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'Heeft Nederland zijn historische taak tegenover Nederlandsch-Indië naar 
behooren vervuld en heeft de Nederlandsche wetenschap het aandeel daarin 
bijgedragen, dat als haar plicht valt te beschouwen?' Ik leg u deze vraag voor 
maar voeg er meteen aan toe dat ze niet de mijne is. * Ik zal uitleggen hoe dat 
zit. Toen ik een poosje geleden subiet de titel moest noemen van mijn voor
dracht wist ik zo gauw niet beter dan 'Indië en de Akademie' door de telefoon 
te zeggen. Ik vond dat wel origineel van mijzelf. Weliswaar droeg ik niet de 
minste kennis van het onderwerp maar ik dacht er wel iets boeiends van te 
kunnen maken nu Indië een halve eeuw geleden Indonesië is geworden. Stelt 
u zich voor hoe mismoedig ik was nadat ik had moeten ontdekken dat mij, 
ook al een halve eeuw geleden, het gras voor de voeten was weggemaaid. Op 
IQ december 1945 - mijn verjaardag nota bene - had het lid van de Afdeling 
Natuurkunde G. van Itersonjr (1878 - 1972) de Verenigde Afdelingen van ons 
instituut vergast op een rede onder de titel 'Nederlandsch-Indië en de Ko
ninklijke Akademie van Wetenschappen'.' Wat viel er voor mij dan nog te 
zeggen? Misschien toch nog wel een beetje. 

Om te beginnen merk ik op dat Van Itersons zojuist geciteerde vraag naar 
de historische taak van Nederland aangaande Indië, en de plicht daarbij van 
de Nederlandse wetenschap, gedateerd lijkt. Nog afgezien van de twijfel over 
wat die historische taak en plicht nu wel precies waren ligt het een halve eeuw 
na dato niet meer onmiddellijk voor de hand het Nederlandse koloniale ver
leden juist in het licht dáárvan te bekijken. Toch is de vraag nog altijd actu
eel. Zij staat namelijk onmiskenbaar in het teken van een kwestie van heel 
andere aard. Het is een kwestie die tot de dag van vandaag de natie in beroe
ring weet te brengen. Het is de kwestie van moraal en ethiek, van recht en 
onrecht, van goed en kwaad - kortom de zaak die hier te lande al sinds jaar 
en dag voor meer rode konen zorgt dan het verschil tussen waar en onwaar. 
De discussie over de vraag of het Nederlandse kolonialisme Indië meer 
kwaad dan goed heeft berokkend of omgekeerd duurt dan ook voort. Ook in 
wetenschappelijke kringen, ook in die van de Akademie - ondanks al het 
goede dat Van Iterson daarover nog te zeggen wist. Voor hem telde het zwaar 
dat in Akademie-verband 'zonder baatzucht of eigen belang' voor Indië was 
gewerkt en wel uit zuivere dorst naar kennis en plichtsgevoel. In Indië had 
Nederland dus zowel iets groots als iets goeds verricht. 

Maar de studie uit 1987 van ons medelid Jan Breman over misstanden in 
Deli toont juist de kwade kanten van het Nederlandse kolonialisme. 2 Met 
even veel smetten komt dat kolonialisme te voorschijn uit de honderden blad
zijden daarover in het hoofdwerk van ons medelid L. deJong, die daarmee 

Ik dank mevrouw drs. K.Jongbloed, hoofd voorlichting en documentatie van de KNAW, voor de 
onmisbare hulp die zij mij heeft gegeven bij het voorbereiden van deze lezing. 
, G. van lterson jr. , 'Nederlandsch-Indië en de Koninklijke Akademie van Wetenschappen' 
in: Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1944 - 1945, Amsterdam, 
blz. 105 - 136. 
2 J. Breman, Koelies, Planters en Koloniale Politiek, Leiden 1987. De typerende slotzin van het boek 
luidt: 'Het kolonia le schandaal van de plantage-arbeid duurde voort'. 
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6 P.w. Klein 

niet alleen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog flink in de tijd op
rekte maar ook zijn reputatie van 'onaantastbare wachter bij de boom van 
kennis van goed en kwaad' weer eens waar maakte.3 Die kwalificatie is van 
ons medelid H.L. Wesseling. Deze dacht er op zijn beurt genuanceerd over. 
Bij hem kreeg het Nederlandse koloniale bewind zelfs zo af en toe de trekken 
van een ethische ontwikkelingspolitiek avant la lettre.4 Ons medelid ].A.A. 
van Doorn heeft geprobeerd de discussie een andere wending te geven. In 
zijn vorig jaar verschenen boek 'De laatste eeuw van Indië' wilde hij uitdruk
kelijk voorbijgaan aan de vraag naar goed en kwaad.5 Zijn uiteenzettingen 
roepen uit geschiedkundig oogpunt wel wat vraagtekens op.6 Maar Van 
Doorns poging om de koloniale geschiedenis te ontkoppelen van de moraal 
verdient navolging door historiciJ De geschiedwetenschap is er immers niet 
per se om goed van kwaad te onderscheiden. Geschiedenis vraagt begrip. 

