich in de
chialeng; elk ijlde naar den mast; elk, die klimmen konde, wilde er
zich van overtuigen.
Het volk was uitgelaaten van blijdschap. Naauwelijks was ik beneden,
of zij vielen mij te voet, en kusten mij de handen, tot zelfs de meiden
van den graaf; alle noemden mij hunnen redder.
Anna omhelsde mij tederlijk, zij weende overluid; ik zelfs weende van
vreugde; het genoegen dat ik op dat oogenblik gevoelde is niet
uittedrukken; door al het
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hartenleed, de angst en zorgen, had ik het niet te duur gekocht.
De graaf alleen was ongevoelig of hield zich zoo; hij maakte geen de
minste verschooning; hij zocht zich niet wegens zijne drift en
haastigheid bij mij te verontschuldigen; ik zag niet de geringste
blijdschap op zijn gelaat; ik meende zelfs te kunnen bemerken, dat
het hem speet, dat wij het land ontdekt hadden.
Ik konde hem nu op mijne beurt bittere waarheden hebben gezegd,
ik konde hem met de haatelijkste verwen afgemaaid hebben; doch
waar toe zoude mij deze kinderachtige wraak hebben kunnen dienen?
voor schaamte en verwijtingen was hij niet vatbaar, en van het volk,
dacht hij, had hij niets te vreezen, zoo lang hij zijne pistoolen bij zich
had.
Het behandelde hem echter nu met de uiterste verachting, niemand
sprak tegen hem, elk zag hem overdwars aan. Hij had dit, en nog veel
erger aan hun verdiend; hij had op het punt geweest om ons alle aan
eenen onvermijdelijken en harden dood over te geeven. Afgrijselijk
oogenblik! zelfs nu nog, kan ik er niet dan met huivering aan denken.
Intusschen hadden zij, zonder dat ik er hen toe aanmaande, terstond
de riemen weder opgenomen; doch de dorst had hen merkelijk
verzwakt; ik zag wel dat zij niet veel kracht konden doen, en hoewel
er nog een klein koeltje was, dat nog even het zeil vulde, vreesde ik
echter, dat het tegen den middag, als de zon hooger rees, ganschelijk
mogt verslappen - en de stroom ons op nieuw meester worden; ook
waren onze behoeften dringend, hoe eerder wij aankwamen hoe beter.
Al wat leven had moest dus mede aan de riemen. Ik, de twee meiden,
de tandel, - alles roeide. Anna stond aan het roer; wij riepen haar toe,
hoe zij moest stuuren, rechts! links! het was om te lagchen, de een
moedigde den anderen aan.
De graaf was in het begin reeds, druipstaartende, en in zich zelve
mompelende, weder onder de tent gekroopen; even als had men hem
zeer beleedigd. Hij had zich niet aan mij kunnen wreeken, zoo als hij
had gedacht; zijne onkunde, zijn wrevelige aard, zijn haatelijke
inborst, was bij het ontdekken van het land te gelijk aan den dag
gekoomen: alleen om het wreede vermaak te hebben van mij bij het
volk verachtelijk te maaken, had hij het vaartuig, met alle die er op
waren, en zich zelven, aan de zee willen prijs geeven. Welke
wonderlijke karakters vindt men toch niet onder de menschen!
Intusschen kwam het land hoe langs hoe meer van achter den
zigteinder ten voorschijn; bij elken riemslag scheen het ons te naderen.
De dreeven van palmboomen vertoonden zich reeds aan onze
verlangende oogen in hunne volle pracht, wij zagen de verhevene
kruinen, onder welker koele schaduwe wij ons haast hoopten
uitterusten! - boomgaarden, verspreidde hutten, alles lag in de
morgen-zonne! de aangenaame en verfrisschende geur der planten
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en gewassen woei reeds tot ons over. Onze harten vloogen het zoo lang
gewenschte land te gemoet.
Eindelijk! eindelijk! kwamen wij aan. Het was een eiland. Eene rij
klippen bezoomde den oever, en belette ons de nadering aan het strand,
wij moesten met onze chialeng buiten het rif blijven. Wat verder
zouden wij waarschijnelijk een bekwaamer plaats hebben gevonden;
doch hier toe had niemand lust; niemand wilde er toe verstaan, elk
was te ongeduldig, en al had het vaartuig tegen de klippen moeten
verbrijzelen - de roeijers zouden evenwel geen riemslag meêr hebben
gedaan.
Gelukkig liep er geene branding, en het was er niet diep, ‘Werp het
anker uit!’ riep ik tot den tandel; en - het anker viel.
Iedereen was opgelucht alleen de graaf zon op wraak. Onverwacht overviel hij
Haafner en bedreigde hem met zijn pistool. Haafner wist hem te overmeesteren en
niet lang daarna voer hij samen met Anna naar Jaffnapatnam.
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Ingekleurde gravure in Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa, waarop twee bedienden te
zien zijn die bemiddelde inwoners van Calcutta ter beschikking staan. De peon is een soort lijfwacht:
‘Men laat alle boodschappen aan voorname personen, of die, welke staatsie vereischen, door hen
verrigten.’ De tsjobdaar heeft eenzelfde soort functie, maar heeft minder status.
Gravure van P. Velijn naar een tekening van J. Smies.
‘De voornaamste bezigheid dezer Devedaschies is, om voor het beeld van den God, dien zij dienen
- het zij in den tempel, of in het openbaar, als hetzelve in processie door de straten wordt rondgedragen
- om te dansen, en den lof en de daden dezer Godheid te zingen.’
Ingekleurde gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure werd opgenomen
in het eerste deel van Reize in eenen palanquin.
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‘De kleeding eener Devedaschie is zeer aanlokkelijk, en bijzonder wel geschikt om eene bevallige
leest en gedaante, op het voordeeligste, te doen voorkomen. Hare gitzwarte haren, blinkende als een
spiegel, van de welriekende oliën waarmede zij dezelve smeren, hangen in eene lange en dikke vlecht,
tot verre over de middel; eene zwarte zijden kwast, in goud gezet, is aan het uiterste einde dezer vlecht
bevestigd [...].’ Ingekleurde gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure
werd opgenomen in het eerste deel van Reize in eenen palanquin.
Haafner ontmoette in een chauderie te Chiriepillie een goeder-gelukzegger die hem verlof vroeg zijn
‘Jogum te mogen lezen’. ‘Deze lieden mogen voor hun goeder geluk zeggen geen geld ontvangen,
maar wel lijnwaad en nelij of ongestampte rijst. Men geeft hun gemeenlijk eenen neusdoek, een lap
katoen, eenen tulband of iets anders, mits dat het nieuw is; want anders nemen zij het niet aan. Al wat
ze dus verkrijgen, moeten zij aan hun lijf hangen, en gedurende negen dagen met zich rond dragen,
zoodat zij er uitzien als een levendige voddenwinkel [...].’
Ingekleurde gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure werd opgenomen
in het eerste deel van Reize in eenen palanquin.
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Tijdens zijn reis langs de kust van Orixa en Coromandel in 1786 ontmoette Haafner op een feest in
het dorp Pondietpilly een schonie, of bedelmonnik. Aangezien het deze monniken verboden was om
zonder tegenprestatie om een aalmoes te vragen, waren de meesten zeer vaardig in het vertonen van
kunsten. ‘Naauwelijks waren wij geplaatst, of een man trad voor mij, maakte eenen diepen salam,
trok toen twee fluitjes, elk omtrent anderhalve span lang, uit zijn maddé (gordel), en de beide
mondstukken, ieder in een zijner neusgaten stekende, begon hij, met zeer veel kunst en gemakkelijkheid,
op dezelve te spelen. Het meest verwonderde mij, dat hij op ieder dezer fluitjes een bijzonder deuntje
blies.’ Ingekleurde gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure werd
opgenomen in het eerste deel van Reize in eenen palanquin.
Tijdens de maandenlange voettocht over Ceylon ontmoet Haafner in een verlaten Indiasche pagode
aan de rivier Calaar een brahmaan. Deze vertelt hem dat een Modeliaar, of legeraanvoerder, ooit deze
pagode had laten bouwen, uit dankbaarheid voor het feit dat hij op wonderbaarlijke wijze was gered.
‘Een Modeliaar was in dit oord door een Pambourajah, of koningsslang van eene schrikkelijke grootte,
aangevallen; in gevaar van oogenblikkelijk door haar verslonden te worden, riep hij in een kort gebed
de Godin Rhadakistna om hulp aan; hierop verscheen hem eene vrouw van wonderschoone gedaante,
met loshangende haren, waarvan zij er een uitrukte, hetwelk terstond in een zwaard veranderde,
waarmede zij de slang het hoofd afsloeg, en toen verdween.’
Ingekleurde gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure werd opgenomen
in Reize te voet door het eiland Ceilon.
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Betel is een geliefd genotsmiddel in de Indiase samenleving. ‘De Christen- of Mestiessche vrouwen,
zijn op hare betel-arkienjos, zijnde platte vierkante kistjes, van kostelijk hout, ivoor, of schildpad
gemaakt, en zwaar met massief goud of zilver beslagen, in welke zich alle de ingrediënten, tot den
betel behoorende, bevinden, zeer groots; deze arkienjos maken een voornaam deel van hare staatsie
uit, en zij laten zich dezelve overal nadragen, zelfs tot in de kerk, en het is juist daar, waar zij het
meest er mede pronken. Een slaaf en eene slavin vergezellen haar derwaarts, de eerste draagt den
zonnenscherm om haar voor hare stralen te beschutten, en de andere, zeer fraai uitgedoscht, volgt
met de arkienjo, of beteldoos, onder den arm, houdende in de eene hand het kwispidoor, en in de
andere het Gezang of Psalmboek.’
Ingekleurde gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure werd opgenomen
in het tweede deel van Reize in eenen palanquin.

Nu begaven wij ons weder aan boord van onze chialeng, alleen met
ons beiden onder de tent - niemand die ons hinderde; geen graaf, geen
tanniekaretje of keuken-meid, geen lastige getuigen, die ons wilden of
durfden bespieden, of konden begluuren!
Het eentoonige gezang der roeijers; het ploffen der riemen, het zacht
gemurmel en ruischen van het water rondom de chialeng, het
welluidend geschreeuw der houtsnippen; de stemmen van menschen,
die nu en dan van de oevers tot ons over klonken; alles boezemde eene
zachte aandoening, eenen liefelijken en streelenden wellust in. Ô Nacht!
niet voor mij te vergeeten. Rivier van Caïtz! nooit kan ik u noemen,
zonder mij te herinneren, dat het op uwe wateren was dat ik geluk
smaakte! Oogenblikken van vermaak! Uwe uitwerking op het hart
der menschen zijn duurzaam, en zoo vlugtig en snel voorbijgaande
gij ook zijn moogt, blijven uwe indrukzelen nog langer tijd in het
geheugen, dan die der droefheid en smerten. Ik vergat alle mijne
besluiten, alle mijne voorneemens, alle mijne vrees en angstige
vooruitzichten; vaderland, vrienden,- ik vergat alles, in de armen van
Anna.
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Toen wij des morgens ontwaakten, bevonden wij ons aan den
hoofdstijger van Jaffanapatnam.
Lang zou het romantisch samenzijn niet duren. Na enige maanden werd hij weer
door ‘die ongeneeslijke reislust’ bevangen.
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Zoo leefde ik nu reeds sedert eenige maanden te Jaffanapatnam, in
eene ongestoorde rust en aanhoudend vergenoegen, toen door een
onverwacht geval, op eenmaal mijne reislust in mij ontwaakte, en mij
uit de armen der liefde en des geluks scheurde.
O! die reislust is eene ongelukkige, ongeneeslijke zucht, die niet eindigt
dan met het leven, dat er vaak door verkort wordt, als men zich door
jaren, gebreken, of huisselijke omstandigheden, buiten staat bevindt
aan dezelve te voldoen: ik ben met die zucht van mijne kindschheid
af behebt geweest, zij kwelt mij zelfs nog in mijnen ouderdom, en
verbittert mij vaak menigen dag. Deze onverzadelijke nieuwsgierigheid
om alles zelf te willen onderzoeken, en deze romaneske dolle drift naar
vreemde ontmoetingen en avonturen, in hoe vele levensgevaren hebben
zij mij niet gestort, en welke verdrietelijkheden en tegenspoeden
hebben zij mij niet veroorzaakt; hoe menigmaal heb ik mij niet
daardoor ongelukkig gemaakt, of het geluk, dat ik reeds genoot, van
mij verwijderd en afgestooten!
Ik had mij, zoo als ik reeds gezegd heb, om de Engelschen te Madras
(bij welke ik krijgsgevangen was) te ontsnappen, in het uiterste
levensgevaar gewaagd, en mij in eene kleine en lekke boot, in het
midden van den stormenden mousson, op zee begeven. Na eene
aaneenschakeling van tegenspoeden kwam ik eindelijk te
Tranquebaar1. Ik stond, gedurende mijne reize van die plaats naar
de kusten van Ceilon, de uiterste ellende uit, en redde ter naauwernood
het leven. Dit had mij eenen afschrik voor alle gevaarlijke
ondernemingen behooren in te boezemen; echter in spijt van dit alles
kwam mijne oude drift welhaast weder boven, ik wilde in één woord
- mijne vermaken - Anna - het aangenaam en gelukkig leven dat ik te
Jaffanapatnam genoot - alles - wilde ik voor eene poos verlaten, om
in de onbekende en woeste wouden van Ceilon rond te zwerven.
Ja! hoe dwaas en belagchelijk dit den lezer ook moge schijnen, deze
wensch om mij onder de verscheurende en wilde dieren van dit eiland
te begeven, en dezelve (voornamelijk de olifanten) in derzelver wilden
natuurstaat te leeren kennen, was, sedert mijne aankomst te
Jaffanapatnam, dikwijls in mij opgekomen; en er waren buitendien
in deze onmetelijke bosschen, zoo vele vreemde planten, gewassen,
boomen, insek-

1

Zie lotgevallen op eene reize van Madras naar Ceilon, de beschrijving dezer
rampen behelzende.
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Kort nadat Jacob Haafner op 4 september 1809 te Amsterdam aan angina pectoris was
overleden, verscheen zijn derde boek over zijn ervaringen tijdens een voettocht in 1783
over Ceylon met drie Europeanen van Jaffnapatnam naar Colombo. Op het titelvignet is
het fort Ham-en-hiel te zien, dat op een klein eiland voor de kust van Jaffnapatnam ligt,
tussen de eilanden Amsterdam en Leijden.
Gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner.
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Plattegrond van Jaffnapatnam, eind zeventiende, begin achttiende eeuw. Haafner was
vanwege het oorlogsgeweld op het vasteland naar Ceylon gevlucht en verbleef begin
1783 samen met zijn mestiese vriendin Anna Wieder in Jaffnapatnam. Toen het schip in
de vroege morgen in Jaffnapatnam afmeerde, was Haafner verrukt van de aanblik van
de stad. ‘De zon kwam juist achter den gezichteinder te voorschijn, en Jaffanapatnam
met zijne bonte en witte huizen, lag in schilderachtige schoonheid voor mij; half omsingeld
van digt bosschaadjen, uit welker midden ontelbaare cocos- en palmboomen hunne
vorstelijke kruinen verhieven.’
ARA, Kaartenzaal VELH 619-61

ten, en duizend andere dingen, die Ceilon alleen eigen zijn, en die ik
alle wenschte te zien en te onderzoeken; ja! ik zoude gaarne tot diep
in het eiland, zelfs tot in Condé-oeda, de hoofdstad van den keizer,
hebben willen doordringen, om een land te onderzoeken, dat in de
oude Indische geschiedenissen zoo beroemd is, daar ik zoo veel van
had hooren verhalen, en daar wij hier in Europa zoo weinig voldoende
berigten van hebben. Doch er was geene de minste waarschijnlijkheid,
dat mijn wensch en verlangen ooit zouden voldaan worden. Om mij
alleen in deze onafmetelijke wouden te wagen, die de bezittingen der
Hollanders langs de kusten van die des keizers van Condé-oeda
scheiden, zoude de uiterste dwaasheid zijn geweest; ik zoude zelfs den
eersten dag in deze wildernissen verdwaald zijn, en welhaast van
honger hebben moeten vergaan, of door de monsters, die dezelve
vervullen, verscheurd zijn geworden.
De zekerheid dat geen Europeaan dwaas genoeg zoude zijn, om mij
op zulk eenen togt, zonder doel,
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zonder inzigt, zonder eenige hoop van groot voordeel, te verzetten,
was de oorzaak, dat ik er niemand van sprak, en deze reize voor mij
zoo ondoenlijk oordeelde, als eene reize naar de maan. Ik kende ook
niemand, dien ik tot zoodanig een togt geloofde in staat te zijn, en met
wien ik mij op denzelven zoude hebben durven begeven. Mijn vriend
Templijn was de eenigste man in gansch Jaffanapatnam, die tot zulk
eene onderneming in alle opzigten het beste geschikt zoude zijn
geweest; hij was sterk, onverschrokken, en tegen vermoeijenissen
gehard; doch nieuwsgierigheid naar vreemde zaken,
onderzoekings-lust naar dieren, planten, gewassen, enz. moest men
bij hem niet zoeken. Er was dus geene de minste waarschijnlijkheid,
dat hij zich om niet en zonder reden, aan ongemakken en gevaren
zoude willen blootstellen, dat hij zijnen tuin, zijn bestaan, zijne vrouw
en kinderen, zoude verlaten, om met mij deze nuttelooze en gevaarlijke
reis te ondernemen. Ik sprak er hem eens, als bij geval, over, doch hij
lachte mij helder uit, vragende of ik mijn leven moede was; - en echter
was het niemand dan hij, die mij eenigen tijd daarna tot deze reis
aanspoorde, aan dewelke ik anderzins niet verder gedacht zoude
hebben.
‘Ik ga nog wat naar onzen buurman,’ zeide ik, op eenen zekeren avond,
tot Anna, ‘om eene sigaar bij hem te rooken en een potje versche surie1
te drinken; over een klein uurtje ben ik weder terug.’
‘Gij komt juist van pas!’ riep vader Templijn, zoo dra ik in den tuin
trad, ‘ik wilde juist om u zenden; ik heb zoo even eenen brief met
goede tijding ontvangen; mijn vriend, de baas kuiper van Colombo,
schrijft mij, dat hij wegens zijn ziekelijk gestel besloten heeft, zijnen
post neder te leggen, en met de eerste schepen naar het vaderland
terug te keeren; hij heeft dit voornemen nog aan niemand
geopenbaard, en verwacht mij binnen twee maanden te Colombo, om
aldaar om dien vakanten post te solliciteren, waartoe hij mij met al
zijn vermogen en vrienden behulpzaam wil zijn; - hier is de brief lees hem zelf.’
Ik wenschte den goeden Templijn geluk met zijne aanstaande
bevordering, en raadde hem hiermede niet te dralen, maar, hoe eer
hoe liever, met eene thony of ander vaartuig, het zij compagnies wijze
of als partikulier naar Colombo te vertrekken.
‘Meent gij dat ik dwaas ben?’ - riep hij uit - ‘hoe! om de Engelschen,
die langs de gansche kust van Ceilon en Jaffanapatnam, en
voornamelijk in de straat van Manaar kruisen, in de handen te vallen!
Neen! - zoo dwaas is vader Templijn niet, ik ga over land, en twijfel
niet, of gij zult vermaak hebben mij op deze reize te verzellen.’
Hoe reiszuchtig ik ook was, had ik hier echter weinig zin in.
Ik zeide hem dat de weg van Jaffanapatnam naar Colombo, voor zoo
veel ik van verscheiden menschen gehoord had, altoos langs strand
ging, dat men onder weg niets dan armoedige dorpen en uitgeputte
1

Palmwijn
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armzalige inwoners ontmoette, en dat deze gansche reize niets konde
opleveren, hetwelk mijne nieuwgierigheid zoude kunnen voldoen, en
de onkosten van eene doelie of andol1 heen en weder, gevoegd bij die
van mijn verblijf te Colombo, welk ik alles te zamen wel op honderd
ropijen schatte, zoude kunnen vergoeden. ‘Buitendien weet gij’ voegde ik er bij -‘dat ik niet alleen ben, waar zoude ik met Anna heen?
het zoude niet raadzaam wezen die aan haar zelve over te laten.’
‘Wat Anna aangaat’ - hernam hij - ‘maak u daar niet ongerust over;
zij woont en blijft zoo lang bij mijne vrouw, tot onze terugkomst. Ook
is mijn voornemen in het geheel niet, om den ouden gewonen weg
langs het strand te nemen, ik zoude er zelf niet het geringste vermaak
in hebben. Nog minder zullen wij ons in eene andol of doelie laten
dragen: - ‘wij reizen te voet!’ - riep hij uit, mij juichende op den
schouder kloppende - ‘binnen door, hoog op in het land, door de groote
bosschen van Ceilon, zoo als gij dikwerf gewenscht hebt. Nu zult gij
uwe onderzoekingslust, en ik mijne jagtlust kunnen voldoen; wij zullen
wel gewapend, met pistolen, geweer en houwer, gaan, en nog twee of
drie Europeanen, of Mestiezen zien te krijgen, die deze reis met ons
zouden willen ondernemen; elk moet buiten dien eenige Chivia's2 in
dienst nemen, om

1

2

Eene soort van draagbaar even als een palanquin, uitgenomen dat dezelve eenen
regten in plaats van eenen krommen bamboes heeft, en geene tent, maar alleen
een stuk zeildoek van eenige ellen, dat er over heen hangt om voor de zonnestralen
te beschermen.
De Chivia's behooren tot de laagste caste onder de inboorlingen, en alhoewel zij
niet in zoodanige verachting zijn onder hunne landgenooten, als de Parriah's
onder de Malabaren van den vasten wal, worden zij echter in eenen nog
vernederender staat gehouden. De Chivia's mogen hunne hoofden met geen
lijnwaad bedekken, noch hunne oorlellen door eenige zwaarte uitrekken, hunne
vrouwen en jonge dochters mogen ook het bovenlijf niet bedekken, maar moeten
altoos met den boezem bloot gaan. Men gebruikt deze Chivia's tot den
verachtelijksten en gemeensten arbeid.
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onze levensmiddelen en andere benoodigdheden te dragen, en, dus
gewapend en toegerust, zullen wij voor geen honger, of wilde dieren
te vreezen hebben.’
Meer behoefde hij mij niet te zeggen; mijne reislust ontvlamde op
eenmaal als een smeulend vuur, dat door een windje wordt
aangeblazen, en ik gaf hem met blijdschap mijn woord, mits wij nog
een paar Europeanen konden bekomen, om ons te verzellen. [...]
Eindelijk den vierden dag liet mij mijn vriend Templijn weten, dat
hij een derden man gevonden had, George genaamd, een gewezen
soldaat van Nagapatnam, doch nu buiten dienst.
Ik was met dezen reismakker niet zeer tevreden; want die man had
twee hoofdgebreken, die hem, zoo mij dacht, tot onze onderneming
ten eenenmale ongeschikt maakten; hij was namelijk doof en daarbij
meest altijd dronken, anderzins een goed kerel, altijd vrolijk en
opgeruimd, niettegenstaande zijnen ellendigen staat, een groot
liefhebber van al wat sterken drank kan genoemd worden, een
onophoudelijke babbelaar, en de belagchelijkste en komiekste tronie
die men zich met mogelijkheid kan verbeelden; voor het overige was
hij groot en sterk, en het ontbrak hem geenszins aan moed.
Ik kende hem van Nagapatnam, waar hij als soldaat in 's compagnies
dienst was geweest, en tevens eene bakkerij had gehad. Hij was een
Straatsburger van geboorte, in welke stad hij mede bakker was
geweest. Eene reeks van wonderlijke voorvallen en
wederwaardigheden, waarvan ik den lezer welhaast iets ter loops zal
mededeelen, waren oorzaak dat hij zich hier te Jaffanapatnam bevond,
waar hij door de milddadige giften van eenige inwoners, het leven
onderhield.
Hij had ons dikwijls zijnen wensch te kennen gegeven, om naar
Colombo te gaan; en aldaar eene bakkerij op te rigten; want hij was
inderdaad een goed bakker, en tevens een kundig en ervaren kok, en
ware het niet wegens zijne ongelukkige zucht tot sterken drank
geweest, het zoude hem gewis nergens aan een ruim bestaan ontbroken
hebben.
Hoewel ik, zoo als gezegd is, weinig zin in hem als reismakker had,
liet ik mij echter van den baas Templijn overreden, die mij zeide dat
wij hem geen meer arak of sterken drank behoefden te geven, dan wij
noodig oordeelden; dat voor het overige zijne doofheid hem niet zoude
beletten ons bij te staan, wanneer wij door een wild dier mogten
aangevallen worden.
Ik gaf dus mijne toestemming, en wij lieten hem roepen. Op de eerste
voorstelling die wij hem deden, van ons te verzellen, en dat wij hem
tot Colombo in alles wilden vrij houden, was hij terstond gereed, en
ontving dezelve met de grootste blijdschap.
In het begin van hun tocht naar Colombo wandelden Haafner en zijn reisgenoten
door open terrein. Spoedig kwamen ze in een bos, waar ze achter elkaar lopend, in
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ganzepas, tussen dichte begroeiing, hun weg vervolgden. Op dat smalle pad wachtte
hen een verrassing.
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Tijdens de voettocht over Ceylon werden de reizigers overvallen door een beer. Haafner bevindt zich
in de meest benarde situatie: ‘Intusschen had ik mij, zoodra ik was gevallen, oogenblikkelijk weder
willen oprigten, om te ontvlugten, of mij te verdedigen; doch voor ik daartoe den tijd had, zag ik den
beer reeds schrikkelijk grijnzende en brommende, met opgeheven klaauwen voor mij staan, gereed
om op mij aan te vallen.’ Op het beslissende moment wordt Haafner verlost door een pistoolschot
van een tochtgenoot. Gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure werd
opgenomen in Reize te voet door het eiland Ceilon (Amsterdam, 1810).

Het pad dat wij nu volgden, en hetwelk, zoo veel ik konde opmerken,
zuid oostwaarts liep, was zoo buitengemeen smal, dat niet meer dan
één mensch er ruim in konde gaan. Zoodanige paden loopen hier en
daar door deze digte bosschen, en sommige doorkruisen het geheele
eiland; er zijn drie of vier, die tot na Condé-oeda en het binnenste van
het land leiden. Het verwonderlijkste van deze paden is, dat zij aan
weêrs zijden door eene twee mans hooge haag zijn bezet, die zoo steil,
zoo regt opgaande, en zoo effen en digt van binnen is, dat men zoude
zeggen, dat ze door menschenhanden daar geplant, en door een ervaren
tuinman gesnoeid en glad gehouden ware.
Wij hadden dit pad nog geen kwartier uurs gevolgd, toen mij een geval
ontmoette, hetwelk bijna een einde van mijn leven en reize zoude
gemaakt hebben.
Het pad was, zoo als ik gezegd heb, zeer smal; wij waren dus verpligt,
achter elkanderen te gaan, gelijk eene vlugt wilde ganzen. Mr.
d'Allemand en ik waren aan het hoofd van den troep; wij wandelden
naast elkander en waren in een diep gesprek verzonken, toen eensklaps
een beer van eene buitengewone grootte vlak voor onze voeten uit de
hegge schoot, om het pad over te steken. De digtheid van de haag had
hem zekerlijk belet ons te zien, en de snelheid van zijne vaart, ons
door den reuk ontwaar te worden.
De onverwachte nabijheid van dit monster, dat voor mijne voeten
stond, en besluiteloos scheen, of het mij aanvallen of terug keeren
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zoude, belette mij om terug te springen. Ik werd hem naauwelijks
gewaar, toen ik ook reeds, over zijnen breeden rug heen buitelende,
aan de andere zijde op den grond viel. Daar het pad ter dezer plaats
te smal was, dan dat twee menschen naast elkanderen konden gaan,
waren wij genoodzaakt geweest, in eene schuinsche rigting voort te
wandelen; dus bevond Mr. d'Allemand zich, bij de verschijning van
den beer, omtrent eene trede achter mij, waardoor hij den tijd had
gehad, zich te redden.
Intusschen had ik mij, zoodra ik was gevallen, oogenblikkelijk weder
willen oprigten, om te ontvlugten, of mij te verdedigen; doch voor ik
daartoe den tijd had, zag ik den beer reeds schrikkelijk grijzende en
brommende, met opgeheven klaauwen voor mij staan, gereed om op
mij aan te vallen. Ik was nog niet ten halve
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Ook in de jeugdeditie van Haafner's avonturen verscheen een illustratie van de ontmoeting
met de beer in de wouden van Ceylon. Deze illustratie is duidelijk geïnspireerd op de
oorspronkelijke gravure van Vinkeles. Litho Emrik & Binger.

opgerigt, toen dit verschrikkelijk gezigt mij deed verstijven, en het
mij onmogelijk maakte, mij te verroeren. Alle menschelijke hulp
scheen hier verloren, want de geringste beweging van mij of mijn volk
had den beer zijne klaauwen in mijn hoofd doen slaan, dien hij juist
daar boven hield. Hij scheen slechts al zijne krachten bijeen te
verzamelen, om des te zekerder van zijnen slag te zijn. Ik gaf reeds
mijne ziel aan God over, en verwachtte den dood met gesloten oogen.
- Op dit beslissend oogenblik hoorde ik iets voorbij mijne ooren sissen,
en een schot, dat te gelijker tijd viel, verschrikte den beer zoodanig,
dat hij, in stede van mij aan te vallen, een vreesselijk gehuil aanhief,
en door dezelfde opening in het bosch vlugtte, waardoor hij gekomen
was.
Zelden was ik zoo nabij het einde van mijn leven geweest, niet alleen
uit hoofde van den beer, die mij door een eenigen slag met zijne pooten,
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waarin zij ongeloofelijk veel kracht hebben, het hoofd had kunnen
splijten, maar voornamelijk door den kogel, dien Mr. d'Allemand met
eene bevende hand op hem had afgeschoten, en dien ik digt voorbij
mijne ooren had hooren snorren. Dit pistoolschot was het echter, dat
mij het leven redde; want hoewel mijne andere reismakkers, en de
koelies, die eenige treden achter ons waren, terstond tot mijne hulp
kwamen toeschieten, zoude dit den doodelijken slag slechts verhaast
hebben. Ook was het een geluk, dat de beer niet door het schot was
getroffen geweest; want in dat geval zoude hij mij, in zijne woede of
val, evenwel door eene stuiptrekkende beweging van een gereten
hebben.
Terwijl men mij geluk wenschte, de ruwe omhelzingen van dezen
ruigen heer zoo gelukkig ontsnapt te zijn, deed de bakker zijn best,
om door de haag te kruipen, ten einde den beer, die hij geloofde dat
zich nog in de nabijheid bevond, met zijne bloote sabel aan te randen.
Na verscheidene vruchtelooze pogingen, ziende dat het hem onmogelijk
was, door de haag te dringen, wegens de doornen, wilde hij ons ten
minste, zoo hij zeide, een onfeilbaar middel aanwijzen, om het wreedste
en stoutste dier op de vlugt te jagen. Hij nam te dien einde zijnen hoed
tusschen de tanden, liep op handen en voeten, en begon zoodanig te
brullen en te huilen, verzeld van zulke wonderlijke sprongen, dat wij
allen in lagchen uitschaterden, en zijne grappen ons wederom in eene
vrolijke geestgesteldheid bragten.
Dewijl het pad slangswijze door het bosch liep, en wij dus niet ver
voor ons uit konden zien, was het mogelijk dat ons weder een dergelijk
geval gebeurde, daar ons slechts een olifant, of ander wild dier, be-
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Wanneer het reisgezelschap Colombo, de plaats van bestemming heeft bereikt, onderneemt
Haafner nog enkele nieuwe zwerftochten. Tijdens één van die tochten staat hij plotseling
oog in oog met een pambourajah. ‘Zonder mij dus lang te bedenken, of de gevaren, de
vermoeijenissen en hagchelijke toestand te overwegen waaraan ik mij ging blootstellen,
maakte ik mij reeds gereed mijn geweer en pakkaadje, dat ik ter aarde geworpen had,
weder op te nemen, toen eensklaps hetzelfde geblaas, dat mij met zoo veel overhaasting
uit het woud had doen vlugten, op nieuw mijne ooren trof - ik zie om - eene monstereuse
slang van gedrogtelijke grootte schuifelt langzaam uit het woud door dezelfde opening
die ik een oogenblik te voren met er in te dringen had gemaakt, en snijdt mij daardoor
volstrekt alle terugtogt af.’
Gravure van R. Vinkeles naar een tekening van J. Haafner. De gravure werd opgenomen
in Reize te voet door het eiland Ceilon (Amsterdam, 1810).

hoefde te ontmoeten, als wanneer aan geen uitwijken of verweren te
denken zoude zijn, zoo wel wegens de smalte van het pad, als door
deszelfs krommingen, waardoor wij onzen vijand, even als den beer,
niet dan te laat zouden gewaar worden. Om zulke onheilen, echter, in
het vervolg zoo veel mogelijk te vermijden, besloten wij onzen cimbalist
benevens twee koelies met pieken gewapend, twintig treden aan het
hoofd van onze karavane te doen vooruittrekken, ten einde ons te
waarschuwen, ingeval zij onraad bemerkten. Hierop trokken wij
geruster en met meer zekerheid voort.
Op de terugweg van Columbo naar Jaffna raakte Haafner verdwaald in het oerwoud.
Samen met een andere avonturier was hij op zoek gegaan naar een schat, die volgens
zijn reisgenoot ergens in de buurt van Colombo verborgen moest liggen. Zijn
medeschatgraver viel onderweg echter in een ravijn. Haafner was nu aan zijn lot
overgelaten en kwam oog in oog te staan met een andere oerwoudbewoner dan de
beer.
Er bleef mij dan geen ander besluit te nemen over, dan dat van de
zijde der rots in het bosch te volgen, ten einde dezelve, indien het
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mogelijk ware, om te gaan, of eene plaats te vinden die minder steil
was, en waar ik haren top zoude kunnen beklimmen; doch het zoude
mij even mogelijk geweest zijn de rots zelve door te dringen, als mij
eenen weg dwars door eene digte massa van ranken, wortels, lianen
en wilde struiken en planten te banen, die zich rondom de rots door
elkander slingerden en aan dezelve, even als de teenen om eene mand,
gehecht waren, waardoor mij de nadering, op meer dan tien treden
na, verhinderd werd. - ‘Is het mogelijk!’ riep ik met de grootste
droefheid uit, ‘dat zoo vele rampen zich zoodanig op éénen togt kunnen
vereenigen, en dat zoo vele onoverkomelijke hindernissen zich van
alle zijden kunnen vertoonen!’
Weenende van woede en spijt volgde ik den zoom van het woud, om
te zien of ik geen middel om er in te dringen konde vinden, daar ik
hoopte dat, met de rots langs te gaan, ik in het einde toch wel eene
plaats moest aantreffen waar ik haar zoude kunnen beklimmen.
Omstreeks vijftig schreden op eene zoodanige
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Dezelfde gebeurtenis werd op dezelfde manier afgebeeld in de jeugdeditie van Haafner's
avonturen.
Litho Emrik & Binger.

wijze terug gegaan zijnde, had ik het genoegen eene naauwe opening
te bemerken, door welke ik mij dan ook met veel moeite in het bosch
drong. Naauwelijks was ik er ingetreden, toen ik een schrikverwekkend
geblaas en eene ongemeene beweging in een dikken boom vernam,
dien ik eenige treden van mij af bemerkte. Met al de snelheid, daar
de vrees mij toe bekwaam maakte, vlugtte ik naar de rots, waar ik
ademloos aankwam, ik doorliep ze in haast nogmaals met mijne oogen,
doch de onmogelijkheid om hare oppervlakte te bereiken ziende, deed
de wanhoop mij plotselijk het besluit nemen van weder op mijne
voetstappen en langs het kanaal terug te keeren, tot aan de plaats
waar ik mijn reisgezel verloren had, om van daar nog eens, doch nu
zonder gezelschap, de afgrijsselijke wildernis door te trekken in welke
wij, van Chilaw komende, zoo vele gevaren en moeijelijkheden hadden
geleden. Dit wanhopig voornemen scheen mij echter op dit oogenblik
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het beste toe dat ik konde nemen, en het eenigste middel dat mij in
mijnen treurigen staat overbleef.
Zonder mij dus lang te bedenken, of de gevaren, de vermoeijenissen
en hagchelijken toestand te overwegen waaraan ik mij ging
blootstellen, maakte ik mij reeds gereed mijn geweer en pakkaadje,
dat ik ter aarde geworpen had, weder op te nemen, toen eensklaps
hetzelfde geblaas, dat mij met zoo veel overhaasting uit het woud had
doen vlugten, op nieuw mijne ooren trof - ik zie om - eene monstereuse
slang van gedrogtelijke grootte, schuifelt langzaam uit het woud, door
dezelfde opening die ik een oogenblik te voren, door er in te dringen,
had gemaakt, en snijdt mij daardoor volstrekt allen terugtogt af. Op
dit gezigt scheen de aarde zich onder mijne voeten te openen; ik geef
een naren gil: door verbaasdheid en schrik verbijsterd, wist ik niet
wat te doen; de moed en hoop begaven mij oogenblikkelijk, en mijne
verwarde en duizelige gedachten dwaalden rond, zonder zich zoo
spoedig op een voorwerp te kunnen vestigen.
- Ik stond als door den donder getroffen, en wist niet welk besluit in
zulk een hagchelijk tijdstip en in een zoo dringend gevaar te nemen waar vlugten? - waar mij verbergen? Ik zag het verschrikkelijke
monster gereed mij in te zwelgen; ik zag zijne vonkelende oogen en
door toorn gezwollen hals.
Het sneed mij volmaakt de vlugt af, en liet mij geen middel over dan
mij in het kanaal te werpen, dat zich aan mijne linkerzijde bevond;
vóór mij had ik den lijnregten wand der rots en ter regter zijde benam
mij het ondoordringelijke weefsel van ranken, lianen, enz., die zich
van de rots langs den zoom van het woud uit-
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strekten, alle hoop om van die zijde te ontsnappen. - Welk een toestand,
groote God! - Men moet zich in eene soortgelijke omstandigheid
bevonden hebben om er al de afgrijsselijkheid van te kunnen gevoelen.
Eene onoverwinnelijke besluiteloosheid hield mij in het onzekere;
doch het afschuwelijke monster zijnen breeden muil ziende opsperren
en zijnen loop verhaasten om mij te vatten, zijnde het slechts omtrent
honderd schreden meer van mij verwijderd, wierp ik mij, gelijk een
wanhopende, tegen de rots, aan die zijde waar zij in het kanaal
overhing. Ik deed een sprong van meer dan vijf voeten hoogte en even
veel afstands, om mijne handen in eene spleet te vestigen en... het
gelukte. Zonder het dreigende gevaar waarin ik mij bevond, en dat
mij de noodige krachten en behendigheid verleende, zoude ik nimmer
in staat zijn geweest een dergelijken sprong te doen. - Ik bleef eenige
oogenblikken boven den afgrond aan mijne handen hangen, voor ik
met mijne voeten eene min of meer oneffene plaats konde vinden om
ze neder te zetten, en mijne armen van de zwaarte van mijn ligchaam
te ontheffen: gedurende deze angstvolle sparteling riep ik God uit
grond van mijn hart aan, in de vrees van elk oogenblik door het
monster, dat mij vervolgde, gevat en verslonden te worden;
gelukkiglijk was hij niet van de soort die op den staart en met
opgeheven ligchaam kruipt zoo als de Naga of brilslang. - Ik deed
ongeloofelijke pogingen om mijn leven te redden. Met mij aan elke
verhevenheid, aan elken uithoek te klemmen, met mij aan elke spleet
vast te houden, gelukte het mij den rand der rots te vatten, en mij
eindelijk op hare oppervlakte te heffen.
Buiten alle bereik van het monster dat mij vervolgde, zeeg ik bijna
zonder gevoel aan den rand der rots neder - de hevige pogingen die
ik gedaan had, mijn van ontsteltenis kloppend hart, en het huiverig
denkbeeld aan het gevaar dat ik kwam te ontsnappen, benamen mij
in het eerste oogenblik bijna de ademhaling; al mijne leden beefden
en werden door stuiptrekkende bewegingen geschokt. Ik bleef eenigen
tijd in eene sprakelooze verbijstering gedompeld, die mij voor dat
oogenblik het gevoel van mijnen beklagenswaardigen toestand benam;
doch het denkbeeld dat ik alles verloren had, hetwelk mijn leven zoude
hebben kunnen verlengen, trok mij weldra uit dezen gelukkigen staat
van gevoelloosheid, en liet mij de zwaarte mijner rampen op nieuw,
in derzelver ganschen omvang, gevoelen.
Ik rigtte mij wankelende op, en mijne oogen naar de slang gewend
hebbende, zag ik haar bezig mijne rijst, die zich in een zak van
geitenvel bevond, te verslinden: na dezelve ingezwolgen te hebben,
wandelde zij, onder een schrikverwekkend geblaas, in het rond,
zweepende met haren langen staart het stuivende zand. Eindelijk
vertrok zij, en begaf zich, door dezelfde opening waardoor zij gekomen
was, weder in het woud. - Met ijzing zag ik haar gedrogtelijk ligchaam,
door geelachtige en zwartgevlakte schubben bedekt; van tijd tot tijd
verhief zij haren schrikbarenden kop; ik zag hoe zij hare knoestige
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ringen naar zich trok, verlengde en langzaam over het zand nasleepte
- zij scheen mij toe de lengte van zeventig voeten te hebben, en de
omtrek van haar ligchaam was wel tweemaal zoo dik dan het mijne.
Met eene onuitsprekelijke droefheid zag ik te zelfden tijde mijn geweer
en mijne pistolen in de diepte liggen. Zonder dit onherstelbaar verlies
zoude ik de ontmoeting der slang als eene zeer gelukkige gebeurtenis
aangemerkt hebben; - doch met dat al is het zeker, dat ik evenwel in
een zekeren zin aan haar mijn behoud te danken had; mij door haar
gedrongen en op het punt ziende van onder hare verslindende kaken
mijn leven te verliezen, zag ik mij genoodzaakt met geslotene oogen,
zonder te overwegen wat ik deed, en aan hoe groot een gevaar ik mij
blootstelde, tegen deze, naar oogenschijn onbeklimbare, rots te
springen en dezelve te bestijgen, - de vrees voor een oogenblikkelijken
dood had mij den moed en de behendigheid verleend. Nooit zoude ik
het in eene andere omstandigheid hebben durven ondernemen, het
denkbeeld alleen had mij doen beven en mij onbekwaam gemaakt om
het uit te voeren; ik zoude dus genoodzaakt geweest zijn het verwilderd
woud in te dringen dat zich aan mijne regter zijde bevond, en waar
ik waarschijnlijk nooit levende zoude uitgekomen zijn, of op mijne
voetstappen terug te keeren en op nieuw de afgrijsselijke woestenijen
door te trekken, in welke wij zoo veel geleden hadden - tegenwoordig
geheel alleen, neerslagtig en moedeloos zijnde, zoude ik wel aan al
deze gevaren ontsnapt zijn? Met eene onuitdrukkelijke ongerustheid
overzag ik de voorwerpen die mij omringden. Welk een treurig uitzigt
deed zich aan mij op! de rots op welke ik mij bevond, was een gedeelte
van eenen krans van onbestijgbare, ruwe en opeengestapelde rotsen,
die eenen verschrikkelijken afgrond omringden, in het midden van
welken het noodlottige kanaal zich om den voet der afgebrokte
rotswanden boog. Op dit gezigt, als door schrik versteend, zag ik maar
al te wel dat ik nog in lang niet aan het einde van mijn lijden was; het
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wild en woest tafereel, dat zich aan mij vertoonde, en het gebrek aan
alles wat mijn leven moest verlengen, deed mij voorzien, dat ik, meer
dan ooit, gevaar liep hetzelve te verliezen, en dat niet dan een wonder
mij konde redden.
De zon had bijna haren loop geëindigd - de hoop waarmede ik mij
vleide dat mijne verlossing mogelijk nader bij was dan ik wel dacht,
onderdrukte de weemoedige bedenkingen die in mij opstegen, en
zonder lang te overwegen wat mij te doen stond, of waarmede ik mij
in deze verschrikkelijke woestenij zoude voeden, rigtte ik mij met een
beklemd hart op en verwijderde mij, nemende den weg oostelijk, voor
zoo verre namelijk als de verwardelijk op elkander gestapelde rotsen,
tusschen welke ik mij weldra bevond, het toelieten. Zonder het
regenwater dat ik hier en daar in eenige groeven en spleten vond, en
dat mij de vrees benam om van dorst om te komen, zoude ik
ontwijfelbaar terug gekeerd en weder afgeklommen zijn, om mijn
geweer en andere noodwendigheden die ik had moeten achterlaten te
hernemen, en liever gewaagd hebben om tot Chilaw langs den ouden
weg terug te keeren, dan mij (in het gevaar om van dorst te
versmachten) in het midden van deze verschrikkelijke afgronden te
wagen.
De rigting van dit woeste oord liet mij geene keus wegens mijnen te
nemen weg over. Ik hoopte dat met de vreesselijke vallei langs te gaan,
(in den boezem van welke het kanaal zich slingerde,) ik in het einde
toch wel een uitweg of opening, waardoor ik uit deze bergen en rotsen
konde geraken, moest aantreffen; het viel mij niet zwaar te begrijpen,
dat dit ongelukkige kanaal, dat zich onophoudelijk tegen mijnen
doortogt verzette en alleenlijk scheen te bestaan om mij tot wanhoop
te brengen, niet dan een nu verloren vloed was, welkers vochtige en
slijkerige bedding de massa van dikke struiken en andere gewassen
had doen voortkomen, waarmede dezelve toen vervuld was;
desniettegenstaande wanneer ik overwoog, dat ik mij geheel alleen
tusschen deze kale en ruwe rotsen bevond, waar de minste valsche
trede mij tusschen de kloven en spleten, die zich alom bevonden, zoude
hebben doen storten en waarvan het oog de diepte niet waagde te
peilen - wanneer ik mij, zwak en door vermoeidheid overmand zag,
zonder levensmiddelen of wapenen, om mij dezelve te verschaffen, of
mij tegen de aanvallen der wilde dieren te verdedigen, aan wier genade
ik mij nu volkomen zag blootgesteld, dan bemagtigde de wanhoop
mijne ziel, en vertoonde mij de onmogelijkheid om zulk eene
opeenhoping van hinderpalen en tegenspoeden te overwinnen. - En
wie zoude in zoodanig eenen toestand den moed niet verloren hebben!
Langzaam vervorderde ik tusschen de afgebrokkelde en losse stukken
mijnen moeijelijken weg; dan eens was ik genoodzaakt te klimmen,
dan weder mij te laten glijden, somtijds zelfs was ik genoodzaakt van
de eene puntige rots op de andere te springen, in het grootste gevaar
van mij te verminken of den hals te breken, dikwerf ook moest ik
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diepe kloven en scheuren overzetten, of de rots die ik afgeklommen
was weder op nieuw beklauteren, ten einde eenen beteren doorgang
te vinden.
Bij de aannadering van den nacht zag ik naar eene geschikte plaats
om, waar ik denzelven zoude kunnen doorbrengen, en voor den regen
als anderzins beschut zijn; wat de wilde dieren aangaat, geloofde ik
het niet noodig te zijn ze te vreezen, dewijl het hun volstrekt
onmogelijk zoude geweest zijn, de minste prooi tusschen deze dorre
rotsen te vinden. Ik plaatste mij eindelijk aan den voet eener rots,
welke, door het vooruitspringen van het bovenste gedeelte, eene soort
van gewelf of grot vormde: in mijne zakken tastende, vond ik tot mijne
groote blijdschap, de tonteldoos, die ik gelukkiglijk niet bij mijne
overige pakkaadje had achter gelaten; voor ik mij dus ter neder legde
gebruikte ik de voorzorg van eenige handenvol verdroogde ranken
en dorens aan te steken, ten einde het gewormte of de insekten te
verjagen, die zich in de nabijheid der plaats, waar ik dacht te rusten,
mogten bevinden, waarna mij ter aarde werpende, met het hoofd aan
een steen geleund, liet ik eenen vrijen loop aan mijne treurige
gepeinzen en tranen.
Hoewel ten hoogste afgemat en half dood van vermoeidheid, verjoeg
echter het gedurig denken aan mijnen droevigen toestand, al de slaap
uit mijne oogen - de honger, aan welken ik mij blootgesteld zag, drukte
mij minder; het scheen dat de natuur in mij hare werkingen had
opgeschort, opdat ik mij met niets, dan met den verschrikkelijken
staat waarin ik mij bevond, zoude bezig houden; gelukkig nog voor
dat oogenblik, dat ik den prikkel van deze laatste nooddruft niet
gevoelde, ik had niets meer om denzelven te voldoen; ik vond niets
eetbaars op deze woeste bergen; - geen levend wezen had zich aan
mijne oogen vertoond, uitgenomen de arenden die boven mijn hoofd
zweefden, en vaak met de snelheid des bliksems nederschoten, om
eenige kleine grijze slangen en hagedisjes te vatten, die hier en daar,
al hijgende, langs de scherpe kanten der rotsen rondkropen.
Met het hoofd op de hand geleund, was ik geheel en
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al in de droefgeestige denkbeelden verzonken, die deze afgrijsselijke
eenzaamheid in mijne ontstelde ziel deden geboren worden - de maan
gaf een flaauw licht van achter de wolken, die haar bedekten en met
snelheid voort jaagden; van tijd tot tijd dreef zij dezelve uit een, en
vertoonde zich in al haren glans, doch zich een oogenblik daarna weder
achter hare vale gordijn terug trekkende, diende zij slechts om het
akelige van dit oord te vermeerderen. - Eene doodsche stilte heerschte
rondom mij; uitgenomen een dof gerucht, hetwelk uit den boezem der
vallei of afgrond onder mij scheen voort te komen, vernam ik niet het
minste geluid dat tot een levend wezen behoorde, zelfs niet dat der
nachtuilen - mijn verwarde en verbijsterde geest vestigde zich dan
eens op de reusachtige en wonderlijke gedaanten, die de schaduwen
der rotsen aan mij vertoonden, dan weder op Anna, wier aandenken
mij een onbeschrijfelijk harteleed veroorzaakte. ‘Helaas!’ riep ik uit,
‘ik zal haar waarschijnlijk nooit weder zien, dit teeder voorwerp
mijner liefde: tusschen deze kale rotsen dolende zal ik welhaast onder
de vereenigde slagen van den honger, der vermoeijenis en der wanhoop
bezwijken - te vergeefs zal mijne geliefde mij van dag tot dag wachten;
te vergeefs zal zij mij van den kuiper terug eischen; hij heeft al wat
hem mogelijk was gedaan, om mij van deze ongelukkige onderneming
af te trekken; mij zelven alleen heb ik de rampen, die mij nu zoo zeer
benaauwen, en die ik mij alle door mijne ligtgeloovigheid en dwaze
reislust zoo roekeloos berokkend heb, te wijten. - Doch ik ben er genoeg
voor gestraft! Mogelijk nog twee dagen en het overblijfsel van mijn
ellendig aanzijn is de prooi der roofvogels en insekten: - onbetreurd
zal mijn ligchaam vergaan en de ontstelde ziel deszelfs banden
verbreken om uit haren treurigen kerker te ontsnappen; mijne door
de brandende zon uitgedroogde beenderen, zullen dengenen met ijzing
vervullen, dien het toeval of het ongeluk in dit woeste en verlatene
oord mogt voeren.’ - Door soortgelijke klagten en droefgeestige
denkbeelden, martelde ik gedurig mijnen geest af; mijne zoo
onophoudelijk geschokte ziel was in eenen gedurigen staat van onrust
en schrik.
Het mag omtrent middernacht geweest zijn, toen ik op eens uit mijne
treurige mijmeringen getrokken werd, door een geluid als dat van het
blaffen van honden, van tijd tot tijd verzeld met doffe en holle toonen,
die van den berg schenen voort te komen, welke zich aan de overzijde
van het kanaal bevond. Vóór ik nog mijne gedachten konde
bijeenbrengen, om te oordeelen wat het konde zijn, vernam ik hetzelfde
geluid achter mij, doch op eenen geruimen afstand: ik meende
duidelijk de stemmen van verscheidene personen te vernemen, die
luidkeels en schaterend lachten; hetgeen een onbeschrijfelijk naar
contrast met het stille van den nacht en de vorige eenzaamheid en
doodsche stilte des oords maakte. Dit geluid duurde eenige minuten,
en scheen dan snellijk te naderen en zich dan weder even zoo snel te
verwijderen. - Ik stond van mijne zitplaats op. Eene plotselijke rilling
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doorliep al mijne leden, en met een van angst kloppend hart, luisterde
ik toe; uit de wijde verte klonken in vliegende haast de blaffende
toonen door de diepe stilte van den nacht, en werden beantwoord door
de echo der naburige rotsen - nu heerschte wederom de akeligste stilte
rondom mij. - Op eens hoorde ik, achter de rots waar ik mij bevond,
duidelijk een naren en weêrgalmenden gil geven. Het bloed stolde in
mijne aderen; ik konde het onmogelijk langer uithouden. ‘Ik moet
zien wat het is’ - zeide ik in mij zelven - ‘al ware het de duivel in
persoon.’ Ik wapende mij hierop met eenen grooten steen, en stortte
half wanhopig uit mijne grot of verblijfplaats. Op hetzelfde oogenblik
kwam van achter eene, geene tien treden van mij verwijderde, rots,
zulk een mengsel van vreemde toonen voort, zoo valsch, doordringend,
afgrijsselijk en ongemeen, dat ik met mijne vingers in de ooren, van
ijzing en schrik doordrongen, en doodelijk door dit helsch rumoer
ontsteld, met zoo veel overhaasting in mijne grot terug snelde, dat ik
mij het hoofd, tegen een uitstek der rots, bijna aan stukken liep. - Het
bloed langs mijn aangezigt gudsende, trok ik mij, bevende gelijk een
blad, in den verwijderdsten hoek terug.
Ik geloof niet aan spoken of verschijningen, noch ben vreesachtig of
ligt vervaard; indien ik het geweest ware zoude ik zekerlijk niet
gewaagd hebben mijn gezelschap en reismakkers te verlaten, en het
woestste en eenzaamste gedeelte, mogelijk van het geheele eiland, te
doorkuisen; reeds aan deze nare en treurige oorden gewoon, vreesde
ik niets meer dan de wilde dieren. - Degenen die bij het lezen van dit
waarachtig voorval met een glimlach den neus en de schouders
optrekken, mij van lafhartigheid en belagchelijke vrees
beschuldigende, dezen hunnen moed en houding zoude ik in eene
soortgelijke gelegenheid wel eens willen zien. Ik meen hierdoor niet
te zeggen of volstrekt staande te willen houden, dat de afschuwelijke
klanken, die mij zoo veel schrik veroorzaakten, bovennatuurlijk waren;
de verlichte wereld zoude mij niet willen gelooven, ook zelfs wanneer
ik in staat ware, het met drogredenen te kunnen staven; doch ik ben
daar-
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entegen ook vastelijk verzekerd, dat geen levend wezen of bekend
schepsel, hoe ook genaamd, in staat is zulke onwelluidende, stuitende
en verschrikkelijke toonen voort te brengen.
Hetgeen mij zelf tot op dit oogenblik het wonderlijkste en
onbegrijpelijkste voorkomt, is, dat deze stemmen, geluiden, klanken
en schreeuwen (want hetgeen ik hoorde, was een mengsel van dit alles)
ieder oogenblik veranderden, en zich bij korte tusschenpoozen aan
overgestelde en ver van elkander verwijderde plaatsen deden hooren;
dan vernam ik dezelve eens in het diepste des afgronds of vallei onder
mij, dan weder een oogenblik daarna op den top des bergs.
Mijn voornemen was in den beginne, het verhaal van dit wonderlijke
voorval niet te vermelden, uit vreeze van mij in een belagchelijk licht
te stellen; doch ik heb naderhand te Jaffanapatnam, van verscheidene
geloofwaardige personen, uitgebreider en naauwkeuriger narigten,
dit wonderlijk geluid betreffende, ontvangen, en die mij op mijn
verhaal verzekerden, dat zich wel meer in de bergen en aan de oevers
der Maweliegonga vreemde stemmen deden hooren, waarvan men
geene reden konde geven, en die de Chingaleezen zich verbeeldeden
de stemmen van eenige verbannen Radsjasjah's of kwaaddoende
geesten te zijn, doch dat de Europeanen er den naam van woudduivels
aan geven1. - In het kort ik laat het aan den lezer, daarover te denken
zoo als hij verkiest.
Na dit laatste rumoer, vernam ik verder niets, uitgenomen het dof
geluid der afbrokkelende rotsstukken, die van de schuins afloopende
zijden der bergen rolden, en met groot geweld in den zich onder mij
bevindenden afgrond nederploften. Het overige gedeelte van den nacht
bragt ik in gedurige angsten en benaauwdheid door, die den slaap
verre van mijne oogleden deed vlieden - eindelijk verscheen de zoo
lang gewenschte dag en ik vervolgde mijnen moeijelijken weg.

‘A view of Calcutta, taken from Fort William’. Illustratie uit Travels in India during the years 1780,
1781, 1782 & 1783 (London, 1793) door William Hodges, die ook de tekening voor deze gravure
maakte. Haafner verbleef van 1784 tot 1786 in Calcutta - de hoofdvestiging van de Engelsen in India
- en bewonderde de stad zeer. Het fort William vond hij ‘de schoonste en ontzaggelijkste fortres buiten
Europa’.
1 In Wolff's reizen naar Ceilon wordt van hetzelfde geluid gewag gemaakt. Aant.
van den Uitgever.
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Kwitantie van de huur die Haafner - op de kwitantie vermeld als Jamas Hafner - betaalde voor zijn
kamer in Calcutta, oktober 1785. Eind 1783 was hij in Calcutta gearriveerd. Aangezien hij slecht bij
kas was, besloot Haafner de herberg waar hij bij aankomst in Calcutta zijn intrek had genomen te
verruilen voor een kamer bij ‘eenen gewezenen Hollandschen Stuurman’. Enkele weken later vond
hij een baan als boekhouder met ‘vrije tafel en inwoning’ bij de Engelsman J. Fowke.
UB Utrecht, collectie Haafner, nr. 1480

Tijdens zijn verblijf in Calcutta treurde Haafner aanvankelijk nog over zijn verbroken relatie met
Anna Wieder. Fowke, een Engelsman bij wie Haafner in dienst was als boekhouder, besloot daarom
dat Haafner zijn gedachten eens moest verzetten en liet hem een reis maken. Haafner vertrok over de
Ougly naar Chintsura voor een ‘geringe handelszaak’: ‘[...] ik stak dus eene cigaar aan en plaatste
mij buiten de tent op de plegt, ten einde ongehinderd het schoone uitzigt en de verfrissende koelte,
die over het water streek, te kunnen genieten.’
Gravure van P. Velijn naar een tekening van J. Smies en naar een ontwerp van J. Haafner. De gravure
werd opgenomen in Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa.
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Aangemoedigd door het succes van Lotgevallen en vroege zeereisen in 1820 besloot Christiaan
Matthias twee jaar later nog een deel samen te stellen uit de nagelaten papieren van zijn vader. Op
het titelvignet is te zien hoe Haafner op weg naar Calcutta de moskee en graftombe van de Moorse
heilige Bahder Saheb passeert.
Gravure van P. Velijn naar een tekening van J. Smies en naar een ontwerp van J. Haafner.

Haafner verdiepte zich tijdens zijn verblijf in Calcutta ook in de Indiase mythologie. Jaren later, terug
in Amsterdam, werkte hij aan een vertaling van het Indiase Ramayana-epos, die in 1823 door zijn
zoon Christiaan Matthias werd uitgegeven. Aangezien Jacob Haafner de vertaling niet meer had
kunnen voltooien, besloot Christiaan Matthias het werk hier en daar aan te vullen met vertalingen
van Valentijn, Dapper en anderen.
Gravure van P. Velijn naar een tekening van J. Smies.
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Q.M.R. VerHuell

Eind 1815 vertrekt Q.M.R. VerHuell met het pinkschip Aurora vanuit Den Helder naar Batavia. In
juni 1816 gaat de Aurora in Straat Soenda bij Anjer voor anker. VerHuell doet in zijn Herinneringen
van eene reis naar de Oost-Indiën uitgebreid verslag van deze zeereis. ‘Tegen den avond riep de
uitkijk van de voorbramzaling: “land vooruit!” - en erlangde van den kapitein de beloofde belooning
voor deze ontdekking. Allen aan boord hadden daar belang bij. Hier werd een boek, waarin aandachtig
gelezen werd, ter zijde geworpen; daar smeet men de stukken van het schaakbord door elkander;
verder werd het speeltuig, te midden van eene begonnen maat, nedergelegd; de vrouwen lieten naalden
en werk vallen, om naar boven te stuiven. De kreet van: “land vooruit!” had het geheele schip in rep
en roer gebragt; en weldra verdrong men zich op het voorschip, om het land onzer bestemming te
aanschouwen. Het land schemerde aan de kimmen, en wij verkenden ons nog voor den nacht.’ Aquarel
van Q.M.R. VerHuell van de Aurora voor de kust bij Anjer, Java.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161-07
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Als VerHuell in juni 1816 met het pinkschip Aurora voor de kust van Anjer in Straat Soenda voor
anker gaat, wordt het schip meteen omringd door kooplui. ‘Verscheidene kanootjes staken, met het
krieken van de dag, van den wal, en naderden ons schip. Velen waren zoo klein, dat een enkele Indiaan,
met eene roeispaan voortpagaaijende, hetzelve vulde; en echter was hij bijna bedolven, onder een
aantal pisangs, kokos, ananas, hoenders en andere levensmiddelen.’
Gravure van J. Bemme naar een tekening van VerHuell, opgenomen in het eerste deel van
Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën (Haarlem, 1835).

Na in Anjer vers drinkwater ingenomen te hebben, vertrekt de Aurora richting Batavia. ‘Een
verfrisschend landwindje begunstigde ons met het krieken van den dageraad; en weldra herkende ik
Z.M. schepen Admiraal Evertzen, de Ruyter en Amsterdam, omringd van een aantal koopvaarders.
Naderbij gekomen, begroetten wij het Nederlandsch eskader, en werden van het vlaggeschip, de
Admiraal Evertzen, bedankt, dat door het salut van eene menigte koopvaarders gevolgd werd; en,
toen wij nu ten einde van eene zevenmaandsche reize het anker in den grond lieten vallen, salueerden
wij de hoofdstad van Neêrlands Indiën.’ Aquarel van Q.M.R. VerHuell van het gezicht op de rede
van Batavia met onder andere de Aurora en de Evertzen.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161-08
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In deel 3 van de Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der Nederlandsche overzeesche
bezittingen (Leiden, 1844) van C.J. Temminck verschenen enkele platen van Q.M.R. VerHuell. De
tekening werd gemaakt tijdens VerHuells verblijf op Celebes in september 1816. Hij ging hier onder
andere op krokodillejacht in de rivier. In Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën (Haarlem,
1835) doet VerHuell verslag: ‘Wij scheepten ons in, en zakten pagaaijende, en door het avondbriesje
geholpen, de rivier af. Wij ontdekten nu eene menigte krokodillen, die wij des ochtends niet gezien
hadden. Een onzer officieren brandde een buks op een dezer dieren los, die gerust op den oever lag
te slapen, en de Indianen verzekerden, met eenen uitroep van vreugde, dat het wel getroffen was. Wij
pagaaiden naar den wal, en vonden het afzigtelijk monster, met vuil en groen bedekt, uitgestrekt
liggen, sloegen het een eind touw om den hals, en namen het op sleeptouw. [...] Op zijde van de
Evertzen gekomen, hijschten wij den krokodil over, die op het halfdek ter bezigtiging uitgestrekt
werd; doch op eens herleefde het dier, en begon vreesselijk met den staart te slaan. Alle nieuwsgierigen
stoven verschrikt uit elkander. Eindelijk door eene menigte touwen in zijne bewegingen verhinderd
vond het ondier eenen gewissen dood onder de scheepsbijl.’
Gravure/Litho van W. van Groenewoud naar een tekening van Q.M.R. VerHuell.

In 1816 keerden de Nederlanders terug in de Indonesische Archipel. Geleidelijk
droegen de Engelsen het bestuur aan de Nederlanders over. Dit verliep niet zonder
protesten en problemen. Op Sumatra hielden de Engelsen vast aan Benkoelen op de
Westkust, waar Raffles aan het bewind bleef. In de Molukken brak een opstand uit
tegen de terugkerende Nederlanders. VerHuell nam deel aan dit proces van
gezagsherstel en heeft het uitvoerig beschreven. Zijn werk is tegelijk een verslag van
een persoonlijke, vooral natuurhistorische verkenningstocht, en een beschrijving van
de wijze waarop Nederland zijn gezag oplegde aan de volken van de Archipel.
In juli 1816 vertrok VerHuell als eerste officier aan boord van de Admiraal Evertzen
met bestemming Celebes. Aan boord waren de nieuwe gouvernementscommissaris
voor Celebes en een aantal militairen voor het garnizoen in Makassar. Na een verblijf
van enkele maanden in Makassar en een kortstondig oponthoud in Soerabaja, voer
de Evertzen verder naar de Molukken om ook daar een nieuwe Nederlandse
commissaris aan land te zetten. In maart 1817 kwam Banda aan de beurt. Het was
VerHuell zelf die daar het gezag van de Britten zou overnemen. De kapitein van het
schip, tevens de ‘commissaris ter overneming van Banda’, overleed nog voordat het
eiland was bereikt. VerHuell nam het commando van het schip over. Hij vond het
heel gewichtig.
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‘Nu was ik Bevelhebber van een groot schip, en belast met eene belangrijke zending.
Ik gevoelde daar al het gewigt van, en de groote verpligtingen, die op mij rustten.
Gevoel van eer en pligt werkte met eene verdubbelde kracht op mij.‘
Bij Banda werden ze ingehaald door een koortje zingende inboorlingen: ‘Het doet
ons veel genoegen de Heren van de Compagnie te zien’, zo luidde het refrein van
hun lied. In snel tempo werden voorbereidingen getroffen voor de administratieve
machtsovername.
‘Toen deze kolonie behoorlijk overgenomen was, werd de plegtige dag bepaald,
dat de Nederlandsche vlag weder van de sterkten dezer eilanden zoude wapperen.
Op denzelven trokken reeds vroeg in den morgenstond de garnizoenen der beide
Natiën naar het plein tussen de kasteelen Nassau en Belgica; vervolgens begaven
zich de gezamenlijke Autoriteiten in staatsie naar het gemelde plein; en hier werd
de Heer Berkhoff, in naam des Konings, als Resident van Banda en onderhoorigheden,
met eede door mij als eersten Commissaris bevestigd, en de proclamatie voorgelezen.
Hierop salueerde Z.M. Schip Evertzen de Britsche vlag met 21 schoten, en werd met
een gelijk getal bedankt. De Britsche vlag ging daarna neêr, en de Nederlandsche
op, en de ter reede liggende Britsche koloniale oorlogsbrik Antelope salueerde dezelve
met 21 schoten, welke begroeting door de Evertzen en het kasteel Belgica werd
beantwoord. Vervolgens defileerden de troepen voor ons, en de plegtigheid nam een
einde.’
Nu de zaken gedaan waren brak het moment aan voor ontspanning. Met enkele
collega-officieren en voorzien van een gids en enkele dragers beklom VerHuell de
vulkaan Gunung Api:
Het was vijf ure, toen wij uit het struikgewas geraakten, en thans
opende zich aan ons oog een vreemd en ontzagverwekkend gezigt. De
geheele kegel, welke van beneden gezien, glad en effen scheen, bestond
uit eene massa van opééngestapelde lavaklippen, woest en naakt
uitkomende tegen den donkerblaauwen, door het zilveren licht der
maan beschenen, hemel. De kruin des bergs was omhuld van
zwaveldampen, zacht door den nachtwind door elkander werkende,
en door de maan als verzilverd. Nu en dan schenen er uit den krater
stralen vuur, of andere luchtverhevelingen, te schieten. Doodsche stilte
heerschte om ons heen. De oceaan verloor zich in de wolken, en de
eilanden zonken in een nevelachtig verschiet voor onze voeten weg.
Wij rustten hier een weinig uit, en namen een dronk rum en water.
Hierop weder frisschen moed vattende, ondernamen wij de
vermoeijende en gevaarvolle onderneming, om tegen de steile helling
en losse klippen op te klauteren. Vele stortten bij de minste aanraking
naar beneden, en sleepten anderen in hunnen val mede. Wij waren
derhalve verpligt, in ééne rij naast elkander op te kruipen, wilden wij
geen gevaar loopen, van, door de nederstortende rotsklompen gekwetst
te worden. Soms vertrouwden wij ons aan de grootste, en gleden met
dezelve eenige voeten naar beneden, onze scheenen en handen
schavende. Ieder schrale varenstruik, hier en daar tusschen de klippen
ingroeijende, was eene rustplaats om adem te halen, en onze monden
te verfrisschen. Wij hoorden nu de menigte lavaklippen, door ons
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klauteren losgemaakt, met een dof rommelend geruisch en eene
versnellende vaart en kracht, door het geboomte onder ons heenrollen.
Thans begonnen de kimmen eenigzins verlicht te worden. De
gezigtseinder teekende zich duidelijker tegen den hemel; en er opende
zich weldra een tooneel voor ons, zoo verheven en ontzagwekkend,
dat geen sterveling het beschrijven kan, en waarbij zelfs de gloeijende
bewoordingen van een Oostersch dichter krachteloos zijn. Vervuld
van heiligen eerbied voor de grootheid Gods, zaten wij in stille
bewondering op de lavaklompen neder. De dageraad streefde den
gloeijenden zonnewagen vooruit; en als een ontzaggelijk groot gordijn
trok hij in rozengloed over den ganschen hemel, verdoovende het
zilveren licht van de maan, en de tintelende sterren.
Hier eerst verstond ik de kracht en den verheven zin van het lied des
Koninklijken Profeets: ‘Gij zijt groot! Gij, die in 't licht U hult als in
een kleed; den Hemel spant als een gordijn, de wolken tot uw wagen
stelt;
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‘Op eene halve mijl van Goenong Apie, of den brandenden berg, genaderd, kwamen ons
een aantal fraai opgesierde Orembaays te gemoet pagaaijen. Deze dus genoemde, lange,
pijlsnelle, vaartuigen waren met dertig pagaaijers bemand; sommige met Engelsche,
andere met Nederlandsche vlaggen versierd, behalve nog eene menigte bonte standaards
en wimpels, die van hunne fraai besnedene, hoog opstekende, voor- en achterstevens
wapperden, welke bovendien met schilden, werpspiesen en andere Indiaansche
wapentuigen behangen waren. [...] Twee personen in gele zijde gekleed, met helmen en
vederbossen op het hoofd, stonden voor en achter den vlaggestok, en dansten eenen
Tjakileli, of krijgsdans. Zij hadden ieder eenen witten doek in de hand, waarmede zij, op
de maat der pagaaijen, heen en weder wuifden.’
Aquarel van Q.M.R. VerHuell van de aankomst van de Nederlandse commissarissen op
Banda Neira met de Evertzen. Op de achtergrond Kasteel Belgica.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 27

die wandelt op de vleugelen des winds!’
Snel trok het licht naar boven; - wolkjes gloeijende van goud en purper
dreven aan de kim. Nu rees de koningin van den dag uit de golven,
schoot millioenen stralen over het uitspansel, en tintelde over den
grenzenloozen oceaan, als over eene reine azure vlakte. De eilanden
dreven aan onze voeten, in zilveren dauwwolkjes gehuld. Statig
weêrgalmde het dagschot van de Evertzen, en rolde als een doffe donder
door de koele morgenlucht. Hier, op dit verheven punt, eene
opeenstapeling van barre, naakte, ontzaggelijke lavarotsen, trotsch
en dreigende ten hemel stijgende, scherp tegen het azuren gewelf
uitkomende, was het, als of wij met de geheele steile piek en het zwerk
mede dreven [...]
De zwaveldamp, welke de kruin omhulde, begon ons thans hinderlijk
te worden. De nederstortende klippen maakten een hol gerommel; de
kegel werd steiler, en uit eenige diepe spleten stegen zwaveldampen.
Wij hoorden nu en dan een dof gedruisch in het binnenste des bergs.
Eindelijk bereikten wij den rand des kraters. Onze kleederen en
schoenen waren doorgesleten en gescheurd; handen en scheenen
gewond aan de scherpe lavaklompen [...]
De laatste uitbarsting had aan de zuidzijde eene opeenstapeling van
groote rotsklompen geworpen, en
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een diep spoor langs de zijden des bergs gemaakt. Noordwaarts verheft
zich een piek van circa driehonderd voet hoog, het verhevenste punt
van den volkaan. Een mijner officieren verzelde mij door de
zwaveldampen heen naar deszelfs top, waar wij de Nederlandsche
vlag plantten.
De zuidelijke wind dreef de dikke dampen van den ingang des kraters
bij den stapel rotsen weg. De lust bekroop ons, om de diepte van nader
bij te beschouwen. Wij bonden onze zakdoeken voor neus en mond,
en daalden in den krater af. De zwavel, waarover wij gingen, maakte
een krakend geluid, even als bevroren sneeuw. Wij waren verpligt
door de hitte van den bodem, in eene gedurige beweging te blijven;
nu en dan dreunde het onder onze voeten. De rook, welke gestadig
opborrelde, kwam uit schoone, als kristal glinsterende, zwavelbuizen,
die zich allengs doorden rook vormden, en eindelijk instorteden,
waarop dan eene geheele kolom naar boven steeg. De zon deed eene
schoone uitwerking op deze blinkende zwavel. Op den rand van den
tweeden krater gekomen, zagen wij niets dan eenen heeten en zwarten
damp opstijgen.
Ik verzamelde eenige schoone stukken lava en zwavel-kristallen; doch
de lucht begon ons hevig te benaauwen, daarbij had bij den minsten
omloop van den wind de sulferdamp over ons heen gewaaid en was
verstikkend geweest.
Wij stegen derhalve weder opwaarts en verkwikten ons met een weinig
drank. Ik wil niet ontkennen, dat onze nieuwsgierigheid een roekeloos
bestaan was, daar, eenige maanden later, de geheele stapel rotsen en
een gedeelte van den rand des kraters, ter plaatse waar wij in
denzelven gegaan waren, naar beneden is gestort.
Wij rustten nu een goed half uur uit, ons verlustigende met het
beschouwen van al het verhevene, dat ons omringde. Wij wierpen
eenige zware rotsblokken naar beneden, die bliksemsnel, onder een
vervaarlijk gerommel, uit ons gezigt verdwenen.
Nu ondernamen wij de nog moeijelijker taak dan het opstijgen, het
afklimmen. Eén onzer togtgenooten werd zoodanig vervaard op het
ijzingwekkend gezigt van eene steilte van meer dan vierduizend voeten,
dat hij in eens door eene koude rilling bevangen, den te-
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‘Op eene hoogte, regt achter het kasteel Nassau, ligt de sterkte Belgica. Men weet niet,
wanneer deze gebouwd is; waarschijnlijk door de Nederlanders, na de verovering van
Neira. Het is een ouderwetsch vierkant gesticht, van vier torens voorzien, en zoo hecht
en sterk, dat de aardbeving er geene schade aan toegebragt heeft.’
Aquarel van Q.M.R. VerHuell waarop hij zelf al schetsend te zien is. Op de achtergrond
de Goenoeng Api.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 34a
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‘Ten westen van de stad [Neira] ligt het kasteel Nassau, in den jare 1610 door de
Portugezen gebouwd. Het is van vier bastions en hooge muren omgeven. Hier bevinden
zich de gebouwen, die ten tijde van de Oost-Indische Compagnie tot pakhuizen dienden,
benevens eene ruime woning voor den Resident; doch thans, door de meermalen
aangehaalde aardbeving, in eenen ellendigen toestand gebragt.’
Aquarel van Q.M.R. VerHuell met op de achtergrond de vulkaan Goenoeng Api.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 34

‘Het was vijf ure, toen wij uit het struikgewas geraakten, en thans opende zich aan ons
oog een vreemd en ontzagverwekkend gezigt. De geheele kegel, welke van beneden
gezien, glad en effen scheen, bestond uit eene massa van los opééngestapelde lavaklippen,
woest en naakt uitkomende tegen den donkerblaauwen, door het zilveren licht der maan
beschenen, hemel.’
Aquarel van Q.M.R. VerHuell van de beklimming van de Goenoeng Api.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 28
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Op 10 februari 1818 ‘beklimt’ VerHuell gezeten in een draagstoel de vulkaan van Ternate.
‘De Sultan was vriendelijk genoeg, om mij tot het doen van dezen togt behulpzaam te
zijn, en zond mij een honderdtal Alfoeren onder de bevelen van een Prins van den bloede
met eenige blekkangs, of draagstoelen, om ons te vergezellen. Eenigen waren voorzien
van dikke bamboezen, om die met water te vullen uit de onderscheiden bronnen, die van
den berg afvloeijen.’ Hier banen de Alfoeren zich een weg door het alang alang, een
hoog rietachtig gras.
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 58

rugtogt niet durfde ondernemen. Door alle onze Indianen geholpen,
geraakte hij echter gelukkig in de bosschen. De beste wijze, om van
dezen lavakegel te komen, heb ik bevonden deze te zijn: men zoekt
die groeven langs den bergrug, waar de lava-asch het fijnste is, en,
steunende op eenen bamboes, laat men zich glijden, tot dat de asch
zich tot aan de knieën verheft, en men van zelf stilstaat. Alsdan
verplaatst men zich; en op deze wijze, echter pijnlijk voor de voeten,
ben ik van den lavakegel geraakt. Eenigen mijner togtgenooten keerden
het aangezigt naar den berg, en lieten zich aldus glijden, anderen
rugwaarts met de hielen in de asch, zich met de handen voortduwende.
Onvoorzigtigheid zoude de noodlottigste gevolgen hebben; struikelen
en vallen was een zekere en ellendige dood: want waarmede zoude
men den val stuiten, daar alles los is? Gelukkig geraakten wij allen in
het struikgewas, ten uiterste vermoeid en dorstig. Onze voorraad was
geheel uitgeput; ons van boom tot boom slepende, somtijds
neêrvallende, geraakten wij bij eene kleine Indiaansche stulp, waar
wij allen op het gras nedervielen. Sommige onder ons konden geen
geluid meer geven. Daarbij was de hitte bijna ondragelijk. Een aantal
versche kokosnoten verkwikten ons; wij kwamen allengs tot ons zelve,
en daalden verder door het digte bosch af. Op den middag kwamen
wij afgemat, met gescheurde kleederen, bijna zonder schoenen, en
overal gewond, te Neira aan, alwaar men ons met verrekijkers had
gadegeslagen.
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Lang heeft onze vlag op den volkaan nog blijven wapperen, doch is
eindelijk door de sulferdampen verteerd.
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In mei keerde VerHuell terug naar Ambon. De Molukken waren inmiddels in rep en
roer. Onder aanvoering van Thomas Matulesia was een grote opstand uitgebroken.
Resident Van den Berg was met zijn gezin op Saparoea vermoord en overal waren
Nederlandse forten en versterkingen door de opstandelingen overvallen en veroverd.
Van de familie Van den Berg had alleen het zoontje de moordpartij overleefd. Een
door VerHuell op touw gezette zoekactie leidde ertoe dat het jongetje later in het
oerwoud werd gevonden. Een eerste Nederlandse militaire expeditie onder commando
van majoor Beetjes werd nog in juli van dat jaar vernietigend verslagen. Die nederlaag
kwam als een enorme schok voor de Nederlanders. Niemand had rekening gehouden
met een dergelijke smadelijke afgang. ‘De vreesselijke omstandigheden van dit
ongeval maakten een diepen indruk op ons allen. Hoe menig brave krijgsmakker was
er niet onder de klewang der opstandelingen gevallen. Men zag elkander met
weemoedige blikken sprakeloos aan. Wij konden ons geen denkbeeld maken, hoe
het mogelijk was geweest, dat zulk eene, voor de Indianen geduchte, krijgsmacht,
zoo geheel had kunnen verdelgd worden.’
Tot zijn vreugde werd ook VerHuell bij de strijd ingeschakeld. In oktober vertrok
hij met de Evertzen naar Saparoea en leidde de aanval op het eiland. Een hoofdrol
bij die strijd werd gespeeld door een van VerHuells officieren, P. Vermeulen Krieger.
Deze zou een legendarische reputatie verwerven vanwege zijn onverschrokken
optreden. Hij was geboren in 1782 en al vanaf 1796 in militaire dienst. Tussen dat
jaar en 1835 zou hij alle slagvelden van Europa (inclusief Rusland en Waterloo) en
Indonesië zien (de Molukse opstand, de opstand in Riau, de Java-oorlog en de
Padri-oorlog). Belangrijker nog is dat hij ook nadacht over hoe een Indonesische
tegenstander, die zich van guerrilla-tactieken bediende, met succes bestreden zou
kunnen worden. Hij publiceerde het eerste Nederlandse handboek voor de strijd tegen
de guerrilla: Oost-Indische oorlogen, of listen, hinderlagen en verdedigingswijze der
inlandsche volkeren.
Het is een levendig en instructief boekje dat geheel gebaseerd is op zijn
krijgservaringen en waarin ook zijn Molukse belevenissen zijn verwerkt. Hoe de
strijd op de Molukken er aan toeging wordt door VerHuell levendig geschilderd.
Des morgens van den 11den November, werd te Sierie Sorrij appel
geslagen, en een detachement ter verkenning naar de versterkte
negorijen Oelat en Ouw gezonden; doch het werd dadelijk aangevallen,
en door eene groote overmagt teruggedreven. De majoor

Meteen na overname van het gezag van de Engelsen kregen de Nederlanders op het eiland
Noessa Laut te maken met opstanden. In de vroege ochtend van de 22ste mei 1817 landden
de Nederlandse manschappen in de baai van Saparoea om de opstand te onderdrukken.
Het verzet bleek groter dan men had gedacht. VerHuell die zelf niet aanwezig was bij
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deze expeditie, tekende later de verhalen op van 'T Hooft, die als één van de weinigen
wist te ontsnappen.
‘De Adelborst 'T Hooft, met de vlag in de eene, en het zwaard in de andere vuist, stond
reeds tot aan de middel in zee, zich tegen de vijanden verdedigende. Door den vurigen
wensch gedreven, om de aan hem toevertrouwde banier, Nederlands roemvolle vlag, niet
in de handen des vijands te leveren, scheurt hij die van den stok, slaat dit voor hem heilige
pand om het lijf, en stuift in de golven.’ Tekening met gekleurd penseel van Q.M.R.
VerHuell.
Gemeentemuseum Arnhem GM 1336
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Meijer rukte terstond met honderd achttien man voorwaarts met den
kapitein Krieger, den kapitein der genie Brouwer, en den luitenant 't
Hooft bij de divisie Evertzen. Bij de eerste versperring gekomen,
werden zij door een levendig musketvuur begroet. De storm-marsch
werd geslagen, en men rukte met geveld geweer voorwaarts.
Verscheiden werden doodelijk getroffen, onder anderen de luitenant
der infanterie Richemont. De kapitein Krieger kreeg, bij het passeren
van eene traverse, een snaphaankogel langs de borst. Vier geweren
waren op eenen zeer geringen afstand op hem gerigt. Door eene groote
tegenwoordigheid van geest bood hij zijne zijde aan dit onvermijdelijk
gevaar; anders had de kogel dien verdienstelijken officier doorboord.
Zijn schietgeweer werd verbrijzeld; hij viel in de armen van den
luitenant 't Hooft, doch kwam spoedig weder tot zich zelven. Zijn hoed
en kleederen waren van verscheiden kogels doorboord.
Intusschen rukte men altoos voorwaarts, en men veroverde in korten
tijd acht steenen, en ééne, van boomstammen gemaakte, verschansing,
en stuitte tegen het steile gebergte, waaronder de negorij Ouw ligt.
Hier was men verpligt, om halt te maken. Het leger der muitelingen,
eenige duizenden sterk, omsingelde onze kleine legermagt, en hief een
vervaarlijk geschreeuw aan, onder het dansen van den krijgsdans of
tjakileli der voorvechters, schermende met hunne breede klewangs of
slagzwaarden, onder allerlei sprongen en gehuil, met de haren woest
om het hoofd zwierende. De onzen verschansten zich achter eenen
muur, en gaven bescheid aan hun levendig vuur. Velen der verwoede
Indianen vielen. De majoor Meijer zond een klein praauwtje met drie
man naar Sierie Sorrij, om de Ternataansche vloot te doen aankomen.
Aanstonds begaf zich de vijand op het strand, om dat kleine vaartuigje
aan te vallen, doch werd spoedig door de onzen verjaagd. Nadat men
één uur lang in dit ernstig gevecht geweest was, viel de dappere majoor
Meijer. Een kogel, uit een kokosboom geschoten, drong hem in den
hals, door de long en verlamde den regterarm. De jeugdige held nam
op het slagveld een aandoenlijk afscheid van zijne wapenbroeders, en
omhelsde al de officieren, hen vermanende stand te houden en te
volharden in den strijd, gaf het kommando aan den oudsten
aanwezenden officier, den kapitein Krieger, over, en werd naar boord
van de Evertzen gebragt. Het getal der gewonden en gesneuvelden nam
toe; de onvermoeide strijders werden door de officieren aangemoedigd.
De wakkere kapitein Krieger, die nu opperbevelhebber was, laafde
de afgematte manschappen, met kleine
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‘Men kan niet eer ankeren, dan tusschen den hoek van Papero en het kasteel Duurstede,
achter in de baai. Wij gingen voor den nacht aldaar ten anker, op 15 vadem, en werkten
den anderen dag zoo diep in de baai, dat het kasteel Duurstede tusschen ons en het fregat
Maria Reigersbergen inlag, en zoo na aan den wal, dat wij het kasteel beroepen konden.
Het kasteel Duurstede, door den landvoogd Schagen, in 1691 gebouwd, ligt op eene klip
van twintig voet hoogte, en heeft de gedaante van twee halve manen met flanken, die de
geheele baai bestrijken.’ Saparoea, november 1817. Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 47a
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teugen sterken drank, waarvan hij hun nu en dan iets deed opsnuiven.
Door zijn manhaftig voorbeeld aangevuurd, zwoeren zij den val van
hunnen edelen chef te wreken. Onder een driemaal: hoerah! vielen
zij op den vijand in; en het gelukte den kapitein der genie Brouwer,
om eenige woningen op het gebergte in den brand te steken, terwijl
de luitenant 't Hooft, met eenigen van de divisie Evertzen, de vlam in
de negorij Ouw stak. Het hevige vuur van den vijand begon allengskens
te verzwakken. Zij wierpen zelfs met steenen; drie Corra Corra's
kwamen nabij de plaats van het gevecht aan, medebrengende een
kistje met scherpe patronen, die ik uit voorzorg medegegeven had, en
die zeer wel te stade kwamen, alzoo de ammunitie sterk begon te
verminderen.
Ik bevond mij juist op het bivouak te Tiouw met den kapitein-luitenant
Van Schuler, toen een flankeur mij, uit naam van den kapitein Krieger,
rapport bragt van het omsingelen der onzen door de muitelingen, en
het wonden van den majoor Meijer. Ik gaf den kapitein Gezelschap,
kommandant te Tiouw, bevel, om dadelijk met honderd man naar
Ouw op te rukken, die aldaar 's avonds om negen uur aankwam; en
toen order kreeg, om met zeventig man, en den kapitein der genie
Brouwer, naar Sierie Sorrij terug te trekken, en aldaar post te vatten.
Den geheelen nacht door werd er met de muitelingen geschermutseld.
Bij deze affaire waren bij ons twee officieren, en twintig zoo
gesneuvelden als gewonden uit het gevecht gebragt.
Den daarop volgenden morgen begaf ik mij met eene gewapende sloep
naar Sierie Sorrij, een der grootste en rijkste negorijen op dit eiland,
zeer aangenaam, onder de lommer van hoog geboomte, aan de kalme
zee gelegen. Eene akelige brandlucht woei mij, aan land stappende,
tegen. De kerk was alleen bij de algemeene vernieling gespaard. Dit
sierlijk gebouw was, zoo van binnen als van buiten, verlakt en verguld.
Eenige weinige woningen waren nog in haar geheel. Velen der eilanders
hadden zich in de kerk verscholen, en de bescherming der onzen
ingeroepen tegen hunne muitende landgenooten. Onder de menigte
ontdekte ik vele vrij schoone vrouwen en meisjes; hare sneeuwwitte
tanden vermeerderden hare bevalligheid; eene zeldzaamheid in deze
gewesten, daar het gebit, of door het gebruik der sirie, of door eene
grillige mode, meestal zwart is.
Ik vond hier onze brave zeelieden in volle vrolijkheid bezig met het
koken van eene goede hoendersoep, en het braden van jonge geiten,
die zij zich, als buit op den vijand, toegeëigend hadden. Het deed mij
veel genoe-
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Op 11 november 1817 wordt er hevig gevochten bij negorij Ouw. ‘Intusschen rukte men
altoos voorwaarts, en men veroverde in korten tijd acht steenen, en ééne, van
boomstammen gemaakte, verschansing, en stuitte tegen het steile gebergte, waaronder
de negorij Ouw ligt. Hier was men verpligt, om halt te maken. Het leger der muitelingen,
eenige duizenden sterk, omsingelde onze kleine legermagt, en hief een vervaarlijk
geschreeuw aan, onder het dansen van den krijgsdans of Tjakileli der voorvechters,
schermende met hunne breede klewangs of slagzwaarden, onder allerlei sprongen en
gehuil, met de haren woest om het hoofd zwierende. De onzen verschansten zich achter
eenen muur, en gaven bescheid aan hun levendig vuur.’
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 48a
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Een pagina uit het door VerHuell, kapitein-luitenant ter-zee, bijgehouden journaal van
de Z.M. Admiraal Evertzen, 1816 - 1818. Aangezien op woensdag 12 november 1817
de belangrijkste rebellenleiders gevangen genomen werden, gingen op de schepen Evertzen
en Maria Reigersbergen de vlaggen in de top. De gevangenen, te weten ‘het opperhoofd
der muitelingen, Thomas Matulesia, het tweede hoofd, Anthonij Rhébok, en de Radja
van Tiouw, Thomas Pattywaal’ werden aan boord van de Evertzen gebracht en in de
ijzers geslagen.
Rijksarchief Gelderland, Archief VerHuell, inv.nr.45
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‘Het wedervinden van het eenig overgebleven kind van den vermoorden Resident Van
den Berg’ bij het neerleggen van de wapens op het plein van de negorij Tiouw op
Saparoea, november 1817. Aquarel van Q.M.R. VerHuell. Daniël Veelwaard maakte
naar dit voorbeeld ook een gravure die werd opgenomen in VerHuells Herinneringen
van eene reis naar de Oost-Indiën (Haarlem, 1835-1836).
Maritiem Museum Rotterdam P
2161 - 49