In aansluiting daarop plaats ik een tweede kanttekening bij Van Itersons 
rede van vijftig jaar geleden. In zijn eigen microbiologisch of microchemisch 

3 Vgl. L. deJong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. I I a tfm c (5 banden) 
en dl. 12, tweede helft, Leiden 1984, 1985, 1988; H.L. Wesseling, Indiif Verloren, Rampspoedgeboren en 
andere Opstellen over de Geschiedenis van de Europese Expansie, Amsterdam 1988, blz. 305. 
1 Zie: 'Kolonialisme en wetenschap' in Wesseling, a.w., blz. 36-53; 'Hun geschriften (van vroe
gere koloniale bestuursambtenaren. K .) getuigen van een sterk besef van roeping, van een gevoel 
van verantwoordelijkheid tegenover de inheemse bevolking, van de sensatie te hebben gewerkt 
aan een moeilijk maar belangrijk proces, de opheffing zoals men eerst zei, de verheffing, zoals 
men later zei, de ontwikkeling, zoals we nu zeggen, van de overzeese gebieden' (blz. 42). Zie ook 
'Nederland als koloniaal model ' in ibidem, blz. 140 - 177 en blz. 295. 
5 j.A.A. van Doorn, De Laatste Eeuw van Indie~ Ontwikkeling en Ondergang van een Koloniaal Project, 
Amsterdam 1994. 
6 Zijn uitgangspunt was dat kolonisatie onvermijdelijk zijn einde vindt in dekolonisatie en dat 
deze al even noodzakelijkerwijs door de kolonisator zelf wordt voorbereid. Uit dien hoofde ston
den het koloniale beleid en bestuur in het teken van een onontkoombare projectmatigheid. Deze 
voorstelling van zaken komt evenwel niet altijd overeen met de werkelijkheid. Het koloniale bezit 
van Duitsland en Japan bijv. vond zijn einde door ingrijpen van buiten na resp. de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog, zonder voorbereiding hunnerzijds - laat staan dat deze een projectmatig 
karakter heeft gedragen. Men kan zich voorts afvragen in hoeverre Van Doorns zienswijze op
gaat voor de dekolonisatie van Latijns-Amerika in de 19de eeuwen van Afrika in de 20ste. In zijn 
algemeenheid geeft de eindigheid van historische verschijnselen onvoldoende reden, zoals impli
ciet is aan Van Doorns redenering, om ze a ls project te beschouwen. Elk leven is per definitie 
eindig maar daarmee nog geen 'project'. De kwestie van vermijdbaarheid of onvermijdelijkheid 
van het historische gebeuren ligt in de geschiedwetenschap bovendien niet zo eenvoudig als Van 
Doorn het voorstelt. Het is daarbinnen niet ongebruikelijk de loop van het historische gebeuren 
te beschouwen als een plausibele, maar onzekere, uitkomst van al met al onzekere factoren. De 
causaliteit van dat gebeuren staat dan ook permanent ter discussie. Dat geldt ook voor het 
vraagstuk van de kolonisatie en dekolonisatie en de periodisering van beide. Daarmee staat -
naar het bekende woord van Pieter Geyl - ook hun wezen permanent in de geschiedwetenschap 
ter discussie. Het begrip 'project' suggereert voorts een bewuste doelgerichtheid van handelen. 
M.i. liet het Nederlandse koloniale beleid qua doeleinden en keuzen van middelen en methoden 
nog al wat tegenstrijdigheden en gebreken zien. Wie daaraan voorbijgaat en de geschiedenis 
enkel beziet in het kader van wat als haar afloop wordt beschouwd vervalt al gauw in anachronis
men - een gevaar dat Van Doorn - terecht - juist wilde vermijden . 
7 Dat is ook het oordeel van Wesseling getuige zijn column in NRC Handelsblad, 17 - 8 - 1995. 
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onderzoek - de kenners zijn het er niet over eens wat precies zijn gebied was8 

- had Indië een belangrijke plaats ingenomen. Hij was er bovendien zelf 
geweest. Zodoende kwam hij haast vanzelf terecht bij de vraag naar de be
tekenis van de Nederlandse wetenschaps beoefening voor Indië. Daarmee 
stelde hij zich op het gebruikelijke gezichtspunt. Dit gezichtspunt is tot de 
dag van vandaag niet verschoven, laat staan verlaten. Steeds en altijd maar 
weer draait het om de betekenis van Nederland in en voor Indië. Zodoende is 
het vizier meer op Nederland dan op Indië gericht. 'Indië was Nederlands 
grootste avontuur'. Een zin die klinkt als een klok. Het is de eerste zin van 
de inleiding tot Van Doorns boek. Zo gaat Indië, althans hier te lande, nog 
altijd door de wereld als ingelijfd deel van Nederland. 'Indië was Nederlands 
grootste avontuur'. Vroeger heette dat 'Vaderland in de verte', ongeacht de 
tientallen miljoenen bewoners van Indië die daar absoluut geen weet van 
hadden. Maar zoals Van Doorn zelf terecht constateerde is het alternatief 
van de autonome indocentrische geschiedschrijving om verschillende redenen 
ondeugdelijk.9 Nederland is per slot van rekening niet uit Indië weg te 
poetsen en zeker niet door Nederlandse historici. Toch lijkt de tijd gekomen 
om te proberen de koloniale geschiedschrijving, onder handhaving van de 
Eurocentrische kijk op zaken, als het ware te dekoloniseren. Dat kan, dunkt 
me, door het eurocentrische perspectief een beetje te kantelen. Ik wil daartoe 
nu een poging doen door Van Itersons vraag naar de historische rol van 
Nederland in Indië een halve slag te draaien. Wat was, kortom, de rol van 
Indië in de wetenschapsbeoefening in Nederland? Wie en wat gaven daaraan 
gestalte? Welke veranderingen traden daarbij op en hoe zijn ze mogelijker
wijs te verklaren? Evenals Van Iterson beperk ik mijn beschouwing tot de 
Akademie en haar leden. Ik ben mij er overigens van bewust dat ook in dit 
beperkte verband één gek - ofwel historicus - meer kan vragen dan tien 
wijzen - ofwel geleerde vakspecialisten - kunnen beantwoorden. Ik ben ook 
bang dat mijn verhaal noodgedwongen tamelijk anekdotisch en eclectisch zal 
zijn maar ik hoop dat het desondanks inzicht biedt in bredere, algemene 
ontwikkelingen. Ik waag het er hoe dan ook toch maar op. 