‘De Heer Resident De Nijs gaf den last van den Commissaris-Generaal aan Paulus Triago
te kennen, dat hij de welverdiende straf zijner muiterij tegen het wettig gezag ondergaan
zoude. Een schoolmeester trad voor, en las in het Maleitsch het Vader Ons. Korte
oogenblikken daarna was de muiterij niet meer. Toen het detachement om het ontzielde
ligchaam marcheerde, staken vele matrozen met hunne bajonetten in het lijk, onder het
uitspreken van verwenschingen tegen de moordenaars hunner kameraden. De inboorlingen
kregen verlof, om het stoffelijk overschot van hunnen Koning te begraven.’ Christin
Martha (op de voorgrond), dochter van Paulus Triago, werd weggevoerd in het fort
Beverwijk om de terechtstelling niet te hoeven zien. Noessa Laut, november 1817.
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 50
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gen, dat, in weêrwil van de allervermoeijendste dienst, onder den
invloed van de brandende hitte, de beste geest onder de geheele
legermagt heerschte.
Ook deze geheele negorij was van dikke koraalmuren doorsneden,
waarover men ons van alle kanten bestoken konde. De stoute en snelle
aanmarsch der onzen, aangevoerd door zulke, met geestdrift bezielde,
officieren, had de arme Indianen, gewoon den oorlog met meer
bezadigdheid en list te voeren, geheel overstelpt. Hard waren zij voor
hunne onbezonnenheid gestraft. Hunne woningen, en, wat voor hen
meer is, vele hunner vaartuigen waren vernield. Geheele huisgezinnen
zwierven in de bosschen rond; honderden hadden den dood gevonden;
en het is meer dan waarschijnlijk, dat deze, in de daad zachtzinnige,
volkeren het niet meer wagen zullen zich te buiten te gaan, en liever
gerust, onder de bescherming van ons gouvernement, voortaan zullen
verkiezen te leven. Van uitmuntende schietgeweren voorzien, en
steunende op eenige militaire kundigheden, onder het Britsch
gouvernement verkregen, hadden zij dwaaselijk gewaand, zich, als
een onafhankelijk volk, op hunne eilanden te kunnen handhaven.
De matrozen bragten mij hier verscheiden talismans, bij de
gesneuvelde Indianen gevonden. Sommige bestonden uit enkele
papiertjes, met vreemde karakters en trekken beteekend; anderen in
eene gedroogde oranjeschil; onrijpe pinang-noot, of andere soorten
van vruchten, in papiertjes gewikkeld, waarop spreuken, in het
Maleitsch, uit den bijbel geschreven waren; anderen, waarin een kogel
met een stukje geld. Deze bijgeloovige, zoogenaamde. Christenen
meenden zich daardoor onkwetsbaar te maken.
Tegen den avond begaf ik mij met den kapitein-luitenant Van Schuier,
kommandant van Z.M. korvet Venus, en mijne, met buksen
gewapende, groote sloep-roeijers naar het bivouak van Tiouw. Eene
talrijke bende rebellen met eene witte vredevaan kwam hunne wapens
overgeven aan den kapitein Lisnet. Hierbij bevond zich het eenig
overgebleven zoontje van den vermoorden resident Van den Berg.
Het was door eene Indiaansche vrouw in het bloedbad zijner ouders,
broeders en zusters gevonden. Het arme wichtje had zich, gedurende
deze ijzingwekkende gebeurtenis, en reeds gewond zijnde, door eene
ingave der Goddelijke Voorzienigheid stil gehouden. De wondervolle
redding van den vermaarden maarschalk De la Force, tijdens den
verschrikkelijken moordnacht van St. Bartholomeus te Parijs, schoot
mij bij het beschouwen van dit wondervol geredde kind te binnen.
Toen de moordenaars naar elders gegaan waren, had de
nieuwsgierigheid eenige der eilanders naar dit moordtooneel gelokt.
Het kind bemerkende, dat alles dood en stil om hem heen geworden
was, ligtte het bebloede hoofdje op, en zeide in het Maleitsch tegen
eene vrouw: ‘goa belong Matti’ (ik ben nog niet dood). Deze, door een
diep medelijden voor het weerlooze deerlijk gewonde kindje getroffen,
had haren man geroepen, die het opperhoofd der rebellen verzocht,
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om het kind te mogen behouden. De eerste woede der Indianen was
nu bekoeld; en onder de woorden: ‘tra verdoeli ambel itoe babi poeti’
(het kan niet schelen, neem dat witte varken), gaf hij het weesje aan
de goedhartige Indianen, die dadelijk de kwetsuren verbonden. Sedert
dien tijd, had het bij hen in het woud geleefd. Het lieve kind had alleen
een hemdje aan, en was sterk door de zon verbrand. Het regteroor
was door midden gekapt, en bovendien had het nog eenen grooten
houw over het hoofd gekregen. De Hollandsche taal was het geheel
vergeten. Ik nam het ouderlooze kind, dat omtrent zes jaren oud
scheen, bij mij aan boord, en gaf het, bij mijne terugkomst op Java,
aan zijne bloedverwanten over.
Wij bezochten bij deze gelegenheid het strand, waar de eerste expeditie,
onder wijlen den majoor Beetjes, geheel vernietigd is geworden. Op
vele plaatsen was het gras welig opgeschoten; dáár waren onze
gesneuvelde braven onder de aarde bedolven! Overal lagen nog
overblijfselen van wapens en kleedingstukken verspreid; en tegen een
boomstam stond eene Indiaansche pagaai of roeispaan, geheel met
bloed bevlekt, die ik als eene treurige herinnering medenam.
Weemoedig verlieten wij dit akelig oord, ons ten hoogste
verwonderende, dat een hoofdofficier zoo weinig doorzigt had gehad,
om zulk eene landingsplaats uit te kiezen; daar het geheele strand
geene vijf el breedte had, en geheel door digt geboomte en struikgewas
beperkt was.
Onze legermagt te Ouw zag naauwelijks den dageraad aan den hemel,
of zij geraakte wederom slaags; doch de vijand werd spoedig
verdreven. De negorij Oelat, eene prooi der vlammen geworden, werd
door de Ternatanen en Tidorezen geplunderd.
Het was dienzelfden morgen, dat er een einde kwam aan al deze
onlusten, doordien als gevangenen aan boord van de Evertzen werden
gebragt het opperhoofd der muitelingen, Thomas Matulesia, het tweede
hoofd, Anthonij Rhébok, en de Radja van Tiouw, Thomas Pattywaal.
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Bij de terechtstelling van Paulus Triago op het eiland Noessa Laut in november 1817 valt VerHuells
oog op één van de daar aanwezige Alfoeren, Alfoero Tobello, een ‘sterk en welgemaakt’ man. ‘Bij
iedere beweging van zijn krachtvol ligchaam teekende zich het spiergestel. Zijn woest voorkomen
was nog barscher door de bovenmatig lange knevels, die stijf naar boven krulden. De opslag zijner
oogen was doordringend; de lange haren, los door elkander geslingerd, staken overal door eenen
rooden, om het hoofd geslagen doek heen, waartusschen lange vederen gestoken waren. Een zeer
diep likteeken was op zijn’ eenen arm; zijne bewegingen waren vlug en statig tevens. De greep van
zijn blanke klewang, op slagzwaard, was met eenen lange vlecht bloedrood geverwd menschenhaar
versierd.’ Gravure van J. Bemme naar een tekening van VerHuell, opgenomen in het eerste deel van
Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën (Haarlem, 1835).

Op 30 december 1817 gaat VerHuell met de Evertzen vanuit Ambon op weg naar de eilanden Ternate
en Tidor, om de sultans aldaar te bedanken voor de geboden hulp bij het bedwingen van de opstand
op de Molukken. Bij zijn aankomst op Tidor wordt VerHuell groots onthaald. ‘De lijfgarde des Sultans
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was onder de wapens, in rood en wit gestreept uniform, met zwarte tulbanden, waarvan witte
vederbossen zwierden. De geharnaste mannen, even als die van Ternate uitgedost, stonden aan het
hoofd. De muzijk hief aan; en, omringd van een groot aantal Tidorezen, die zamengeschoold waren,
om ons te zien, traden wij het portaal van den dalm des Sultans binnen.’
Gravure van D. Veelwaard naar een tekening van VerHuell, opgenomen in het tweede deel van
Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën (Haarlem, 1836).
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Na twee avontuurlijke reizen met de Evertzen naar Celebes en de Molukken keert VerHuell op 9
november 1818 op de rede van Batavia terug. Terwijl de Evertzen in gereedheid wordt gebracht voor
de tocht naar Nederland maakt VerHuell enkele uitstapjes in de omgeving van Batavia. ‘Terwijl ik
in deze verrukkelijke streken met mijn vriend Baud rondwandelde, om een schilderachtig gezigtspunt
op te zoeken onder dien zuiveren hemel, en onder dien lagchenden indruk van het geheel, welke
iederen boom, plant en gewas teruggevonden wordt, met al de weelderige frischheid eener steeds
jeugdige natuur, kwamen wij aan de hooge oevers van den snelvlietenden Tjilibong. Opgetogen, zette
ik mij ter neder, en vatte de teekenpen op. Aan mijne voeten stroomde de heldere rivier, en kwam,
slingerende in eene bogt, om een heuvel, met digt geboomte en palmen overdekt, heenschieten. Hierop
lag de buitenplaats Tanjong Oost; daar tegen over, op den hoogen oever der rivier, het fraaije gebouw
van Tanjong West, omringd van een woud van kokos-boomen, welker ontelbare menigte van regt
opgaande stammen, als eene kolonnade zich uitbreidde, bekroond met de sierlijke bladkruinen dezer
palmen. Aan den voet van deze hoogten lag eene liefelijk groene weide, bedekt met talrijke grazende
kudden rundvee, hier en daar eene groep zware Tamarinde-boomen, - op den voorgrond de rijkste
Natuur, die men zich verbeelden kan.’ Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 80
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In deze Lijd maakt VerHuell ook een uitstapje naar Pondok Gedée, een uitspanning van de heer
Engelhard op de helling van de berg Méhémédon. ‘Ik was getroffen over het heerlijke tafereel, dat
zich van hier voor ons ontvouwde. Het oog weidt van deze aanmerkelijke hoogte over een groot
gedeelte des eilands, tot dat het zich in het nevelachtig verschiet verliest. Voor ons lag Buitenzorg
met zijne trotsche wandeldreven en den snellen Tjilibong. Aan de linkerhand verheft zich de
hemelhooge Sallak met zijne drie kruinen in de wolken; terwijl zijn breede voet, met bosschen en
koffijtuinen beplant, zich in eene vruchtbare vlakte verliest, met duizenderlei schakeringen van groen.’
Deze aquarel is vanuit.een andere gezichtshoek gemaakt. Op de voorgrond tekende VerHuell zichzelf,
gebogen over een vel tekenpapier. Op de grond ligt zijn vlindernetje. De twee mannen achter hem
zijn Luitenant ter Zee 't Hooft van de Evertzen en zijn vriend Baud.
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161-86

Nog twee jaar zou VerHuell door Indonesië rondzwerven alvorens weer naar ‘patria’
te vertrekken. In begin 1819 aanvaardde hij de thuisreis met de Evertzen, waarmee
hij al enkele jaren kriskras door de Archipel had gevaren. Hel schip was echter amper
nog zeewaardig. Met bezwaard gemoed begon VerHuell dan ook aan de thuisreis.
Zijn bange voorgevoelens werden inderdaad bewaarheid. In april leed de Evertzen
schipbreuk op de Indische Oceaan waarbij VerHuell een groot deel van zijn
aantekeningen en verzamelde voorwerpen verloor:
De schout bij nacht Buijskes gaf orders, om alles gereed te maken,
ten einde zee te kunnen kiezen. 's Avonds werden alle de sloepen
ingezet en geheschen. Bij het inzetten van een dezer vaartuigen brak
een de ringen, waarin het takel gehoekt was; een der matrozen viel in
zee, en verdween oogenblikkelijk. Dit treurig ongeluk scheen het
voorspook te zijn van nog grooter wederwaardigheden, die ons boven
het hoofd hingen.
Weken lang boeide ons een ongunstige wind op de reede. Alle
ochtenden, met den landwind, werd er op en neêr gewonden en de
zeilen bijgezet; doch de wind schraalde weder, en wij bleven liggen.
Eindelijk gelukte het ons, om met het eskader, bestaande uit Z.M.
schip Prins Fredrik, kapitein ter zee
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Begin maart 1819 vertrekt VerHuell van Batavia op weg naar Nederland. Door tegenwind
bleef men enkele dagen voor de kust van Anjer liggen. Er werd van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de watervoorraad aan te vullen.
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 07

Van Senden, en het fregat Maria Reigersbergen, kapitein ter zee Groot,
tot den hoek van St. Nicolaas, aan den ingang van straat Soenda te
komen. Hier bleven wij weder door tegenwind eenige dagen liggen,
en vulden onze watervaten aan met zeer goed drinkwater van den
wal.
Eindelijk werd er anker geligt. Wij laveerden straat Soenda op, en
ankerden voor Anjer. Hier wachtten ons nieuwe tegenspoeden.
Gedurende den nacht kwam er eene zware windvlaag over het hooge
gebergte, dat zich achter Anjer verheft; plotseling overviel zij ons. De
schout-bij-nacht kwam op het dek; en daar het anker, waarvoor wij
lagen, scheen door te dreggen, viel er op hoogstdeszelfs bevelen dadelijk
een tweede; doch toen het den anderen morgen op een ligten aankwam,
om eindelijk naar zee te gaan, waren alle pogingen, die wij in het werk
stelden, vruchteloos; en de beide ankers werden gekapt, en in den
steek gelaten. Of deze achter eene klip, of blind anker, gekomen waren?
genoeg, zij waren voor ons verloren, nadat wij uren lang alle middelen
uitgeput hadden, om ten minste één derzelve weder te krijgen. Wij
hadden nu met meer tegenspoeden gekampt, dan gedurende al den
tijd, dat ik het schip onder mijne bevelen had gehad, en voedden eene
gegronde hoop, dat alles overwonnen zoude zijn. In weêrwil van het
verlies van twee zware ankers, werd de steven naar zee gewend, in
gezelschap van de Maria Reigersbergen. De Prins Fredrik was eenige
dagen te voren uitgezeild. 's Nachts sukkelden wij met stilte en variable
briesjes tusschen de eilanden Slebese en Cracatao. Met den dageraad
wakkerde de koelte aan. Wij bedekten het schip met zeilen, en waren
weldra in het ruime sop; de laatste peilingen van Java werden
genomen.
Hoe meer wij ons van de eilanden verwijderden, hoe sterker zich de
zuidoostpassaat liet gevoelen. Doordien de zee dwars inkwam, werkte
het schip moeijelijk. Het fregat de Maria Reigersbergen was in ons
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kielwater. De koelte verhief zich meer en meer met hevige vlagen. Ik
merkte weldra, dat de zwakke bouw van onzen bodem hier
merkbaarder kon gadegeslagen worden, dan in de minder onstuimige
zeeën. Het geheele bovenschip haalde bij iedere zee, die dwars inkwam,
aanmerkelijk over, wanneer men een merk nam op een der dekdeelen
van het tweede dek. Hoe verontrustend mij zulks ook toescheen,
verzekerde mij een ieder aan boord, dat het schip op de uitreize even
zoo gewerkt had. Dit werken van het bovenschip was oorzaak, dat de
rusten, die steunpunten van het tuig, mede overgaven, en het tuig, bij
iedere slingering van het schip los scheen, ofschoon alles, voor het
naar zee gaan, behoorlijk aangezet was. Alle de voorzorgen, om

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

88

De terugreis naar Nederland met de Evertzen is er één van veel ongelukken. VerHuell
voelt zich vlak voor vertrek ziek en moet een ‘kwikkuur’ ondergaan. Nog voor de kust
van Batavia, bij het hijsen van de sloepen, verdwijnt een matroos in de golven. Bovendien
zit de wind niet mee, verliest men een paar ankers en maakt de Evertzen water. Uiteindelijk
lijdt men bij Diégo Garçia schipbreuk. Hier verlaat de bemanning de Evertzen. Op de
achtergrond de Amerikaanse brik The Pickering, die de bemanning van de Evertzen te
hulp kwam.
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 94a

hetzelve vast te zetten met gijns, kabeltouwen enz. door den
schout-bij-nacht bevolen, waren vruchteloos.
Het fregat reefde de marszeilen; wij lieten de onze daarentegen in top
staan, en stevenden met eene snelle vaart van den wind heen. Doch
op een avond nabij zonondergang, mij op het dek bevindende, kwam
er zulk een hevige horrel, dat ik het strijken der marszeilen beval.
Onder die manoeuvre brak de groote steng, op eene vergadering van
kwasten in het hout. Wij waren nu tien dagen in zee; en onze
tegenspoeden begonnen ernstig en akelig te worden, toen, drie dagen
later, de officier met de zoogenaamde hondewacht, van twaalf tot vier
ure 's nachts, belast, mij rapport kwam maken, dat het water bij de
pompen sterk toenam, en er reeds zes aan den gang waren. Hoe
gelukkig was het nu, dat wij de roijaalpompen van de Nassau
overgenomen hadden. Deze liet ik in gereedheid brengen. In het begin
vooronderstelde ik, dat de oorzaak van het meerdere water bij de
pompen toe te schrijven was aan lekkaadje tusschen wind en water;
doch toen, in weêrwil van alle de pompen, het water steeds aanwies,
verwittigde ik den schout-bij-nacht van den gevaarvollen toestand,
waarin wij ons bevonden. Het water nam hand over hand toe. Alles
was weldra in de weer, om de lekkaadje meester te worden; en hetgeen
de spijgaten niet konden verzwelgen, werd met putsen over boord
gemand. Met inspanning van alle krachten konden wij het gaande
houden. De passagiers werkten op hunne beurt aan de pompen. Zijne
excellentie de staatsraad Elout wilde daarvan niet verschoond zijn,
en sloeg mede handen aan het werk, sporende den ijver der
schepelingen aan. Intusschen was het fregat uit het gezigt geraakt, dat
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ons nu een troostvolle medgezel zoude geweest zijn. Wij waren meer
dan 200 zeemijlen van alle land af, en stuurden ruim heen, waardoor
het schip gemakkelijker werkte, en pogingen in het werk konden
gesteld worden, om het lek op te sporen. Op het vermoeden, dat het
voornamelijk voor in den boeg te zoeken was, beval de
schout-bij-nacht, om eenige zeilen te spekken; hetwelk bestaat in
dezelve door middel van werk, of uitgeplozen touwwerk, te dubbelen.
Deze aldus ingerigte zeilen werden door middel van kneppel-kogels
aan de hoeken vastgemaakt, voor den boeg van het schip gehangen;
doch eenig los geraakt koper scheurde dezelve spoedig aan flarden.
Niets werd echter onbeproefd gelaten, om de veege kiel boven water
te houden, die, zonder steun van voorname zeilen, sterk slingerde, en
hoe langer hoe meer uit elkander geraakte. Het was een verontrustend
gezigt, wanneer
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men zich op de koebrug, of in de bottelarij, begaf, waar de dekbalken
heen en weêr schokten, onder een gekraak en geweld, dat alles
verdoofde, en men in de vreesselijke vooronderstelling verkeerde, dat
het schip op eens kon wegzinken. Door het losraken van de inhouten,
had het tuig geene vastheid meer, en de masten zweepten over en weêr,
doordien het bovenschip met de rusten over ieder zijde medegaf. Kon
de oorzaak van den hopeloozen toestand van onzen bodem niet
toegeschreven worden, voornamelijk, aan de slechte vastmaking van
de inhouten, de zwakte van bouw, als mede aan den invloed der felle
stralen van de zon in de verzengde luchtstreken, waaraan het schip
gedurende drie jaren was blootgesteld geweest? De vochten, die zich
in den bodem, of het hol van het schip, bevinden, rijzen op, en hebben
door de broeijing eenen nadeeligen invloed op de einden der balken.
De bouten moesten derhalve door de werking van de zee op het groote
ligchaam des schips speling krijgen, dat daardoor weldra geheel uit
elkander moest geraken; iets, dat, tijdens de reparatie, onmogelijk
kon nagegaan, of gezien worden. Wij hadden bij de inspectie, waarbij
kundige zeeofficieren en constructeurs tegenwoordig waren geweest,
de inhouten ontbloot, zonder de einden der balken te kunnen zien,
alwaar het nu scheen, dat het kwaad voornamelijk aanwezig was.
Intusschen pompten wij aanhoudend door. Het vallen van den avond
en de toenemende duisternis maakten onzen toestand steeds akeliger.
Het eentoonig maatgezang der matrozen bij de pompen, om slag te
houden, het kraken en bonzen van het schip, de holle zee vermeerderde
de treurige stemming onzer zielen, en verlengde den duisteren nacht;
- ja, dwong vermoeidheid nu en dan tot den slaap, het ontwaken was
een ontzettend oogenblik! Nog duizelend van den sluimer, was de geest
nog kalm; als op eens de vreesselijke angstvolle gedachte in het hart
schoot: had ik niet, gedurende den slaap, eene prooi der golven kunnen
worden! Alsdan gevoelde men voor een oogenblik, met verdubbelde
kracht, den hagchelijken toestand, waarin wij ons bevonden,
dobberende hulpeloos op den wijden oceaan, meer dan honderd mijlen
van het naaste plekje lands. Dankbaar verhief ik mij tot God, dat Hij
in zijne grenzenlooze barmhartigheid tot nog toe ons gespaard had.
Weldra werd deze hoog ernstige indruk verstompt door de inspanning
van krachten, om de wrakke kiel boven water te houden.
Er bleef ons in dezen bijna hopeloozen toestand niets anders over, dan
het naast bij zijnde land met kracht van zeil op te loopen. Het kleine
koraal-eilandje Diégo Garçia, op 7°20′ Z.Br. en 89°8′L. beoosten de
Piek van Teneriffe, was het naaste toevlugtsoord, waar wij dan ook
den steven naar toe wendden. Gestadig dag en nacht doorpompende,
waren alle wenschen naar dat vergeten stipje in den ontzaggelijken
oceaan gerigt. Wij vertrouwden alleen op onze roijaalpompen, daar
de andere dikwijls onklaar geraakten. De nacht bleef steeds een
huiverend vooruitzigt. Mijne krachten, sedert de laatste ernstige
ongesteldheid op de reede van Batavia, nog niet herkregen hebbende,
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gevoelde ik eene sterke afmatting, en dikwijls werd ik door den slaap
op het dek in het holste van den nacht overvallen. Het eentoonig gezang
van het scheepsvolk, half naakt aan de pompen, door eene lantaarn
verlicht, waarvan de zwakke lichtstralen akelig op het water, dat over
het dek stroomde, afstraalden, wiegde als het ware mijn zwak
ligchaamsgestel in eenen doffen sluimer; doch dan werd ik spoedig
opgewekt door de komst van een der adelborsten, die van tijd tot tijd
rapport kwam brengen van den stand des waters bij de pompen, en
die dadelijk door alle de aanwezenden met eene angstvolle
nieuwsgierigheid omringd werd. Terstond daarna rees weder de
aanmoedigende kreet der officieren, om de matrozen aan te sporen.
Men sprak over niets anders, dan over den hagchelijken toestand,
waarin wij verkeerden. Elk half uur werd door den officier van de
wacht gelogd, om de vaart van onze veege kiel op te teekenen. Alles
werkte mede, om, in weêrwil dat ik mij met kracht er tegen verzette,
mijne ziel ter neder te slaan; doch, zoodra de eerste straal van het
morgenrood de kimmen verlichtte, daalde er eene nieuwe bemoediging
door Gods goedheid in mijne ziel neder. Ik dankte God, en de lange
nacht was weder voorbij. Intusschen werkte het schip hoe langer hoe
meer uit elkander, zoodat de lijfnaden opensprongen, die zooveel
mogelijk gestut werden. Eindelijk ging op den 8sten April 1819 de
vreugdegalm op: ‘Land vooruit!’ Door de flaauwe morgenschemering
heen strekte zich in de koerslijn van het schip eene lage strook lands
uit; het was het lang gewenschte Diégo Garçia. Deze uitroep gaf aan
allen een nieuw leven. Reeds schilderde zich voor den geest, hoe wij
in de kalme baai van allen kommer en zorgen zouden uitrusten. Het
was nu de elfde dag, dat wij op onze pompen gedreven hadden.
Naarmate wij het land naderden, werd het duidelijker voor onze
oogen; aangenaam met geboomte overdekt, deed het zich op. Wij
heschen vlaggen aan de toppen, en deden noodschoten. Uit de mars
werd eene brik ontdekt, welke in eene ruime baai ten anker lag. Dit
vaartuig ging weldra onder zeil, en braste, in zee geko-
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De bemanning van de Evertzen werd op het eiland Diégo Garçia aan wal gezet. VerHuell
die zich tot op het laatste moment had verzet om het schip te verlaten, verloor een groot
deel van zijn persoonlijke bezittingen. ‘Toen alles een weinig geregeld was, zonderde ik
mij af, en volgde een smal pad achter de woning des planters, dat mij door eenen kleinen
tuin in eene vlakte bragt, vervolgens in een digt bosch van zware boomen, en nu zag ik
den oceaan voor mij. Ik zette mij op eenen zwaren omgestorten boomstam neder. De zee
verhief zich voor mij met hooge dreigende golven, die schuimend nederstortten tegen
den steilen koraalrug met het geweld en geraas van den donder, en een stofregen over
het geboomte verspreidden. [...] Grootsch was het beschouwen dezer onstuimige golven.
De wind ratelde door de kokos, en suisde door de boomen. De zeevogels vlogen naar
hunne nesten onder een schel gekrijts. Alles was woest en eenzaam om mij heen, als of
er geen menschelijk wezen op dit eilandje was. Deze plotselinge verplaatsing uit het
gewoel van een schip in gevaar van te zullen vergaan, in een staat van veilige en eenzame
rust, en het woeste tafereel voor mij door de dalende zon, die nu en dan, tusschen de
zwarte regenwolken heen, de schuimende zee verlichtte, was geenszins geschikt, om
mijne nedergebogen ziel op te beuren; en thans, in mij zelven terugkeerende, gevoelde
ik, hoezeer mijne krachten, die ik sedert mijne laatste ziekte nog niet geheel terug had
kunnen krijgen, uitgeput waren. Alles schilderde zich met de zwartste kleuren voor mijn
geest.’
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161 - 92

men zijnde, tegen; wij bleven doorzeilen. De brik toonde de
Amerikaansche vlag; naderbij gekomen, kwam derzelver kapitein bij
ons aan boord, zich noemende Ides, voerende de brik the Pickering.
Hij nam aan, om onzen reddeloozen bodem in de veilige baai te
loodsen. De vreugde, die dit op ons allen veroorzaakte, was groot, en
de pompen werkten met verdubbelden ijver. Eindelijk brak de zuiger
van een onzer roijaal-pompen, doch door de handigheid en
bekwaamheid van onzen baas smid, was dezelve spoedig hersteld;
doch helaas! wij zouden het geluk niet hebben, om het schip in
veiligheid te zien. Toen wij de monding van de baai naderden, liep de
wind tegen. Wij waren zoo na onder den wal, dat wij den koraalbodem
onder ons zagen, toen de Amerikaansche kapitein den schout-bij-nacht
overhaalde, om af te houden, ten einde eene gunstiger gelegenheid af
te wachten; doch ons schip, onder wrakke zeilen, geraakte door deze
manoeuvre van onder het luw van het lage eiland heen, en werd weder
een speelbal der golven. De avond viel; de schout-bij nacht riep den
Etat-major bijeen; en er werd na rijp beraad besloten, het schip te
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verlaten, en op de brik the Pickering over te gaan. Beneden's winds
van het eiland zijnde, was het eene onmogelijkheid, om het op te
werken; en wij verwijderden ons hoe langer hoe meer van hetzelve,
naderende daarentegen de gevaarvolle riffen van de Chago's, waardoor
het leven van ons
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allen in de waagschaal zoude gebragt worden; dit waren de
drangredenen, om tot dit uiterste te komen. Gedurende den nacht
werd de lading van de brik, grootendeels uit kokosnoten bestaande,
over boord geworpen, en nog dien zelfden avond de vrouwen en de
zieken overgescheept. Hieronder bevond zich de echtgenoote van een
onzer passagiers, die hoog zwanger was. De moeijelijkheid, die bij de
ontscheping in volle zee moest plaats hebben, gevoegd bij de duisternis
van den nacht, baarde eenen zoodanigen schrik aan deze vrouw, dat
zij, weinige dagen daarna, voor de gevolgen van alle die
vermoeijenissen en ongemakken bezweek. [...]
Ik bevond mij nu aan boord van een schip, dat, nog korte oogenblikken
te voren, het tooneel geweest was van onafgebrokene inspanning van
eene talrijke equipage, waardoor alles leven en beweging om mij heen
was. - Stilte heerschte alom. - Reddeloos als een wrak slingerde het
trotsche gevaarte, een speelbal der golven! De eenige gewaarwording,
die mij toen met eene onweêrstaanbare kracht in den boezem drong,
was de streelende en hoogst vereerende hoop op eene mogelijke redding
van het kostbare schip, terwijl het mij daarbij toescheen, als of de
beslissing van mijn toekomstig lot aan het behoud van dat schip hing.
Dit denkbeeld had zulk eenen diepen indruk op mij gemaakt, en alle
mijne zielsvermogens zoodanig overspannen, dat zelfs alle schijn van
levensgevaar voor mij verdween. Ik zag niets anders voor mijnen
geest, dan het schip in de veilige baai van het eilandje nabij ons. Doch
het is ten uiterste moeijelijk, om de kracht van deze buitengewone
spanning van alle zielsvermogens in zulke, treffende en zeldzaam
voorkomende, oogenblikken van het leven in flaauwe bewoordingen
uit te drukken. Ik ging in de kajuit; daar hing de fraaije schilderij
van den verdienstelijken landschapschilder Payen, eene vallei bij
Buitenzorg op Java, voorstellende. Het ging mij aan het hart, een
werk, dat den schilder zooveel vlijt en moeite gekost had, verloren te
zien gaan; ik nam hetzelve mede, en gaf het over aan een matroos.
Het kwam toevallig behouden aan boord van de brik; en nu strekt dit
waarlijk fraai tafereel tot een sieraad van het Koninklijk Museum
van Schilderijen, te 's Gravenhage. [...]
Nu kwamen achtervolgens allen aan boord van de brik; binnen een
korten tijd was het schip geheel verlaten; en de steven werd naar het
land gewend, nadat wij de rol van het scheepsvolk gelezen hadden.
De dag neigde ten einde. Eenzaam slingerde het schip op den hollen
oceaan. Akelig was het denkbeeld, zulk een trotsch zeekasteel aan zijn
lot te moeten overgeven! Weemoedige herinneringen overstelpten
mijne ziel. Niet alleen verloor ik alle mijne kleederen, boeken,
instrumenten, eene rijke verzameling van voorwerpen uit de
natuurlijke historie, maar ook mijne aangenaame vooruitzigten, van
in het vaderland met het schip terug te keeren. Alles was nu voor
altoos vervlogen. Daar, in den onmetelijken waterplas, dobberden alle
mijne toekomstige droomen. Niet ten onregte zegt zeker schrijver:
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‘Dikwijls wanneer men zich te veel aan de hoop overgeeft, en vooral
wanneer men waant, met het noodlot den spot te kunnen drijven,
gebeurt er iets verschrikkelijks in het weefsel van onze geschiedenis;
de noodlottige gezusters mengen er hunne zwarte draden in, en
verwarren ons handenwerk.’ Doch had God mij geene kracht van
geest geschonken, in weêrwil van eene zwakke ligchaamsgesteldheid?
Niet het leven gespaard? Ik dankte derhalve den goeden God; en deze
troostvolle gedachte lenigde mijn smartvol gevoel.
Mijne getrouwe bediende had, op mijn last, een bundeltje linnengoed
medegenomen, benevens mijn uitgebreid dag- en schetsboek. Het
eerste was tot mijn groot verdriet verloren gegaan, en naar alle
gedachten overboord gevallen. De staat van rust, waarin ik nu was,
overmande mijn, door afmatting en inspanning zwak, gestel. Weldra
viel ik, in weêrwil van al het rumoer om mij heen, op het dek in eenen
diepen slaap. [...]
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Met tranen in de ogen was VerHuell enige tijd later getuige van het zinken van zijn
schip. Als door een wonder was alleen zijn schetsboek bewaard gebleven. De
Pickering bracht de Nederlanders naar Diégo Garçia, een eiland in de Chagos Archipel
ten zuiden van de Malediven. Het eiland was vrijwel onbewoond, afgezien van een
aantal planters en hun slaven. Een groot deel van de bemanning kon echter verder
meevaren met de Pickering. VerHuell en enkele collega's, benevens een aantal
matrozen, bleven achter op het eiland.
‘Wij schikten ons met tamelijk opgeruimde harten in ons lot, om eenige weken,
zo aangenaam mogelijk, op het eenzame Diégo Garçia door te brengen. De dienst
werd geregeld. Eén der officieren had gedurende het etmaal de wacht, en was altoos
in uniform en gewapend, om de orde te handhaven. Eén der mariniers werd voor de
hut des planters, waar ik mijn intrede genomen had, op schildwacht geplaatst. Eenige
der negerslaven van dit établissement werden geregeld ter vischvangst gezonden.
De andere établissementen leverden palmieten, de kool uit de jonge kokosboomen,
kiemende noten, azijn, kokosolie en brandewijn, alles van deze nuttigen palmboom
bereid. De schildpadden, die gevangen mogten worden, zouden ons toegezonden
worden. Onze dagelijksche kost bestond in gebakken visch, met kokosolie en azijn
van die palm-vrucht bereid; en van tijd tot tijd stond ons de planter een zijner jonge
varkens af, dat geheel aan kleine stukjes gehakt, met palmiet in een der ketels van
de zeepziederij gekookt, ons wel geene krachtige, echter eene aangename, warme
soep bezorgde. Was men gelukkig genoeg van een schildpad te vangen, die doorgaans
250 Nederlandsche ponden, en zwaarder woog, dan hielden wij een heerlijk
middagmaal.’
Dat VerHuell op Diégo Garçia moest blijven, bleek een geluk bij een ongeluk.
Hier kreeg hij de kans de natuur te bestuderen, voorwerpen te verzamelen voor zijn
kabinet van natuurlijke historiën, te tekenen en rond te zwerven:
Op mijne eenzame wandelingen door het eiland, begaf ik mij nu en
dan naar het meertje, la Mare aux lubines, naar een zeker vischje, dat
daarin gevonden wordt, genaamd. Dit meertje is ontstaan door eene
verzakking in den koraalgrond, en met brak water gevuld. Vele
zeevogels komen zich hier drenken. Ik zette mij in de lommer neder.
De fregatvogels met hunne breede vlugt zweefden door elkander,
stortten zich neder met den kop in het water, en verhieven zich weder
hoog in de lucht, of gingen nu en dan op een nedergebogen kokosblad
zitten, met afhangende vleugels, denkelijk om des te gemakkelijker
weg te kunnen vliegen, daar

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

Een door VerHuell getekend kaartje, pentekening, van het hoefijzervormige eiland, met
in de monding van de baai het kleinere Isle du Millieu en Isle de Grande Barbe. ‘Het
geheele eiland Diégo Garçia is eigenlijk slechts eene klip van koraal, dat, volgens
overtuigende bewijzen, eene dierlijke zelfstandigheid is. Het eiland is derhalve
oorspronkelijk eene opeenhoping van dieren, behoorende tot het geslacht der polypen,
of veelvoeten.’
Gemeentemuseum Arnhem GM 1433
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Meteen de dag nadat de bemanning op Diégo Garçia aan land is gezet, wordt The Pickering
in gereedheid gebracht om de helft van de bemanning met de schout-bij nacht en ‘den
Staatsraad Elout’ alvast naar Isle de France over te brengen. VerHuell blijft met enige
officieren achter op het eiland om later opgehaald te worden. Hij schikt zich met kennelijk
plezier in zijn lot en maakt een uitstapje naar Isle du Millieu. ‘Nabij het eilandje gekomen,
vingen wij eenen trompet-visch, aldus naar zijnen buitengewonen langen kop genaamd;
en onze negers vervolgden eenen haai, die op deze ondiepte bij toeval geraakt scheen te
zijn. Op het eilandje vonden wij eene hut, door de visschers opgeslagen onder de lommer
van eenig digt geboomte. [...] Nadat wij ons met een dronk caloe, waarin wij een weinig
kokos-brandewijn deden, verfrischt hadden, scheepten wij ons weder in, om op de jagt
der fou's, op het nabij gelegen eilandje Grand Barbe, te gaan.’ De buit, een dertigtal jonge
fou's en enkele vissen, werd daarna klaargemaakt voor het middagmaal. Aquarel van
Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161-94

hij zich maar heeft te laten glijden, om zijne wieken uit te spreiden.
De mannetjes bliezen hunnen rooden krop op, onder een kakelend
geluid. Of zij dit uit toorn deden, of om hunne gade te roepen, heb ik
niet kunnen ontdekken.
Kleine zilverwitte zeevogeltjes zwierven zoo nabij om mij heen, dat
ik er een paar met de handen greep. Zoo bragt mij toen een jagthond,
die mijne getrouwe medgezel geworden was, eenen levendigen
pijlstaart. Deze vogel had een geruimen tijd boven den hond
gefladderd, en werd eindelijk een slagtoffer zijner nieuwsgierigheid.
De stoutmoedigheid van dezen vogel deed mij vooronderstellen, dat
mogelijk in de nabijheid deszelfs nest zich bevond; en weldra zag ik
uit het hol van eenen boomstam, een ander dezer vogels, bij mijne
nadering, wegvliegen. Ik beklom dezen boom, en vond in eene vrij
diepe holte een weinig sprokkels, vederen en een ei, dat mij bleek van
den pijlstaart (Phaeton candidus) te zijn; indachtig aan alle de
bovennatuurlijke sprookjes, welke men van de voortteling dezer vogels
in vroegere tijden verhaalde, verheugde mij deze vond zeer. Daar de
eijeren van dezen tropischen zeevogel weinig bekend zijn, bewaarde
ik het gevondene zorgvuldig, en had, in het vaderland terugkomende,
het genoegen, om het Koninklijk Museum van Natuurlijke Historie
te
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Na overnacht te hebben op Isle du Millieu wordt, laat in de middag, de terugtocht naar
Diégo Garçia aanvaard. Bij het binnenvaren van de baai loopt het bootje vast op een
koraalrif. ‘Wij vergaten, dat slechts eenige voetstappen verder de rustelooze golven met
een donderend geweld het strand beukten, en den zeeman dood en verderf voorspelden;
zoo stil was alles om ons heen, zoo liefelijk was de avond. Het was reeds zeer duister
toen wij, op de hoogte van Pointe de l'Est gekomen, op eenen koraalbol vast geraakten.
In hetzelfde oogenblik waren wij omringd van een bleek licht, dat alleen veroorzaakt
werd door het terugtrekken der duizende koraalpolypen, die, even als alle zeeinsecten,
een phosphoriek licht verspreiden. Wij geraakten gelukkig na eenige pogingen weder
vlot, zonder dat wij genoodzaakt werden om onze pirogue te verlaten, dat altoos zeer
gevaarlijk is, door de menigte immer op prooi uit zijnde haaijen.’
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161-95