Daarbij komt het mij goed van pas dat Van Iterson zijn huiswerk degelijk 
en grondig had gemaakt. Niets wat tot en met 1944 ooit door een lid of 
correspondent in het verband van de Akademie of haar voorganger over 
Indië was gezegd, gedaan of geschreven lijkt aan zijn aandacht te zijn ont
snapt. Uit zijn inventarisatie blijken grote en veelzeggende veranderingen. 

8 Zie: A.D.]. Meeuse, 'Levensbericht Gerrit van Iterson jr. [878 - [972' in Jaarboek Koninklv'ke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam [972, blz . [22 - [26. Van Iterson, getypeerd 
als 'handig experimentator', legde zich toe op het onderzoek van de technologie van plantaardige 
weefsels . Men kan zich voorstellen dat hij in de gedekoloniseerde, geplastificeerde na-oorlogse 
wereld niet langer op zijn plaats was . Hij was opgeleid in de chemische technologie maar - het 
lijkt typerend voor menig wetenschappelijk onderzoeker van Indië die men nauwelijks kan on
derbrengen in één hokje - hij had een brede belangstelling: scheikunde, wiskunde, biologie be
hoorden tot zijn interesseveld en. 
9 Van Doorn, a.w., blz. [4 e.v. 
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Om te beginnen had de voorganger van de Akademie, het Koninklijk Insti
tuut, tijdens de eerste kwart eeuw van zijn bestaan tussen 1808 en 1833 Indië 
eenvoudig gelaten voor wat het was: een onbekend gebied dat niet of nauwe
lijks wetenschappelijke exploratie waard was. Twee eenzame uitzonderingen 
bevestigen deze regel. Het zijn veelzeggende uitzonderingen omdat zij zich 
op terreinen bewogen die tot ver in de Igde eeuw wat betreft het Indische 
onderzoek overheersend zijn gebleven. In 1827 hield Caspar Georg Carl 
Reinwardt (1773 - 1854) naar het heet met 'bijna Oostersch vuur' een voor
dracht voor de klasse der wis- en natuurkundige wetenschappen. JO 'De be
schaafdste, de gezelligste, de aangenaamste man, zelfs voor vrouwen' II -

Reinwardt dus - sprak over de natuurlijke vruchtbaarheid van de Indische 
grond, van Java vooral. Van oorsprong Duitser, hoogleraar in de natuurlijke 
historie te achtereenvolgens Harderwijk en Leiden was Reinwardt al in 1808 
benoemd tot lid van het Instituut. Op z'n eentje zou hij goed zijn geweest 
voor een complete natuurkundige afdeling: genees- en heelkunde, botanie, 
natuurlijke wijsbegeerte, natuurlijke historie, chemie, farmacie, geologie, mi
neralogie - hij had het allemaal in huis. Tussen 1815 en 1822 fungeerde hij in 
Indië als directeur 'tot de zake van Landbouw, Kunsten en Wetenschappen'. 
Hij kreeg er een destijds vorstelijk salaris voor: 24.000,- gulden." Volgens 
Fasseur gaf directeur Reinwardt, gelijk het een goed departementschef be
taamt, zijn naam aan veel dat er toen door anderen tot stand is gebracht.13 
Daartoe behoorde in 1817 het stichten van de Botanische tuin in Buitenzorg. 
Daarmee was de stoot gegeven tot de ontwikkeling van de moderne tropische 
plantkunde in Nederland.14 Deze tak van wetenschap was op den duur van 
wezenlijke betekenis voor de agrarische exploitatie van de kolonie. Maar 
daarnaast leverde ze als het ware tussen de bedrijven door ook - en daar 
gaat het nu om - een niet weg te denken bijdrage tot het hoge internationale 