Leiden daarmede te verrijken.
Het ei was eenigzins grooter, dan dat van de duif, doch meer ineen
gedrongen, van eene paarsche kleur, hier en daar lichter geschaduwd
en met wit zeer fijn gemarmerd.
Dikwijls wandelde ik 's avonds alleen langs het zeestrand. Het
grootsche en woeste tafereel, dat mij daar omringde, door de dalende
zon beschenen, gaf mij steeds afleiding, en zelfs genoegen. Altijd trof
mij het een of ander, dat mijne aandacht opwekte. Naarmate de zon
daalde, kwamen geheele zwermen van fou's uit zee terug, om hunne
hongerige jongen met de visschen, die zij gevangen hadden, te voeden.
De fregatvogel zweefde in wijde kringen hoog in de lucht, en stortte
van tijd tot tijd, als een pijl de gespannen koord ontvlogen, op den
armen fou naar beneden, die onder een angstig gekrijsch zijne dure
en ver gehaalde prooi vallen liet, welke dadelijk door dezen tiran van
de lucht boven de zee werd opgesnapt. De fregatvogels gingen nu meer
op de kokosbladeren zitten; en het scheen mij toe, dat de natuur hem
zijnen hoogrooden krop gegeven heeft, opdat zijne gade, die zich op
hare breede wieken, ligt als de wind, tot boven de donderwolken en
stormen verheft, en daar kalmte zoekt, met een adelaars oog gewapend,
hem zoude ontdekken: want het
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duurde niet lang, of andere dezer vogels lieten zich langzaam zakken,
en zij verhieven zich weder gezamenlijk naar boven. De fou of booby
(Pelecanus Sula, L.) nestelt in de boomen. Zijne jongen zijn met een
lang overschoon sneeuwwit dons overtogen, dat zich tot eene kostbare
pelterij laat bereiden. Zij houden zich het menigvuldigste op in het
geboomte, dat de eilandjes, in den mond van de baai gelegen,
overschaduwt. De wensch, om eenige dezer jonge vogels te bezitten,
en tevens mijne nieuw begonnen verzameling van hoorns en schulpen
te vermeerderen, deed mij besluiten, om met eene nieuwe pirogue door
vier negerslaven bestierd, in gezelschap van een mijner officieren deze
eilandjes te gaan bezoeken. De zoon van den planter Gebert, een
jongeling van vijftien jaren, die geen ander land kende, dan zijne
geboorteplaats het kleine Diégo Garçia, zoude ons tot gids verstrekken.
Vischgereedschap, kokos-brandewijn, kokos-olie en azijn, een paar
potten en drinkwater was alles, wat wij op dit togtje medenamen.
Voor het opgaan van de zon pagaaiden wij voort, van voornemen om
op Isle du Millieu te landen; doch het was laag water, toen wij aldaar
aankwamen. Wij waren verpligt, ons ligte vaartuigje aan de
koraalrotsen vast te leggen, en ons, door het water badende, naar het
eilandje te begeven, daar het rif zich ver uitstrekte.
Bij deze gelegenheid bewonderde ik dit rif, gevormd door zoovele
millioenen bewerktuigde wezens. De zee is zoo helder als kristal, zoodat
men het kleinste voorwerp op den bodem ontdekt. Welk eene oneindige
verscheidenheid van schepselen ontwaart hier niet het oog van den
aandachtigen beschouwer! Hier ontsloten zich met geheele groepen
de in de koraal gegroeide Tridacna Gigas van Lamarck. Met franjes
van purper en goud van binnen omzoomd, schenen deze groote
schelpvisschen, soms eene opening van drie voet lengte beslaande, de
stralen van de zon te genieten. Men moet echter zeer behoedzaam
voortgaan, want het ongelukkig raken in zulk eene gapende schulp,
zoude het verlies van den voet ten gevolge kunnen hebben. Zeker
reiziger verhaalt, dat dit een tijger overkwam, die, door zijn
vervaarlijk gebrul zich verradende, afgemaakt werd. Een weinig
verder openden zich in een kreupelbosch van koraal de zoophyten, als
prachtige bloemen; sommige als zonnebloemen met hare armen om
een kelk uitgebreid van eene blaauwe goude kleur; andere als eene
ontluikende bloem met fijne draden omgeven. Hier en daar lagen
zeeegels, glinsterende met een aantal zich door elkander bewegende
stekels; kleine vischjes van eene onnavolgbare tintelende azuurkleur,
en weder anderen, met goud overtogen, dartelden tusschen de armen
der polypen, en zelfs in
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‘Op mijne eenzame wandelingen door het eiland, begaf ik mij nu en dan naar het meertje
[...]. Vele zeevogels komen zich hier drenken. Ik zette mij in de lommer neder. De
fregatvogels met hunne breede vlugt zweefden door elkander, stortten zich neder met
den kop in het water, en verhieven zich weder hoog in de lucht, of gingen nu en dan op
een nedergebogen kokosblad zitten, met afhangende vleugels, denkelijk om des te
gemakkelijker weg te kunnen vliegen, daar hij zich maar heeft te laten glijden, om zijne
wieken uit te spreiden. [...] Kleine zilverwitte zeevogeltjes zwierven zoo nabij om mij
heen, dat ik er een paar met de handen greep.’ VerHuell tekende zich zittend op een
boomstam in het palmenbos. Naast hem de jachthond die op het eiland niet van zijn zijde
week.
Aquarel van Q.M.R. VerHuell.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161-93
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de groote gapende schulpen. Vergeefs poogde ik om een zoodanig
wonderschoon vischje te vangen; bij de minste aanraking sluit zich
de bloemvormige zoophyt, en wordt een onaanzienlijke knobbel. Het
vlugge vischje is tevens verdwenen; doch naauwelijks strekt de polyp
zijne armen uit, of het fraaije vischje komt weder te voorschijn. Bij
het beschouwen van alle deze wonderschoone gewrochten, toovert
zich de verbeelding een tuin onder de kristalheldere zee; daar, even
als de colibris om de tropische bloemen in de weelderige wouden der
nieuwe wereld, zweven hier de kleine, heerlijk met goud, zilver en
purper overtogen, vischjes, dartelende om de bloemvormige
koraaldieren; terwijl de schoongekleurde aeoliden, (naakte zeeslakken,
van eene zonderlinge gedaante) over derzelver hooggekleurde
bloembladvormige vangvezels kruipen, even als slakken en rupsen,
welke de plantgewassen afknagen. Hier lagen zeesterren; daar kropen
krabben van eene zonderlinge gedaante, en met heerlijke kleuren
pronkende, zeeduizendbeenen van twee voet lengte, van eene
prismatieke kleur. Alle deze schepsels, verspreid in een bosch van
blaauw, roodachtig of dof geel koraal, waaronder de champignons de
mer of bonnets de neptune (Madrepora, L., Fungias, De Lamarck,
Fungitus, L., Pileus, L. Tulpa, L.), de oogen boeiden door hare
regelmatige gedaante; alles verhief hier mijnen geest tot den grooten
Schepper die den bodem van den oceaan zoo rijk versiert met de
heerlijke gewrochten zijner almagt; en hoevele duizende wezens leven
daar niet, waar nimmer een menschelijk oog doordrong, op den
peilloozen bodem van de zee! In stille bewondering weggezonken, riep
ik eindelijk uit: ‘Hoe groot zijn Uwe werken, o God! Gij hebt ze allen
met wijsheid gemaakt: het aardrijk is vol van Uwe goederen!’ [...]
Na ons eenvoudig middagmaal begaven wij ons allen op de
koraalbanken, om hoorns en schulpen te zoeken. De koraalrotsen met
veel omzigtigheid en moeite brekende, vonden wij er uitmuntende
doubletten in gegroeid. Eenige echter, door het al te ligt breken van
het koraal, werden daardoor beschadigd. Eene menigte oranje
Lazarusklappen, spondiliën, Noachs arken, mantels, eene groote
verscheidenheid van toten en andere hoorns werden mijne buit. De
jonge Gebert onderrigtte mij, waar de dadels te vinden waren, en wees
mij aan den oever van de zee, door de golven bespoeld, de plaatsen
aan, waar het strand effen is. Daar vindt men kleine gaatjes, waaruit
het water opborrelt, en op eene geringe diepte worden deze fraaije
schulpen opgedolven. Terwijl wij ons met ingespannen aandacht
hiermede vermaakten, en tot aan de middel in het water stonden,
kwam een groote haai wat al te digt in onze nabijheid. Wij vonden
het geraden dit vraatzuchtig zeemonster te ontwijken.
De dag neigde ongevoelig ten einde. Wij keerden naar ons lief
belommerd eilandje terug, met eene geheele verzameling uitmuntende
schulpen. Onze pirigue lag in het baaitje voor onze hut ten anker.
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Onder het drinken van een kokos-dop met caloe, zagen wij op ons
gemak den rijken buit na, dien wij gemaakt hadden; terwijl onze
goedwillige jonge vriend, met harpoenen gewapend, ter vischvangst
uitging, en ons avondmaal bestond uit gebakken visch met
palmietsalade en zeevogel-eijeren.
De liefelijke en koele avondstond noopte ons nog tot eenige uren genot,
alvorens wij ons ter ruste begaven. Kalmte heerschte om ons heen;
de wind ritselde door de boomen, en de zee ruischte zacht. Onze negers
waren bezig zich op hunne wijze nachtlegers te bereiden. Wij hadden
nog geen half uur gezeten, of eene groote menigte zoogenaamde
hermietkreeften (Bernard l'Hermite) omringde ons. Hun aantal groeide
zoodanig aan, dat wij het geruisch, dat zij kruipende maakten, hooren
konden. Dit zonderlinge dier woont in allerlei soorten van ledige
schulpen. Het heeft de gedaante van eenen kreeft, met eene harde
schaal, en insgelijks van twee scharen voorzien; doch het achterlijf is
alleen met een zeer dun vliesje bedekt, en derhalve ten uiterste teeder
en kwetsbaar; doch de algoede Schepper, die voor het behoud zijner
schepselen zorgt, gaf aan dezen kreeft het instinct, om het zwakke
gedeelte van zijn ligchaam te beveiligen. Hij zoekt namelijk eene ledige
schulp op, die hij oordeelt, dat groot genoeg is, om hem tot woning te
dienen, en wringt op eene behendige wijze het ligchaam er
achterwaarts in, met zulk eene kracht, dat de schulp, wanneer het
dier kruipt, medegesleept wordt. Na verloop van een jaar verlaat deze
Diogenes zijne woning, om eijeren te leggen; of, wanneer dezelve hem
te naauw wordt, zoekt hij eene andere op, waarin zijn teeder ligchaam
meer ruimte heeft.
Gelukkig waren onze slaapplaatsen op paaltjes eenige voeten boven
den grond verheven, waarbij zij niet konden opklauteren; anders
hadden zij ons zeker beroofd van de nachtrust. Wij vlijden ons nu
gerust op onze, van versche drooge bladeren voorziene, rustbanken,
van kokos gevlochten, ter neder, en sliepen spoedig in. [...]
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Staat van dienst van Quirijn Maurits Rudolf VerHuell, ‘geboren te Zutphen op den 11 sept 1787’,
over de jaren 1803-1810. Na de ‘Datums van aanstelling’ volgt VerHuells signalement ‘lang 5 voet
8 à 9 duim/ tamelijk gezet van postuur/ het wezen eenigzints langwerpig/ bruin van haar en oogen.’
Op de vraag ‘of zij ook andere Talenten bezitten dan die in hun vak nodig zijn’ wordt geantwoord
‘Denzelven is ver gevorderd in de tekenkunde en bezit voorts zodanige Talenten welke hem voor de
zamenleving nuttig en enigermaten aangenaam kunnen doen zijn.’
Rijksarchief Gelderland, Archief VerHuell, inv. nr. 42

Portret van luitenant-ter-zee 1e klasse Q.M.R. VerHuell, ongeveer 24 jaar oud. Het portret is
waarschijnlijk gemaakt door de Hamburgse kunstenaar Christoffel Suhr. Pastel.
Gemeentemuseum Arnhem, GM 815
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Titelpagina van het tweedelige Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën (Haarlem, 1835-1836),
waarin de reizen tijdens de jaren 1815-1819 beschreven staan. Al eerder, in 1807, had VerHuell een
verre reis gemaakt met de marinebrik De Vlieg richting Batavia. Toen kwam hij echter niet verder
dan Bahia. De Nederlandse bemanning werd daar door de Portugese gouverneur geïnterneerd. In
1842 publiceerde VerHuell over deze tocht Mijne eerste zeereis (Rotterdam, M. Wijt & Zonen).

Overal waar VerHuell kwam, trok hij de natuur in om de flora en fauna te bestuderen. Van al zijn
bevindingen werd nauwkeurig aantekening gehouden. Hier heeft VerHuell op een ‘Nota gevonden
onder papieren van de schipbreuk van Z.M. Evertzen behelzend vlinder soorten in de Oost Indien
gevangen’ de vindplaatsen van de door hem gevangen vlinders genoteerd. Gegrepen door de wonderen
der natuur, verloor VerHuell de veiligheid nogal eens uit het oog. Op Celebes zwerft hij veel door de
bossen rond Makassar. ‘De Heer De Siso was vriendelijk genoeg, van mij altoos een gewapenden
Bouginees mede te geven, die mij overal vergezelde, en mij eens waarschuwde, terwijl al mijne
aandacht gevestigd was op eenen fraaijen vlinder, voor een vrij groote groenachtige slang, zich
onbewegelijk op eenen hellenden tak houdende, die hij mij, met teekens van afgrijzen, voor zeer
venijnig beschreef.’
Rijksarchief Gelderland, Archief VerHuell, inv. nr. 65
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Ook tijdens zijn verblijf op het eiland Diégo Garçia geeft VerHuell zich over aan zijn hobby. ‘Na ons
eenvoudig middagmaal begaven wij ons allen op de koraalbanken, om hoorns en schulpen te zoeken.
De koraalrotsen met veel omzigtigheid en moeite brekende, vonden wij er uitmuntende doubletten
in gegroeid. Eenige echter, door het al te ligt breken van het koraal, werden daardoor beschadigd.
Eene menigte oranje Lazarusklappen, spondiliën, Noachs arken, mantels, eene groote verscheidenheid
van toten en andere hoorns werden mijne buit.’ Tekening in waterverf van Q.M.R. VerHuell.
Gemeentemuseum Arnhem GM 4441

Ondanks alles ging zijn gezondheid snel achteruit. Zijn gezichtsvermogen
verslechterde, hij leed onder buikkrampen en diarree en voelde zich met de dag
zwakker worden. Na enige weken werden ze - tot hun opluchting - door de Pickering
opgehaald. Aan hun eenzaam avontuur was een eind gekomen. Een week later
arriveerden ze op Isle de France (Mauritius), waar ze in de hoofdstad Port Louis
logies vonden. Op Mauritius raakte VerHuell, evenals dat in Indonesië het geval was
geweest, onder de indruk van het romantische landschap. Hier kon hij zijn
bewondering zelfs literair uitleven. Mauritius was immers het eiland, waar Bernardin
de St. Pierre zijn liefdesgeschiedenis Paul et Virginie had gesitueerd. Niet vrij van
enig pathos geeft VerHuell zich hier onbekommerd over aan enig literair toerisme.
De omstreken van de stad Port Louis zijn, alhoewel de natuur zoo rijk
niet is, als op onze Oost-Indische eilanden, echter zeer romantisch en
schilderachtig. In de valleijen is alles bevallig en frisch. Daarentegen
zijn de bergen bar en rotsig, en geven een ernstig voorkomen aan het
landschap. Bernardin de St. Pierre schildert, in zijne gevoelvolle
geschiedenis van Paul en Virginie, een getrouw tafereel van dit eiland;
en ik kon mij niet weêrhouden, van, in het gezelschap eener zeer
beminnelijke kreole en van haren broeder, het plekje te bezoeken,
waar die schrijver de hutten zijner ongelukkige gelieven geplaatst
heeft. Buiten de stad gekomen, wandelden wij over het ruime vierkante
Champ de Mars. Onder digt geboomte stegen wij den berg Pouce
opwaarts, langs de oevers van een helder vlietend beekje. Een steile
barre rotswand verhief zich aan onze linkerhand; weelderige planten
en bloemen groeiden om ons heen; de dalende zon verspreidde eene
zachte schaduw. Weldra kwamen wij op de plaats, waar Bernadin de
St. Pierre vooronderstelt, dat de teedere gelieven, kinderen der natuur,
woonden. Wij gingen, met Paul en Virginie in de hand, op den terp
zitten, waar de grijsaard hunnen levensloop en lotgevallen zoo treffend
verhaalt, met de oogen gevestigd op het plekje, waar de vreedzame
stille woningen stonden, aan de oevers van de beek, die langs ons heen
over de rotsen kabbelde. Achter ons verhief zich de berg, links de
barre rotswand, regts de Morne des Signaux, om ons heen bosschen
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met lianes in festoenen aan elkander gehecht, verder eenige
buitenplaatsen, het Champ de Mars, de stad Port Louis, met de
schepen in de haven, de weg naar het quartier des Pomplemousses,
de Baie des Tombeaux en de uitgestrekte oceaan. De ondergaande
keerkringszon tintte dit heerlijk landschap met

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

100

Gezicht op de vallei bij Port St. Louis op Mauritius of l'Isle de France met de door
VerHuell zeer bewonderde schrijver Bernardin de St. Pierre die hier de liefdesgeschiedenis
van Paul et Virginie (Paris, 1788) situeerde. VerHuell maakte in de voetsporen van Paul
en Virginie een tocht over het eiland.
Maritiem Museum Rotterdam P 2161-96

eenen warmen gloed. Ik vatte mijne teekenpen, en maakte eene schets
van dit belangrijk tafereel. Stiller en duisterder werd het om ons heen;
en onze verbeelding bragt zich eenen der gelukkigste avonden van
Paul en Virginie voor den geest. Weemoedig verlieten wij dit oord.
Het was reeds nacht, toen wij de stad binnen traden.
Wanneer de voorname inwoners naar hunne buitenplaatsen gaan,
doen zij zulks veelal in palankijns, door vier negers gedragen, waar
men zeer gemakkelijk met uitgestrekte beenen in zit. Op deze wijze
begaf ik mij naar het landgoed van een der rijkste kooplieden van
Port Louis, een paar uren afstands van de stad gelegen. De landstreek,
die mij omringde, verschilde veel met de heerlijke gewesten onzer
Oost-Indische bezittingen; echter verhieven zich hier palmen, statige
aloës, cactus en bosschen van ebbenhout. Op eenen zacht hellenden
heuvel lag het fraaije buitenverblijf van mijnen vriendelijken gastheer.
Ik was opgetogen over het heerlijk gezigt van deze hoogte. Het oog
weidt over eene uitgestrekte vlakte. Port Louis, bergen en den oceaan.
Voor het huis sprong eene fontein meer dan tachtig voeten hoog, welke
stuivend nederdaalde, en het schoone van het geheel verhoogde.
Gedurende het middagmaal werd ik op eene waarlijk treffende wijze
verrast. Eene groote deur aan de zijde van het vertrek, waar geene
ramen waren, ging op eens open; en een bruisende waterval stortte
van eene aanmerkelijke hoogte, over eene menigte trappen, tusschen
rozen en bloemen, voor ons neêr.
Des namiddags werd eene wandeling voorgeslagen. Eene slingerlaan
door een digt bosch volgende, kwam ik aan den oever van eenen steilen
diepen afgrond, waar de rivier Noire zich langs eenen loodregten
rotswand van meer dan tweehonderd voeten hoogte, als eene zilveren
gordijn naar beneden, in eene ronde kom stort. Verder baant zich de
rivier tusschen steile rotsachtige oevers, schuimende over groote
rotsklompen, eenen weg naar zee. Ik uitte mijn verlangen, om dezen
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trotschen waterval van beneden naar boven te mogen beschouwen.
Onze gastheer gelastte een zijner slaven, om ons tot gids te dienen, die
ons bij een zeer smal, gevaarlijk, pad bragt. Langs den hoogen, steilen,
oever naar beneden gaande, ons aan struiken en afhangende
boomtakken vasthoudende, geraakten wij behouden naar beneden.
Over de rotsen heenklauterende, stonden wij voor den heerlijken
waterval. Welk een woest en treffend natuurtooneel! De massa water,
die zich als vlokken zilver verdeelt, met een donderend gedruisch
nederstort, en zich in schuimwolken weder verheft, waarop de
zonnestralen den schitterendsten regenboog schilderen; de sombere,
met struikgewas gedeeltelijk bedekte, rotswand, voor een groot gedeelte
in de schaduw gehuld; de statige aloës, die zich
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boven den rotswand tegen den helderen hemel teekenden; de menigte
sneeuwwitte pijlstaarten, of keerkringsvogels (Phaëton candidus). die
hier in de holen der rotsen hunne nesten maken, en vrolijk heen en
weder zwierden, schitterend tegen de massa schaduw uitkomende;
alles in deze woeste majestueuse eenzaamheid boeide mij lang aan dit
oord, peinzend op eene rots nedergezeten.
Deze waterval draagt den naam van Cascade du Reduit, en stort in
den regentijd met zooveel kracht naar beneden, dat de wolk, die uit
de kom oprijst, uren ver gezien kan worden.
Eenige dagen later deed ik een uitstapje, in het gezelschap van eenige
mijner vrienden, naar het quartier des Pomplemousses, vermaard
geworden door de levensgeschiedenis van Paul en Virginie. Nabij dat
vrij aanzienlijk en aangenaam gelegen vlek bragt men ons in een
boschje van hooge bamboes. Aan de oevers van een helder beekje
stonden twee eenvoudige grafteekens, waaronder de assche dezer twee
ongelukkige gelieven gezegd wordt, te rusten.

‘Les Tombeaux de Paul et Virginie près du Quartier de Pomplemousses sûr l'Isle de France. Dessiné
d'après Nature par Q.M.R. VerHuell.’
Grijs en bruin gewassen tekening.
Gemeentemuseum Arnhem GM 1437
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J. Olivier

Titelpagina's van het eerste en tweede deel van Land- en zeetogten in Nederland's Indië uit de jaren
1827 en 1829. In 1830 zou het derde en laatste deel verschijnen, dat voor de ‘loffelijke pogingen tot
handhaving van Neêrland's roem in Oost-Indië’ werd opgedragen aan P.P. Roorda van Eysinga.
Johannes Olivier was eind 1826 na een weinig succesvolle carrière in Indië in Nederland teruggekeerd
en probeerde hier van de pen te leven. De titelvignetten in de eerste twee delen werden door hem
getekend. Het eerste deel werd opgedragen aan de ‘De Humboldts van Java’, professor C.G.C.
Reinwardt en Dr. C.L. Blume; het tweede deel aan de heren Mr. H.W. Muntinghe en J.I. van
Sevenhoven, ‘uit hoogachting voor echt vaderlandsche deugden’.

Titelpagina's van het eerste en tweede deel van Land- en zeetogten in Nederland's Indië uit de jaren
1827 en 1829. In 1830 zou het derde en laatste deel verschijnen, dat voor de ‘loffelijke pogingen tot
handhaving van Neêrland's roem in Oost-Indië’ werd opgedragen aan P.P. Roorda van Eysinga.
Johannes Olivier was eind 1826 na een weinig succesvolle carrière in Indië in Nederland teruggekeerd
en probeerde hier van de pen te leven. De titelvignetten in de eerste twee delen werden door hem
getekend. Het eerste deel werd opgedragen aan de ‘De Humboldts van Java’, professor C.G.C.
Reinwardt en Dr. C.L. Blume; het tweede deel aan de heren Mr. H.W. Muntinghe en J.I. van
Sevenhoven, ‘uit hoogachting voor echt vaderlandsche deugden’.
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Een door Olivier getekende kaart van ‘een gedeelte der kusten van Celebes, strekkende van Mundhar
tot aan het eiland Saleyer’. Waarschijnlijk is dit de kaart die Olivier in opdracht van
gouverneur-generaal Van der Capellen maakte, toen hij in 1824 in het gevolg van Van der Capellen
door de Molukse archipel reisde. De vloot deed voor Menado Kemma, een ‘Nederlandsche bezitting’
op Celebes aan. ‘In dit afgelegen etablissement had ik overvloedigen tijd, om de omliggende landstreek
te doorloopen, en belangrijke berigten, nopens de Nederlandsche provinciën, in te winnen; waaromtrent
ik veel verplichting heb aan den Heere waarnemenden Resident Mollet, die hier zeer lang had gewoond,
en zich eene uitgebreide kennis van land en volk had eigen gemaakt. De omstandigheid, dat mij door
Z. Exc. den gouverneur-generaal de vereerende taak werd opgedragen, om eene zeer nauwkeurige,
omtrent tien voet lange kaart van Celebes, op eene kleinere schaal over te brengen, was mij dubbel
aangenaam, omdat ik hierdoor met de geographische en zelfs topografische gesteldheid van dit schoone
eiland naauwkeurig bekend moest worden.’ Dat op de kaart 1822 staat vermeld in plaats van 1824 is
dan te verklaren uit het feit dat de oorspronkelijke kaart van Mollet dit jaartal droeg.
ARA, Kaartenzaal VELH 235
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Litho van C.C. Füchs naar een tekening van J. Olivier, opgenomen in Aanteekeningen gehouden op
eene reize in Oost-Indië (Amsterdam, 1827). Van juli tot en met november 1822 verbleef Olivier op
Sumatra, alwaar hij als tolk werkzaam was bij de commissaris van Palembang J.I. van Sevenhoven.
Overmatig drankgebruik maakte aan deze betrekking snel een einde.

Litho van C.C. Füchs naar een tekening van J. Olivier, opgenomen in Aanteekeningen gehouden op
eene reize in Oost-Indië (Amsterdam, 1827) en in de vijfde aflevering van Cybele.
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‘Slechts dode ligchamen worden door den stroom weggesleept, hij die leven en kracht
in zich gevoelt, verzet zich tegen den stroom’ schreef de tolk Olivier aan Van
Sevenhoven in Palembang op 29 november 1823. Deze openingszin van zijn
verweerbrief tegen beschuldigingen van verregaand wangedrag als gevolg van
overmatig alcoholgebruik, is karakteriserend voor de onstuimige Olivier. Hij ontkende
alle aantijgingen, maar iedereen die zijn dossier bestudeert, krijgt het beeld van het
leven van een alcoholist in de tropen. Iedereen erkende zijn kwaliteiten maar
uiteindelijk was na tien jaar wangedrag de maat vol en werd hij na een weinig
succesvolle carrière uit Indië verbannen.
Bij terugkeer in Nederland trouwde hij en lijkt er een omslag in zijn leven te
constateren. Hij ontplooide een enorme literaire activiteit. Zijn eerste artikelen
verschenen in het tijdschrift Cybele. Deze zijn in een omgewerkte vorm terug te
vinden in zijn drie delen tellend chef d'oeuvre: Land- en zeetogten in Nederland's
Indië en eenige Britse etablissementen (1827-1828).

In het vijfde deel van het land- en volkenkundig tijdschrift Cybele verscheen een voorpublikatie van
Aanteekeningen gehouden op eene reize in Oost-Indië, en gedurende een veeljarig verblijf in
onderscheidene Nederlandsche etablissementen aldaar, dat in 1827 bij de Gebroeders Diederichs in
Amsterdam verscheen. Ook in het vierde deel was al een voorpublikatie opgenomen. Olivier schreef
bovendien boekbeoordelingen voor dit tijdschrift.

De hier gekozen fragmenten zijn afkomstig uit de door hemzelf geschreven populaire
versie van dit boek: Tafereel van Oost-Indië voor jonge lieden van beiderlei kunne
(1844). De tekst van deze bewerking is in veel opzichten levendiger geschreven dan
het origineel. Vandaar dat wij voor opname in deze bundel enkele fragmenten uit dit
boek hebben gekozen.
Zijn boeken dienen zeker gerekend te worden tot de beste literatuur van die tijd. Hij
kreeg internationale erkenning want het eerste deel van zijn Land- en zeetogten werd
kort na verschijnen in de prestigieuze reeks Fischers Bibliothek der Wichtigsten
Reisebeschreibungen vertaald, een eer die daarvoor alleen Haafner te beurt was
gevallen. Haafner was Oliviers grote voorbeeld: ‘Ik erken, dat Haafner dit [het
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schrijven van persoonlijk getinte reisverhalen] met veel meer belangwekking, in
zijne zoo lezenswaardige Reizebeschrijvingen heeft gedaan, doch niet aan allen is
dit talent gegeven.’ (deel III, VIII-IX)
Naast zijn eigen reisverhalen heeft Olivier veel werk uit het Engels, dat zijn tweede
taal was, vertaald. Het betrof werken van toen zeer populaire auteurs als N.J. Malcolm,
I. Taylor, J. Ross en B. Hall. Hij was ook de eerste die een handleiding voor de
aardrijkskunde van Nederlands-Indië voor gebruik op scholen schreef. Daarnaast
gaf hij tussen 1834 en 1837 De Oosterling uit, het eerste tijdschrift in Nederland dat
volledig aan Nederlands-Indië was gewijd. In zijn voorwoord bij het eerste nummer
schreef hij dat,’ ...eene zeevarende natie en beheerschers van uitgestrekte landen in
den Oosterschen archipel...,’ zo'n tijdschrift dient te hebben. De handel, de produkten,
de nijverheid, de land- en volkenbeschrijving, de zeden, de wetten en nationale
gebruiken der inlanders zouden in het tijdschrift behandeld worden. Het werd echter
na drie jaar door gebrek aan belangstelling opgeheven. Ook nam hij zich voor een
heruitgave van het beroemde achttiende-eeuwse werk van J. Valentijn, Oud- en nieuw
Oost Indien, te bezorgen maar moest ook daar bij gebrek aan intekenaren vanaf zien.
Zijn activiteiten om de belangstelling voor Nederlands-Indië op te wekken werden
algemeen gewaardeerd. Gevoegd bij zijn voorbeeldig gedrag als huisvader - Olivier
kreeg dertien kinderen - vormden ze de grondslag voor de door hem zo gewenste
terugkeer naar Nederlands-Indië, waar hij tot hoofdonderwijzer van 's Gouvernements
eerste lagere school te Weltevreden aangesteld werd. Hij bracht het uiteindelijk tot
directeur van 's Lands Drukkerij in Batavia.
In het eerst gekozen fragment beschrijft Olivier het karakter van de Javanen. Hij
deelt de vooroordelen over de Javanen als zouden ze lui en dom zijn, niet. Hij wijst
de
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racistische achtergrond van deze vooroordelen af en acht het maken van onderscheid
in rassen een verlicht christen onwaardig. Dat Olivier een kind van de Verlichting
was, komt niet alleen tot uitdrukking in zijn verwerping van racistische ideeën, maar
ook in het belang dat hij hecht aan opvoeding en onderwijs. Iedereen die van jongs
af aan goed onderwijs geniet kan zich een wetenschappelijke denkwijze eigen maken
of zich bekwamen in de schone kunsten, schreef hij. Hij noemt onder andere als
voorbeeld Raden Saleh, de Javaanse kunstschilder die in Nederland furore zou maken.
De voornaamste reden dat de Javaan, ook volgens Olivier, niet zo hard werkt, is
het ontbreken van economische prikkels. Wanneer die er wel zijn, blijkt hij ineens
veel meer te kunnen produceren. Een andere belangrijke belemmerende factor is het
klimaat. Door de overvloed aan natuurlijke produkten zou de noodzaak voor de
Javaan om hard voor zijn bestaan te werken, zoals de Europeaan dat moet doen, niet
bestaan. Maar volgens Olivier is dat met economische prikkels te verhelpen.

Olivier merkt over de Chinezen op: ‘Ofschoon op hunne zedelijkheid niet veel te roemen valt, kan
men hen bezwaarlijk geheel ontberen, omdat zij zeer werkzaam, behendig, en bekwaam in allerlei
handwerken, en ongemeen schrander en geslepen in alle handelszaken zijn. Dit is dan ook de reden
dat zij, na korten tijd in Indie te hebben vertoefd, reeds eenig vermogen verkrijgen, hetwelk velen
van hen zeer snel tot grooten rijkdom weten te vermeerderen. Het is niets buitengewoons, eenen
Chinees, die in de armoedigste plunje te Batavia was aangekomen, eenige maanden daarna fatsoenlijk
en zelfs deftig gekleed, als een voornaam heer te zien rondwandelen.’ Illustratie uit het eerste deel
van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië (Amsterdam, 1836), die ook in latere
drukken werd overgenomen.

De bevolking der Oost-Indische eilanden bestaat [...] uit eene menigte
onderscheidene volkeren, onder welke de Javanen, Maleijers,
Boeginezen, Arabieren en Chinezen de voornaamsten zijn. De twee
laatsten zijn natuurlijk vreemdelingen, die zich, even als de
Europeanen in vroegeren tijd in het land nedergezet hebben. De
Arabieren zijn tijdens de invoering van het Mahomedaansch geloof
naar Indie overgekomen, en de Chinezen komen jaarlijks in menigte
met de jonken aan, om aldaar hun geluk te maken. Van de laatsten
stroomden zulke talrijke scharen op Java aan, dat de regering den al
te grooten toevloed van Chinezen heeft moeten beperken, voornamelijk
omdat velen dezer gelukzoekers listige bedriegers zijn, die niet zelden
den eenvoudigen Javaan bedotten en berooven.
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De Javanen, Maleijers en Boeginezen zijn oorspronkelijk van
denzelfden volksstam afkomstig, maar verschillen zeer in karakter
en zeden. De Javanen zijn sedert de vroegste tijden landbouwers
geweest; zij hebben dus natuurlijk een meer vreedzaam karakter en
zachtere zeden dan de Boeginezen en Maleijers, die een zeevarend
volk zijn, en zich door stoute ondernemingen, gevaarlijke strooptogten
en gevolgelijk ruwer manieren onderscheiden. De Maleijers zijn
afkomstig van het schiereiland Malakka, en de Boeginezen van het
landschap Boegis (ook Boni) op het eiland Celebes. De Boeginezen
zijn het stoutmoedigste volk van den geheelen Indischen Archipel.
De Javanen zijn op verre na zulk een onbeschaafd, ruw, barbaarsch
en heidensch volk niet, als men in Europa veelal waant. Zij zijn niet
ontbloot van gezond
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verstand, van schranderheid en een zeker vernuft in het uitdenken
van hulpmiddelen; in een woord zij zijn niet verstoken van natuurlijke
vermogens. Het ontbreekt hen slechts aan de ontwikkeling daarvan,
en indien zij van de vroegste jeugd eene zorgvuldige opvoeding
genoten, zouden zij in verlichte denkbeelden, in wetenschappen en
kunsten voor de Europeanen niet behoeven onder te doen. Het is een
dwaas vooroordeel, uit nationale hoogmoed ontstaan, dat wij blanken
van een edeler menschenras zouden zijn, dan onze natuurgenooten,
die in een warmer klimaat geboren, eene meer donkere kleur hebben
aangenomen, en zulk een vooroordeel is den verlichten mensch, en
vooral den verlichten Christen onwaardig. Even zoo houde ik het er
voor, dat de onderscheiding van het menschelijk geslacht in
verschillende rassen, op een soortgelijk verwaand vooroordeel berust.
Even zoo goed zouden wij de Hollandsche daglooners en landbouwers
van een verschillend ras kunnen noemen, omdat zij door opvoeding,
leefwijs en manieren, veel grovere gelaatstrekken, minder geoefendheid
van verstandelijke vermogens, en ruwer handen hebben. Ik zou liever
van gevoelen zijn, dat menschen overal menschen blijven, en dat de
onderscheiding van menschen in verschillenden rassen, de waarde
van het menschdom vernedert. Hoe meer men onderscheidene volken
heeft gadegeslagen, des te meer is men overtuigd dat hunne, van de
kindsheid af door de moeders platgedrukte hoofden en neuzen, hunne
door het gedurig kaauwen van tabak verwijderde lippen, en andere
toevallige afwijkingen van de gedaante en het gelaat der Europeanen,
hen daarom niet onder een afzonderlijk ras van menschen moet doen
rangschikken. De geleerden hebben met de menschen omgegaan, gelijk
Linnaeus met de planten, en uit hunne studeerkamer, naar de vorm
der schedels en kakebeenen van onderscheidene volkeren,
onderscheidene rassen uitgedacht. Waar zulk eene rangonderscheiding
nuttig toe kan zijn, schijnt mij toe, zoo veel het menschdom betreft,
onverklaarbaar of onbegrijpelijk te zijn.
Vermits de Javanen van hunne vroegste kindsheid af, nimmer aan
inspanning van hunne geestvermogens gewend zijn geworden, zijn zij
natuurlijk zwak van verstand, en verstoken van wetenschap. Enkele
Javanen, die eene zorgvuldige opvoeding hebben gehad, bewijzen dat
zij het even ver in taal- en letterkunde, geschiedenis en alle andere
wetenschappen kunnen brengen, als hunne leermeesters zelven.
Voorbeelden heeft men daarvan gezien in de beide zoons van den
regent van Samarang, Adi Monggolo, die hunne opvoeding in Calcutta
hadden genoten, en in kundigheden met de beschaafdste jongelingen
in Europa konden wedijveren; en op dit oogenblik strekt radeen
Sa-Saleh, die zich thans in Holland bevindt, tot een bewijs,
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Wanneer Olivier Soerakarta bezoekt, wordt hij ook ontvangen door de vorst van Solo.
Hij wijst op de status van de hadji's in het gevolg van de vorst. ‘Wij vonden hier ook
verscheiden Arabische priesters en zoogenaamde hadjis of vrome Arabieren, die de
bedevaart naar Mekka ondernomen hebben en van die heilige stad zijn teruggekeerd. Op
deze bedevaarten laten zij zich veel voorstaan, terwijl de priesters in het algemeen zich
in Indie groote voorregten aanmatigen, en zelfs den Vorst en de Prinsen met eene
voorbeeldelooze trotschheid bejegenen.’ Illustratie uit het eerste deel van Oliviers
Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië (Amsterdam, 1836), die ook in latere
drukken werd overgenomen.
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dat het den Javaan evenmin ontbreekt aan vatbaarheid voor de fraaije
kunsten, als voor de wetenschappen.
Men ontwaart de zelfde onbekwaamheid, of liever ongenegenheid tot
ernstige inspanning van den geest, ook bij de kinderen van
Europeanen, die in Indie geboren zijn, en aldaar hunne vroegste
levensjaren hebben doorgebragt. Wanneer zij niet vroegtijdig naar
Europa worden gezonden, of door kundige Europeanen in Indie
worden opgevoed, zullen zij nimmer groote vorderingen in
wetenschappen maken, die aanhoudend nadenken en inspanning van
den geest vereischen. Daarentegen zullen zij eene groote vatbaarheid
aan den dag leggen voor alle studiën die louter nabootsing vorderen,
zoo als het teekenen, schilderen, dansen, de muziek. In dit opzigt zijn
de kinderen der Europeanen al weder volkomen gelijk aan die der
inlanders.
Ik moet hier in het voorbijgaan aanmerken, dat ik door inlanders
alleen de oorspronkelijke bewoners van het land versta, terwijl de
naam van inboorlingen beter toegepast schijnt te zijn op alle vroegere
of hedendaagsche bewoners, die wel in het land geboren, maar niet
van ouds daaruit afkomstig zijn. Zoo zijn vele Chinezen, Arabieren
en Europeanen wel inboorlingen, maar de eigenlijke inlanders zijn de
Javanen, Maleijers en andere oorspronkelijk Oost-Indische volken.
De mildheid van het klimaat, de weelderigheid van den grond, de
overvloed van alle voortbrengselen die tot onderhoud, gemak en
genoegen van het leven dienstig zijn, de weinige behoefte der
inboorlingen in zulk eene zachte en koesterende luchtstreek, dit alles
maakt natuurlijk eene groote inspanning van geest- en
ligchaamskrachten, voor hun geluk (naar hunne begrippen) overbodig.
De magtige drijfveeren der Europeanen, zucht naar groote schatten
of naar eenen onsterfelijken roem, sporen den Javaan zeer zelden tot
eene buitengewone werkzaamheid aan. Hij is dus, in vergelijking van
den Europeaan, traag en onverschillig, maar hij is daarom niet van
een verschillend ras; want ook de Nederlanders, die in Europa om
hunne vlijt beroemd zijn, zouden evenzoo lusteloos als de Javanen
zijn, indien zij, van eeuwen herwaarts, in een land als Oost-Indie
geleefd hadden, en vooral indien zij door zulke willekeurige vorsten
als die van Java beheerscht waren geworden. Onder deze vorsten
hadden de Javanen van ouds niets in eigendom, wanneer de vorst het
hun wilde afnemen; waartoe zouden zij dan rijk willen worden? Zelfs
onder de Nederlandsche regering zijn zij traag en lusteloos in den
landbouw gebleven, zoolang zij de vruchten van hunnen arbeid niet
in hunne eigene handen van ons gouvernement ontvingen; doch nu
dit laatste geschiedt, werken zij met ijver, en leveren somtijds meer
produkten dan het gouvernement van hen gevorderd had. Een bewijs,
dat hunne loomheid en onverschilligheid alleen het gevolg was van de
omstandigheden in welke zij zich bevonden.
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De Javanen zijn geduldig en zachtzinnig, met weinig tevreden,
eenvoudig en getrouw. De volkshoofden geven hunne bevelen met
minzaamheid, en onthouden zich zorgvuldig van scheldwoorden of
andere eerkrenkende bestraffingen. Zelfs de vorsten, ofschoon zij
onbepaald meester zijn van al wat de onderdaan bezit, en

Olivier ging uitvoerig in op de kostuums van de verschillende bewoners van Java. Over
de kleding van de Bergjavaan kon hij kort zijn. Illustratie uit het eerste deel van Oliviers
Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië (Amsterdam, 1836), die ook in latere
drukken werd overgenomen.
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elfs van zijn leven, oefenen zelden eene groote getrengheid uit. Zij
eerbiedigen de aloude gebruiken van et land, en wijken nimmer van
dezelve af. De onderaan moet van de vruchten zijner vlijt schier alles
aan en vorst ten beste geven, doch heeft overigens over eene wreedheid
te klagen.
Elke kring van zamenleving heeft onder de Javanen eene treffende
overeenkomst met die der aartsvaderen, welker geschiedenis wij uit
het Oude Testament geleerd hebben, en bij welke ieder hoofd des
huisgezins een monarch in het klein was, aan wien kinderen en
kindskinderen eenen onbeperkten eerbied en volstrekte
gehoorzaamheid betoonden. Elk Javaansch dorp maakt zulk een
aartsvaderlijk huisgezin uit; tot het hoofd der bevolking (of hetgeen
men in Europa den burgemeester zoude noemen) wordt door de
bevolking zelve de oudste, eerwaardigste en ervarenste inwoner
gekozen. Deze vereffent, met behulp van andere, hem in ouderdom
volgende ingezetenen, alle kleine geschillen, schrijft aan elk dorpeling
zijne pligten voor en bestuurt het volk als een vader. Niemand krijgt
het ooit in het hoofd om zijne woorden te betwijfelen of zijne bevelen
te weerstreven. De priesters zijn belast met de verklaring en toepassing
der wetten, met het onderwijs der kinderen, met het voltrekken van
huwelijken en andere plegtigheden.
Deze diepe eerbied voor hunne voorzaten, ouders en meerderen in
jaren, maakt de Javanen ook zeer gehecht aan het land van hunne
geboorte. Zij zullen slechts in den hoogsten nood hun vaderland
verlaten. Zij bezoeken op zekere tijden de graven hunner afgestorvene
bloedverwanten, bestrooijen die met bloemen en storten offeranden
daarop uit. Men ziet op sommige feestdagen geheele familien, in
praalgewaad, met uitgelezene vruchten en andere voortbrengselen
naar deze heiligdommen in optogt. De grafplaatsen zijn doorgaans
beplant met een soort van cijpressen [Cambodja genaamd), waarvan
het sombere groen een zinnebeeld hunner droefheid is.
Herbergzaamheid is eene deugd, die aan de meeste Aziatische volken,
en ook aan den Javaan in hoogen graad eigen is. De reiziger kan zonder
vrees en zonder het minste gevaar in de hut van den eersten den besten
bergbewoner vernachten, en verzekerd zijn dat hij niet alleen geen
leed, maar desnoods alle hulp en bescherming zal ontmoeten. In hun
huisselijk leven zijn de Javanen liefderijk jegens hunne vrouwen,
kinderen en dienstboden; tweedragt en krakeel is bij hen eene
zeldzaamheid, omdat de heilige eerbied voor de ouders, zich ook van
de jongere broeders en zusters tot de meer bejaarden uitstrekt.
Gelijk alle half beschaafde volken, zijn de Javanen ligtgeloovig; zij
wanen dat wouden, bergen en sommige afgelegene plaatsen door
geesten bewoond zijn; zij gelooven aan droomen, voorspellingen,
tooverij en dergelijke ongerijmdheden; doch men vindt onder hen die
sombere dweepzucht niet, welke nog aan zoovele onverlichte
Christenen eigen is, en in onmenschlievende vervolgzucht ontaardt.
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De Javanen zijn tot de leer van Mahomed overgegaan, doch hebben
nog een groot gedeelte hunner aloude Hindoesche begrippen behouden,
en toonen geenszins die trotsche verachting aan lieden van eene andere
godsdienst, met welke de Mahomedanen deze lieden gewoonlijk
ongeloovigen (Käfir) noemen.
Evenmin zijn de inlandsche vrouwen op Java en andere Oost-Indische
eilanden, aan zulk een onaangenaam lot onderworpen als bij andere
Mahomedaansche volken. Hoewel de Javaan de vrouw, met welke hij
een huwelijk aangaat, in zeker opzigt van hare ouders koopt, gelijk
straks blijken zal, behandelt hij haar steeds met liefde en achting. De
Javaansche vrouwen leven niet afgezonderd of opgesloten, maar deelen
in alle de werkzaamheden en uitspanningen van den man. Zoowel op
Java als bij de krijgshaftige volken van Celebes, is het meer dan eens
gebeurd, dat de vrouwen van overledene vorsten den troon bekleed
hebben. De vrouwen der Javaansche grooten, der prinsen van den
bloede of der vorsten, verlaten niet zoo gewoonlijk hunne paleizen,
maar zij ontvangen de bezoeken van voorname inlanders en
aanzienlijke Europeanen, en begeven zich ook, in een tandoe of
draagstoel, in aanzienlijke gezelschappen; waar zij zich met de grootste
welvoegelijkheid weten te gedragen en in al hunne verrigtingen en
woorden kieschheid en waardigheid aan den dag leggen.
Bij de huwelijksverbindtenissen heerscht dezelfde eenvoudigheid. De
Javanen van de geringe volksklasse betalen eenen koopprijs voor
hunne vrouwen, in geld, juweelen, kleedingstoffen, buffels of andere
voorwerpen. De vader van den jongeling stelt het huwelijk voor aan
den vader van het meisje, en de verdere onderhandelingen geschieden
door vrouwen. Op den dag, die tot de huwelijksverbindtenis bestemd
is, gaat de bruidegom des morgens met zijn aanstaanden schoonvader
naar de moskee, om aldaar openlijk naar het voorschrift der
Mahomedaansche leer, zijne huwelijksgelofte af te leggen.
De panghoeloe of opperpriester vraagt hem of hij den onderling
bepaalden prijs voor zijne bruid betaald heeft; en zoo niet, of hij
voornemens is, dien te betalen.
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Een gevecht tussen twee hanen behoort volgens Olivier in vergelijking tot de gevechten
tussen buffel en tijger tot één van de ‘minder afzigtelijke vermaken der Javanen, waarbij
zij aanzienlijke weddingschappen aangaan.’ Gekleurde litho uit Nederlandsch
Oost-Indische Typen (Den Haag, 1853-1862) van A. van Pers.