W J. van Hall, Redevoering gehouden ter feestviering van het vijfentwintigjarig bestaan van het Instituut in de 
vereenigde openbare zitting der vier klassen, op den 27. Augustus 1833 etc., Amsterdam 1833, blz . 28. Uit de 
rede blijkt dat Reinwardt binnen het Instituut zeer actief is geweest. Afgaande op het Naamregister 
van de Verhandelingen en Bijdragen uitgegeven door de Afdeeling Natuurkunde in de Jaren 1808- 1942, Am
sterdam 1944, is Reinwardts lezing niet gepubliceerd. Van Hall noch Van Iterson vermeldden 
overigens een andere en omvangrijke bijdrage van Reinwardt over Indië binnen de eerste klasse 
van het Instituut: 'Algemeene beschouwingen over het ontstaan van kalk, en de groei der schulp
en koraalbanken in de zee der heete gewesten in betrekking tot den Oost-Indischen Archipel' in 
Reis naar het Oostelijk Gedeelte van den Indischen Archipel in het Jaar 1821 door c.G.C. Reinwardt, W.H. de 
Vriese (uitg.), Amsterdam 1859, blz. 118 - 177. 
" Aldus zijn Leidse collega, de geneeskundige C. Pruijs van der Hoeven. Aangehaald door W. 
Otterspeer, De Wiekslag van hun Geest. De Leidse Universiteit in de negentiende Eeuw, z.p. 1992, blz . 194. 
,. Vgl. het desbetreffende lemma in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IV, Leiden 1918, kol. 
1135 -1136; zie ook het aan hem gewijde lemma in Encyclopaedie van Nederlandsch-Indic·, 2e dr., I1I, 

's-Gravenhage 1919, blz. 580-581. 
' 3 C . Fasseur, De Indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825 - 195°, Amsterdam 1993, blz. 22. 
'4 Maar misschien moet men het begin al zoeken in de geschriften over de dieren- en plantenwe
reld in de Molukken uit de tweede helft van de 17de eeuw van de hand van die andere Duitser, 
Georgius Everhardus Rumphius. Maar hij stak - méér nog dan Reinwardt - in het pre- of proto
wetenschappelijke stadium. 
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aanzien dat de wetenschaps beoefening in het moederland tegen het einde van 
de 19de eeuw had verworven. Ten tijde van de energieke Reinwardt zelf was 
het zover nog niet. Gedreven door zijn holistische wetenschapsopvatting ver
zamelde deze kruidkundige encyclopaedist alles wat rijp en groen was. Ik 
breng u, geloof ik, een wereldprimeur als ik u voorts zeg dat wij aan hem 
o.a. ook het begin danken van het onderzoek van de Indische zangkunst. Als 
scherp waarnemer was hem dadelijk gebleken dat men de koelies ter plaatse 
beter vooruithielp met jenever dan met stokslagen en dat ze dan vrolijk gin
gen zingen. Als nauwkeurig registrator tekende hij dadelijk aan wat hij be
luisterde: 

'Zopi ha, hi, jo, zopi, hi, ja, jo! 
Zopi kompania, ha, hi, ja, ho! 
Zopi, hi ja, jo!', luidde hun lied. 

Zo klutste Reinwardts hersenwerk zang, zeden en godsdiensten, talen en 
planten, beesten en beestjes, gesteenten en gebeden, enzovoorts, enzovoorts 
dooreen tot een heerlijke brei feiten. Aan Indië kwam in dat verband welis
waar onbeperkte maar toch ondergeschikte betekenis toe. 15 Bij aankomst al
daar beving hem een vrome huiver - een vreemd en onbekend gevoel. Hier 
aanschouwde hij namelijk de natuur zoals die sinds de schepping in maagde
lijke ongereptheid was blijven voortbestaan. De flora van Indië - zoveel was 
hem wel duidelijk - stond model voor de plantenwereld op heel de aarde zoals 
die door God was geschapen. 'De kennis van het aardsche, moet die niet 
voeren tot het Hemelsche?', had Reinwardt zich al retorisch afgevraagd 
toen hij in Harderwijk als professor aantrad.16 De studie van Indië had dan 
ook alleen in dat verband zin. 

De Leidse hoogleraar in de archeologie Caspar Jakob Christiaan Reuvens 
(1793 -1835), lid van wat later de Afdeling Letterkunde zou worden, zorgde 
met zijn verhandeling over drie stenen Javaanse beelden anno 1824 voor de 
tweede uitzondering. 17 Op nog jonge leeftijd overleden staat 'de ijverige en 
zedige' Reuvens te boek als grondlegger van zowel de moderne kunstgeschie
denis als de niet-klassieke archeologie in Nederland!s Hij is getypeerd als een 
man van stalen geheugen, schrander oordeel, scherpzinnig vernuft, onver
moeibare vlijt en werkzaamheid. In breedheid van visie deed hij niet veel 
onder voor Reinwardt. Reuvens stond op de bres voor een algemene oudheid
kunde. Daarin moest plaats zijn voor de kunst- en gedenktekens die vroegere 