Op het bevestigend antwoord van den jongeling spreekt de priester
hem op eenen plegtigen toon aldus aan: ‘Ik vereenig u, bruidegom,
door de banden des huwelijks met uwe bruid, die van nu af uwe vrouw
op deze wereld zal zijn. Gij moet aan uwe verpligting voldoen, of tot
aan de vervulling daarvan de schuldenaar van uwen schoonvader
blijven. Gij zijt verantwoordelijk voor de handelingen uwer vrouw.
Indien gij van uw huis gedurende zeven maanden te land, of een jaar
ter zee afwezig blijft, zonder in de middelen tot haar onderhoud te
voorzien, zal uw huwelijk, zoo uwe vrouw het verlangt, ontbonden,
en gij onderworpen zijn aan de straf, welke de wet van Mahomed
vordert.’
Alleen deze aanspraak van den Priester is naar het Mahomedaansch
gebruik; alle andere bijzonderheden die bij het huwelijk voorkomen
zijn zuiver Javaansch. In sommige distrikten van Java bewijst men
zooveel toegevendheid aan de vrouw, dat haar man, indien zij het
begeert, verpligt is, in haar dorp zijne woning te vestigen.
Naarmate van het vermogen der beide partijen worden de plegtigheden
gevierd met muziek, openbare optogten der jonggetrouwden in
prachtgewaad, met goud en juweelen bedekt en gevolgd door eenen
talrijken stoet van bloedverwanten, vrienden en dienaren. Somtijds
geschiedt deze optogt te paard, terwijl de jonge vrouw in eene opene
tandoe gedragen wordt.
In het volgende fragment nuanceert Olivier zijn standpunt over het karakter van de
Javanen en maakt een onderscheid tussen Javanen die in kustplaatsen wonen en de
Bergjavanen. De eerste categorie is door de aanraking met de Europeanen verdorven
geraakt. Alleen de Javanen in de bovenlanden zijn nog onbedorven. Tevens looft hij
de vredelievendheid van de Javaan en illustreert hij diens moed met twee verhalen
over gevechten met wilde dieren. Zijn beschrijving van de gevechten is in tegenstelling
tot die van Haafner meer observerend.
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Onder de openbare vermakelijkheden, waaraan de Javanen het meest
gehecht zijn, behooren de gevechten tusschen een buffel en een tijger
niet vergeten te worden. De buffel is een goedaardig en voor zijnen
meester zelfs een getrouw dier; zijn moed en kracht gaan die van vele
andere viervoetige dieren te boven. Wanneer hij zich tegenover zijnen
natuurlijken vijand, den verraderlijken tijger, bevindt, verandert zijn
goedig voorkomen eensklaps in de hevigste woede. Hij is meestal
overwinnaar, en velt zelfs den grooten Bengaalsche koningstijger ter
neder.
Gevechten tusschen twee hanen, twee kwartels, en zelfs tusschen twee
krekels zijn minder afzigtelijke vermaken der Javanen, waarbij zij
aanzienlijke weddingschappen aangaan. Deze weddingschappen voor
of tegen de eene of andere der strijdende partijen, zijn welligt juist
hetgeen deze soort van gevechten voor de inlanders belangrijk maakt.
Zoo ziet men ook dikwijls twee of meer Javanen meestal van
aanzienlijken rang, en zelfs de vorst, ieder eenen vlieger oplaten,
waarvan het koord met eene soort van lijm bestreken en met
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gestampt glas bedekt is. De kunst van dit spel bestaat in het rigten en
wenden of laten duiken van den vlieger, derwijze dat het koord dat
van dien der tegenpartij doorsnijde, en den vlieger van deze doe
nedertuimelen. Ook bij dit spel worden groote weddingschappen
aangegaan. [...]
De kris of dolk mag als een onmisbaar stuk van kleeding worden
aangemerkt, zoowel bij den Javaan van hoogen rang als bij den
geringsten landbouwer, die zelfs wanneer hij den grond beploegt, met
een kris, of ten minste met een golok gewapend is. Dit laatste wapen
dient den landman tot allerlei arbeid; hij opent daarmede eene
kokosnoot, kapt bamboes tot het bouwen van hutten, heiningen en
huisraad, en verrigt, in een woord, met zijnen golok alles, waartoe een
bijl, mes, beitel of dergelijk werktuig vereischt wordt.
Men moet zich echter niet verbeelden dat de Javaan, ofschoon hij ten
allen tijde met den kris gewapend is, daarom wreed, bloeddorstig of
in den omgang gevaarlijk zoude zijn. Het tegendeel is waar, en de kris
is bij hem in het dagelijksch gebruik, niets dan een voorwerp, hetwelk,
zoo als bij ons weleer de degen, tot zijne kleeding behoort. In geval
van nood dient hem deze dolk natuurlijk ook tot wapen, doch minder
om zich over eene aangedane beleediging te wreken, dan om zich tegen
het wilde gedierte te verdedigen. Zij verlaten zich met groote
koelbloedigheid op dit wapen, en trotseren daarmede het grootste
gevaar. Twee merkwaardige voorbeelden zijn daarvan in de
Preanger-regentschappen gebeurd.
Een karbouwwachter te Tjiberon, in het regentschap Sumadang, bragt
als naar gewoonte des avonds zijne buffels naar de weide, en werd
even van den grooten weg af, door eenen tijger besprongen. Het ondier
pakte den ongelukkigen met den eenen klaauw in de lendenen, en
hechtte zijne vreesselijke nagels diep in het vleesch. Zonder te vallen,
had deze inlander nog de kracht om zich om te wenden, waarop de
tijger hem met zijn anderen klaauw laag in den hals pakte, en op den
grond wierp. Nu zou de ongelukkige weldra aan een ijsselijken dood
ten prooi zijn geweest, zoo niet een van zijne buffels hem te hulp ware
gekomen. Dit moedige dier viel dadelijk op den tijger aan. Deze liet
echter zijne prooi niet los, maar trachtte, na het ontvangen van eenige
stooten, de verdere aanvallen van den buffel te ontwijken, door zich
rondom zijne prooi te draaijen; maar de getrouwe buffel vervolgde
den tijger onophoudelijk, en terwijl hij hem onafgebroken op zijn
eigen behoud bedacht deed zijn, belette hij hem zijnen oppasser, die
zich nog altijd onder zijne klaauwen bevond, eene doodelijke wond
toe te brengen. Hoe lang deze strijd nog zoude hebben geduurd, en
wat de uitslag er van zoude geweest zijn, is niet wel te beslissen; maar
het gebrul van den tijger, het kermen van zijne prooi, en het dreigend
gebrul van den verwoeden buffel deden weldra verscheidene personen
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De gevechten tussen een buffel en tijger vonden over het algemeen aan de hoven plaats
in een grote kooi. Wanneer de dieren weinig lust tot vechten hadden, werden zij door
omstanders met stokken opgepord. Gekleurde litho uit Skizzen von der Insel Java und
derselben Verschiedenen Bewohnern (Schaffhausen, 1829-1832) van J.J.X. Pfyffer zu
Neueck.
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bijeenkomen, die onder eene algemeene alarmkreet zich naar de plaats
begaven, waar de getrouwe buffel zijnen meester tegen den tijger
verdedigde. De verschijning dezer menschen deed eindelijk den tijger
zijne prooi loslaten, en in het bosch de vlugt nemen. Hier werden hem
nu lagen gelegd, waarin hij verstrikt geraakte, zoodat men de
voldoening had, het ondier levend magtig te worden. Naar de
hoofdplaats van het distrikt gebragt, en in eene omheinde plaats tegen
eenen buffel los gelaten zijnde, moest de tijger zijnen aanval onder
het gejuich van duizend aanschouwers met den dood boeten. Onder
de zorg van een bekwamen heelmeester was de Javaan, ofschoon zeer
gewond, in eenige weken volkomen hersteld.
Een ander merkwaardig voorval met eenen tijger had plaats op het
voormalige landgoed Tji-Poetri, insgelijks in de
Preanger-regentschappen gelegen. Op den vollen dag vertoonde zich
aldaar zulk een ondier in de nabijheid van de hoofd-negerij, dat is
van het voornaamste dorp. Een jongeling van veertien jaren had dit
naauwelijks vernomen, of hij maakte met vier zijner makkers
afspraak, dat zij gezamenlijk op den tijger jagt zouden maken. Zonder
andere wapenen dan krissen en goloks, gingen zij naar de plaats waar
de tijger zich moest ophouden. Deze hield zich in een tipar of rijstveld
op, waar het gewas reeds bijna tot rijpheid was gekomen en zeer hoog
stond. Met hunne goloks deden zij de padie of rijst ter regter- en ter
linkerzijde van een wijken, om zich eenen weg te banen, en drongen
onder een onophoudelijk geschreeuw door, om ware het mogelijk, den
tijger uit zijnen schuilhoek te drijven. Deze voldeed ook zeer spoedig
aan hun verlangen, doch niet zoo als zij verwacht hadden, alzoo hij,
zonder te voren ontdekt te zijn, met eenen sprong en onder een
vreesselijk gebrul, hunnen aanvoerder op het lijf viel, en hem in een
oogenblik op den grond wierp. Zijne veel minder dappere metgezellen
namen verschrikt de vlugt, en bleven op eenen afstand om hulp
schreeuwen. De moedige jongeling echter, welke door den tijger met
eenen klaauw in den schouder en met den anderen in de dij gevat was,
had zoo weinig zijne tegenwoordigheid van geest verloren, dat hij zelfs
zijn wapen in de hand behield, hetwelk een golok of jagtmes, en niet
zeer scherp was. Desniettemin hakte hij den tijger met dit wapen
onophoudelijk in den kop, doch zonder hem, in den ijsselijken toestand,
waarin hij zich bevond, doodelijk te kunnen wonden. In deze
omstandigheden schreeuwde hij zijne van verre staande makkers toe,
dat zij hem eene kris zouden toewerpen, om daarmede den tijger te
kunnen doodsteken. Hieraan werd echter door deze bloodaards niet
voldaan, maar gelukkig kwamen eenige welgewapende personen,
waaronder een Ambonesche policie-dienaar en een inlandsche
suiker-gecommitteerde van het land Tjipoetri, met geweren aan. Deze
lieden kwamen zoo digt bij den tijger dat zij een zeker schot konden
doen. De tijger had in al dien tijd den jongeling niet losgelaten, maar
was tevens door zijne worstelingen verhinderd geworden hem weg te
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slepen. De suiker-gecommitteerde was dan ook zoo gelukkig, van het
ondier door den regter schouder in de borst te treffen. Met een
verschrikkelijk gebrul liet hij nu zijne prooi los en poogde te ontkomen,
maar een tweede schot, hem ter goeder ure door den Ambonees
toegebragt, strekte hem op den grond neder, waarna hij door de
omstanders werd afgemaakt.
Om den Javaan in de goede trekken van zijn karakter te leeren kennen,
moet men zich verwijderen van de steden, waar vreemdelingen van
velerlei natie zich hebben nedergezet, en zich naar de bovenlanden
begeven, op eenige palen (of engelsche mijlen) van Batavia, Samarang,
Sourabaija en andere strandplaatsen. In en nabij deze steden heeft
de zedeloosheid der vreemden zich aan de inlanders medegedeeld,
terwijl men alleen in de bovenlanden den inlander in zijn
oorspronkelijk, onbedorven karakter kan leeren kennen.
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Een groot aantal illustraties opgenomen in Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit
Oost-Indië werd zonder enige bronvermelding overgenomen uit andere werken. Bij het
kopiëren verloren zij veel aan duidelijkheid.
Rechtsboven een gravure met het onderschrift ‘Javaan in oorlogsgewaad’ zoals die
voorkomt in Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië; links de gekleurde aquatint
van W. Daniell in T.S. Raffles' The history of Java (London, 1817).
Links midden een gravure met het onderschrift ‘Eene rongging of dansmeisje’ zoals die
voorkomt in Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië; rechts de gekleurde aquatint
van W. Daniell in T.S. Raffles' The history of Java (London, 1817).
Rechtsboven een gravure met het onderschrift ‘Javaan in hofgewaad’ zoals die voorkomt
in Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië; links de gekleurde aquatint van W.
Daniell in T.S. Raffles' The history of Java (London, 1817).
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Boven een gravure met het onderschrift ‘De Kadraaijer in Straat Sunda’ zoals die
voorkomt in Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië; onder een gravure van J.
Bemme naar een tekening van VerHuell, opgenomen in diens Herinneringen van eene
reis naar de Oost-Indië (1836).

De volgende twee fragmenten spelen zich in India af. Deze verhalen heeft hij overgenomen
van de Engelse auteurs die hij heeft vertaald. Hij deed dit zonder bronvermelding. Alleen
enkele terloopse mededelingen in de tekst maken de lezer er op attent dat hij niet spreekt
op basis van eigen ondervinding maar in feite iemand anders aan het woord laat. Olivier
zelf heeft India nooit bezocht.
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De inlanders zien het gaarne, dat Europeanen hunne feestvieringen
willen bijwonen; zij zijn hieromtrent verdraagzamer, dan vele andere
volken, die aanspraak op hoogere beschaving maken. Bij een
geboortefeest, eene bruiloft of andere heugelijke gebeurtenis noodigen
zij dikwijls Europeanen, die hun vertrouwen hebben gewonnen, tot
het bijwonen der plegtigheden en vreugdebedrijven uit, die doorgaans
daarmede gepaard gaan.
Bij een dergelijk familiefeest, namelijk eene Moorsche bruiloft, zoo
als men het gewoonlijk op Java noemt, was dat gedeelte der
vermakelijkheden, hetwelk eene buitengewone vaardigheid van het
ligchaam aan den dag legde, natuurlijk voor de Europische
toeschouwers het meest belangrijk. Wij vergeleken de behendigheid
der inlandsche goochelaars met die van onze eigene kunstenaars van
dien aard in Europa, en waren in twijfel, aan wie de palm der
overwinning behoorde te worden toegekend.
Men had namelijk eenige Bengaalsche goochelaars ontboden. De
gewone kunstgrepen van het inslikken of liever door de keel brengen
eener bajonet, het eten van vuur en dergelijken, die ook bij gemeene
goochelaars in ons land gebruikelijk zijn, gingen vooraf. Vervolgens
nam een der mannen eene groote aarden kan met een wijden mond,
vulde die met water en keerde haar het onderste boven, zoodat al het
water er uitliep; maar zoodra hij de kan weder overeind zette, was zij
telkens weder vol water. Dadelijk ledigde hij de kan, en verzocht, dat
iemand van het gezelschap haar wilde vullen, nadat hij hem
uitgenoodigd had de kan naauwkeurig te bezigtigen. Aan dit verlangen
werd voldaan; nogtans liep, toen hij de kan omkeerde, geen droppel
water daaruit, en toen hij haar weder overeind zette, was zij, tot ons
aller verbazing, tot op den bodem ledig. Deze en soortgelijke
begoochelende kunstgrepen werden verscheiden malen herhaald, en
wel zoo behendig, dat, ofschoon ieder van ons, die maar wilde, de kan,
wanneer zij gevuld was, bezigtigen mogt (hetwelk ik mede bij herhaling
deed) niettemin, zoodra zij omgekeerd was, geen water daarin gezien
werd, noch ook eenig spoor, langs welk het kon weg gevloeid zijn. Ik
onderzocht met oplettendheid de kan, toen zij ledig was, maar vond
niets, dat mij op den weg kon brengen, om het geheim te ontdekken.
De goochelaar vergunde ons de kan zelve beurtelings vast te houden
en te vullen; evenwel bevonden wij, dat zij ledig was, nadat hij haar
had omgekeerd, en de grond was volkomen droog gebleven. Kluchtig
stonden wij dan telkens daarbij te kijken. Hoe het water verdwenen
en waar het gebleven was, bleef ons een onoplosbaar raadsel. Eindelijk,
om ons te overtuigen, dat de kan niet opzettelijk voor zijne behendige
goochelarij gemaakt was, liet hij toe, dat zij in onze tegenwoordigheid
verbrijzeld werd. De scherven werden aan de voornaamste
aanschouwers uitgereikt, om naauwkeurig door hen bezigtigd te
worden. De kan was een gewone martavane of groote gindi, waarin
het drinkwater in Indie in de huizen bewaard en koel gehouden wordt.
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Het volgende stuk was nog verwonderlijker. Men bragt een grooten
korf, onder welken eene magere, schrale, hongerige teef werd geplaatst;
eene minuut daarna werd de korf weggenomen, en nu kwam de teef
met een nest van zeven jongen te voorschijn. Dezen werden
weggenomen, en toen de tooverkorf andermaal werd opgeheven, zag
men eene geit, vervolgens een jong varken, hetwelk nogmaals met den
geheimzinnigen korf bedekt zijnde, een oogenblik daarna, gekeeld
weder verscheen. Nadat het echter met den korf op nieuw eene halve
minuut bedekt was geweest, kwam het weder springlevend voor den
dag. Hetgeen deze plotselinge verwisselingen nog verwonderlijker
maakte, was; dat niemand anders bij den korf stond dan de goochelaar,
die de dieren er mede bedekte of den korf weder opligtte. Wat er
geworden was van de onderscheiden dieren, die in het goochelspel
eene rol gespeeld hadden, was eene vraag, die door geen der
aanschouwers kon opgelost worden.
Nu nam een man eenen zak met koperen ballen, welke hij een voor
een in de lucht wierp, tot vijf en dertig toe. Geene der ballen scheen
weder naar beneden te komen. Er verliep eene tusschenpoos van ten
minste eene minuut; terwijl hij onderscheiden bewegingen met zijne
handen maakte, en met eene brommende stem eenige onverstaanbare
woorden uitsprak. Na eenige sekonden vielen de ballen een voor een
in zijne handen, en werden allen weder in den zak gestoken. Dit
kunststuk werd ten minste zesmaal herhaald. Terwijl het verrigt werd,
mogt niemand nabij den goochelaar staan.
Hierop trad een reusachtige athletische Bengalees te voorschijn, en
verklaarde, dat hij eene slang zou inzwelgen. Hij opende eene kist en
vertoonde eene vreesselijke cobra-de-capello, die vijf voeten lang, en
zoo dik als de pols van een kind was. De goochelaar bleef intusschen
op eenigen afstand van ons, en wilde, even als zijn voorganger, geenen
der aanschouwers vergunnen, digt bij hem te staan, zoodat er niet aan
het een of ander bedrog te twijfelen viel.
Hij nam, zoo 't ons toescheen, de slang bij den staart,
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Illustratie van slangenbezweerders uit het tweede deel van Oliviers Tafereelen en
merkwaardigheden uit Oost-Indië (Amsterdam, 1838), die ook in latere drukken werd
overgenomen. Hoewel Olivier in dit werk uitgebreid ingaat op de gewoonten en zeden
van de Indiase bewoners, was hij zelf nooit in India geweest.

stak deze in den mond, en slokte het dier allengs naar binnen, totdat
niets dan de kop uit zijnen mond stak. Met een plotselingen slok scheen
hij nu de slang geheel in te zwelgen en haar in zijne maag te brengen.
Eenige sekonden daarna opende hij zijnen mond op nieuw, trok de
slang er langzaam uit, sloot haar weder in de kist, en maakte een
salâmat of buiging voor de aanschouwers.
Het volgende stuk verwekte nog meer verbazing. Eene vrouw, wier
bovenlijf geheel onbedekt was, trad in den kring, en plaatste een
bamboes van twintig voeten lengte overeind op een vlakken steen;
zonder eenig ander steunpunt, klauterde zij met eene verwonderlijke
behendigheid naar den top van den staak, en ging met den eenen voet
daarop staan, terwijl zij zich aldus een geruimen tijd in evenwigt hield.
Om het lijf had zij eenen gordel, waarin een ijzeren oog was. Met een
snellen sprong wierp zij zich, in den letterlijken zin, voorover op den
top van het bamboes, zoodat zij horizontaal daarop lag, en de punt
van den staak juist in het ijzeren oog van haren gordel kwam.
Eensklaps draaide zij in het rond als een tol, maar met zulk eene
verbazende snelheid, dat het aanschouwen daarvan mij duizelig
maakte; terwijl de bamboes al dien tijd, als door eene bovennatuurlijke
kracht, werd staande gehouden. Zij boog hare beenen achterover,
totdat de voeten aan de schouders raakten, greep hare hielen met hare
handen vast, en bleef in deze stelling zoo snel ronddraaijen, dat men
van hare gestalte niets meer onderscheiden kon, en zij volkomen naar
eenen ronddraaijenden bal geleek. Nadat zij nog verscheiden
soortgelijke stukken had verrigt, liet zij zich langs den buigzamen
bamboes nederglijden, nam dien in de hand, balanceerde er mede op
hare kin, op haren neus en wierp hem eindelijk verre van zich af,
zonder hare handen te bewegen. Zij was eene bejaarde vrouw. Wij
wierpen haar eenige ropijen toe, waarmede zij zeer tevreden was.
De volgende goochelaar spreidde een kleed over den grond, ter grootte
van een beddelaken. Eenige oogenblikken daarna scheen dit kleed
van den grond op te rijzen. Toen het werd opgenomen, zag men er
drie annanassen onder groeijen, die geschild, gesneden en aan de
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toeschouwers rond gediend werden. Dit wordt voor een gewoon
goochelstuk gehouden, en echter is het volstrekt onverklaarbaar.
Het laatste stuk gaf niet minder blijken van eene onbegrijpelijke
behendigheid. Een reusachtige kerel trad in den kring, maakte zijn
salâmat en viel plat op den grond. Nadat hij eenige zonderlinge
bewegingen had gemaakt, stond hij eensklaps op zijn hoofd, zonder
zich met zijne armen te ondersteunen, en hield zich aldus eenigen tijd
in evenwigt. Men gaf hem nu een bekken, waarin zestien koperen
ballen waren, en hetwelk hij met de eene hand aannam, terwijl hij
met de andere de ballen zoo behendig in de hoogte wierp en weder
opving, dat geen van allen op den grond viel, ofschoon zij in allerlei
rigtingen elkander in de lucht doorkruisten. Toen hij eenige minuten
dit staaltje van zijne behendigheid vertoond had, ging een klein ventje
naar hem toe, klom zeer vlug tegen zijn ligchaam op, en ging op de
omgekeerde voeten van den reus overeind
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staan, terwijl deze laatste zich nog altijd op zijn hoofd balanceerde.
Een tweede bekken met zestien ballen werd het kleine mannetje
overhandigd, en deze begon te onverwijld in de hoogte te werpen,
totdat ze allen in de lucht waren. Nu waren er twee en dertig ballen
in beweging, en daar de zonnestralen op hunne gepolijste oppervlakte
schitterden, schenen de goochelaars door eenen gouden regen omringd
te zijn. Het was eene zeer ongewone en fraaije vertooning, en de
behendigheid der beide goochelaars was inderdaad verwonderlijk.
Zij stonden beiden zoo roerloos, als standbeelden; men zag niets
bewegen, dan hunne armen en handen. Eindelijk ving het kleine ventje
al de ballen op, borg ze in het bekken, en sprong op den grond, waarop
de reus met eene enkele beweging in een oogenblik weder op zijne
voeten ging staan.
Na een poosje rustens plaatste zich de man, die te voren op zijn hoofd
had gestaan, regt op zijne voeten, die hij digt tegen elkander hield;
het kleine ventje huppelde voorwaarts, en klom, als tegen eene zuil,
tegen den reus op, ging met het hoofd naar beneden op het hoofd van
den athleet staan, en stak zijne beenen perpendiculair in de hoogte,
zoodat de vorige stelling der beide goochelaars nu juist omgekeerd
was. Eerst hielden zij elkander bij de handen vast, totdat zij volkomen
in evenwigt stonden; en toen zij hunne handen los

Illustratie van ‘Indische acrobaten, goochelaars, slangenbezweerders en koorddansers’
uit Roof en verwoesting van onze kolonien. Waar liefde en welvaart woonden (Voorburg,
1940), een in de oorlogsjaren uitgekomen bewerking van Jacob Haafners Lotgevallen
op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon (Haarlem, 1806).
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lieten, bewoog de bovenste man zijne armen in allerlei rigtingen, om
te doen zien, hoe vast hij stond. Vervolgens maakte hij ook met zijne
beenen allerlei bewegingen, stak ze ver van elkander uit, het eene
gebogen, het andere regt; doch het lijf bleef onbewegelijk. Men gaf
aan de beide goochelaars dezelfde koperen ballen weder in de handen,
en deze ballen werden, twee en dertig in getal, even als te voren, in de
lucht in bestendige beweging gehouden. Zeer merkwaardig kwam het
ons voor, dat de ballen onder het gestadig op- en nederwerpen, geenen
enkelen keer met elkander in aanraking kwamen, voorzeker een bewijs
van weergaloze behendigheid. [...]
Eindelijk bragt een der goochelaars eenen korf te voorschijn, opende
dien, en liet ons eenige slangen zien, die stil in de mand bleven liggen,
totdat de goochelaar op eene kleine soeling of flageolet begon te spelen.
De slangen rigtten zich nu in den mand op, sprongen er uit en
begonnen in den kring naar de muziek te dansen.
Men verzekerde ons, dat deze slangen giftig waren, doch zoo mak, dat
men niets van haar te vreezen had. Dit bragt het gesprek op de
zoogenaamde bezweerders van slangen, die overal in Indie worden
aangetroffen, even als de bezweerders van krokodillen of kaaimans.
Aanzienlijke inlanders, die zich bij ons bevonden, waren van gevoelen,
dat deze lieden werkelijk het vermogen of de begaafdheid bezitten,
om de slangen te betooveren of liever om ze tam te maken. Zij
ontnemen haar het venijn en leeren haar dansen. De muziek heeft
eene groote uitwerking op deze dieren; men lokt hen daardoor uit
hunne schuilhoeken, en ziet hen zich oprigten en bewegingen maken,
alsof zij dansten. De slangen wikkelen zich om den hals, om de beenen
en armen van degenen, die haar, zoo als het genoemd wordt, bezweren,
en zelfs om de naakte ligchamen van hunne kinderen, zonder dat zij
het lot van Laocoön en zijne zonen behoeven te duchten.
Het is echter gebeurd, dat een Armeniër te Suratte, toen hij zag, hoe
een slangenbezweerder zich door eene adder liet bijten, zonder hiervan
eenig letsel te ondergaan, dit insgelijks wilde beproeven; hij liet het
dier in zijne hand bijten, doch stierf twee uren daarna.
Onder de Oostindische slangen is de cobra-minelle de kleinste, maar
gevaarlijkste; haar beet veroorzaakt een snellen, folterenden dood.
Zij komt in de huizen, kruipt op bedden en rustbanken en tusschen
de bamboezen beschotten der woningen. De capello of kapslang,
dezelfde, welke de vroeger gemelde goochelaar scheen in te zwelgen,
is groot en fraai geteekend, maar eene der vergiftigste slangen, die in
Indie gevonden worden. Gewoonlijk veroorzaakt haar beet binnen
een uur tijds een hevigen dood. Meestal zijn de dansende slangen, die
in Indie in manden worden rondgedragen, van deze laatste soort. Zeer
vele inlanders gelooven, dat, wanneer een huis door deze of andere
slangen bezocht wordt, men bezweerders moet ontbieden, omdat zij
de slang (welligt op grond van hetgeen in het eerste boek van Mozes
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voorkomt) voor een boozen geest houden; want de Mahomedanen
erkennen de waarheid van het Oude Testament.
Wat hiervan zijn moge, de bezweerders weten de schuilhoeken der
slangen, onder het spelen op de soeling te ontdekken; en zoodra deze
dieren deze muziek hooren, komen zij te voorschijn, en laten zich
gemakkelijk vangen. Zoodra de muziek ophoudt, valt de slang
beweegloos op den grond neder; doch alsdan moet zij oogenblikkelijk
in eenen korf gestoken worden, anders zouden de omstanders groot
gevaar loopen van door haar gebeten te worden.
Het raadselachtige van dit alles wordt grootelijks opgehelderd door
hetgeen een geacht Engelsch schrijver daaromtrent heeft gezegd.1
Volgens dezen schrijver ‘zijn de zoogenaamde slangenbezweerders of
slangenvangers in Oostindie menschen van eene lage caste (klasse),
(even als goochelaars, waarzeggers, kwakzalvers en dergelijken in
Europa), die eene groote vaardigheid in het vangen, temmen en
afrigten van slangen hebben verworven. Zij geven voor, dat zij door
muziek de slangen uit hare schuilhoeken lokken; maar dit is louter
bedrog. Ik heb nimmer op hunne speeltoonen andere slangen zien
opdagen en dansen, dan die welke tam gemaakt, afgerigt en opzettelijk
in schuilhoeken verborgen waren.’ Dit verhaal van Johnson heeft veel
waarschijnlijks; ofschoon het onbegrijpelijk voorkomt, hoe de
inlanders aan die gevaarlijke dieren de giftige tanden kunnen
uittrekken. Met groote behendigheid vatten zij de slangen met de
linkerhand bij den staart, en trekken het lijf van het dier zeer snel
door de andere hand, totdat zij den kop tusschen den vinger en den
duim hebben. Alsdan trekken zij de giftige tanden uit, en beginnen
de slang te onderwijzen. Deze slangenvangst is echter niet vrij van
gevaar. De inlanders, die er zich mede bezig houden, zijn doorgaans
van een gloeijend ijzer voorzien, om het vleesch te branden, zoodra
zij gebeten worden. Een voorval door den aan-

1

Johnson, Sketches of India Field sports; een zeer lezenswaardig werk.
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gehaalden schrijver (Johnson) vermeld, bewijst ook, dat het uitbreken
der venijntanden geen volkomen zekere waarborg is. Een Bengalees
vertoonde eene zijner dansende cobra-de-capello-slangen voor een
talrijk gezelschap. Zijn zoon, ongeveer zestien jaren oud, plaagde het
dier, om zich te laten bijten. De slang beet hem werkelijk en de
jongeling stierf een uur daarna. De vader stond sprakeloos van
verbazing, niet minder dan van smart. Hij beweerde, dat de jongeling
onmogelijk aan den beet kon gestorven zijn; vermits hij zelf en zijn
zoon menigmaal door dezelfde slang gebeten waren, zonder dat hun
daardoor eenig letsel was geschied. Toen men echter de slang
naauwkeurig onderzocht, bleek het dat zij nieuwe venijntanden
bekomen had, die wel niet zoo groot waren als de uitgebrokenen, maar
toch lang genoeg om eene doodelijke wonde te kunnen veroorzaken.
De oude man verklaarde, dat hij dit weder krijgen van uitgetrokken
tanden bij de slangen in zijn leven nog nimmer had waargenomen,
noch ooit van iets dergelijks gehoord had.

Behalve dat Olivier terug in Nederland in hoog tempo zijn eigen wederwaardigheden in Indië ging
publiceren en hij bovendien redacteur werd van het tijdschrift De Oosterling, vertaalde hij ook veel
reisverhalen van andere, voornamelijk Engelstalige, auteurs. Hier het titelblad van de vertaling van
Isaac Taylors Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travelers
(Hartford, 1830).
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In 1834 verscheen Oliviers verslag van de reis door de Molukken. De reis in het gevolg van
gouverneur-generaal Van der Capellen ging langs Ambon, Banda, Saparoea, Ternate, Kemma, Menado,
Makassar en Soerabaja. Olivier maakte echter niet de hele reis mee. In Kemma was hij er nog bij.
Ook in Menado is hij waarschijnlijk nog geweest. Olivier vermeldt echter in het tweede deel van
Reizen in den Molukschen Archipel naar Makassar dat de schepen in de buurt van het eiland Ternate
te maken krijgen met ‘aanhoudend harden wind uit het zuiden en zuid-westen, met regenbuijen en
hooge zee, zoodat de andere schepen van ons eskader voor ons onzigtbaar werden.’ Waarschijnlijk
is Olivier hier ‘afgestapt’ en op Ternate gebleven.
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In 1824 bezocht Olivier in het gevolg van Van der Capellen de Molukken. Van Ambon gaat de reis
naar Banda. Olivier bevindt zich niet aan boord van het fregat Eurydice waarop Van der Capellen
reist, maar op de korvet Zwaluw. De Zwaluw zeilt minder snel dan de andere schepen van het eskader,
toch vermeldt Olivier opgewekt ‘[...] en ofschoon dit vaartuig op verre na geen hardvlieger was, en
veeleer den naam van schildpad voeren mogt, bragt een voorspoedige wind, met fraai weder gepaard,
ons binnen het tamelijk korte tijdverloop van 48 uren, voor het eiland Banda-Neira. Deze overtogt
wordt op 20 zeemijlen geschat, zoodat wij dien afstand vrij voorspoedig hadden afgelegd, en niet
zonder reden in eene vrolijke stemming het anker voor den Goenong-Api of Vuurberg van Banda
lieten vallen.’ De illustratie werd opgenomen in het tweede deel van Oliviers Land- en zeetogten in
Nederland's Indië (Amsterdam, 1828).
Gravure van D. Veelwaard naar een tekening van J. Olivier.

Circa 1832 vestigt Olivier die in maart 1826 naar Nederland was geëxterneerd zich met vrouw en
kinderen in Kampen. Hier wordt hij redacteur van het tijdschrift De Oosterling dat van 1834 tot en
met 1837 zou verschijnen. Eén van de eerste namen op de ‘Naamlijst der Inteekenaren’ in het eerste
nummer is baron G.A.G.P. van der Capellen, oud gouverneur-generaal van Nederlands-Indië.
Olivier was - anders dan het voorbericht van dit deel doet vermoeden - de enige redacteur van het
tijdschrift De Oosterling. ‘De redacteuren van den Oosterling hebben ruime stof tot erkentelijkheid
voor de aanmoedigende beoordelingen van hunne pogingen in de meeste tijd- en maandschriften van
ons Vaderland.’
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Terwijl Oliviers mening over Hindoes in het algemeen positief is, waardeert hij de
Islamieten veel minder. Hij vindt ze star, hypocriet en onverdraagzaam. De Islamieten
in Indië beoordeelt hij evenwel als toleranter dan in andere landen waar de Islam
wordt beleden. Olivier verklaart dit door de invloed van het Hindoeïsme die nog
steeds in Indië doorwerkt: ‘De Javanen zijn tot de leer van Mahomed overgegaan,
doch hebben nog een groot gedeelte hunner aloude Hindoesche begrippen behouden,
en toonen geenszins die trotsche verachting aan lieden van eene andere godsdienst,
met welke de mahomedanen deze lieden gewoonlijk ongeloovigen (Kâfir) noemen.’
De Mahomedanen, en bijzonder de Arabieren, zijn in de waarneming
der uiterlijke pligten van hunne godsdienstleer veel stipter, dan de
Hindoes. Bij elke missidjie of moskee in Indie, ziet met een of meer
aanhangers van den Mekkaschen profeet, met een lang, mager en
deftig aangezigt, een zwarten, digten baard en eene ranke,
welgevormde gestalte, voor de deur aan de oostzijde van den tempel
zitten, werktuigelijk gebeden prevelende; terwijl de onverschilligheid
hunner gelaatstrekken duidelijk te kennen geeft, hoe weinig hun hart
met godsdienstige gewaarwordingen vervuld is. Een Arabier van
eenigen rang zit gewoonlijk op een fraai gestreept tapijt, satrindjie
genoemd, om te doen zien, dat hij niet tot de gemeene klasse zijner
landgenooten behoort, die hun sombayan of gebed op den blooten
grond uitspreken. Zijn tapijt is gespreid over een tjaboetra of raam,
dat eenige duimen boven den grond verheven is, en hem door eenen
bediende wordt nagedragen. Er steekt meer hoogmoed, dan
nederigheid des harten in zulk eene oogedienst; en bij het aanschouwen
daarvan weet men niet, hoe men de onverdraagzaamheid, dweepzucht
en haat dezer gewaande geloovigen omtrent andersgezinden met hunne
trotsche onverschilligheid overeen moet brengen.
Pligten, die uit den aard moeijelijk vallen, bij voorbeeld, het langdurige
vasten in de maand Ramadzan, weten de vermogende Arabieren zeer
spoedig in vermakelijkheden te veranderen. Het is bij voorname en
rijke Arabieren gebruikelijk, in deze maand, gedurende dewelke zij
van zonsopgang tot zonsondergang moeten vasten, den dag in den
nacht te verkeeren, en den eigenlijken vasttijd met slapen door te
brengen, terwijl zij des nachts des te beter cier maken. Daar de
Ramadzan of Boelan-poeassa in den warmsten tijd van het jaar valt,
is deze omkeering van dag en nacht, wel verre van eene opoffering te
zijn, zeer aangenaam. Zij staan derhalve den vasttijd zeer gemakkelijk
door, en zoodra die geheel verloopen is, brengen zij gewoonlijk de
volgende maand, tot herstel hunner (gansch niet door vasten
verminderde) krachten, in vadzige werkeloosheid, met smullen, de
hokah rooken en allerlei weelderige tijdkortingen door.
Daar de Mahomedanen geene beelden mogen hebben, levert het gezigt
hunner tempels niets onderhoudends op; meerendeels is ook de
bouworde van binnen somber en van buiten eentoonig. Geheel anders
is de indruk, welken de beschouwing van eene pagoda of
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‘Zijn tapijt is gespreid over een tjaboetra of raam, dat eenige duimen boven den grond
verheven is, en hem door eenen bediende wordt nagedragen. Er steekt meer hoogmoed,
dan nederigheid des harten in zulk eene oogedienst [...].’
Illustratie uit het tweede deel van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
(Amsterdam, 1838), die ook in latere drukken werd overgenomen.
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‘Zij staan derhalve den vasttijd zeer gemakkelijk door, en zoodra die geheel verloopen
is, brengen zij gewoonlijk de volgende maand, tot herstel hunner (gansch niet door vasten
verminderde) krachten, in vadzige werkeloosheid, met smullen, de hokah rooken en
allerlei weelderige tijdkortingen door.’
Illustratie uit het tweede deel van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
(Amsterdam, 1838), die ook in latere drukken werd overgenomen.

een Hindoeschen tempel ons geeft. Men verplaatst zich daarbij met
zijne gedachten in de oude wereld, uit welke thans nog alleen in het
Oosten levende tafereelen worden aangetroffen, die sedert duizenden
van jaren onveranderlijk zijn gebleven.
De feesten der Hindoes verschillen ook in luidruchtigheid, rumoer,
drokte en levendigheid hemelsbreed van de afgemetene, koele en dorre
plegtigheden der Mahomedanen.
De onderstaande tekst is voor een groot gedeelte afkomstig uit het werk van captain
Basil Hall, dat door Olivier is vertaald. Zijn beschrijving van de grotten op Elephanta
is een van de beste die ooit over dat eiland zijn geschreven. Elephanta was een van
de meest geliefde bestemmingen voor de Europese reizigers in Bombay en omgeving.
Het bestond uit een complex van grotten met beelden en reliëfs van het Hindoe
pantheon, gewijd aan Shiva. Dicht bij de grotten stond het enorme beeld van een
olifant, waaraan het eiland zijn naam ontleende.
Wie deze gewesten doorreist, zal niet verzuimen het beroemde
Elephanta te bezoeken. Het is een klein eiland, binnen de haven van
Bombay gelegen, omtrent vijf en eene halve Engelsche mijl van de
Mahrattakust, en vertoont zich als een lange, in twee gespleten berg,
omdat eene lage, smalle vallei zich tusschen twee steil afloopende
hoogten uitstrekt. Het eiland heeft een omtrek van ruim zes Engelsche
mijlen of twee uren gaans, en is onbewoond, uitgezonderd nu en dan,
wanneer eenige ongelukkige verworpelingen uit de eene of andere
kaste zich hier nederzetten, wanneer zij nergens anders eene
schuilplaats kunnen vinden.
Nabij het strand stond nog voor eenige jaren het kolossale beeld van
eenen olifant, ruw gehouwen uit een ontzaggelijk zwaar rotsgevaarte.
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Naar dit beeld heeft het eiland zijnen nieuwen naam, Elephanta,
bekomen: want de inlanders noemen het Gavapori. De steenen olifant
is onlangs in puin gevallen. Onze af
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Illustratie uit het tweede deel van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
(Amsterdam, 1838), die ook in latere drukken werd overgenomen. Dit stenen beeld nabij
het strand bezorgde het eiland Elephanta haar naam.

beelding vertoont dit beeld, zoo als het nog in 1814 bestond. Het was
toen zoo digt met struiken en kreupelgewas begroeid, dat men er
slechts met moeite kon bijkomen.
Van deze plek begaven wij ons naar de meer belangrijke grotten,
welke dit eiland beroemd maken. Langs een steil pad kwamen wij in
palankijns, omstreeks den middag, aan de eerste spelonk, die naar
een klein, ongemeubeld vertrek gelijkt, en door twee pilaren
ondersteund wordt. Zij levert overigens weinig merkwaardigs op,
zoodat wij terstond onzen weg den berg op vervolgden, en op omtrent
een derde van de hoogte de voornaamste spelonk bereikten, langs een
steil en smal pad, aan beide zijden digt met kreupelhout begroeid. De
ingang dezer grot is, uit de verte gezien, minder grootsch, dan men
volgens de berigten gedacht zoude hebben, en gewoonlijk meent de
reiziger in zijne verwachting bedrogen te zijn. Deze ingang is laag, en
de

Illustratie uit het tweede deel van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
(Amsterdam, 1838), die ook in latere drukken werd overgenomen. Zowel op het eiland
Elephanta als op het eiland Salsetta bevonden zich in de rotsen uitgehouwen tempels.