' 5 De uitgever van Reis naar het Oostelijk Gedeelte deelt mee (blz. 95) dat 'Indië' voor Reinwardt op 
den duur op de achtergrond raakte. 
,6 Otterspeer, a.w., blz. 195. 
'7 C.JC. Reuvens, 'Verhandeling over drie groote steenen beelden, in den jare 1819 uitjava naar 
de Nederlanden overgezonden' in Gedenkschriften in de hedendaagsche talen III, Klasse 3, 1826, blz. 
1- 22. Zie ook: Van Iterson, a.w. , blz. 107. Een goede biografie van Reuvens ontbreekt. Dat is te 
betreuren gezien de baanbrekende betekenis van deze oorspronkelijke geleerde. Vgl. JA. Bron
gers, /833 - Reuvens in Drenthe, Bussum 1973. 
,8 Zie: Otterspeer, a.w., passim. 
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culturen hadden nagelaten. Daarmee liep hij voor op de gangbare klassieke 
opvatting van de archeologie zoals die tijdens de Verlichting was geformu
leerd door Winckelmann en die eigenlijk tot de antieke oudheid beperkt was. 
Als directeur van het Rijks Museum van Oudheden verdiepte hij zich ook 
actief in de archeologische rijkdommen van Drenthe en voegde hij in een 
moeite door een Indische afdeling aan zijn museum toe.,g Door zelf voor 
zijn onderzoek de natuur in te gaan was Reuvens bovendien een der weinigen' 
hier te lande die aansluiting hadden bij de Romantiek met haar tegen
draadse, vernieuwende uitstraling op de wetenschap. Ook distantieerde hij 
zich van het traditionele oudheidkundig bodemonderzoek ten dienste van 
Bijbelse leerstellingen, overgeleverde antieke denkbeelden of politieke oog
merken. In plaats van het subjectief beschrijven van oudheden stelde hij het 
nauwkeurig meten daarvan. Pas op grond daarvan kon de studie beginnen 
'vooreerst der oudheidkunde en daarna der geschiedenis'.'o Met dit alles was 
Reuvens - ooit opgeleid als jurist - evenmin als Reinwardt21 een specialist, 
laat staan een speciaal kenner van Indië waar hij trouwens nooit voet aan 
wal had gezet. Voor beiden was Indië min ofmeer bijzaak. 

Hoewel het wetenschappelijke werk van Reinwardt en Reuvens nu wel 
achterhaald is zou het onjuist zijn hen te betichten van achterlijkheid. Zo 
stond Reinwardt destijds internationaal in hoog aanzien. Niemand minder 
dan de vermaarde Alexander von Humboldt koesterde grote achting voor 
hem en zijn werk." En Reuvens bevond zich misschien wel buiten de toen
malige hoofdstroom van zijn gebied maar hem valt toch moeilijk conserva
tieve ouderwetsigheid te verwijten. Integendeel. Evenmin als Reinwardt 
stond hij geïsoleerd van internationale ontwikkelingen. Hij overleed als ge
volg van de beroerte die hem tijdens een studiereis naar Engeland had ge
troffen.'3 

Tot het einde van het Koninklijk Instituut in 1851 bleef Indië op wat uit
zonderingen na buiten het gezichtsveld van zijn leden. Het aantal Instituuts
publikaties over Indië kwam uit op niet meer dan vier'4 van enkele honder
den. En per slot van rekening hadden zich maar tien van de ongeveer 

' 9 Zie het desbetreffende lemma in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IV, kol. 1144 - 1145. 
Ook: Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, 2e dr. 111 , 's-Gravenhage 1919, blz 598 . 
• 0 Brongers, a.w., blz. XXXVI ; J.A. Brongers, Caspar Jacob Christiaan Reuvens - Archeoloog, Leiden 

1973· 
. , Niet zodra had deze over de bodem van Java gesproken of hij richtte de blik op West-Indië: 
C.G.C. Reinwart, 'Waarnemingen aangaande de gesteldheid van den grond van het eiland Aru
ba, en het goud aldaar gevonden' in: Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk 
Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam Eerste Deel, 
Amsterdam 1827, blz. 265 -28 1. 
•• Otterspeer, a.w., blz. 195. Dit bleek tijdens een lezing van Reinwardt voor een geleerd genoot
schap in Berlijn, die 'met gejuich' was ontvangen. Vgl.: Reis naar het Oostelijk Gedeelte, blz. 95. 
·3 Handelingen der Jaarlijksche Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 
1836, blz. 13. Reuvens had Londen al vroeger in verband met zijn onderzoek bezocht. 
·4 Althans volgens Van Iterson, a.w., blz. 108. Maar zoals blijkt uit noot 21 heeft hij op zijn minst 
één bijdrage over het hoofd gezien. Het waren er in geen geval veel. 
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driehonderd correspondenten en leden van het Instituue5 met Indië ingela
ten. Bijna allen waren werkzaam op hetzij hetzelfde terrein als Reinwardt -
in het bijzonder de botanie -, hetzij dat van Reuvens. Het benoemen in 1849 
- op de valreep dus - van de officier van gezondheid Cornelis Swaving 
(1814 - 1881) tot Indisch correspondent bracht in zekere zin vernieuwing. Hij 
hield zich inderdaad bezig met geneeskundige zaken maar was toch vooral 
een manusje van alles. Als antropoloog blonk hij uit door zijn schedelmetin
gen, als geneeskundige door zijn hygiënische geschriften. Opmerkelijk was 
zijn, overigens onbeholpen, meteorologisch onderzoek waarover hij in de ge
schriften van het Instituut liet publiceren!6 Ook verdiepte hij zich in het 
inheemse gezondheidswezen. Te Batavia, zo wist Swaving in 1865 te mel
den'7, verklaart de doekoen alle ziekten volgens de windtheorie. Wind in het 
hoofd, wind in de borst, wind in de buik, winden overal. Ergens moet er wind 
waaien en de doekoen voelt het aan zijn vinger. Ook de benoeming tot lid van 
Taco Roorda (1801-1874) en Pieter Johannes Veth (1814-1895) duidde op 
vernieuwing. Roorda, afkomstig uit de kring der arabisten en ook wel aange
duid als 'oriëntalist', staat te boek als grondlegger van de javanistiek in Ne
derland - en daarmee, naar moet worden gevreesd, van de helejavanistiek.'8 
Nog steeds immers is de desbetreffende Leidse leerstoel enig in de wereld, 
althans volgens Leids zeggen. Voor het overige merk ik op dat ook in het 
geval Roorda geen sprake was van zuivere specialisatie op Indië. Theologie, 
taalkunde, wijsbegeerte en zielkunde behoorden tot zijn terrein. Aan zijn 
beschouwingen over de relatie tussen taal en menselijke rede, van belang 
voor de algemene grammatica, is nog in 1988 een waarderende dissertatie 
gewijd.'9 Voor het Instituut sprak Roorda ook over het onderscheid tussen 
spreek- en schrijftaal en de manier waarop verschillende spraakgeluiden in 