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

De eilanden vormden menigmaal het doel van dagtochtjes vanuit het nabijgelegen
Bombay.
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rots, waarin hij is uitgehouwen, zoo afgebrokkeld, dat alle sierlijkheid
hierdoor verloren is gegaan; maar wanneer men nabij genoeg is, om
in den tempel te zien, ontwaart men een ontzagverwekkend tafereel.
Men ziet eene groote zaal in de rots gehouwen, waarvan het bovenste
op rijen van fraaije zuilen rust, welker kapiteelen de gedaante van
kussens hebben, die zoo fraai zijn uitgehouwen, dat de zwaarte van
het bovengewelf die schijnen in te drukken.
De voornaamste tempel is met eene colonnade omringd, waarvan de
zuilen keurig besneden zijn. Het is eene vierkante zaal, waarvan alle
zijden met groepen en figuren in alto-relievo bedekt zijn. Op den
achtergrond, tegenover het portaal, in eene nis omstreeks het midden,
ziet men een kolossaal borstbeeld met drie aangezigten, die ieder meer
dan vijf voeten lang zijn.
De gezellige omgang is nergens aangenamer, dan te Bombay. Wie
meester van zijnen tijd is, en deze beminnelijke stad bezoekt, laat zich
ligt verleiden, om aldaar een langer verblijf te houden, dan hij
voornemens was geweest. Aan eenige aanzienlijke ingezetenen
voorgesteld zijnde, maakte ik dus gaarne gebruik van zulk eene
schoone gelegenheid, om de belangrijke oudheden van het eiland en
de zeden der bewoners van Bombay te leeren kennen; terwijl mij
bovendien de genoegens van een aangenamen gezelschapskring te
beurt vielen.
In eene dier gezellige bijeenkomsten kwam het gesprek op de grot van
Elephanta. ‘Waarom,’ zeide eene der dames, ‘zouden wij niet eens,
allen zoo als wij hier zijn, een togtje naar Elephanta doen? Niet om
er een paar uren, maar om er een dag of acht te vertoeven, in welken
tijd wij de spelonken op ons gemak zouden kunnen bezigtigen en
afteekenen; terwijl wij de oudheden konden bestuderen en beschrijven.
Zulk een springtogtje is tot nu toe door niemand ondernomen.’
Het voorstel werd door al de leden van het gezelschap, waaronder
zich ook een officier der artillerie bevond, hartelijk toegejuicht.
‘Ik zal,’ zeide de officier, ‘een paar tenten voor den ingang der grot
laten opslaan, eene voor de dames, en de andere voor de keuken en
de dienstboden. De heeren zullen de beste plaatsen op den grond voor
de spelonk opzoeken, om er hunne matrassen te doen spreiden.’
‘Ik zal de koks bezorgen!’ riep een ander.
‘Ik zal Chef-de-gamelle zijn!’ riep een derde, ‘en ik belast mij met het
aankoopen van proviant.’
‘En ik,’ zeide een vierde, ‘zal zorgen, dat het ons niet aan wijn
ontbreekt, en dat wij een goeden voorraad ale hebben.’
Ieder wilde zich dus ten algemeenen nutte verdienstelijk maken, en
men hield zich onverwijld met de toebereidselen tot dit springtogtje
bezig. Wij huurden een paar praauwen, om de grove bagage, tenten,
tafels en levensmiddelen, te vervoeren. Ik voor mij werd belast met
het aanschaffen van eenige ligte sloepen, gieks genoemd, tot gebruik
van de dames. Wij begaven ons bij kleine afdeelingen te scheep;
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sommigen vroeg in den morgen; anderen, die door hunne bezigheden
in

‘De gezellige omgang is nergens aangenamer, dan te Bombay’, schrijft Olivier over van
de Engelse auteur Basil Hall. Olivier baseert zich hier op het boek Fragments of voyages
and travels. Including anecdotes of a navel life van de Britse kapitein Hall (Edinburgh,
1831).
Illustratie uit het tweede deel van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
(Amsterdam, 1838), die ook in latere drukken werd overgenomen.
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Illustratie van de grot van Elephanta uit de vertaling Merkwaardigheden uit alle bekende
landen van Azië van Isaac Taylor, door J. Olivier. ‘De groote grot van dit eiland is een
wijd uitgestrekt gewelf, op eene zoo kunstige wijze in het gebergte gehouwen, dat vier
reijen van zware zuilen daarin overgelaten zijn, welke prachtige gallerijen vormen, en
het gansche gebergte schijnen te dragen.’

het fort gehouden werden, in den namiddag; maar in een paar dagen
waren wij allen ter bestemde plaats aangekomen, en gereed, om onze
werkzaamheden met den grootsten ijver aan te vangen.
Wie bekend is met de manier van reizen in Oostindie zal niet
verwonderd zijn, dat wij ons in zulk een korten tijd op het eiland
Elephanta ‘gemakkelijk konden maken’. De meeste heeren sliepen in
de spelonk, sommigen in hunne palankijns, en anderen op matrassen
in de onderscheiden kapellen of nissen, die in het binnenste van den
tempel in de rotsen zijn uitgehouwen.
De eerste dag werd doorgebragt met het rondzwerven in de vleugels
(als ik ze dus mag noemen) van dezen bewonderenswaardigen tempel,
welke de Hindoes van vorige eeuwen in de massa van de rotsen
gegraven hebben. De gebeeldhouwde figuren langs de wanden zijn in
al de verscheidenheid vermenigvuldigd, welke men van de weelderigste
Oostersche verbeeldingskracht zou kunnen verwachten. Dit
zonderlinge schouwspel maakt altijd een diepen indruk op hen, die
het voor de eerste maal zien; maar zelfs bij diegenen, welke het reeds
een- of tweemaal bezigtigd hadden, verwekte het eene gewaarwording,
die moeijelijk te beschrijven is. De verbeelding van eenen nieuweling,
als ik, werd onweerstaanbaar naar de duistere tijdvakken der
overgeleverde geschiedenis gevoerd, waarin elke gebeurtenis zoo
verward en opgesierd voorkomt, als de herinnering van een vertelseltje
van toovergodinnen. Voor hen daarentegen, die het onderwerp sedert
een geruimen tijd bestudeerd hadden, en zich niet alleen met de
godsdienst der inlanders, maar ook met de bijzondere voorstelling
hunner goden bekend hadden gemaakt, bood de spelonk van Elephanta
een ruim veld ter nasporing aan. Ook hoorde men nu en dan het luide
vreugdegejuich dezer ingewijden, wanneer zij de eene of andere groep
aantroffen, die zeer duidelijke kenmerken van een bekend voorwerp
uit de mythologie der Hindoes had.
In den voormiddag was het gezelschap meer of min bijeengebleven,
maar tegen het einde van den dag, verspreidde het zich links en regts.
Sommige heeren gingen het bosch in, om een papagaai of een aap te
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schieten; terwijl anderen, vermoeid door de bedompte lucht van het
binnenste der spelonk, en door zich verscheiden malen te hebben laten
ophijschen, om de beelden uitvoerig te bezigtigen, in de schaduw
gingen liggen, onder eene breede tent, door welke de frissche lucht
vrij heen stroomde, omdat de zeilen rondom aan de kanten waren
opgehaald. Wat mij betreft, ik kon mij slechts nu en dan voor eenige
minuten van den tempel verwijderen; maar ik liep heen en weer met
eene soort van spijt over mijne onkunde; terwijl mijne
nieuwsgierigheid nog vermeerderd werd, door de onvolledige brokken,
welke ik uit de gesprekken der meer ervarene Oosterlingen opving.
Gedurende het middagmaal kon ik aan niets anders denken, dan aan
de verwarde groepen langs de sombere muren, die ons van drie zijden
omgaven, en ik verliet, zoodra mogelijk, de tafel, om mij op dit
nageregt van oudheden te onthalen, totdat de nacht was aangebroken.
Alsdan ging ik eene wan-
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deling in de open lucht doen; maar de koude landwind, die door het
vochtige kreupelbosch blies, gaf slechts eene kortstondige en
bedriegelijke koelte aan mijn gloeijend voorhoofd en aan de
koortsachtige hitte, welke de drift mijner nasporingen in den loop van
den dag veroorzaakt had. Mijne metgezellen betuigden, dat zij, alleen
wanneer zij met hun onderzoek bezig waren, van de grot wilden
spreken; ik daarentegen dacht, zag en droomde van niets anders,
zoodat ik geen gezelschap voor hen en zij niet voor mij waren. Ik begaf
mij dus doorgaans vroegtijdig naar mijne legerstede, die ik in eene
der gemelde nissen had opgeslagen; en wel aan de linkerzijde, dat is
te zeggen, aan de oostelijke zijde van de voornaamste uitgegravene
zaal. Hier wierp ik mij op mijne rustbank; zonder mij te ontkleeden,
en in weinige minuten, zoo het mij voorkwam, viel ik in een diepen
slaap.
In Indie is men gewoon in elke slaapkamer des nachts licht te branden;
geen ellendig nachtkaarsje in een koker van blik, of een nachtpitje in
een dof bierglas, maar eene kleine, heldere vlam, die uit eene vaas van
antieke gedaante oprijst, welke Etrurie tot eer zoude verstrekken. De
gewoonte, om des nachts licht te branden, is in Indie algemeen.
Sommige lieden hebben mij gezegd, dat het geschiedt uit voorzorg
tegen de slangen, die in vele gewesten, vooral in de binnenlanden, zeer
talrijk moeten zijn; ofschoon ik nimmer het geluk heb gehad, er eene
enkele in alle mijne reizen en togten in Indie te zien te krijgen. Het
zal waarschijnlijk met de slangen gelegen zijn, even als met leeuwen,
en ander wild gedierte, die in vroegere tijden veel meer dan thans in
Indie werden gevonden, en naar mate landbouw en bevolking zich
uitbreiden, allengs verminderen. Wat er van zij, het gebruik, om licht
in elke slaapkamer te branden, is zoo algemeen, dat onze dienstboden,
die in Indie de volmaaktste machines van de wereld zijn, ook bij onze
legersteden in de spelonk nachtlampen plaatsten. Maar al ware er in
deze onderaardsche duisternis een duizendtal lampen geweest, zouden
zij nogtans niet meer dan een flaauw schemerlicht in dezen
wijduitgestrekten tempel verbreid hebben.
Nadat ik, zoo het mij voorkwam, eenigen tijd geslapen had, ontwaakte
ik, of ik droomde, dat ik ontwaakte. Om mij heen ziende, was ik niet
weinig verwonderd, dat ik op deze zonderlinge plaats geheel alleen
was. De eenzame lamp scheen verbazend in glans toegenomen te
hebben: want de geheele ruimte der spelonk was zoo helder verlicht,
alsof de stralen der zon van alle zijden daarin drongen. Terwijl ik mij
omwendde, om te zien, waar ik was, zag ik met eene gemengde
gewaarwording van schrik en van onzekerheid, of het werkelijk of
ingebeeld was, eene gedrogtelijke reusachtige figuur, half man en half
vrouw. Ik herinnerde mij, dat een der geleerden van ons gezelschap
des morgens gezegd had, dat in de mythologie der Hindoes zulk een
monster, onden den naam van Ardhanar-Isbur, bekend is. Terwijl ik
den slaap uit mijne oogen wreef, om de zonderlinge figuur nader te
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onderzoeken, vroeg ik mij zelven bij herhaling, of ik wel wakker was,
of nog sliep? De schuimende ale van Hodgson en de rozenkleurige
nektar van Château-Margaux konden welligt mijne oogen begoocheld
hebben; en de droom, indien het een droom was, zoude daarom niet
minder belangrijk zijn geweest. Het reusachtige beeld, dat mij in het
eerst had toegeschenen los van den muur en in beweging te zijn, was
bij nader onderzoek in alto-relievo uit de rots gehouwen. Het had vier
armen (een plomp zinnebeeld van magt bij de Hindoes) en stond niet
volkomen regtop, maar een weinig gebogen; de regter voorarmen
rustten op den rug van den vermaarden Nundi, den stier van Schiba.
De regterzijde van de gedaante was in alle bijzonderheden in mannelijk
gewaad, en de linkerzijde als vrouw gekleed, om door de eene zijde
Schiba en door de andere zijde zijne vrouw Poerwatti voor te stellen.
Doch lang voor dat ik de helft der bijzondere kenteekenen van deze
beroemde godheid der Hindoesche mythologie had kunnen gadeslaan,
begon de lamp te verflaauwen, en de onderscheiden gedaanten langs
den muur verdwenen allengs voor mijne oogen, ondanks alle pogingen,
om mijne waarnemingen voort te zetten. Ik viel weder op mijn
hoofdkussen in een diepen slaap.
In al den tijd van ons verblijf op Elephanta, werd ik geen enkelen keer
door soortgelijke visioenen meer gekweld; want de werkzaamheden
en afwisselende tijdkortingen van ons heerlijk partijtje maakten ons
des avonds zoo moede, dat wij geen tijd noch lust hadden, om te
droomen.
Bijzonder viel onze oplettendheid op de vermaarde gedaante met drie
hoofden, die inderdaad de merkwaardigste figuur van allen was. Wij
spreidden eene groote mat over den grond, plaatsten daarop eene tafel
met al den toestel, die voor het teekenen vereischt wordt, en terwijl
de meest begaafden in deze kunst zich met eene naauwkeurige
afbeelding belastten, hielden anderen zich bezig met het meten der
onderscheiden deelen of het te boek stellen van de beschrijving der
belangrijkste voorwerpen.
Dit beeld, [...] bevindt zich tegen over den voor-
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Illustratie uit het tweede deel van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
(Amsterdam, 1838), die ook in latere drukken werd overgenomen. Het borstbeeld in de
grot op het eiland Elephanta toont de drie Hindoe-goden Brahma, Vishnu en Shiva.

naamsten ingang, en heeft aanleiding tot tallooze gissingen gegeven.
Het is een kolossaal borstbeeld, voorstellende een wezen, aan hetwelk
deze tempel waarschijnlijk geheiligd is geweest; want sommigen zijn
van gevoelen, dat dit beeld vier hoofden heeft, maar dat het vierde
achter het beeld en onzigtbaar is. Met meer grond heeft men
ondersteld, dat het de Trimurti 1 of Hindoesche drievuldigheid, Brimila,
Bischen en Schiba voorstelt. De zinnebeelden schijnen dit te bevestigen,
onder anderen het doodshoofd en de slang, die in takken geslingerd
is van eenen boom, wiens bladeren drievoudig, gelijk het klaver, in
het bijzonder aan Schiba gewijd zijn.
Het beeld is twintig voeten hoog, en de nis, waarin het is uitgehouwen,
is dertien voeten diep.
Natuurlijk bleven wij niet in gebreke, een uitstapje naar Salsette te
doen, een eiland, dat zes uren gaans in de lengte en vier in de breedte
heeft, en door middel eener kade van steen met Bombay vereenigd is.
Weleer was dit eilandje een heilig oord, en men vindt er nog eene
menigte tempels, die in de rots gehouwen zijn, en waarvan twee of
drie zeer fraai zijn. Op eenen afstand van de zee is het land vol
schilderachtige afwisseling, heuvelachtig en op vele plaatsen wild en
woest, met allang-allang en kreupelhout begroeid. De bosschen zijn
vol tijgers en andere wilde dieren, zoodat het gevaarlijk is, hier alleen
te reizen. Vermits de valleijen eng en met hooge bergen omgeven zijn,
terwijl digte wouden deze laatsten bedekken, is de lucht op vele
plaatsen van het eiland ongezond, althans bij een langdurig verblijf.
De vreesselijke cholera, die zulk eene treurige vermaardheid, ook in
Europa, heeft bekomen, is het eerst op Salsette uitgebroken.
1

Trimurti betekent drie gedaanten.

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

De kampongs of gehuchten bestaan meest uit eenige armzalige hutten,
welke vereeniging naauwelijks een dorpje kan genaamd worden, en
waarvan de bewoners tot de behoeftigste klasse der Hindoes behooren.
Tannah, de hoofdplaats, is een vrij aanzienlijke, welbevolkte stad, met
een voorkomen van vrolijkheid en welvaart, en een tamelijk
aangenaam verblijf voor een honderdtal Europische militairen, die
zich, na vervulden diensttijd, met hunne huisgezinnen hier hebben
nedergezet. De gezamenlijke bevolking van Salsette wordt op
vijftigduizend menschen begroot; en ofschoon de meeste inwoners
behoeftig zijn, gedragen zij zich doorgaans onberispelijk en vreedzaam.
Des morgens vroeg begaven wij ons naar den berg, in welken de meest
vermaarde spelonken zijn gehouwen.
De grotten zijn zoo talrijk, dat de voornaamste berg, in den letterlijken
zin, als eene honigraat doorboord is.
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‘De voornaamste tempel in de rij is in zijne soort en voorwerp van ongemeene pracht,
en werd door de Portugezen tot eene Christenkerk gebezigd.’
Illustratie uit het tweede deel van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
(Amsterdam, 1838), die ook in latere drukken werd overgenomen.

De weg was zoo ruw en eng, dat onze palankijndragers slechts
langzaam en met moeite konden voortgaan; maar het einde van dit
uitstapje was des te aangenamer.
Eene der spelonken, een bijna volkomen vierkant, wordt de durban
of gehoorzaal genoemd; denkelijk omdat zij onder de
Mahomedaansche heerschappij tot eene raadzaal heeft gediend.
De voornaamste tempel in de rij is in zijne soort een voorwerp van
ongemeene pracht, en werd door de Portugezen tot eene Christenkerk
gebezigd. Men beklimt den ingang langs eenige trappen en komt in
een verheven portaal, met eene keurig besnedene leuning omringd.
Aan de eene zijde is eene hooge zuil, op welke drie, nog onbeschadigde
leeuwen gebeiteld zijn. De voornaamste steunpilaren van het portaal
zijn vierkante zuilen, zonder eenige versierselen; maar zoodra men
den tempel binnentreedt, staat men opgetogen over den verbazenden
overvloed van beeldwerk en relief.
De spelonk zelve is veel ruimer en hooger, dan die van Elephanta.
Eene prachtige rij van achtkantige zuilen versiert drie zijden van de
binnenzaal, die de gedaante van een parallelogram heeft. Alle deze
zuilen zijn met beeldwerk besneden. In deze schoone zaal sloegen wij
ons nachtleger op. Al het beeldwerk heeft betrekking tot de
verborgenheden of de fabelleer der Buddhisten.
Van het voorportaal van dezen tempel is het uitzigt onbeschrijfelijk
schoon. Eene lange luifel van acht voeten breedte, aan de beide einden
door het rotsgesteente ondersteund, beschut den reiziger tegen de hitte
van de zon, en laat hem, ongehinderd door haren verblindenden glans,
de verhevene bekoorlijkheid van dit oord genieten. Hier stond ik in
de koele schaduw, opgetogen bij het aanschouwen van het schoone
natuurtafereel, dat mij omringde, en doordrongen van bewondering
en vereering van des Scheppers onbegrijpelijke almagt. Hoe nietig
kwam zelfs de majestueuze tempel mij voor, in vergelijking van den
hemelhoogen berg, uit welks gesteente hij gehouwen is, wiens eeuwig
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onder sneeuw rustende kruin ver boven de wolken reikt, als wilde zij
zich met eene hoogere wereld vereenigen! Hoe onbeduidend zijn hier
de reusachtigste gewrochten van 's menschen hand bij de
voortbrengselen uit de drie rijken der natuur, die alleen deze berg in
en op zich bevat!
Opgetogen door al hetgeen mij omringde, ging ik op eenen steen onder
het rotsportaal voor de spelonk zitten. Vóór mij bruiste een smalle,
diepe stroom, die in afgebroken loop van den berg nederstortte, en in
de verte naar eene zilveren streep over een groen fluweelen mantel
geleek; terwijl hij, allengs naderende, met steeds aangroeijend geweld,
in hoog schuimende en bulderende watervallen, als een treffend beeld
van verhevene levenskracht, met de snelheid van den wind het gebergte
doorkliefde.
Sommigen van ons gezelschap hadden hun standpunt op den top van
eenen heuvel aan de overzijde gekozen, om een des te ruimer uitzigt
over de omliggende landschappen te genieten. Onze boedjangs
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hadden zich hier en daar om ons heen verspreid; eene groep van hen
stond aan den ingang eener kleine grot, die in den gemelden heuvel
gehouwen was; anderen sliepen in de schaduw van de vooruitstekende
luifel; en eenige meer kloekmoedige inlanders slopen in het
allang-allang rond, om eenig wild op te sporen.
Nadat ik mij een geruimen tijd aan de beschouwing van dit heerlijke
en uitgestrekte tafereel van natuur en kunst had overgegeven, ging ik
den berg af en trad in een boschje in de vallei, door hetwelk ik weldra
in een digt woud kwam. Hier en daar waren echter min doorgroeide
plekken, en op sommige plaatsen, waar de grond voor den landbouw
ontgonnen was, vond ik gelegenheid, eenige patrijzen en kwartels en
een paar hazen te schieten. Ik gaf ze aan den boedjang, die mij
vergezelde, en zeide hem, dat hij naar de spelonk terugkeeren zoude,
terwijl ik het woeste oord verder wilde doorkruisen, waarbij ik echter
zorg droeg, zekere punten bijzonder in het oog te houden, om den
terugweg te kunnen vinden.
Ik had eene zeer goede jagtbuks met dubbelen loop, aan de eene zijde
met groven hagel en aan de andere met een kogel geladen, zoo als ik
altijd gewoon was, om bij het ontmoeten van eenig wild, waarvoor de
hagel ontoereikend was, niet verlegen te moeten zijn. Sommige plaatsen
waren zoo digt begroeid, dat ik er naauwelijks kon doordringen, en
met veel moeite weinig vooruitkomende, besloot ik terug te keeren.
Ik was bijna aan het einde van het woud, toen ik met ontzetting een
tijger, geene tien schreden van mij af, op zijn gemak, dwars over het
voetpad zag loopen. Eene rilling beving mij op het onverwachte gezigt
van dit verschrikkelijke dier, bij het denkbeeld, dat ik, alleen zijnde,
ondanks mijne wapenen, welligt niet bestand was tegen zijne geduchte
klaauwen en tanden. Ik vertrouwde echter op mijne buks en bleef
onbewegelijk staan, totdat ik met groote blijdschap zag, dat de tijger
zijnen weg vervolgde, zonder zich te verwaardigen, naar mij om te
zien.
Het allang-allang, door hetwelk hij bedaard voortstapte, was niet zoo
hoog, als op de meeste andere plaatsen, zoodat ik, uit het woud
gekomen zijnde, het fraaije dier nog langen tijd in het oog kon houden.
Zoodra hij van mij afging, was alle vrees bij mij verdwenen, en door
eene aandrift, die mij nu zoo onbegrijpelijk voorkomt, als zij toen
onwederstaanbaar was, legde ik mijn geweer op den tijger aan en
schoot het af. De kogel trof hem aan den eenen achterpoot, die, zoo
als ik dadelijk bemerkte, gebroken was; maar het verwoede dier keerde
zich met een vreesselijk gebrul om, en kwam op drie pooten, met eene
vervaarlijke snelheid regt op mij aan. Ik zag oogenblikkelijk, dat ik
zijne wraak niet zou kunnen ontloopen. Met mijn geweer kon ik mijn
gramstorigen vijand niet afmaken, daar de tweede loop slechts met
hagel was geladen. Intusschen was er geen tijd te verliezen; de tijger
was nog maar eenige vademen van mij af. Ik hield dus mijne buks op
het dier gerigt, en daar ik wist, dat hij geen sprong kon doen, liet ik
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hem tot zeer nabij komen, en schoot hem toen de lading ganzehagel
vlak tegen den

Illustratie uit de vertaling Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azië van Isaac
Taylor, door J. Olivier. Taylor beschrijft hierin hoe in 1829 een inlander in de omgeving
van Batavia wordt overvallen door een Koningstijger. ‘De tijger sloop eenige malen
rondom zijne aanstaande prooi, en viel eensklaps woedend op de jager aan, doch greep,
tot niet weinig verbazing van dezen laatsten, de tromp van het geweer, en klemde die
vast tusschen zijne tanden en voorste klaauwen.’
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kop, in de hoop, dat ik hem blind zoude maken. Het schot had eene
goede werking gedaan, want de tijger tuimelde als zieltogende op zijn
rug en hief een angstig en kermend gehuil aan. Daar ik echter zag,
dat hij nog vol levenskracht was, wierp ik mijn jagtroer op den grond
en klauterde op den eersten den besten boom, om daar den uitslag
van mijn roekeloozen aanval af te wachten. Eene minuut daarna stond
de tijger op, schuddde zijn kop, en brulde verschrikkelijk. Ik zag wel,
dat zijn aangezigt vreesselijk door het schot gehavend was; maar ik
bemerkte ook, dat hij niet van zijn gezigt was beroofd: want met een
schor huilend gebrul hompelde hij naar den boom, terwijl de
aangeschotene poot verlamd achteraan sleepte.
Toen hij den boom bereikt had, waarop ik de wijk had genomen, zag
ik tot mijn grooten schrik, dat hij pogingen deed om tegen den stam
op te klauteren, en was beducht, dat ik te vroeg op mijn behoud had
gerekend. De boom was niet hoog en had slechts weinige takken; de
tijger had reeds de onderste takken bereikt, en ik was op een of ander
middel bedacht, om zijne wraakgierige klaauwen te ontkomen, toen
ik zeer gelukkig een inlandschen houthakker ontwaarde, die het
werktuig van zijn beroep op zijnen schouder droeg. Dadelijk snelde
hij mij te hulp, en met die koelbloedige behendigheid, waarin de
inlanders ons Europeanen zoo verre overtreffen, klom hij tegen den
stam op, tot aan de plaats, waar de tijger zijn zwaar ligchaam tusschen
de zwaarste takken naar boven wrong. Reeds sidderde ik voor mij
leven, toen de houthakker zeer bedaard de achilles-pees van den
ongekwetsten achterpoot met een welgemikten slag van zijnen scherpen
golok doorhieuw, en den tijger magteloos op den grond deed vallen.
In een oogenblik was ook de inlander op den grond, en met eene
koelheid, die duidelijk bewees, dat hij niet voor den eersten keer met
eenen tijger te doen had, hieuw hij hem nu met een forschen slag den
strot af, en strekte het dier levenloos neder.
Op mijn verlangen ontblootte hij het dier van zijne fraaije huid en
droeg mij die achterna tot aan de spelonk, waar ik met hartelijke
gelukwenschen van mijne vrienden begroet werd, zoodra zij vernamen,
welk een dringend gevaar ik ontkomen was. Den braven houthakker
gaf ik een mohar, een goudstuk van een-entwintig ropijen of guldens,
waarmede de goede man zeer voldaan was. ‘Ik wenschte,’ zeide hij,
‘dat ik dagelijks een tijger met een gebroken poot mogt aantreffen en
een heer, die mij zoo ruim voor het afmaken van het dier beloonde;
dan werd ik spoedig een nabob.’
Eer wij dit belangrijke eiland verlieten, hielden wij eenen dag te
Tannah stil, waar wij eenige officieren aantroffen, die ons met echt
Oostersche gulheid ontvingen. Toen zij mijne ontmoeting met den
tijger vernamen, verhaalden sommigen soortgelijke ontmoetingen,
die met nog grooter levensgevaar gepaard gingen, zoodat de aardigheid
van mijne heldendaad er geheel af was, schoon zij mij zoo deerlijk in
het naauw had gebragt.
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Olivier schreef twee boeken voor de jeugd, Elviro 's reis naar en door Java en de Molukkos dat circa
1835 verscheen en Tafereel van Oost-Indië voor jonge lieden van beiderlei kunne (Amsterdam, 1840),
een bewerking van zijn Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië (Amsterdam, 1836-1838).
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Over het algemeen schonk Olivier zijn boeken aan het Ministerie van Koloniën. Een schenking die
hij telkens gepaard liet gaan met het verzoek hem weer naar Nederlands-Indië uit te zenden. In oktober
1839 krijgt hij eindelijk toestemming naar Indië terug te keren, waarschijnlijk heeft Olivier dit te
danken aan zijn persoonlijke brief aan de minister van Koloniën, baron J. van den Bosch, d.d. 21
september 1839. Hij wijst Van den Bosch erop dat ‘de begane fouten van vroegere jaren die van eenen
jongeling waren’.
ARA, II, Van den Bosch, inv. nr. 529
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TRANSCRIPTIE
Aan Zijne Excellentie den Generaal Baron J. vanden Bosch,/ Minister van Koloniën, enz. enz.
enz./ Hoog Edel Geboren Hoog Edel Gestrenge Heer,/ Uwer Excellentie minzame woorden/
hebben mij van diepen eerbied en levendige / dankbaarheid doordrongen, en geven mij de /
vrijmoedigheid Uwe Excellentie een afschrift/ aantebieden van mijn verzoekschrift aan/ Zijne
Majesteit. Mogt het Uwe Excellentie / behagen mij in de eene of andere betrekking / naar Indie
te zenden, zoo zal elke dag van // mijn leven blijken dragen van de innige dank-/ baarheid welke
ik den edelen Staatsman/ toedrage, wiens goedheid aldus den grond/ zoude leggen tot het geluk
van mijn dierbaar/ huisgezin. Voor het welzijn mijner Echtgenoot/ en kinderen heb ik gaarne
mijn leven veil;-/ maar ik zou het ook willen opofferen voor de/ dienst, het belang, of de
handhaving van den / welverdienden roem Uwer Excellentie, dien ik / steeds als den grootsten
Weldoener van mij en/ de mijnen de hulde eener onuitwischbare erkente-/lijkheid en eerbied,
zoowel als eene onschendbare/ verknochtheid en gehoorzaamheid zou betoonen./ Ik heb altijd
aan mijne Chefs het grootste/ devouement betoond, maar aan Uwe Excellentie/ zoude ik grooter
verpligting hebben dan aan// eenig ander Bewindsman van Indie; want/ behalve het geluk mijner
familie zal ik aan de/ grootmoedigheid Uwer Excellentie de gelegenheid/ te danken hebben om
mijne eigene eer te handhaven,/ door in Indie zelf te toonen, dat de begane fouten / van vroegere
jaren die van eenen jongeling/ waren, en dat het mijn vurigste wensch is,/ die fouten, als bezadigd
man, dubbel te vergoeden./ De goedheid van Uwe Excellentie/ zal steeds bij mij eene
onuitwischbare dank-/ baarheid aanvuren, welke ik nimmer door / woorden zal kunnen
uitdrukken, maar welke / ik verlang door daden te openbaren./ Ik ben met hooge veneratie,/
Hoog Edel geboren/ Hoog Edel Gestrenge Heer,/ Van Uwe Excellentie/ de zeer onderdanige,/
zeer gehoorzame dienaar/ J. Olivier/ Kampen, 21 September 1839.
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P.P. Roorda van Eysinga
Met P.P. Roorda van Eysinga betreden we het domein van de wetenschap. Hij was
bij uitstek het type van de taalkundig en antropologisch geïnteresseerde reiziger.
Waar hij ook kwam, steeds begon hij onmiddellijk met de studie van de taal. Hij
omringde zich met inheemse klerken die naast hun eigen lokale taal ook de lingua
franca van de Archipel, het Maleis, machtig waren, zodat hij met hun hulp de nieuwe
taal zo snel mogelijk kon leren.
Reeds op de dag van aankomst in Indië, 8 november 1819, nam hij zich voor
Maleis te leren na een incident met zijn inlandse koetsier. Deze had Roorda's
aanwijzingen niet begrepen en was de verkeerde richting ingeslagen: ‘Ik schreeuwde,
en riep, om terug te keeren, doch de voerman verstond mij niet, en meende, dat ik
spoediger wilde voortgaan, weshalve hij de paarden verschrikkelijk zweepte, hetwelk
mij geheel vreemd voorkwam. Ik vatte den koetsier bij den arm, nam de teugels,
maakte regtsomkeert ... met het vaste voornemen, om de Inlandsche taal zoo spoedig
mogelijk aan te leeren.’ (deel II, 305) De volgende dag schafte hij zich een Maleise
spraakkunst alsmede de bijbel in het Maleis aan. (deel II, 309) Drie maanden later
meende hij de taal al voldoende onder de knie te hebben. Met het oog op zijn taalstudie
nam hij in 1820 het besluit uit de militaire dienst te treden. Hij aanvaardde een
burgerfunctie bij het koloniaal bestuur, die hem wel zeer goed paste: ‘élève’ voor
inlandse talen. Nu kon hij zich beroepshalve op de inheemse talen toeleggen en zijn
kennis van land en volken van de archipel verdiepen. Van de inlandse klerken op
het gouvernementskantoor stak hij veel op. Uiteraard wilde hij nu ook het land zien
en contact leggen met de bevolking. Spoedig deed zich daartoe de gelegenheid voor.
Via zijn ouders kwam hij in aanraking met de bioloog C.L. Blume, die Inspecteur
over de Vaccine was.
Blume stond op het punt een inspectiereis over Java te maken om de voortgang
van de inenting tegen pokken te controleren en nodigde Roorda uit hem te vergezellen.
Dit was een unieke kans om Java te verkennen en zijn inmiddels opgedane talenkennis
aan de praktijk te toetsen. In september 1820 vertrok hij uit Batavia voor een
langdurige en avontuurlijke tocht, die hem tot in Soerakarta zou brengen. Sedert het
herstel van het Nederlands gezag in 1816, was de koloniale overheid bezig met het
uitvoeren van een inentingsprogramma tegen de pokken met de koepokstof, waarvan
in 1796 was ontdekt dat deze pokken bij mensen kon voorkomen. Java werd opgedeeld
in vaccinatiedistricten en teams werden opgeleid om de bevolking massaal in te
enten.
Roorda vergezelde Blume op zijn eerste inspectietocht in 1820. Hij kwam voor
het eerst buiten Batavia en moest
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al spoedig constateren dat er aan zijn taalkennis nogal wat schortte. Hij had gedacht
overal met Maleis terecht te kunnen, maar hij was amper buiten Batavia, of
‘Bergjavanen’, die Soendanees spraken, begrepen hem al niet meer. Hij trachtte het
Soendanees zo snel mogelijk te leren en oefende zich, zoals hij schrijft, elke dag in
de ‘bergtaal’. Dat hem ook anderszins veel ontging geeft hij met spijt toe. Zo kwam
het regelmatig voor dat hij zijn bed bestrooid vond met bloemen. Later vertelde
iemand hem dat dit betekende dat ‘...een dienares van Venus om gehoor had verzocht!’
Een reis met gemiste kansen! In 1820 en 1821 trok hij samen met Blume al
vaccinerende door Java. Blume entte in en Roorda sprak de dorpelingen, die nog
nooit zoiets meegemaakt hadden bemoedigend toe.
De heer Blume was onvermoeid bezig, om in de omstreken van
Djasinga de koepokinenting uit te breiden; doorgaans volgde ik hem
op zijne uitstapjes na afgelegene kampongs, van welke sommige
schilderachtig gelegen zijn. De kampong Putté werd ook door ons
bezocht, en vertoonde zich onder lommerrijk geboomte zeer bekoorlijk.
Toen wij dezelve binnen kwamen, vlugtte een groot gedeelte harer
bevolking, onder het geschreeuw van djelma bodas (blanke menschen)!
zoodat wij begonnen te twijfelen, of onze komst wel eenig goed gevolg
zou hebben, doch zetten ons onder het geboomte neder, dronken water
uit kokosnoten, en aten met onze handen drooge rijst, hetwelk het
vertrouwen op ons begon te doen stand grijpen; in diervoege, dat de
vlugtelingen van achter de heggen en het geboomte ons begonnen te
naderen, en weldra tot nabij ons kwamen, toen zij zagen, dat wij
wezens waren van gelijke gedaante en bewegingen als zij.
De opperste van het dorp, die met de oorzaak van onze komst bekend
was, deed op eene eenvoudige wijze aan de omstanders begrijpen, dat
hunne kinderen moesten ingeënt worden, om de kinderziekte te weren,
die, zoo als hij zeide, door den satan veroorzaakt werd. Men begon
nu bijgeloovig te worden, en ons voor personen aan te zien, die
bijzondere krachten bezaten, en het duurde niet lang, of de moeders
bragten hunne kinderen, die door den heer Blume werden ingeënt.
Zelfs werd de toeloop van aanschouwers op het laatst zoo groot, dat
wij ons te midden van eene groote schare bevonden, en ik gemakkelijk
beseffen kon, dat mannen, met eenig vernuft en menschenkennis,
spoedig aanhang onder eene ligtgeloovige menigte moesten maken,
en haar deze of gene gevoelens doen aankleven.
De demang of hoofd van Djasinga was een oud man, die mij al te
gebrekkig scheen, om zijnen post met ijver in zijn uitgestrekt distrikt
waar te nemen. Volgens mijne meening moest hij door een handiger
vervangen worden. Hij liet ons door eene vrouw de bewerking van
het verwen der garens, voor sarongs en kleedjes, zeggen, hetwelk hier
op neêr kwam: Om rood te verwen, wordt de wortel van den
bengkoedoeboom eerst gedroogd, daarna gestampt en vervolgens met
twee steenen tot stof gewreven. Het garen, dat men wil verwen, doopt
men in eene saus van olij, zout, konjit, djahé, kamiri, bawang poetih,
poetjok, pala tjêngké,
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In 1820 reist P.P. Roorda van Eysinga over Java met dr. Blume, die de koepokinenting
gaat invoeren. Roorda gaat mee als tolk, maar ook om inzicht te krijgen in taal, zeden en
gewoonten van de inlander. Het gezelschap wordt gastvrij ontvangen door de demang
van Djasinga. Illustratie uit het eerste deel van Tafereelen en merkwaardigheden uit
Oost-Indië door J. Olivier (Amsterdam, 1836).
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Gekleurde litho door C.W. Mieling, opgenomen in het eerste deel van Neêrlands Oost-Indië. Reizen 1852-1857 (Rotterdam, 1859) van S.A. Buddingh naar een schilderij
van A.A.J. Payen (1795-1853). De wetten van de islam stonden een Javaan toe vier
echtgenoten te hebben en zoveel bijvrouwen als hij kon onderhouden. Roorda schreef
over de voorschriften bij een Mohammedaans huwelijk op Java: ‘Om te kunnen huwen,
moet men een waar geloovige (Islamiet) en geen ongeloovige of Heiden (Kafir) zijn.
Degenen, die trouwen zullen, moeten tot jaren van onderscheid gekomen zijn, en den
vereischten ouderdom van elf of twaalf jaren bereikt hebben, mits zij reeds liefde voor
eene vrouw gevoelen, en liefdedroomen hebben, waaraan hunne rijpheid kenbaar is.’