'5 Het getal van driehonderd is een schatting aan de hand van een voorstudie van collega D.J. 
van de Kaa over de leden van Instituut en Akademie. Het bedoelde tiental bestond, naast Rein
wardt en Reuvens, uit de volgende personen: C.L. Blume (1789 - 1862) (botanicus), C. Leemans 
(1809 - 1893) (archeologie), F.A.W. Miquel (1811-1871) (botanicus), T. Roorda (Oosterse talen), 
C. Swaving (Geneeskunde), C.]. Temminck (1 778 - 1858) (natuurlijke historie), P.J. Veth (Oos
terse talen; land- en volkenkunde), W.H. de Vriese (1806 - 1862) (botanicus). 
,6 Zie over hem het desbetreffende lemma in de Encyclopaedie van Nederiandsch-Indiii, 2e dr., IV, 

's-Gravenhage 1921. Zie ook: Beschouwingen over den Aard en den Werkkring van het Koninklijk-Neder
landsch-Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, Amsterdam 1849; In Bijl. II treft men 
de verwijzing aan naar zijn meteorologisch onderzoek dat hij in Buitenzorg verrichtte. Een deel 
daarvan is gepubliceerd in Verhandelingen der Eerste Klasse, Derde Reeks, Eerste Deel, Amsterdam 
1849. Swaving maakte waarschijnlijk gebruik van zes 'psychrometers' die het Instituut hem had 
toegezonden. Samen met P. Bleeker, waarover nog nader, richtte hij in Indië de Natuurkundige 
Vereeniging op. 
'7 H. Beukers, 'Medische Zorg' in Weerden met lndiii 27e afl ., Zwolle 1995, blz. 643. 
,8 Vgl. 'Levensbericht van Taco Roorda' door P.J. Veth in Jaarboek van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen voor 1874, Amsterdam, blz. 17 - 58; Fasseur, a.w. , passim. 
'9 L. van DrieI, De dn van de vorm: Roorda's logische analYse en de algemene grammatica, Amsterdam 
1988. 
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Romeinse karakters uitgedrukt konden worden.30 Toch verbleekt zijn ster in 
het licht van de geleerde glitter van de duizendpoot Veth.31 Kenner van de 
Oosterse talen, de Hebreeuwse oudheden en ook nog eens de Theologie hoe
wel hij als student van zijn geloof was gevallen. Een 'allesweter' en destijds 
onder meer als Gids-redacteur een invloedrijk, zij het weinig oorspronkelijk, 
publicistY Hoewel naderhand niet zonder geringschatting een popularise
rende veelschrijver geheten, bracht hij het toch tot hoogleraar in Franeker, 
in Delft, in Amsterdam en tenslotte zelfs in Leiden waar hij zich neerzette op 
de leerstoel land- en volkenkunde van de Indische archipel - hoogleraar 
zonder studenten overigens. Voor het Koninklijk Instituut had hij in 1849 
gepleit voor uitbreiding van het onderwijs in de Oosterse letterkunde33 

maar zijn enthousiasme voor de nieuw opgerichte Akademie was minder 
dan gering. Eerst weigerde hij een benoeming tot lid omdat hij het instellen 
van de Afdeling Letterkunde in 1855 beschouwde als een klap in het gezicht 
van de hooggeschatte Thorbecke. Deze had het Koninklijk Instituut om zeep 
geholpen en de nieuwe Akademie van 1851, gezien het stuitende onbelang 
van al het andere, willen beperken tot de zaak van praktisch nut - de natuur
wetenschappen dus. Pasjaren later liet Veth zich overhalen om tot de Akade
mie toe te treden, maar veel activiteiten ontplooide hij in dat verband niet. 
Als fervent nationaal-liberaal voorvechter van de Nederlandse koloniale ex
pansie gaf hij de voorkeur aan zijn zeer actief voorzitterschap van het Aard
rijkskundig Genootschap, dat niet toevallig in 1873, bij het uitbreken van de 
Atjeh-oorlog, was opgericht.34 Daarmee bevond Veth zich in de voorhoede 
van de generatie houwdegens die een nieuw Indië - 'àns' Nederlands-Indië
als het ware uit de grond stampte. Het Aardrijkskundig Genootschap was 
namelijk niet zomaar een gezelschap van wereldvreemde geleerden. Het was 
een kleine duizend man sterke georganiseerde pressiegroep van politiek, 
ambtenarij, bedrijfsleven, krijgsmacht, onderwijs en wetenschap. Naar het 
woord van Veth was het de bedoeling 'beschaving en menschelijkheid' te 
brengen waar 'barbaarschheid en wreedheid' heersten. Wetenschappelijk on
derzoek van de woeste inlanders gaf de sleutel daartoe. Daarom zond het 
Genootschap al in 1878 zijn eerste wetenschappelijke expeditie het Suma
traanse oerwoud in. Helaas, de inlander werd er alleen maar woester om. 
'Onze lust was groot', zo rapporteerde de expeditie. 'Om in die fanatieke, 
opgewonden menigte een kartets te werpen of er een klein snelvuur met 
onze Beaumont-karabijntjes onder te houden'. Kort daarop mocht het Ge-

3° Zie: Naamregister van de Verhandelingen en Bijdragen uitgegeven door de Afdeling Letterkunde in de Jaren 
1808- 1942, Amsterdam 1943, blz. 40. 
3' 'Levensbericht van P.]. Veth' (P.A. van der Lith) in Jaarboek Koninklijke Akademie van We
tenschappen van 1896, blz. 1- 42. Zie ook noot 34 en 35. 
3

2 Fasseur, a.w., passim.; Otterspeer, a.w., blz. 276. 
33 P.]. Veth, 'Redevoering over de noodzakelijkheid eener uitbreiding van het hooger onderwijs 
in de Oostersche letterkunde' in Jaarboek van het Instituut, Amsterdam, 1849, blz. 62 - 68. 
34 Paul van der Velden enJanJust Witkam, Nederlands-Indiif op papier: de wetenschappelijke beschrij
ving van de archipel door P.]. Veth (1814 - 1895), Leiden 1995. 
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nootschap zich behalve 'Aardrijkskundig' ook 'Nederlands' en zelfs 'Konink
lijk' gaan noemen.35 

Maar laat mij terugkeren naar de eerste helft van de Igde eeuw. Ik stel vast 
dat Indië toen weinig heeft bijgedragen tot de activiteiten van wat toch be
doeld was als het centrale orgaan van de Nederlandse wetenschapsbeoefe
ning. Het beetje aandacht dat er voor de archipel bestond vloeide niet voort 
uit de behoefte aan wetenschappelijke kennis van Indië in het bijzonder. Men 
mikte op hogere, althans bredere, althans andere oogmerken. Het neemt niet 
weg dat de blik toegespitst bleef op een beperkt aantal terreinen van onder
zoek. Pas tegen het einde van de Igde eeuw kwam het tot verdere verbreding 
van het onderzoeksgebied. Tegen die tijd had zich naast de generalist ook de 
Indische specialist aangediend. 

De gebrekkige gang van zaken uit de eerste helft van de Igde eeuw schijnt 
makkelijk te verklaren uit de toestand van provinciaalse achterlijkheid en 
lusteloosheid die volgens een gangbare historische opinie destijds hier te 
lande heerste. Ook Huizinga volgde deze zienswijze toen hij de staf brak 
over het Koninklijk Instituut en zijn leden. Hij sprak van een 'ouderwetsche 
en bekrompen geest', van 'landerige onvoldaanheid', ' beuzelachtige onder
werpen', 'gemis aan élan', 'al te naïef en goedkoop optimisme', 'onmiskenbare 
achterstand' en zo nog wat aardigs meer.36 De tijd van Koning Willem I, dat 
was nu eenmaal 'de tijd van teleurstelling en misverstand'. Aldus Huizinga. 
Maar deze kijk op zaken is in het licht van het huidige historisch onderzoek in 
zijn algemeenheid veel te somber.37 Zo beroerd en lamlendig was het nu ook 
weer niet gesteld. Ook de huidige wetenschapsgeschiedenis komt tot een wat 
milder oordeeP8 Het is twijfelachtig of de Nederlandse wetenschapsbeoefe
ning op alle fronten werkelijk zoveel achter liep. Wie niet langer in de voor
hoede marcheert strompelt nog niet noodzakelijkerwijs in de achterhoede -
laat staan dat hij op de plaats rust maakt of zelfs geveld ter aarde ligt. Ik hoop 
binnen afzienbare tijd aan te tonen dat het in elk geval niet aangaat alle leden 
van het Koninklijk Instituut wat dit betreft over een kam te scheren.39 Te 
bedenken is ook dat de wetenschappelijke kennis van de niet-Europese wereld 
destijds in alle Westerse landen zeer gering en beperkt was. Deze exotische en 