Roorda gaat in het derde deel van Verschillende reizen en lotgevallen (Amsterdam, 1832)
in een apart hoofdstukje in op het huwelijk onder de Mohammedanen in Batavia. Het
initiatief voor zo'n huwelijksovereenkomst is afkomstig van de vader van de bruidegom.
Hij zoekt een geschikte huwelijkskandidate voor zijn zoon en bespreekt dit met de vader
van de bruid. Roorda schrijft: ‘Indien ik zelf geen getuige van eene koppeling van een
huwelijk geweest ware, zou ik met moeite kunnen gelooven, welke omwegen een Maleijer
weet te gebruiken, eer hij tot de zaak overgaat, welke het hoofdoogmerk van zijne komst
is. De langdradige voorrede is bijna ondragelijk voor een Europeaan, welke eenig vuur
bezit.’
Illustratie uit het eerste deel van Oliviers Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
(Amsterdam, 1836). De illustratie is gekopieerd uit The history of Java by T.S. Raffles
(London, 1817).
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katoembar, djintan en poetjokmangeen; daarna droogt men het veertig
dagen, doet dan voormelde fijn gestampte stof in water mengen, en
verwt er het bereide garen in. Om geel te verwen wordt de bast van
pohon labang, kajoe kenjire, nangka, djardi, djerac, kekaje, tawas, koelit
en akar mangis gebruikt.
Er worden hier zeer fijne sarongs gemaakt, die men voor twee en drie
Spaansche matten koopt, zijnde veel goedkooper dan te Batavia.
Wij ontdekten dat hier de kinderziekte heerschte, en lieten eenige
kinderen, die er door besmet waren, komen, en zagen dat de ziekte
hier hevig woedde. De heer Blume besloot om hier te vertoeven, ten
einde de ongevaccineerde kinderen, indien dit uitvoerlijk was, in te
enten.
Wij begaven ons vervolgens naar Janlapang, om aldaar den staat der
vaccine te onderzoeken. Door den ingbehi en eenige oppassers
vergezeld, reden wij te paard daarheen, gingen door bosschen en
riviertjes, en bevonden dat de weg zeer smal en bijna onbegaanbaar
was. Wij zagen een wild zwijn, dat zich in een bosch aan den kant der
rivier verschool, kwamen vervolgens te Janlapang, bij den eigenaar,
den heer Reinst, aan, die ons zeer wellevend ontving. Hij had tien
jaren in Denemarken gewoond, en scheen eene goede opvoeding te
hebben genoten; het speet ons van hem te moeten hooren, dat de
vaccine alhier niet meer in werking was, wordende dit toegeschreven
aan de moeijelijkheid, die er voor den vaccinateur bestaat, om telkens
van Djasinga zulke verre afstanden geregeld te bezoeken.
Deze negorij bevat vijf à zes honderd zielen, doch kon gemakkelijk
nog duizenden voeden, indien er van den grond al het mogelijke
voordeel getrokken wordt, dewijl er thans geheele streken onbebouwd
liggen. Dit land is van het Bantamsche, door de rivier Tjidoerian
afgescheiden.
De inwoners brengen in het gansche jaar, van elken kokosboom, twaalf
vruchten, en van de padi een vijfde gedeelte aan den eigenaar op;
betalen hem geene andere belastingen, en vinden toch, dat zij te veel
bezwaard zijn. Doch dit is overal het geval, en zoo men hen minder
oplegde, zouden zij even min tevreden zijn; daar zij nu vier vijfden
voor hunnen arbeid hebben, en zulks van eens anders land, dunkt
mij, dat zij geene gegronde redenen van onvergenoegdheid kunnen
hebben.
De heer Reinst zeide ons, dat vele zijner kampongslieden naar het
land van den heer Fraser gingen, uit hoofde, dat men onder zijne
mandoors te Janlapang uitgestrooid had, dat de heer Reinst een steenen
gebouw in Batavia doende afbreken, zijne landlieden gebruiken zoude,
om de afbraak daarvan herwaarts te voeren, en dat door dit gerucht
de Janlapangers verontrust geworden, liever verkozen bij den heer
Fraser te wonen, die hun eenigen tijd vrij van belastingen liet, en nog
rijkelijk voor hunne moeite beloonde.
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Wat hier van zij weet ik niet. De heer Fraser spreekt dit regelregt
tegen; indien het ook waar was, zoude het zeer onedel gehandeld zijn,
om door listen tot een doel te geraken, dat zeer te prijzen was, indien
hij naburige volken alleen door edelmoedigheid zocht tot zich te
trekken; maar integendeel zeer te laken zijn zoude, indien het gemelde
waarheid was; want dan zoude hij, onder schijn van wel te handelen,
heimelijke kunstgrepen bezigen, om tot zijn doel te geraken; bestaande
op dit oogenblik in de ontginning van vruchtbare gronden, het vrijlaten
van belastingen enz., maar dit alles in de gegronde verwachting, om
in het vervolg al deze pogingen tien dubbel beloond te zien. Zoo dit
nu ten koste van andere landheeren geschiedt, dan vervalt de waarde
van zijne handelingen. - In Janlapang weefden de vrouwen kleedjes
voor sarongs, selindangs enz., ik zag dat zij dit alleen met hunne
handen deden. Het weefgetouw had veel van de onzen, uitgezonderd
dat er de werktuigen der voeten niet aan waren. Ik kocht een kleedje
voor drie ropijen, dat te Batavia zeker vijf kost. De bewerking gaat
langzaam, daar zij er wel eene maand over bezig zijn; als men nu het
garen en de moeijelijke bereiding der verwen berekent, dan is het
haast onbegrijpelijk, hoe zij, voor zoo weinig belooning, zich zoo veel
moeite geven.
Na bij den heer Reinst het middagmaal, dat onze verwachting overtrof,
gehouden te hebben, gingen wij weder terug naar Djasinga, en hadden
onder weg een weinig regen, vergezeld van donder en bliksem. De weg
werd zoo glibberig, dat onze bergpaarden, alhoewel zeer gewoon aan
het bestijgen der hoogten, dezelve thans zeer moeijelijk beklimmen
konden. Op smalle plaatsen, naast welke een afgrond gaapte, moest
ik mijn paard genoegzaam zijnen eigen gang laten, dewijl de minste
afwijking mij met hetzelve naar beneden zoude hebben doen storten.
De paarden in het naar boven stijgen zetten zich in vollen galop, en
nemen den draf weder aan, als zij de hoogte bereikt hebben.
Het was juist klein nieuwjaar, dat door twee vastendagen, of poeäsa,
was voorafgegaan, zoodat wij vele menschen ontmoetten, welke zich
met wandelen, zingen enz., vermaakten. Verscheiden vlogen op onze
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aankomst de bosschen in, daar zij zeer zelden een blanke gezien
hadden. Dit is in Holland het geval met de zwarten. De oorzaken
hiervan schrijf ik daaraan toe, dat men van jongs af, in Holland, de
kinderen den boozen geest als zwart afschildert, en dat in het algemeen
het zwart, als eene kleur van rouw enz., beschouwd wordt, en een
teeken van duisternis is; als nu een kind, of zelfs een onervaren
Hollander, eensklaps een zwarte ziet, dan vlugt hij, en gelooft den
duivel of iets dergelijks te ontdekken. De zwarten integendeel vlugten
om zijne blankheid; zijnde al wat wit is bij hen eerbiedwekkend, en
in vergelijking van hunne kleur zoo heeft de blanke iets, dat zij als
tjaja, of glans, beschouwen; en verscheidene onder hen wenschen zelve
blank te zijn. Dit ziet men in hunne spelen, zij bestrijken zich met alles
wat hun het voorkomen van wit kan geven, en laten, met een zeker
vergenoegen, die kinderen aan den vreemdeling zien, die het blankste
zijn.
Ik zag eenen rondgang van een paar pas getrouwden, vergezeld door
eenige honderden menschen. De man zat alleen te paard, zijnde deftig
gekleed, hebbende een fraaijen kris op zijde. De vrouw zat op eene
dreg, tusschen twee vrijsters, achter deze zaten drie jonge meisjes, en
werden door acht mannen gedragen. De jonge vrouw was het
voorhoofd zwart gemaakt, en zag er, benevens hare gezellinnen, zeer
bevallig uit; achter hen was inlandsche muzijk. Na dezen togt, zijnde
de laatste, mogten de echtelingen eerst met elkander leven. Het
bevreemdde mij, daar men hier zoo vele feesten bij het trouwen houdt,
dat men zoo gemakkelijk dezen band weder kan verbreken, kunnende
de man scheiden, en op nieuw weder huwen naar goedvinden, en ook
drie of vier vrouwen houden, zoo hij dezelve onderhouden kan.
Des avonds kwam de demang ons bezoeken, en ik werd dezen keer
weder in mijn gevoelen versterkt, dat indien men zich met den inlander
verstaat, men veel van hem ontdekken en zijn vertrouwen winnen
kan, hetwelk zich niet vestigt, als men die hoogte behoudt, op welke
hij ons bij de eerste ontmoeting zelve plaatst. Toen ik mij met den
demang in gesprek begaf, en mij geheel natuurlijk aan hem vertoonde,
werd hij vertrouwelijker, en toen ik hem deed bemerken, dat ik met
de geschiedenissen, die als heilig beschouwd worden, eenigszins bekend
was, en hem de historie van den vorst Indra Laxana, en de
slangengeschiedenis van den koning van Zamintawran verhaalde, was
hij opgetogen, begon zeer vriendschappelijk te worden, en verhaalde
mij de volgende bijzonderheden.
Betrekkelijk de vangst der renocerosen zeide hij, dat de lieden, die
gewoon waren, op dezelve jagt te maken, hetzij door gaten te graven,
en die met bladeren te bedekken, of door hen in strikken te laten
loopen, en dan hunne pooten zwaar te wonden, dikwerf gezien hadden,
dat wanneer zij die niet konden vangen, er eene schoone vrouw, die
zij voor den satan houden, op den rug van den renoceros zat, en hen
zoodanig verzwakte, dat zij zich niet van hunne plaats konden begeven,
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en dat in zoodanig geval menigeen der jagers door den renoceros was
verscheurd geworden, die met zijnen scherpen tong, in korten tijd,
het vleesch van de beenderen likte; doch indien de vrouw niet op den
renoceros zat, zij denzelven doorgaans vingen. Ik vroeg hem, of er
ook in den omtrek wilde menschen gevonden werden, waarop hij mij
een ander verhaal begon.
Dat er een man in het land gewerkt had, die geen rijst van zijne vrouw
volgens gewoonte ontvangende, in het bosch was gaan dolen, en aldaar
eene vrouw slapende op den grond had gevonden, wier voeten verkeerd
stonden; dat hij deze vrouw omhelsd had, zoodat zij wakker werd, en
hem bij haar ontwaken met een leelijk vocht bespogen had, zoodat
zijn gansch ligchaam er van besmet was; dat deze vrouw vervolgens
het bosch in gevlugt was, gaande met haren rug vooruit, door dat hare
voeten verdraaid stonden, waarop de andere huiswaarts ging, en het
gebeurde verhaalde, dat thans voor waarachtig gehouden werd.
Meer diergelijke fabelen deelde hij mij mede, die op zich zelve niet
belangrijk waren, doch door de gevolgen, die men er uit afleiden kan,
van gewigt kunnen zijn. Men wordt bekend met de neigingen der
inlanders naar het buitengewone en hunne bijgeloovigheid. De demang
zeide: ‘Kaloe Allah poenja soeka appa kita boleh’ (als God wil, wat
vermogen wij dan)? Ik werd overtuigd, dat men hen, door hen telkens
op het bestuur van het Opperwezen terug te brengen, tot vele zaken
kan gebruiken. Zij gelooven zeer aan de voorbeschikking, en hierdoor
kan men met hen veel verrigten; ja! indien men de hoofden hierdoor
kon leiden, zoude men in alles veel kunnen doen. Men moet de
verbeeldingskracht ontvlammen, indien men gehechtheid wil doen
ontstaan; men moet doen gevoelen, dat men voortreffelijker is, dan
zij, en dat men meer talenten bezit; indien zij dit beseffen, dan zullen
zij gewillig hem volgen, in wien zij dit ontdekken. Men moet hun gevoel
ontvonken, en hun toonen, dat men hun geluk beoogt, dan zijn zij
leidzame menschen zoo als anderen.
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Kaart van de residentie Bantam, volgens Roorda één van de weinige provincies waar ‘oproermakers
wel eens aanhang’ vonden. Tijdens zijn bezoek met dr. Blume in 1820 aan de Soenda-landen van
Bantam werkte Roorda van Eysinga aan een Woord-register van de Soenda-taal. Jaren later was hij
er enige tijd werkzaam als Secretaris van de Residentie Bantam, belast met de afdeling Inlandse
Zaken.
De kaart werd in 1829 getekend door P.J. Pattiasina.
ARA, Kaartenzaal ENF 116
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Op 9 juni 1830 komt P.P. Roorda van Eysinga in Nederland aan voor verlof. Datzelfde
jaar nog verschijnt het eerste deel van Verschillende reizen en lotgevallen. Het betreft
hier de reisverhalen van zijn reeds overleden vader Sytze die vier jaar lang, van 1821
tot 1825 ‘visitator der kerken en scholen’ was in Makassar en op de Molukse eilanden.
Sytze Roorda van Eysinga ontbeerde duidelijk het genuanceerde oordeel van zijn
zoon: ‘Jammer, dat dit volk zoo vadzig is, en de schoonste gronden onbebouwd laat
liggen, enkel uit luiheid, al moet het ook tot een volgenden oogst gebrek lijden.’ Ook
het tweede deel, dat in 1831 verscheen, gaat grotendeels over de reiservaringen van
vader Sytze. Het derde en het vierde deel gaan echter uitsluitend over de
wederwaardigheden van P.P. Roorda van Eysinga tijdens zijn reizen over onder
andere Java. In elk deel werd tegenover het titelblad een gravure opgenomen.

‘Gezigt op den weg van Tanah Abang en op een gedeelte van het christenkerkhof buiten Batavia’.
P.P. Roorda van Eysinga noemt deze locatie in zijn ‘Beschrijving van Batavia’: ‘[...] op den weg van
Tanah Abang, ligt het kerkhof der Christenen, dat zeer uitgestrekt, en door een fraai hek omringd is.
De meeste graven zijn met tombes versierd, en bewijzen, dat men, in Indië, aan de overledenen gaarne
een gedenkteeken wijdt.’
Gravure van P. Velijn in het eerste deel van Verschillende reizen en lotgevallen (Amsterdam, 1830).

‘Gezigt op de bouwvallen van twee brahmiensche tempels in de residentie Besoekie op Java’. Roorda
doet de Oost-javaanse residentie aan tijdens zijn reis met Blume in 1820 en hij is verrukt over het
landschap. ‘[...] het is het ware elysium van Java. Ja! Besoekie is een lusthof, te schoon, om naar
waarde geschilderd te worden, het schijnt, dat de natuur al haar vermogen verspild heeft, om aan dit
oord alle bevalligheid, waardigheid en schoonheid te schenken, en hij die er eenmaal geweest is,
vergeet het nimmer.’
Gravure van D. Veelwaard naar een tekening van J. Smies in het tweede deel van Verschillende reizen
en lotgevallen (Amsterdam, 1831).
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‘Passanggrahan of rustplaats in de Preanger regentschappen’. Vooral in de Preanger regentschappen
baarden Blume en Roorda met hun verschijning nog veel opzien onder de inwoners. ‘Een Javaan, die
op eene brug zat te eten, met den rug naar ons toegekeerd, hoorde ons niet eerder, voor dat wij op
eenige passen van hem waren; hij zag om, en sprong van verbazing in de rivier, latende zijne goederen
op de brug liggen, en verborg zich zoo lang onder water, tot hij meende, dat wij reeds uit het gezigt
waren.’
Gravure van J.A.R. Best naar een tekening van J. Smies in het derde deel van Verschillende reizen
en lotgevallen (Amsterdam, 1832).

‘Gezigt boven Batavia op het gebergte’. P.P. Roorda van Eysinga merkt in zijn ‘Beschrijving van
Batavia’ op: ‘Het gezigt op de trotsche gebergten, die zich achter Batavia verheffen, is zeer statig,
zoodat de reede van Batavia met regt onder de schoone natuurtafereelen gerangschikt wordt [...]’.
Gravure van J.A.R. Best naar een tekening van J. Smies in het vierde deel van Verschillende reizen
en lotgevallen (Amsterdam, 1832).
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De reis werd voortgezet via Cheribon, Tegal, Pekalongan en Semarang tot Soerakarta
in Midden Java. Het gaf hem de kans zich een mening te vormen over de Javaanse
bevolking.
Wat of toch zoo vele schrijvers mag bewogen hebben, om de Javanen,
als verraderlijk, wreed, moorddadig en trouweloos, af te schetsen,
weet ik niet; doch ik gis, dat zulks of uit zucht, om aan hunne
beschrijvingen een zeker belang, voor eene zekere soort van lezers,
bij te zetten, die gaarne van rooven, moorden en wat dies meer zij
hooren willen, of uit verregaande onverschoonlijke onkunde, ontstaan
zij, die, bij gebrek aan ondervinding, blindelings aan onnaauwkeurige
berigten van anderen, die niet veel beter onderrigt waren, geloof heeft
gehecht; ik acht mij, om de liefde tot de waarheid, en om zoo veel
mogelijk te herstellen wat anderen, tot schande van onze eigene natie,
dienaangaande hebben geschreven, verpligt, de eer der Javanen te
verdedigen, en aan te toonen, dat zij regtmatige aanspraak op onze
achting en toegenegenheid hebben.
Vroegere schrijvers bezochten doorgaans slechts de zeeplaatsen aan
de noordkust van Java, en meenden bij de aldaar wonende
inboorlingen den maatstaf van het Javaansch volkskarakter te vinden,
iets, dat zeer onvergeeflijk was; want wie zou toch het Hollandsch
janhagel, het Fransche canaille of het Engelsche mob tot grondslag
van eene volksbeoordeeling willen nemen? En op Java woont het
slechtste volk in de zeehandelplaatsen, of liever het Javaansche volk
is in de zeeplaatsen, door uitbreiding van denkbeelden, een gevolg van
den handel, en door navolging van de ondeugden en gebreken der
Chinezen, slecht en ontaard geworden. Van deze waarheid wordt een
ieder overtuigd, die de benedenlanden verlaat en de bovenlanden
doorreist. Ieder uur, dat men aflegt, verheugt men zich over de
gunstige verandering in de zeden en gewoonten des volks, en eindelijk
vindt men zich terug bij den eenvoudigen, huisselijken en braven
Javaan.
Orde en gehoorzaamheid aan de wet, is op Java zeer algemeen, getuige
hiervan de laatste oorlog, die zich slechts tot de vorstenlanden
bepaalde, en geenszins tot naburige provinciën oversloeg, iets, dat
men, helaas! in Europa zelden aantreft. Al de residentiën bleven
inwendige rust genieten, ten zij men er de residentie Bantam van
uitzondere, alwaar eenige oproermakers wel eens aanhang, doch geen
bijval in het algemeen vonden. De hoofden worden gehoorzaamd, en
het uitvoeren der verpligtingen, die op de minderen rusten, wordt zeer
gemakkelijk. Echter volgen de Javanen niet altoos blindelings de hen
gegevene bevelen, neen! indien zij mishandeld of onderdrukt worden,
durven zij hunne regten doen gelden, en des noods gewapend
ondersteunen; doch, alvorens zij tot dit laatste overgaan, gedragen
zij zich dikwerf als waardige mannen, wier gedrag hoogachting en
liefde inboezemt. Het is nog niet lang geleden, dat in eene der
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provinciën op Java een gedeelte der bevolking, hetwelk zich
mishandeld gevoelde, zich bij eenen ambtenaar van het gouvernement
vervoegde, de wapens voor hem nederlegde, en zich daarna over de
aangedane mishandeling vrijmoediglijk beklaagde, hetwelk het
gewenscht gevolg had, dat hunne billijke klagten aangehoord en hunne
wezenlijke grieven hersteld werden, waarop zij, in volkomene
tevredenheid, zich alle naar hunne woonplaatsen terug begaven, en
ieder denkbeeld van oproer lieten varen, daar zij de rust en vrede
oneindig boven het oproer en den oorlog verkiezen.
Dikwerf ben ik in de gelegenheid geweest, vooral bij het departement
van inlandsche zaken, om de oorzaken te leeren kennen, die aanleiding
tot oproer, tot oorlog, en onberekenbare schade gaven, en ik heb, tot
mijn diep leedwezen, moeten bespeuren, dat de fout meestal bij de
hoofden, en niet bij de minderen schuilde.
Zonder tot de ijverigsten te behooren, bewerkt de Javaan zijne velden,
en neemt nimmer zijne toevlugt tot den bedelstaf, ten zij blindheid of
eenig ander gebrek hem daartoe noodzake. Eigenlijke armoede, of
nijpende ellende vindt men niet op Java, en ofschoon zich de
bergbewoner ook met weinig behelpe, lijdt hij geen gebrek. Het is
waar, dat de bijzondere vruchtbaarheid hem daarvoor behoedt; doch
hoe menig lediglooper treft men niet in Europa aan, die, bij
arbeidzaamheid en eenen goeden wil, geen ballast der maatschappij
zou zijn, en voor zich en de zijnen het dagelijksch brood zoude
verdienen, maar liever verkiest, op eene luije en gemakkelijke wijze,
zijn onderhoud in de kwalijk geplaatste menschlievendheid van
anderen te vinden, die hem in den grond bederven.
Bij aanmoediging is de Javaan zeer volhardend in moeijelijken arbeid;
hij maakt de schoonste wegen en waterwerken in ongebaande oorden;
hij trekt ten strijde, en kan bijna alles ontberen; als lastdrager is hij
onvermoeid; als ruiter kent hij geene vermoeijenis en als voorlooper
voor de postpaarden is hij onbetaalbaar. Bij aanprikkeling of
opwekking kan men met den Javaan alzoo zeer veel doen, doch laat
men hem geheel aan zijne zalige rust over, dan schijnt hij die ook
boven
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Een ‘Javaansche bediende’ uit Java's bewoners in hun eigenaardige karakter en
kleederdracht naar de natuur geteekend (Leiden, 1872) door E. Hardouin, met tekst van
W.L. Ritter.
Litho, naar het leven getekend door E. Hardouin.

buitengewone inspanning van krachten te verkiezen.
Mijne bedienden bestonden meest allen uit bovenlanders, en ik gedenk
hen nog dagelijks om hunne braafheid en trouw; een hunner vergezelde
mij uitsluitend op mijne reizen in de binnenlanden, en sliep gewapend
voor mijne legerstede; hij droeg alle zorg voor mijne goederen, en gaf
mij menigen nuttigen wenk in verschillende omstandigheden. Later
had ik eenen nachtwaker in den omtrek van Batavia, die eenmaal zich
zoo dapper, tegen zes roovers, die bij mij inbraken, verdedigde, dat
hij eene belangrijke wond in de hersenpan ontving, en alzoo
genoodzaakt werd te wijken, echter wekte hij mijne overige bedienden,
zoodat de ellendelingen zich door de vlugt redden. Kort voor mijn
vertrek uit Indië had ik van Bantam een bediende met een vaartuig
naar Batavia, om goederen en gelden, gezonden; op de terugreis, die
zeer lang duurde, werd hij ziek, doch, in plaats van digt bij Batavia
naar den wal te gaan, bleef hij bij mijn eigendom en hielp hetzelve
tegen de zeeroovers verdedigen; uitgeput en vermagerd kwam hij bij
mij, en deed naauwkeurige verantwoording van geld en goed, zoodat
ik, door zijne braafheid getroffen, hem naar verdienste beloonde.
In den huisselijken kring leeft de Javaan regt aartsvaderlijk. Als hoofd
des gezins wordt hij geëerd en gehoorzaamd; zijne vrouw eet met hem,
eene eer, die alle vrouwen in Azië niet te beurt valt, en niet zelden weet
zij, nu eens door vleijerij, dan eens door stroefheid, eenen invloed op
hem uit te oefenen, dien hij eindelijk aangenaam vindt, dewijl hij,
even als zoo vele mannen in het verlicht Europa, zich met het
denkbeeld streelt, dat hij het hoofd is, ofschoon innerlijk overtuigd,
dat hij aan den fluweelen leiband van zijn tweede ik voortloopt.
Indien er onder de geringere klassen eenige arbeid te verrigten is, en
dezelve uit bijeengekomen personen bestaat, die elkander nimmer
gezien hebben, zal er zich immer een uit hun midden aan hun hoofd
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stellen, en door de overigen gehoorzaamd worden, hetzij dat zijn
ouderdom of afkomst, dan wel zijne ondervinding of welbespraaktheid
hem daarop aanspraak geeft.
Het voorkomen van den Javaan is niet ongunstig; hij is welgemaakt
en sterk gespierd, doch niet groot van lengte; zijne kleur is bruin, naar
het gele overhellende, en heeft doorgaans eene fraaije tint, vooral bij
de vrouwen en bij die mannen, die zich weinig aan den zonnegloed
blootstellen. Men vindt onder de vrouwen enkele modellen van
schoonheid, die zelfs de bewondering van Hollandsche dames hebben
weggedragen, en die
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De ‘Njei of inlandsche huishoudster’ uit Java's bewoners in hun eigenaardige karakter
en kleederdracht naar de natuur geteekend (Leiden, 1872) door E. Hardouin, met tekst
van W.L. Ritter. Litho, naar het leven getekend door E. Hardouin.

in blankheid en levendigheid van blos vele Europesche schoonen verre
overtroffen. Zij zijn fraai gevormd, slank en vlug, en haar vurig oog
stort niet zelden de bedwelming in de harten harer bewonderaren.
Hare taal is zeer vleijend, haar voorkomen innemend vriendelijk, en
de welriekende geur, die in hare gitzwarte haren en luchtige kleederen
verspreid is, zeer aantrekkelijk.
Men vindt er echter zoo wel mannen als vrouwen, die zeer leelijk zijn,
breeds aangezigten, uitpuilende kaken, platte neuzen, breede monden,
vooruitstekende lippen en zwarte tanden hebben: doch overal vindt
men spoken, en menig juffertje, die, wel gekapt, bij kaarslicht nog al
eenige vertooning maakt, ziet er in hare nachtmuts zoo erbarmelijk
uit, dat zij met vrucht als vogelverschrikster zou kunnen gebezigd
worden.
De Javaansche kinderen zien er tot hun zesde en zevende jaar beelderig
uit; vet, mollig, geheel naakt en wel gebouwd, zouden zij den schilder
tot model voor Cupido's kunnen dienen; ouder wordende vermageren
zij veelal, en verliezen dat aanminnige, hetwelk trouwens ook het
eigendom der prille jeugd is. De kinderen der grooten, die weinig
buiten komen, en immer tegen de zon beschermd worden, zijn veel
blanker en zachter van vel, dan die der minderen, dewelke als het
ware in het wild opgroeijen, even zoo als zulks bij ons ten platte lande
somtijds het geval is.
Het regt van eigendom wordt door den Javaan, die zeer weinig bezit,
zeer hoog gewaardeerd; zijne vrouw en kinderen, zijne buffels, een
weinig kleederen en noodwendig huisraad maken zijnen geheelen
rijkdom uit, ja! er zijn er nog velen, die het laatste niet eens bezitten.
Een aanslag op de eer zijner vrouw, of eenen ongeoorloofde
verstandhouding met haar, doet hem dikwerf zijn eigen regter worden,
en tot moord overgaan. Hij vermeent een zoodanig regt op zijne vrouw
te hebben, dat hij zich bevoegd acht, om haren verleider het leven te
benemen, en niet zelden wordt hij door den regter, die het Javaansche
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regt, hetzij dan gegrond, hetzij door gewoonte gewettigd, in
aanmerking neemt, van de doodstraf vrijgesproken.
Men vindt daarentegen gehuwde Javanen, die, nadat zij dienaangaande
geraadpleegd zijn, hunne vrouwen, voor een zekeren tijd, in leen aan
anderen, voor eene bedongene som, afstaan. Eene zoodanige
overeenkomst noemen zij eerlijk, omdat er geen bedrog of verleiding,
maar alleen wederzijdsche openhartigheid en bevordering van
onderlinge belangen bij plaats vindt.
Men kan nergens veiliger reizen dan onder de Java-
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nen in de binnenlanden; nimmer wordt men aangerand, nimmer
bestolen, (tijden van oorlog maken hierop eene uitzondering). Menig
Europeesch ambtenaar grendelt des nachts niet eens zijne deuren, en
is dikwerf omtrent gelden en goederen van waarde zeer onbezorgd,
daar de ondervinding hem geleerd heeft, dat alles in zijne woning
heilig is.
De Javaan is wellevend en voorkomend, zelden zal hij iemand eene
beleediging zeggen, doch zich ook niet ligt laten beleedigen zonder
zich te wreken, en hieruit alleen is het te verklaren, waarom Java eene
zoo benijdenswaardige inwendige rust geniet; het eene zwaard houdt
het andere in de scheede. Elkander kennende, vermijden zij de
gelegenheid om twist te zoeken, en het is vreemd onder een volk, zonder
opvoeding, zoo veel minzaamheid en wellevendheid aan te treffen, als
op Java. Lage scheldwoorden, verschrikkelijke vervloekingen of
verwenschingen, zoo als die, helaas! onder de zoogenaamde beschaafde
volken in zwang zijn, bestaan in de Javaansche taal niet, en kunnen
alzoo ook niet geuit worden. Een Javaan moet al driftig zijn om te
zeggen: ‘Gij zijt een buffelskind, een onecht kind’, en satanskind is
het non plus ultra van zijne boosaardige uitdrukkingen. Hoezeer ook
de Javaan een minnaar van vrouwen is, zal hij in het openbaar zich
zeer kiesch gedragen, geene vrouw aanraken, en zelden met andere
mannen over de schoone kunne spreken, zoodat hij in dat punt wel
ten voorbeeld van vele zoogenaamde fatsoenlijke heeren zou kunnen
dienen, die dikwerf de onbeschaamdheid met boert en aardigheid
verwarren. De vrouw helpt op Java den man in zijnen arbeid; hij
ploegt en verrigt het moeijelijkste werk, zij helpt zaaijen, planten,
wieden, maaijen en oogsten, belast zich met de huishouding, weeft het
benoodigde voor de kleedingstukken, en leeft met hem in het algemeen
op eenen zeer goeden en loffelijken voet.
Waarlijk! het lot van menigen Javaan is te benijden; verwijderd van
het tooneel van ondeugd en hartstogten, leeft hij in de binnenlanden
stil en genoegelijk: zijn akker levert hem, bij matigen arbeid, bijna
alles, wat hij noodig heeft, en voor het graan, dat hij verkoopen kan,
verschaft hij zich het overige. Zijne nederige woning is het verblijf
des vredes; trotsche palmen beschaduwen hem voor de gloeijende
hitte der zon; liefelijk ruischt eene murmelende beek, met water als
kristal, langs zijnen grond, en dient hem en zijn gezin gedurig tot een
verkwikkenden en versterkenden drank; nuttige bamboes groeit in
de nabijheid tot huisselijk gebruik; heerlijke vruchten, als ananas,
pisang, manggis en anderen streelen oog en mond. Geene begeerte
naar weelde, rijkdom, roem of grootheid, verpest zijn geluk; tevreden
met het tegenwoordige, dankbaar voor het genotene, en niet beangst
voor de toekomst, geniet hij het leven als een echt wijsgeer, zonder te
weten, wat het zegt, doctor in de philosophie te zijn. Te midden van
een vruchtbaar land, onder eenen helderen hemel, in de nabijheid van
trotsche gebergten, met eeuwig groen tot op de toppen prijkende, die
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door de wolken boren, is hij, bij het gedruisch van klaterende
bergstroomen, die de keijen schuren, regt gelukkig, en als een bewoner
van het ware aardsche paradijs te beschouwen. Hij gelooft aan God
en hoopt op een beter leven, zonder zich in godsdienstige stelsels te
verdiepen; hij betracht zijne pligten, die door den kleinen kring, in
welken hij zich beweegt, niet moeijelijk te vervullen zijn, en is
vervreemd van die driften en hartstogten, welke door aanraking van
meerdere punten in uitgebreide betrekkingen in beweging worden
gebragt. Het zal alzoo zeer moeijelijk vallen hem, door verlichting en
beschaving, waarachtig gelukkiger te maken. Meerdere beschaving
zou toch zijne behoeften uitbreiden, hij zou naar meerdere aardsche
goederen haken, en van waar zou hij die bekomen? Zijn akker zou
niet voldoende zijn, om hem dezelve te verschaffen, en wanneer de
begeerte naar hooger levensgenot wel opgewekt, maar niet voldaan
werd, zou hij, bij den aanwinst in kennis, zeker in waar genot, dat
hem thans nog te beurt valt, verliezen. [...]
Het is zeer gemakkelijk, om de inlanders met den naam van luiaards
te bestempelen, en het is niet vreemd en niet oneigenaardig zulks uit
den mond van nieuwelingen of pas in Indië komende personen te
hooren, die in Europa, door een enkelen bediende, die broodsgebrek
had, alles in hunne huishouding konden gedaan krijgen: doch alles is
in de wereld betrekkelijk. Eene tweede of derde meid verrigt in
Nederland meer werk dan eene eerste, en naar mate men meer
bemiddeld is en meerdere dienstboden heeft, zal men van ieder hunner
minder arbeid verwachten, dan een mingegoede van eene vordert. In
Indië komen weinig personen, die in hun land vele bedienden hadden,
en wanneer deze nu van één dienstbare alles willen vorderen, dan
toonen zij hunnen vroegeren toestand en omstandigheden op Indië
van toepassing te willen maken, hetwelk uit den aard der zaak
onuitvoerlijk is. Het is alleen uit onkunde en stijfhoofdigheid, dat zij
de gebruiken van hun land in Indië willen invoeren; zij kennen de
inlandsche huishouding niet, en weten niet op welk standpunt zij zich
geplaatst vinden. Een zoo-

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

146
danige nieuweling, of orang baharoe, maakt dan ook doorgaans een
zot figuur tegenover den inlander, die hem uit duizend Europeërs
dadelijk zal uitzoeken. Kleeding, houding, gebaren, uitkraming van
voorgewende wijsheid, en wat dies meer zij, doen hem terstond
onderkennen.
De natuur heeft in Indië zoo mild, zoo verkwistend voor den inlander
gezorgd, dat hij met gemak zich door eene menigte bedienden laat
omringen, en van elk hunner slechts zeer weinig werk vordert. De
Oostersche trots brengt mede, dat iemand, van eenig aanzien, een
groot gevolg achter zich hebbe, ten einde, door uiterlijke vertooning,
den man van rang aan te kondigen. Sommige dezer volgelingen dragen
niets; terwijl zonnescherm, tabaksdoos, kwispedoor, beteldoos,
brieventas, schrijfkistje, vuur, geldbeurs, en meer andere voorwerpen,
ieder afzonderlijk door een bediende gedragen worden. Wanneer nu
een inlandsche groote zich over dag te slapen ligt, hetwelk een
vereischte voor hem en een blijk van onafhankelijkheid is, dan gaat
zeker de helft zijner bedienden insgelijks slapen, en het zou voor hen
eene straf en eene schande zijn, den ganschen dag te moeten werken.
Zij lossen elkander af en verrigten ieder zeer weinig. Het is niet
vreemd, dat een regent honderden personen rondom zich heeft wonen,
die als zijne volgelingen beschouwd worden. Deze lieden bestaan hem
eenigermate in bloedverwantschap, ofschoon het moeijelijk is, zulks
na te gaan, en men kan met regt zeggen, dat zoodanig hoofd inderdaad
aartsvaderlijk leeft.
Als nu een nieuweling van een of twee bedienden eenen arbeid wil
vorderen, die een ander van tien, twintig of vijftig eischt, dan bevindt
hij zich weldra alleen, en heeft moeite om nieuwe dienaren te vinden,
daar zij hem als een dwingeland beschouwen, die van hen ongehoorde
werkzaamheden vordert. Zij zien hem met minachting aan, en
begrijpen, dat hij alleen gekomen is, om zijne beurs te spekken. Ook
beschouwen zij hem wel eens met medelijden, en zeggen: ‘Kasian, ieni
orang miskien, dàtang di tânah: Djawa, mâu tjhârie doewiet’ (hoe
ongelukkig! deze arme hals komt op Java, om een duitje te zoeken).
Men zal ligt beseffen, dat hierdoor de Europeaan in het oog van den
inlander daalt, en dat het te wenschen ware, dat voor nieuw
aankomenden eene inrigting in Indië bestond, om hen dadelijk van
het noodige te voorzien, ten einde den nadeeligen indruk voor te
komen, die hunne behoefte en kortzigtigheid doen ontstaan.
Ik hoop, dat het bovenstaande ter kennis moge komen van hen, die
zich naar Indië willen begeven, ten einde hun tot rigtsnoer bij hunne
aankomst aldaar te dienen, en hen die onaangenaamheden te besparen,
die de meeste nieuwelingen door gebrek aan kennis van den aard des
lands, waar zij zich begeven, moeten ondervinden.
Na het voormelde, betrekkelijk den aard der werkzaamheid van de
inlanders, zal men gemakkelijk beseffen, dat eene ligte ongesteldheid
hen geheel ongeschikt maakt tot eenigen arbeid, en zij bij hoofdpijn,
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buikpijn of lusteloosheid op hunne legerstede blijven liggen, en zich
om hun werk volstrekt niet bekommeren. Zelden nemen zij hunne
toevlugt tot onze geneesheeren, en bedienen zich alleen van hunne
doekons, zijnde inlandsche doctoren of doctoressen, die van Galenus,
Hippocrates, noch Hufeland, eenige kennis dragen, en slechts
zoodanige kruiden aan den lijder toedienen, als welke, indien zij de
ziekte niet genezen, geene schadelijke eigenschappen bezitten.
De inlanders zijn zeer zinnelijk, en de bedienden vooral zeer
snoepachtig, koopziek en nieuwsgierig. Al wat van de tafel overschiet
beschouwen zij als hun erfdeel, en het is moeijelijk hen daarvan terug
te brengen. Zij zijn echter niet diefachtig, en men vindt onder hen
lieden van beproefde trouw, de slaven zelfs niet uitgezonderd. Een
geboren Makassaar, als slaaf bij een zeer regtschapen heer dienende,
haakte dermate naar de vrijheid, dat hij zich door de vlugt wegmaakte,
en met eene praauw naar zijn geboorteland terugkeerde, aldaar handel
dreef en alle winst zoo lang op zijde lag, tot hij de som bijeen vergaderd
had, die zijn heer voor hem had betaald. Dit geld zond hij hem met
eenen geleidebrief, in welken hij zijnen vorigen meester bedankte voor
al deszelfs goedheden, met kennisgeving, dat hij, uit zucht tot de
vrijheid, naar zijn land was teruggekeerd, en aldaar de som had
vergaderd, die hij overzond, om den voor hem betaalden koopschap
te vergoeden.
Snuisterijen, sitsen en kleedjes zijn bij de inlanders zeer welkom. Om
dezelve te koopen leenen zij geld op hun maandloon, of, zoo zij dit
niet in voorschot kunnen krijgen, koopen zij op krediet. In het
algemeen heb ik ondervonden, dat het nadeelig is aan de bedienden
eenig voorschot te geven, want zij zijn gelijk aan de kinderen; is de
maand verstreken, en trekt men het verleende voorschot van hun loon,
dan pruilen zij, dat zij zoo weinig ontvangen, en vragen op nieuw een
voorschot op het volgende maandloon, en zoo men dit weigert, worden
zij lusteloos, en verlaten dikwerf den heer of de vrouw, die hen zoo
wel behandelde.
Nieuwsgierigheid is mede een grondtrek van de in-
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Tijdens zijn verblijf in de Indische archipel, reisde Roorda voornamelijk over Java. In
het derde en vierde deel van Verschillende reizen en lotgevallen (Amsterdam, 1832) gaat
hij dan ook uitgebreid in op de zeden, de gewoonten en het uiterlijk van de bewoners
van Java. Illustraties van enkele Javaanse typen uit het eerste deel van Tafereelen en
merkwaardigheden uit Oost-Indië door J. Olivier (Amsterdam, 1836). In het boek wordt
niet vermeld wie de tekenaar en graveur is, maar deze heeft zich in ieder geval regelmatig
laten inspireren door de illustraties in T.S. Raffles' The history of Java (London, 1817).
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landers; er kan geene dans, maskerade, tooneelvertooning, of
huwelijksplechtigheid in de buurt zijn, of zij moeten die bijwonen, en
zijn bijna niet in hunne drift te beteugelen, om zich er bij te voegen;
ja! weigert men de vrouwelijke bedienden dit genoegen, dan worden
zij, of treurig en beginnen te schreijen, of vertoonen zich zoo nijdig
en koppig, dat zij hun werk met tegenzin en slechts ten halve verrigten.
In minnehandel kunnen, zoo wel mannen als vrouwen, de getrouwste
diensten bewijzen, en de grootste geheimhouding bewaren; doch alsdan
worden zij tevens gevaarlijk, want behandelt men hen somtijds
onbillijk, dan kan men hunne wraak vreezen, die zij, door de
mededeeling van de hun bekende ongeoorloofde gemeenschap, koelen.
Eene slavin, te Samarang, door hare meesteres onregtvaardig geslagen
zijnde, riep op zekeren tijd haren meester uit de sociëteit, en bragt
hem in de kamer van zijne echtgenoot, die hij met iemand zijner
kennissen in eenen toestand vond, die voor geene dubbelzinnige
uitlegging vatbaar was.
Er is niets, dat de bedienden zoo grievend treft, als het gezegde: ‘Gij
wilt niet werken, niet waar? maar wel uw loon ontvangen, als de maand
om is?’ Dit pijnigt hen, en het is gevaarlijker, die woorden te bezigen,
dan hen door slaan of schelden te beleedigen. Ik heb zeer trouwe
bedienden gehad, die mij niet alleen nimmer iets ontvreemden, maar
hun leven voor mij veil hadden, zoo als mij zulks gebleken is, toen zes
gewapende kerels bij mij inbraken, en een mijner jongens zich zoo
lang tegen hen verdedigde, totdat zijn kop gekloofd werd. Op mijne
reis over Java werd ik getrouw gediend, mijn jongen sliep voor mijn
bed en in de wildernissen was hij immer bij mij. Te Palembang had
ik bedienden, die bij oproer en in gevaarlijke oogenblikken mij nimmer
verlieten, en mij de trouwste diensten bewezen, en in het Bantamsche
had ik geen enkelen bezoldigde, die niet bereid was zijn leven voor
mij te wagen. Zoo wel Javanen, als Maleijers en Makassaren, moet ik
de eer geven, die hen toekomt, en verklaren, dat hoezeer hunne
onverschilligheid en werkeloosheid dikwerf lastig en onverdragelijk
zijn, zij daarentegen in geval van nood hunnen meester, zoo die hen
wel behandelt en aan zich weet te verbinden, niet in het ongeluk zullen
laten zitten, maar alles aanwenden, om hem uit hetzelve te redden.
Ook zullen zij hem tegen zoodanige personen waarschuwen, die hem
trachten te schaden of zijnen goeden naam te bezwalken; doch het is
onstaatkundig, om diergelijke waarschuwingen aan te hooren, want
door zulks te doen, verraadt men eene zwakheid, die den meester in
het oog zijner dienaren verlaagt. Men moet toonen niemand te vreezen,
anders vooronderstellen zij dadelijk, dat men zich door deze of geene
handelwijze schuldig gevoelt en beangst is, dat anderen ons daarom
zullen kunnen schaden. Het vereischt veel moeite en taalkennis, om
den inlander grondig te leeren kennen, doch die moeite wordt dubbel
beloond, wanneer men eenmaal zijn karakter doorgrond heeft.
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Roorda maakte in de jaren 1820 onder het bestuur van de door hem zeer bewonderde
gouverneur-generaal Van der Capellen carrière bij het Binnenlands Bestuur in de
Archipel. Hij werkte in Palembang (waar ook Olivier gestationeerd was) en op het
Departement van Inlandse Zaken in Batavia. In 1824 kwam zijn eerste woordenboek
uit, Nederduits-Maleis. In 1828 werd hij aangesteld tot secretaris van de residentie
Bantam in West Java, met als standplaats Serang (Ceram noemt hij het in het volgende
fragment). Als bestuursambtenaar zette hij zich nu in voor de economische
ontwikkeling van het gebied. Een van zijn eerste initiatieven was het organiseren
van een jaarmarkt, die plaatsvond in maart van dat jaar.
De eerste jaarlijksche paarden- en veemarkt is alhier, daags na
Lebaran, begonnen, en had op geenen beteren dag kunnen worden
gekozen. De Boelan Poeasa of vastenmaand was geëindigd; de moskeën
en graven waren door de inlanders bezocht en de gemoederen tot
dankbare vreugde gestemd.
Al wie den afkeer der inlanders kent voor al wat vreemd is en niet
met hunne gewoonten strookt, zal gaarne gelooven, dat er van deze
eerste jaarmarkt geen gunstig denkbeeld gevormd werd, en het is uit
dien hoofde dubbel aangenaam hier te kunnen melden, dat de
verwachting in deze zeer ver is overtroffen geworden.
De inlandsche hoofden, welke aangaande deze markt kennisgeving
van het plaatselijk bestuur hadden bekomen, stelden alles in het werk,
om zulks algemeen bekend te maken, en gingen hunne minderen voor,
door het zenden van paarden en buffels, hetwelk van een goed gevolg
was, daar men reeds op den eersten marktdag van alle kanten beesten
zag aankomen, die op den tweeden dag met een aanzienlijk getal
vermeerderd werden. De komst van vele aanzienlijke en fraai gekleede
hoofden met hun gevolg, zette aan dit feest veel luister bij, en het was
zoo wel vreemd, als vervrolijkend, den demang van Pandeglang, door
muzijkanten vooruitgegaan, die de rabana goenong en andere
instrumenten bespeelden, en daarbij in de bergtaal zongen, te zien
aankomen. Het plein van Ceram was weldra vol volk, dat fraaije
buffels en enkele fraaije paarden aanbragt. Onder de buffels
onderscheidden zich drie met bloemen versierde stieren, zoo door
grootheid als welgemaaktheid, en onder de paarden muntte dat van
den onderregent uit, hetwelk hij, tot belooning zijner aan het
gouvernement bewezene diensten, van zijne excellentie den heer
kommissaris-generaal ten geschenke had ontvangen. Eenige zeer zware
en schoone schapen kwamen ook ter markt en werden duur verkocht.
Alom hoorde men inlandsche spelen; de gamelang van den regent
deed de gansche bevolking bijeen komen, en tegen den middag begaf
zich de resident met de Europesche en inlandsche ambtenaren,
benevens eenige heeren zoo van Anjer, als van elders aangekomen,
naar het plein, alwaar dezelve, onder het nuttigen van een ontbijt, de
buffels en de paarden deden verzamelen, ten einde de beloofde premiën
te kunnen uitreiken. Het was een aangenaam gezigt meer dan drie
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honderd buffels, die over het algemeen van de beste soort waren, te
zien voorbij trekken, verscheiden derzelve werden verkocht en de
levendigheid werd algemeen. - Zijne hoogheid de sultan, welke tegen
twaalf uren deze eerste jaarmarkt met zijne tegenwoordigheid
vereerde, droeg veel bij, om de belangstelling te doen toenemen.
Sommige inlanders knielden nog voor dien vorst uit een gevoel van
eerbied voor den vroegeren luister van zijn huis, en deden duidelijk
opmerken, dat oude gewoonten niet dan zeer langzaam bij hen hunnen
invloed verliezen.
Bij een onpartijdig onderzoek bleek, dat de buffelstier van den
mandoor Radi de schoonste en zwaarste was, weshalve aan den
eigenaar van denzelven de premie statig werd uitgereikt. Dit fraaije
beest, wiens zwaarte men op veertien honderd pond schatte, werd
door den heer Cröne gekocht, en was, volgens geloofwaardige
getuigenissen, onvermoeid in den arbeid.
Het fraaiste paard, dat de premie behaalde, behoorde den regent van
Ceram, en werd door den heer Hora Siccama gekocht.
De beesten, waarvoor de premiën werden gegeven, werden met
bloemen getooid, en onder het spelen van inlandsche muzijk
rondgeleid. De fraaije buffels, door den heer Cröne gekocht, zouden
op die wijs naar Anjer geleid worden, hetwelk eenen goeden indruk
bij de bevolking moest verwekken.
De paarden waren in het algemeen niet fraai en zullen, door gebrek
aan stoeterijen, hier moeijelijk verbeteren; doch de Bantamsche buffels
daarentegen, die in het algemeen als zwaar en sterk beroemd zijn,
muntten op eene bijzondere wijze uit, en men mag de zekere hoop
voeden, dat op volgende jaarmarkten nog meerder en schooner buffels
zullen gevonden worden, dewijl alsdan ieder inlander de bedoeling
dezer heilzame instelling beter begrijpen zal; en het is te hopen, dat
alsdan de landeigenaren, welke hun buffelras wenschen te verbeteren,
herwaarts zullen komen, om deze jaarmarkt te verlevendigen en te
bevoordeelen.
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Niettegenstaande duizenden inlanders van alle oorden alhier waren
bijeengekomen, heeft er nergens de minste ongeregeldheid plaats
gevonden, en het is opmerkelijk, dat de Soendanezen zoo spoedig een
begrip van deze jaarmarkt, die pasar lebaran genoemd wordt, hebben
gekregen; iets, hetwelk aan de eenstemmigheid, welke er tusschen het
Europeesch en inlandsch bestuur alhier bestaat, mag toegeschreven
worden.
De inlandsche hoofden erkennen eenpariglijk het nuttige van deze
jaarmarkt, en zullen den insteller van dezelve er immer dankbaar
voor blijven.
Korte tijd later, in augustus 1828, was hij getuige van een nieuw hoogtepunt in het
sociale leven van Serang.
Ceram, den 25sten Augustus 1828.
De verjaardag van Z.M. den koning is alhier op gisteren met vreugde
gevierd.
Het garnizoen paradeerde en defileerde in den vroegen morgen voor
de plaatselijke autoriteit, en alhoewel uit inlandsche troepen bestaande,
muntte het zoo zeer door goede houding als vlugheid in de handgrepen
en evolutiën uit, dat hetzelve voor geene Europesche troepen behoefde
te wijken. De militaire kommandant De Quaay, die zoo veel bijbragt
tot herstel van rust in deze residentie, begeleidde zijn korps officieren
naar den heer resident, om de gelukwenschingen voor den dierbaren
vorst aan te bieden. Zijne hoogheid de sultan verscheen met zijne
staatsiekoets, en verhoogde den luister van dit feest. Vervolgens
kwamen tot hetzelfde einde al de ambtenaren, zoo wel Europesche als
inlandsche, bij welke zich de alhier wonende Ambonezen hadden
gevoegd, bijeen, en begaven zich, onder geleide van den secretaris der
residentie, naar het gouvernementshuis, alwaar laatstgenoemde, ter
oorzaak van dezen plegtigten dag, den heer resident in de volgende
bewoordingen aansprak.
Wel Edel Gestrenge Heer!
Gelukkig acht ik mij u deze heeren, zoo wel Europesche als inlandsche
ambtenaren, te mogen voorstellen; zij hebben mij verzocht den tolk
hunner gevoelens te willen zijn, en als zoodanig heb ik de eer dezelve
aan u te ontvouwen.
Wij gedenken op dezen dag de goedheden des Allerhoogsten, die Z.M.
den koning der Nederlanden weder een jaar heeft gespaard. Deze dag
is hoogstbelangrijk voor het vaderland, daar hetzelve zich herinnert,
dat, bij de terugkomst van dezen vorst, vrede, bloei en welvaart
wederkeerden. Deze vorst, in de school der ondervinding wijs
geworden, hield het roer van staat met dat beleid, hetwelk zijn rijk
thans een oogappel van andere vorsten doet zijn.
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Heeft men in het vaderland alzoo stof tot vreugde, wij hebben niet
minder reden, ons heden regtmatig te verheugen.
Deze kolonie, die zoo zeer hulp behoefde, trok de hooge belangstelling
van Z.M. tot zich. Hij stelde alhier mannen aan het hoofd, die aan den
loop der zaken, onder den zegen der Voorzienigheid, eene wending
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wisten te geven, dat derzelver uitkomst met het schoonst gevolg
bekroond wordt.
Wij hebben alzoo stof tot juichen, en wij beschouwen ons als gezegende
onderdanen van Willem den Eerste.
Ook de inlandsche bevolking, ontheven van het juk der slavernij,
gevoelt zich onder een vaderlijk bestuur gelukkig, en deze hoofden
der Javanen waarderen den tegen van het Nederlandsch-Indisch gezag.
Gelief alzoo onze beste zegenwenschingen voor het heil van Z.M. onzen
zoo zeer beminden en geëerbiedigden koning aan te nemen, daar wij
niets vuriger wenschen, dan dat zijne regering gelukkig zij, en al zijne
onderdanen met ons, als uit éénen mond, roepen: ‘leve de koning!’
Deze uitroeping werd met ontroering en geestdrift herhaald, en door
den heer resident op eene treffende wijze beantwoordt. Hij betuigde,
dat de wensch voor het geluk van den koning, de wensch voor het
geluk van zich zelve was, daar Z.M. al zijne krachten inspande, om
zijne onderdanen, even als zijne kinderen, gelukkig te maken.
Aan een gezellig en vrolijk ontbijt werd een gedeelte van den morgen
gesleten; vervolgens werd het kampement bezocht, dat met prachtige
eerepoorten versierd was, die met zinnebeeldige opschriften prijkten.
De inlandsche spelen waren menigvuldig, en de muzikanten van den
sultan, alsmede de toppengspelers van denzelven, die rijk uitgedost
waren, gaven eene levendigheid, die zelden op Ceram wordt
aangetroffen.
In den namiddag vingen de troepen allerlei spelen aan, overal zag men
drommen van menschen, die zich om het zeerst vermaakten; hier klom
men in den mast naar prijzen, dáár liep men in zakken, ginder was
eene harddraverij, en elders liepen Bengalezen, met de ruggen tegen
elkander gebonden, om het vlugst. De stille Javanen, die nimmer alhier
iets van dezen aard hadden gezien, waren bij duizenden
bijeengekomen, en toonden, door een luid gelach, te deelen in de
algemeene vreugde.
Des avonds te zeven uren verzamelden zich de militairen, onder eene
daarvoor vervaardigde loods, op het plein, en deden, aan den gullen
disch gezeten, de vlakte van Ceram door het gejuich en het leve de
koning! weêrgalmen.
De resident gaf op het einde van dezen dag een bal en soupé aan de
Europesche ingezetenen en inlandsche ambtenaren. Zijne hoogheid
de sultan verscheen weder bij deze gelegenheid, en was luisterrijk
gekleed.
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De ‘Tōpeng-Babakan’ uit Java's bewoners in hun eigenaardige karakter en kleederdracht
naar de natuur geteekend (Leiden, 1872) door E. Hardouin, met tekst van W.L. Ritter.
De toppengspelers maakten gebruik van meerdere maskers om verschillende personages
te kunnen uitbeelden. Op de achtergrond zijn enkele muzikanten te zien. Litho, naar het
leven getekend door E. Hardouin.
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Vrolijkheid, gulheid en vriendschap waren sprekend aanwezig, en de
vreugde deelde zich aan allen mede.
Aan den disch bleek het, dat ieder met geestdrift voor den beminden
monarch was bezield, voor denwelken de resident een toast instelde,
die deszelfs belangstelling voor het heil van dien vorst uitmuntend
deed kenschetsen.
In de inlandsche taal sprak ik over het heil van dezen zoo heugelijken
dag, en de inlandsche grooten betuigden eenpariglijk, dat zij veel
gelukkiger onder de regering van den beminden koning waren, dan
onder de regeringloosheid van hunne voormalige gehate vorsten. Fraaije vuurwerken veraangenaamden dit feest.
Deze eerste viering te Ceram van den geboortedag van Z.M. den
hooggeschatten koning, heeft weder doen zien, hoe veel de goede
verstandhouding tusschen de Europesche en inlandsche grooten
vermag, en hoe weinig moeite het kost, een goeden indruk bij eene
bevolking te verwekken, die zich gelukkig gevoelt onder een
regtvaardig en menschlievend bestuur.
De vreugde van dit feest heeft zich niet tot een enkelen dag bepaald,
maar zich aan de volgende dagen medegedeeld, op welke verscheidene
feestelingen in de bovenlanden ook de bergbewoners hebben doen
uitroepen: ‘leve de koning!’

Portret van P.P. Roorda van Eysinga op zesendertigjarige leeftijd door Raden Saleh (ca. 1814-1880),
die in 1829 met de inspecteur van Financiën De Linge naar Nederland was gekomen en hier een
opleiding volgde bij de kunstschilders Cornelis Kruseman en Andreas Schelfhout. Roorda was in
1830 voor verlof naar Nederland teruggekomen, pas in 1843 vertrok hij weer richting Batavia.
Litho van P.W. v.d. Weijer naar een tekening van Raden Saleh, 1833.
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Nog in 1830, het jaar dat Roorda van Eysinga met vrouw en kinderen terugkeerde naar Nederland
voor verlof, verscheen het eerste deel van Verschillende reizen en lotgevallen. Pas in het derde deel,
dat in 1832 verscheen, werd uitsluitend werk van P.P. Roorda van Eysinga opgenomen. De twee
eerdere delen bevatten voornamelijk de reisverslagen van zijn vader Sytze.

In 1835 verscheen Roorda van Eysinga's Javaansche spraakkunst, een leerboek van de Javaanse taal
toegelicht door ‘autographische taferelen’. In hetzelfde jaar publiceerde hij ook zijn Algemeen
Javaansch-Nederduitsch Woordenboek.
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Brief van P.P. Roorda van Eysinga aan Eduard Dulaurier, ‘professeur des languages orientales’ aan
l'École Royale in Parijs, d.d. 22 april 1842, waarin hij onder andere ingaat op de betekenis van enkele
Javaanse woorden.
KITLV Leiden, H 275, nr. 36
TRANSCRIPTIE
Breda le 22 Avril 1842./ Monsieur!/ J'ai reçu votre lettre du 8 dernier, que Mr. Le Baron Van
Der/ Capellen a eu la bonté de me faire remettre en passant par cette ville./ Autant qu'il me
sera possible je repondrai à votre désir de sauvoir/ la signification de quelques mots obscurs,
mentionnès dans la/ dite lettre./ [Vervolgens wordt er ingegaan op de betekenis van de
verschillende woorden] Il y a bien longtemps que j'ai fait un plan pour faire executer/ un corps
complet de caractères Javanais. J'avais en une/ pour en simplifier la gravure et la composition
des caractères./ Selon mon idée et celle d'un graveur, ainsi que d'un impri/meur les caractères
devraient être gravés séparément pour/ obtenir des figures mobiles, qui pourraient être unis/
dans la composition. Autrement le travail du composi/teur devient trop difficile et un corps
complet de caractères/ javanais est trop couteux./ [vervolgens wordt er ingegaan op de juiste
weergave van de karakters].
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Vertaling (1838) van Roorda van Eysinga ‘geheel ten voordeele der Bredasche armen’ van Radin
Mantri van Ali Musthathier. Roorda bekleedde sinds oktober 1836 de leerstoel voor Taal-, Land- en
Volkenkunde van Oost-Indië aan de Koninklijke Militaire Akademie in Breda en was daarnaast zeer
actief in het genootschapsleven. ‘Wat het stukje of de behandeling van hetzelve betreft, heb ik niets
te melden, dan dat ik het voetspoor van Macpherson, bij zijne aanbieding van de zoogenaamde
gedichten van Ossian, niet heb bewandeld.’
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Korte bi(bli)ografie
Korte bi(bli)ografie van Jacob Haafner
1755-1766
Jacob Gotfried Haafner (eig. Haffner) werd op 13 mei 1755 te Halle (Duitsland)
geboren. Hij was het eerste kind uit een gezin van drie kinderen. Zijn vader had
medicijnen gestudeerd aan de Universiteit van Halle en had een medische praktijk
in de stad. Nog in hetzelfde jaar (1755) verhuisde het gezin naar Embden, waar Jacobs
vader als scheepschirugijn dienst nam bij de Brandenburgse Compagnie en een reis
naar China maakte. In 1763 vestigde het gezin zich te Amsterdam, waar Haafner Sr.
opnieuw een medische praktijk opende. In 1766 nam hij echter dienst bij de VOC als
opperdokter en vertrok naar Azië. Hij nam de elfjarige Jacob mee.
1766-1770
Vanaf december 1766 tot mei 1770 verbleef Jacob in Zuid-Afrika. Kort voor
aankomst in Kaapstad was zijn vader aan boord van het schip overleden. Jacob werd
opgenomen in een pleeggezin aan de Kaap. Zijn tijd in Zuid-Afrika werd onderbroken
door een kort verblijf in Batavia (maart t/m oktober 1768). Op de terugweg uit Batavia
werd het schip waarop hij voer door een orkaan overvallen, maar het kwam in februari
1769 behouden in Kaapstad aan.
1770-1771
Teruggekeerd in Amsterdam in de zomer van 1770 kon hij zijn draai niet vinden.
Hij werd in de leer gedaan bij een schilder en woonde bij de koster van de Lutherse
Kerk. De verstandhouding met zijn moeder was bijzonder slecht. Het kwam zelfs
tot een proces over zijn gage, waarop zijn moeder beslag wilde leggen. Haafner
besloot nu - 16 jaar oud - opnieuw naar Azië te gaan.
1771-1779
Via de Kaap en Batavia bereikte hij in 1772 de VOC-factorij in Bengalen, India.
Geruime tijd lag hij zwaar ziek in het Compagnies-hospitaal in Chinsura. In 1773
werd hij aangesteld als klerk in het Compagnies-kantoor in Negapatnam
(Coromandelkust), waar hij werkzaam bleef tot 1779. In dat jaar kreeg hij ontslag
uit de Compagnies-dienst en vestigde zich als vrijburger in Negapatnam. Kort daarop
werd hij echter gevraagd als boekhouder in dienst te treden van de boekhouder van
het VOC-kantoor in Sadras.
1779-1781
Deze twee jaar bracht hij in Sadras door. Hij beschrijft zijn verblijf daar als de
beste jaren van zijn leven. Hij maakte er veel vrienden onder de Europese en
Indo-Europese bevolking. Dit aangename bestaan werd echter wreed verstoord door
het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog (december 1780 - mei
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1784). In juni 1781 viel de Nederlandse factorij te Sadras in Engelse handen en
werden de Nederlanders, waaronder ook Haafner, als krijgsgevangenen naar Madras
afgevoerd.
1781-1786
Deze periode is de meest avontuurlijke uit Haafners leven. Hij maakte enkele grote
reizen door India en Ceylon, waar de oorlogsomstandigheden soms gevaar opleverden.
Van Madras reisde hij via de Deense factorij te Tranquebar naar Ceylon. Hij maakte
deze reis over zee met een klein Indiaas zeilschip en een inheemse bemanning. Na
een enerverende tocht bereikte hij de noordpunt van Ceylon. Met zijn vriendin Anna
Wieder, die hij in Sadras had leren kennen, vestigde hij zich in Jaffnapatnam
(1782-1783). Opnieuw bevangen door ‘reiskoorts’ besloot hij een grote voettocht
door Ceylon te maken (1783). In gezelschap van enkele reisgenoten liep hij in
ongeveer drie maanden van Jaffnapatnam naar Colombo en beleefde onderweg tal
van avonturen. Teruggekeerd in Jaffnapatnam bleek dat Anna hem had verlaten,
waarop hij besloot van Ceylon weg te gaan. Nog in hetzelfde jaar ging hij naar
Calcutta, de hoofdvestiging van de Engelsen in India. Hij trad in dienst als boekhouder
van de Engelsman Joseph Fowke en was zelf ook betrokken bij de handel. In deze
jaren verdiepte hij zich in de Indiase talen en culturen. Tijdens zijn verblijf in
Negapatnam en Sadras had hij Tamil geleerd. In Bengalen leerde hij tevens Bengali,
terwijl hij zich ook in het Engels uitstekend kon redden. Tijdens zijn verblijf in
Calcutta verdiepte hij zich in de Indiase mythologie. In 1786 maakte hij nog een
lange reis langs de oostkust van India. Na de dood van zijn Indiase geliefde besloot
hij eind 1786 terug te keren naar Europa.
1787-1809
Na enkele omzwervingen door Europa vestigde hij zich weer te Amsterdam, na
een-afwezigheid van zestien jaar. Hier veranderde hij zijn naam van Haffner in
Haafner; onder deze naam zouden later zijn reisverhalen verschijnen. In 1790 ging
hij samenwonen met Anna Maria Kreunink. Ze zouden drie kinderen krijgen:
Christiaan Matthias (1791), Jacob (1792, overleden in 1794) en Jacob Matthias
(1797). Materieel ging het hem niet voor de wind. Zijn in Azië vergaarde kapitaal,
dat belegd was in Franse assignaten, ging verloren. In deze jaren zocht Haafner
daarom koortsachtig naar een nieuwe functie bij de voc en na 1795 bij het Comité
voor Oost-Indische Zaken. Hij vond echter geen nieuwe baan en trachtte in zijn
onderhoud te voorzien als pijpverkoper. Daarnaast besteedde hij al zijn tijd aan
schrijven en studeren. Na 1790 begon hij ook met het opschrijven van zijn
levensverhaal. Hij werkte aan een ‘vertaling’ van het Indiase Ramayana-epos en las
veel. Vooral auteurs die zich kritisch over het Europese kolonialisme en het
christendom hadden uitgelaten hadden zijn voorkeur, zoals Las Casas en Voltaire.
In 1797 trad hij voor het eerst naar buiten als schrijver. Een deel van zijn
Ramayana-vertaling werd op een bijeenkomst van het Amsterdams Dicht- en
Letteroefenend Genootschap voorgelezen. Na 1800 publiceerde hij diverse artikelen,
‘Iets, over het eiland Ceilon’ in Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1801,
II (p. 535-538; p. 566-572; p. 620-630) en 1802, II p. 36-46); ‘Dichterlyke beschryving
van den regen-mousson, op de kusten van Malabaar en Coromandel; van eene droogte,
of dor jaar; en van een vreeslyken hongersnood, in Bengalen’ in Algemeene
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Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1801, II (p. 655-662); en ‘Verhaal van een
vreesselijken hongersnood, door de Engelschen in Bengalen verwekt’ in Algemeene
Vaderlandsche Letter-Oefeningen, 1807, II (p. 316-325). Van zijn uiterst kritische
en anti-koloniale visie getuigt het boek dat hij in 1804 schreef en dat in 1807 werd
gepubliceerd onder de titel Onderzoek naar het nut der zendelingen en
zendeling-genootschappen (Haarlem, Joh. Enschedé en Zoonen en J. van Walré,
1807). Hiermee won hij de eerste prijs van het Teylers Godgeleerd Genootschap te
Haarlem, dat over de betekenis van de christelijke zending een prijsvraag had
uitgeschreven. Reeds eerder was een reisverhaal van Haafners hand gepubliceerd,
Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon
(Haarlem, A. Loosjes P.Z., 1806). Hij werkte gestadig verder aan het verhaal van
zijn andere belevenissen. In 1808 verscheen in twee delen de Reize in eenen palanquin
(Amsterdam, Johannes Allart, 1808) en in 1810 Reize te voet door het eiland Ceilon
(Amsterdam, Johannes Allart, 1810). Kort daarvoor was hij echter overleden aan
een hartkwaal, op 4 september 1809. Een jaar voor zijn dood, op 11 augustus 1808,
was hij met Anna Maria Kreunink in het huwelijk getreden. Na zijn dood verzorgde
zijn oudste zoon, C.M. Haafner, de uitgave van de resterende manuscripten, te weten
Lotgevallen en vroegere zeereizen van Jacob Haafner (Amsterdam, Johannes van
der Hey, 1820), Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa (Amsterdam,
Johannes van der Hey, 1822) en Proeve van Indische dichtkunde volgens den
Ramaijon (Amsterdam, Johannes van der Hey en Zoon, 1823).
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Korte bi(bli)ografie van Maurits VerHuell
1787-1806
Quirinus Maurits Rudolph VerHuell werd op 11 september 1787 in Zutphen uit
Gelderse adel geboren. Al op jonge leeftijd bleek Maurits' tekentalent, zijn ouders
lieten hem daarom tekenlessen nemen in Zutphen.
In de herfst van 1803 meldde Maurits zich in navolging van oom Carel VerHuell,
aan bij de marine. Hij was als marinekadet werkzaam bij de vloot van de Bataafse
Republiek. Toen oom Carel, schout-bij-nacht bij diezelfde vloot en persoonlijk vriend
van Napoleon, in juli 1805 in opdracht van Napoleon Nederlandse vlooteenheden
moest overbrengen van Duinkerken naar Boulogne - de eenheden waren bestemd
voor de invasievloot voor Engeland - nam hij zijn neef Maurits mee. Maurits
onderscheidde zich tijdens de schermutselingen met Engelse vlooteenheden bij Kaap
Gris Nez.
1807-1815
In 1807 vertrok Maurits aan boord van de marinebrik De Vlieg naar Indië. Aan
boord leerde hij Jean Chrétien Baud - toen nog jong marine-officier - kennen die hij
later in Indië opnieuw zou ontmoeten. De Vlieg werd voor de Braziliaanse kust door
Engelse schepen genomen, waarop Maurits noodgedwongen tweeënhalf jaar in Bahia
doorbracht. In 1810 was hij terug in Nederland. Bij het einde van de Bataafse
Republiek, in 1813, raakte VerHuell zonder werk. Hij ging terug naar Gelderland.
1816-1819
In 1816 slaagde hij erin om met behulp van zijn vriend Baud in Indië weer in
actieve dienst te komen. Na aankomst met de Aurora in Batavia, werd Maurits als
eerste officier te werk gesteld op de Admiraal Evertzen, een linieschip van de
Nederlandse marine. De Evertzen behoorde tot een eskader onder schout-bij-nacht
Buyskes, die in de Indische archipel het gezag van de Engelsen moest gaan
overnemen. In 1816 bezocht de Evertzen met dat doel Makassar op Zuid-Celebes.
In februari 1817 vertrok het schip samen met het linieschip Nassau en het fregat
Maria Reigersbergen naar de Molukken om het Nederlands gezag aldaar te herstellen,
waarbij men te maken kreeg met onverwacht krachtig verzet op Ambon. Na de dood
van kapitein-ter-zee Dietz in maart 1817, werd VerHuell commandant van de
Evertzen. Vanuit Ambon, vertrok hij op 30 december 1817 naar Ternate en Tidore
om de vorsten te bedanken voor de hem geboden steun bij de opstanden.
Op 9 november 1818 keerde de Evertzen in Batavia terug, om enkele maanden
later, in maart 1819, koers te zetten naar Nederland. Het schip bleek in slechte staat
en zonk op 10 april met het koraaleiland Diégo Garçia (Indische Oceaan) in zicht.
De opvarenden werden door de Amerikaanse koopvaardijbrik The Pickering opgepikt
en op Diégo Garçia aan land gezet. Van daaruit ging de reis via het eiland Isle de
France (Mauritius) terug naar Nederland.
1819-1822
Van 1819 tot 1822 zat VerHuell opnieuw zonder werk in Gelderland. Op 11 mei
1821 trouwde hij met Louise de Vaynes van Brakel. Een klein jaar later, op 7 maart
1822, werd in Doesburg zijn zoon Alexander geboren, die later vooral bekend zou
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worden als de illustrator - onder het pseudoniem O. Veralby - van Klikspaans
Studenten-typen, maar ook zelf verhalen en gedichten zou publiceren.
1822-1860
In oktober 1822 werd Maurits als onder-equipagemeester aangesteld op de
Rotterdamse marinewerf. Later, in 1826, werd hij bevorderd tot kapitein-ter-zee. In
1828 werd zijn functie omgezet in die van equipagemeester en in 1842 werd hij
benoemd tot directeur van de marinewerf, een functie die hij tot zijn pensioen in
1850 zou blijven bekleden. VerHuell begon in zijn Rotterdamse periode ook te
publiceren. In de jaren 1835 en 1836 verschenen de twee delen Herinneringen van
eene reis naar de Oost-Indiën (Haarlem, Vincent Loosjes, 1835-1836). In 1842
publiceerde hij Mijne eerste zeereis (Rotterdam, M. Wijt en Zn., 1842) over de tocht
naar en het verblijf in Brazilië tussen 1807 en 1810 en Handboek voor liefhebbers
en verzamelaars van vlinders (Rotterdam, M. Wijt en Zn., 1842). In 1847 verschenen
De leidsman op het pad der eer, voornamelijk bestemd voor jongelieden in dienst
der marine (Rotterdam, H.T. Hendriksen, 1849), een vertaling uit het Engels, en de
tweedelige biografie over zijn oom Het leven en karakter van Carel Hendrik Graaf
Ver Huell. Uit nagelaten aanteekeningen en andere authentieke stukken (Amsterdam,
G.J.A. Beijerinck, 1847). Een jaar later zag De Koninklijke Nederlandsche Yachtclub
(Amsterdam, Wed. G. Hulst van Keulen, 1848) het licht, een publikatie waarin
VerHuell de doelstelling van deze in 1845 opgerichte club uiteenzette. De modelkamer
van deze Yachtclub vormde na opheffing van de club in 1880 de grondslag voor het
Maritiem Museum Prins Hendrik in Rotterdam. Maurits VerHuell zou dat niet meer
meemaken, hij overleed op 10 mei 1860 te Arnhem en werd in Doesburg begraven.
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Korte bi(bli)ografie van Johannes Olivier
1789-1817
Johannes Olivier werd op 27 juli 1789 te Utrecht geboren. Zijn vader was in Utrecht
journalist. Zijn moeder stierf op 15 september 1790 bij de geboorte van haar achtste
kind, waarna zijn vader in 1792 hertrouwde. Op 29 mei 1795 stierf ook Johannes'
tweede moeder in het kraambed. In hetzelfde jaar vluchtte zijn vader, een aanhanger
van Oranje, naar Engeland. Olivier werd daarna opgevoed door een tante, die hem
naar een Franse kostschool zond. Hij ontmoette zijn vader pas weer op zijn achttiende
jaar. Deze stierf een jaar later, op 30 november 1808 te Amsterdam.
1817-1826
Nadat Olivier vergeefs een literaire loopbaan had trachten op te bouwen in Frankrijk
en Nederland vertrok hij in 1817 via Rio de Janeiro naar Oost-Indië. In Batavia
monsterde hij als schrijver aan op de Wilhelmina. Zijn overmatig drankgebruik bracht
hem in de jaren 1818 en 1819 herhaaldelijk in moeilijkheden. In 1821 trad hij in
dienst als tweede klerk ter Algemene Secretarie in Batavia. Een jaar later werd hij
gepromoveerd tot tweede commies bij de Raad van Indië H.W. Muntinghe. Per
gouvernements-besluit van 19 juli 1822, no. 1 werd hij als tolk toegevoegd aan J.I.
van Sevenhoven, commissaris te Palembang (Sumatra). Hier leerde Olivier P.P.
Roorda van Eysinga kennen, die in Palembang als ambtenaar bij de politie werkzaam
was. Olivier ging zich in Palembang opnieuw te buiten aan de drank. In de nacht van
24 op 25 november 1822 liet hij zich zo gaan - hij zwaaide met sabels en schoot met
pistolen in de lucht - dat hij in verzekerde bewaring werd gesteld. Olivier werd
teruggestuurd naar Batavia, maar ook op de Algemene Secretarie bleef hij drinken.
Op 6 november 1823 werd hij ontslagen en als schrijver aangesteld bij de Koloniale
Marine, feitelijk een degradatie. Op 2 februari 1824 werd hij toegevoegd aan
kapitein-ter-zee Zacharias Schrooijesteijn, met wie hij gouverneur-generaal G.A.G.Ph.
van der Capellen zou vergezellen op diens tournee door de Molukken (Ambon,
Banda, Saparoea, Ternate, Kemma, Menado, Makassar en Soerabaja). Olivier maakte
echter niet de hele reis mee. Hij bleef samen met Schrooijesteijn achter op Ternate.
Op een bruiloft in april 1825 misdroeg hij zich opnieuw. Zijn belofte om zich beter
te gedragen hield niet lang stand. Op 21 augustus 1825 sloeg hij in een dronken bui
Schrooijesteijn met een speeltafeltje op het hoofd. Olivier werd nu wegens
verregaande insubordinatie en liederlijk gedrag in hechtenis genomen. In Soerabaja
werd hij voor de zeekrijgsraad gebracht, waar hij per gouvernementsbesluit van 25
maart 1826, no. 19 werd geëxterneerd naar Nederland.
1826-1839
In Nederland trouwde Olivier op 22 augustus 1827 met Dina Johanna van
Rietschoten. In Amsterdam werden zijn eerste drie kinderen geboren, er zouden er
nog tien volgen. Olivier probeerde nu van de pen te leven en ging in een hoog tempo
publiceren. In 1827 verscheen zijn Aanteekeningen gehouden op eene reize in
Oost-Indië, en gedurende een veeljarig verblijf in onderscheidene Nederlandsche
etablissementen aldaar (Amsterdam, De gebroeders Diederichs, 1827), waarvan het
jaar daarvoor voorpublikaties waren verschenen in het vierde en vijfde nummer van
het tijdschrift Cybele (nr. 4, 1826, p. 46 e.v.; nr. 5, 1826, p. 79-140). In hetzelfde jaar
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publiceerde hij het eerste deel van het driedelige Land- en zeetogten in Nederland's
Indië en eenige Britsche etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826
(Amsterdam, C.G. Sulpke, 1827-1828). Naast zijn eigen reisbeschrijvingen vertaalde
hij veel werk van anderen; uit het Engels van B. Hall, N.J. Malcolm, J. Ross en I.
Taylor en uit het Frans van de Nederlandse auteur C.S.W. van Hogendorp. Ook
besprak hij nieuw verschenen werken voor het tijdschrift Cybele. Circa 1832 vestigde
hij zich te Kampen, waar hij instituteur, directeur van een kostschool, was. Tevens
werd hij redacteur van het tijdschrift De Oosterling. Tijdschrift by uitsluiting toegewyd
aan de verbreiding der kennis van Oost-Indië waarvan van 1834 tot en met 1837
drie delen zouden verschijnen. In deze jaren verschenen ook het tweedelige Reizen
in den Molukschen Archipel naar Makassar, enz. in het gevolg van den
gouverneur-generaal van Nederland's Indië, in 1824 gedaan, en volgens de dagboeken
en aanteekeningen van onderscheidenen reisgenooten (Amsterdam, G.J.A. Beijerinck,
1834-1837) en het eveneens tweedelige Tafereelen en merkwaardigheden uit
Oost-Indië (Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1836-1838). Olivier publiceerde twee
titels voor de jeugd, feitelijk bewerkingen van zijn eerder verschenen
reisbeschrijvingen, te weten Elviro 's reis naar en door Java en de Molukkos
(Amsterdam, H.W. Weytingh) dat circa 1835 verscheen en het tweedelige Tafereel
van Oost-Indië voor jonge lieden van beiderlei kunne (Amsterdam, G.J.A. Beijerinck,
1840). Ondertussen stuurde Olivier verschillende verzoeken aan het Ministerie van
Koloniën om hem terug te laten gaan naar Indië. In 1839 kreeg hij per verbaal van
3 oktober, no. 14 toestemming om naar Nederlands-Indië terug te keren.
1839-1858
Begin 1840 vertrok het gezin Olivier. Oorspronkelijk zou Olivier belast worden
‘met de opvoeding der kinderen van den Heer Dézentje, landeigenaar op Java’. In
de Javasche Courant van 26 augustus 1840, no. 69 wordt echter vermeld dat Olivier
een Instituut wil oprichten van Opvoeding en Onderwijs te Batavia, dat geopend zou
worden op 15 september. Intussen was Olivier per besluit van 12 september 1840,
no. 1 benoemd tot translateur in de Engelse taal. Per besluit van 3 december 1840,
no. 2 werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer van 's gouvernements eerste lagere
school te Weltevreden. Ruim acht jaar later, op 26 maart 1849, werd Olivier benoemd
tot directeur van 's Lands Drukkerij, welke functie hij tot zijn dood zou blijven
bekleden. Op 6 septem-
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ber 1858 vroeg (en kreeg) Olivier ziekteverlof. Op de 26e van die maand overleed
hij. Van zijn dertien kinderen overleefde alleen Lodewijk Willem Johannes hem.
Zijn vrouw stierf 3 maart 1877 te Batavia.
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Korte bi(bli)ografie van P.P. Roorda van Eysinga
1796-1819
Philippus Pieter Roorda van Eysinga werd op 1 december 1796 te Kuinre, toen
nog Friesland, geboren. Hij was de zoon van Sytze Roorda van Eysinga, predikant
ter plaatse. Zoon Philippus Pieter maakte vanaf zijn achttiende jaar snel carrière in
het leger; eerst als Fourier en later als Tweede Luitenant bij het 18de Bataljon
Infanterie van de Nationale Militie. Hij onderscheidde zich bij de Slag om Waterloo
op 18 juni 1815, tegen de Fransen en werd vervolgens benoemd tot Eerste Luitenant
bij het 20ste Bataljon Infanterie van de Nationale Militie. Wanneer het Ministerie
van Koloniën in 1818 officieren vraagt voor de koloniën meldt Roorda zich aan.
Tegelijkertijd had ook zijn vader besloten om als predikant naar Indië te vertrekken.
1819-1822
Roorda kwam op 8 november 1819 in Batavia aan. In april 1820 nam hij ontslag
als officier en trad hij als kwekeling voor de inlandse taal in dienst bij de heer G.
Kool, de plaatselijke translateur in Batavia. Roorda kreeg nu onderricht in het Maleis,
Perzisch, Arabisch en Hindoestani.
In 1820 reisde hij met dr. Carl Ludwig Blume, adjunct-directeur van 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg, over Java om kinderen in te enten met de koepokstof.
Roorda ging mee als tolk, maar ook om inzicht te krijgen in taal, zeden en gewoonten
van de inlander. Kort na Roorda's terugkeer in Batavia stierf zijn moeder. Zijn vader
vertrok daarop in juli 1821 als ‘visitator der kerken en scholen’ naar Makassar
(Celebes) en de Molukse eilanden. Vader Sytze hertrouwde op 27 september 1823
met de veertienjarige Geertruida Catharina Dibbetz. Hun zoon Sicco, geboren op 8
augustus 1825, zou later vooral bekend worden als vriend en medestander van E.
Douwes Dekker en als dichter van de ‘Vloekzang of de laatste dag der Hollanders
op Java’ (1860).
Na het overlijden van de heer Kool werd Roorda op 3 april 1822 benoemd tot
eerste Commies bij het Departement van inlandse zaken. Begin 1822 verscheen zijn
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vertaling van een Levensschets van Sulthan Ibrahim, vorst van Eirakh (Batavia,
Lands Drukkerij, 1822).
1822-1830
Op 12 mei 1822 trouwde Roorda met de in Den Haag geboren Andrisa Wilhelmina
Amalia Thilo. Enkele maanden later, op 29 juli 1822, werd hij benoemd tot ambtenaar
van de politie in Palembang onder commissaris J.I. van Sevenhoven. Al na krap twee
jaar werd hij naar Batavia teruggeroepen om het bestuur van het Departement van
inlandse zaken op zich te nemen en tevens toezicht te houden op de inlandse drukkerij.
Acht dagen na zijn aankomst op Weltevreden in 1824 werd zijn eerste dochter gebo-
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ren. Er zouden nog vijf dochters en twee zoons volgen.
Roorda's eerste grote wetenschappelijke prestatie was de uitgave van een
Nederduitsch-Maleisch en Maleisch-Nederduitsch Woordenboek (Batavia, Lands
Drukkerij, 1824-1825). Na deze uitgave werd hij op 18 oktober 1825 benoemd tot
‘Maleisch Translateur van de Hooge Regering’. Hij vertaalde onder andere in 1827
De kroon aller koningen van Bochârie van Djôhor (Batavia, Lands Drukkerij, 1827)
uit een oud Maleis handschrift. Voor deze vertaling en voor zijn studie van het Maleis
in het algemeen werd hij later door koning Willem I onderscheiden.
Op 23 februari 1828 werd Roorda van Eysinga benoemd tot Secretaris van de
Residentie Bantam en belast met de afdeling Inlandse Zaken. Hij vestigde zich in
Ceram, de hoofdplaats van de residentie. Kort daarop werd Roorda's verzoek voor
een verlof naar Nederland om gezondheidsredenen ingewilligd. Op weg naar Batavia
ontving hij het bericht dat zijn vader onderweg naar Nederland was overleden en op
St. Helena was begraven.
1830-1843
Op 22 januari 1830 vertrok Roorda met vrouw en twee kinderen - er waren reeds
twee kinderen overleden - naar Nederland. Hij vestigde zich met zijn gezin in oktober
1830 in Kampen, waar ook zijn schoonouders woonden. In de jaren dertig gaf hij
onder andere het vierdelige Verschillende reizen en lotgevallen (Amsterdam, Johannes
van der Hey en Zoon, 1830-1832) uit, een groot gedicht Nederlands roem in
Oost-Indië in acht zangen (Amsterdam, De Gebroeders Diederichs, 1831) en
Javaansche spraakkunst (Amsterdam, J. Allart Rietberg, 1835). Op 5 juli 1835 werd
hij benoemd tot ‘Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw’. Ook vanuit
wetenschappelijke kringen kreeg Roorda nu steeds meer erkenning. Zo werd hij op
11 november 1835 benoemd tot ‘Doctor in de Fraaije Letteren en Meester in de
bespiegelende wijsbegeerte van de Leidse Hogeschool’ en accepteerde hij op 23 juni
1836 het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden.
Eind 1836 werd Roorda tot hoogleraar benoemd aan de Koninklijke Militaire
Akademie in Breda, voor de leerstoel Taal-, Land- en Volkenkunde van Oost-Indië.
Hier in Breda verschenen onder andere Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch
Indië (Breda, Broese en Co., 1838) en Beknopte Maleische spraakkunst en
chrestomathie (Breda, Broese en Co., 1839), terwijl hij een aanvang maakte met zijn
Handboek der land- en volkenkunde, geschied-, taal-, aardrijks- en staatkunde van
Nederlandsch-Indië (Amsterdam, L. van Bakkenes, 1841-1850). Daarnaast nam hij
in Breda - net als in Kampen - actief deel aan het genootschapsleven. In november
1841 werd hij benoemd tot medewerkend lid van het Nederlandsche
Zendelinggenootschap, een functie die enkele maanden later werd omgezet in die
van ‘medebestuurder’.
In 1842 verzocht Roorda aan de Minister van Koloniën J.C. Baud om als Indisch
Ambtenaar naar Java te mogen terugkeren. Het verzoek werd ingewilligd. Op 1 mei
1843 werd hem eervol ontslag verleend als hoogleraar.
1843-1849
Roorda van Eysinga kwam met zijn gezin op 2 november 1843 weer te Batavia
aan. Hij werkte de daarop volgende vier jaar in opdracht van de gouverneur-generaal
Pieter Merkus aan een volledig Maleis-Nederduits woordenboek. In de maanden
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april en mei 1846 bezocht hij met zijn zoon de Vorstenlanden op Java. Na een verblijf
van ruim vijf jaar keerde Roorda op 1 april 1849 in Nederland terug. Hij had nu
voldoende dienstjaren vergaard om aanspraak te kunnen maken op een Indisch
pensioen.
1849-1856
Roorda vestigde zich aanvankelijk in Leiden - vanaf mei 1854 in Utrecht - en zette
zijn wetenschappelijke activiteiten onverminderd voort. Zo hield hij in 1856 lezingen
voor de Maatschappij Felix Meritis in Amsterdam over Nederlands-Indië en werkte
hij aan een woordenboek, dat in 1855 onder de titel Algemeen Nederduitsch-Maleisch
Woordenboek, in de hof-, volks- en lage taal verscheen bij de Gebroeders Van Cleef
in Den Haag. Na een korte, hevige ziekte overleed Roorda van Eysinga op 14 oktober
1856 te Utrecht.
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Verantwoording
Voor deze bloemlezing is geput uit de reisbeschrijvingen van J.G. Haafner, Q.M.R.
VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga. De hier opgenomen tekstfragmenten
van Haafner zijn afkomstig uit twee van zijn werken, te weten Lotgevallen op eene
reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon door Jacob Haafner,
Haarlem, A. Loosjes P.Z., 1806 en Reize te voet door het eiland Ceilon door J.
Haafner, Amsterdam, Johannes Allart, 1810. De opgenomen fragmenten van VerHuell
komen uit het tweedelige Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën door
Q.M.R. Ver Huell, Haarlem, Vincent Loosjes, 1835-1836. De tekstfragmenten van
Olivier verschenen eerder in Tafereel van Oost-Indië voor jonge lieden van beiderlei
kunne (Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1844) en die van Roorda van Eysinga in het
derde en vierde deel van Verschillende reizen en lotgevallen van P.P. Roorda van
Eysinga, Amsterdam, Johannes van der Hey en zoon, 1832.

Basistekst
Voor de basistekst van de in de bloemlezing opgenomen fragmenten is telkens
uitgegaan van de laatste bij het leven van de auteur verschenen druk. Van het hier
opgenomen werk van deze auteurs geldt zowel bij Haafner, VerHuell als Roorda van
Eysinga dat de eerste druk ook tevens de laatste druk is die bij het leven van de auteur
is verschenen. De eerste druk van Haafners Reize te voet door het eiland Ceilon
verscheen pas na zijn dood, maar we weten dat de auteur deze uitgave nog grotendeels
zelf heeft voorbereid. Alleen voor Olivier liggen de zaken iets anders. In de jaren
1836 en 1838 verscheen de eerste druk van het tweedelige Tafereelen en
merkwaardigheden uit Oost-Indië (Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1836-1838).
Enkele jaren later bewerkte Olivier deze tekst grondig - hij liet sommige fragmenten
vervallen, herschreef grote delen van de tekst en scherpte over het algemeen zijn
oordeel over veel kwesties aan - en liet het opnieuw verschijnen onder de titel Tafereel
van Oost-Indië voor jonge lieden van beiderlei kunne (Amsterdam, G.J.A. Beijerinck,
1840). Vier jaar later verscheen dit werk opnieuw bij dezelfde uitgever onder een
gelijkluidende titel (Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1844). De basistekst van Olivier
is uit de laatstgenoemde uitgave afkomstig.

Tekstingrepen
Enkele typografische uniformeringen zijn doorgevoerd. Zo worden eigennamen in
onderkast gezet en niet, zoals veelal in de oorspronkelijke tekst, in kapitalen. In de
tekst worden bij citaten steeds enkele aanhalingstekens gehanteerd, ook waar in het
oorspronkelijke werk dubbele aanhalingstekens stonden. De dubbele aanhalingstekens
zijn alleen daar gehandhaafd waar het een citaat binnen een citaat betreft. Omwille
van de uniformiteit worden in de bloemlezing vreemde woorden en scheepsnamen
- die in sommige gevallen cursief stonden - overal gecursiveerd weergegeven.
Plaatsnamen die in de oorspronkelijke teksten cursief

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden. Reizen in Azië 1770-1830

163
stonden, zijn nu niet gecursiveerd. Weglatingstekens bij elisies, zoals bij een' en 'er
zijn verwijderd.
De in het oorspronkelijke werk gehanteerde spelling en de door de auteurs
aangebrachte voetnoten en alineaverdeling zijn ongewijzigd overgenomen. Slechts
bij hoge uitzondering is een zetfout en een kennelijke verschrijving stilzwijgend
verbeterd.
De oude spelling van plaatsnamen is gehandhaafd om eenheid tussen de
verbindende teksten en de fragmenten te bewaren.
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