3S P.G.E.I.]. van der Velde, Een vergeten koloniale lobby; Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap en Sumatra, 1874 - 1879, Doctoraalscriptie vakgroep geschiedenis Rijksuniversiteit Lei
den, [986; E. Locher-Scholten, Sumatraans Sultanaat en Koloniale Staat, Leiden [994, blz. [48 e.v. 
3

6 ].H. Huizinga, Verz;amelde Werken, dl. VIII, Haarlem [95[, 'Van Instituut tot Akademie', 
blz . 426-44[; ibidem, 'De Wetenschappen in het algemeen en die der Afdeling Letterkunde', 
blz . 450 - 463. 
37 Baanbrekend was in dit verband RT. Griffiths, Achter, Achterlijk of Anders: Aspecten van de econo
mische ontwikkeling van Nederland in de negentiende eeuw, Amsterdam [980. 
3

8 Vgl. K . van Berkel, In het voetspoor van Stevin. Geschiedenis van de natuurwetenschap in Nederland 
1580-1940, Amsterdam [985, hfdst. [v. 
39 In een studie over de wetenschapsbeoefening binnen het Instituut in de periode [8[5 - [830. 
Het ligt in de bedoeling deze op te nemen in een reeks historische werken aangaande de KNAW en 
haar voorganger. 
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curieuze wereld hoorde thuis in het rariteitenkabinet. Dat was het wel zo 
ongeveer. 

Gezien de gebrekkige reis-, vervoers- en communicatiemogelijkheden is 
dat ook niet zo verbazingwekkend. Zoals Van Iterson al vaststelde was veel 
kennis van Indië daarom ook niet anders dan studeerkamergeleerdheid. 
Daarbij komt dat het belang van Nederland in Indië tijdens de Igde eeuw 
pas na 1830 meer dan te verwaarlozen betekenis heeft gekregen. De margi
naliteit van dit belang kan nauwelijks een prikkel zijn geweest tot meer, die
per en breder wetenschappelijk onderzoek. Maar dat werd na 1830 met de 
komst van het zogeheten Cultuurstelsel toch gauw anders, zo schijnt het al
thans. Al in 1842 heette Java naar het woord van de toenmalige gouverneur
generaalJ.C. Baud 'de kurk waarop Nederland drijft'.40 Tussen 1831 en 1850 
leverden de Indische baten al bijna een vijfde van de totale Nederlandse 
staatsinkomsten op. Het werd bijna een derde in het daaropvolgende decen
nium. Het Koninklijk Nederlands Instituut van Wetenschappen, Letterkunde 
en Schoone Kunsten stond er bij en heeft er, zo blijkt, niet eens naar gekeken. 
Maar ook deze afstandelijkheid duidt niet zonder meer op achterlijkheid of 
onvermogen zo lang de aard van de koloniale exploitatie geen aanleiding gaf 
tot verder wetenschappelijk onderzoek. Maar het Cultuurstelsel bracht deze 
verandering niet. Het kwam feitelijk neer op weinig stelselmatige vormen van 
fiscaal-commerciële exploitatie van overwegend agrarische hulpbronnen. 
Dat was ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie ook al de prak
tijk geweest.4' Deze koloniale beheersvorm bracht vooral paternalistische af
standelijkheid met zich, geen regelrechte, indringende bemoeizucht. De ko
loniale ambtenarij bleef beperkt en ook de geleerde wereld ontleende er geen 
redenen tot diepere studie aan. In die wereld kwam Indië formeel pas in 
beeld na de oprichting van de Akademie in 1851. 'Het zoude de Akademie ... 
als een verwijt kunnen toegevoegd worden, zoo zij zich niet beijverde, om ook 
in die richting haren werkkring uit te breiden', heette het in 1852 bij een 
voorstel tot het invoeren van de titel 'Correspondent der Akademie voor de 
overzeesche bezittingen van het Rijk.'42 Maar pas het reglement van de vol
ledige Akademie uit 1855 maakte haar officieel tot middelpunt van samen
werking voor de beoefenaren der wetenschap in Nederland en zijn overzeese 
bezittingen. Nadat Indië in de Nederlandse wetenschapsbeoefening bijna 
zonder betekenis was gebleven - zo moet men vaststellen - kreeg het in Ne
derland officieel eerst een wetenschappelijke rol toebedeeld nadat zijn groot 
economisch belang voor het moederland allang en breed was gebleken. Het 
ligt in de rede wat dit betreft zowel een functioneel als een causaal, maar niet 
noodzakelijk ook rechtstreeks, verband te veronderstellen. 

4° C. Fasseur, Kultuurstelsel en Koloniale Baten. De Nederlandse Exploitatie van Java [840 - [860, 2e dr., 
Leiden 1978, blz. 37 - 38. 
4' Vgl. bijv. J. van Goor, De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie [600 - [975, 
's-Gravenhage z.j ., blz. 220 e.v. 
4

2 Van Iterson, a.w., blz. 111- 112. 
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De nieuwe opzet vond hoe dan ook in de praktijk bevestiging. In 1855 
waren nog maar zes Akademie-correspondenten werkzaam in Indië - waar
van vier voor de Afdeling Natuurkunde.43 Het aantal werd uitgebreid en 
voortdurend aangevuld. Tot en met 1899 kwam er gemiddeld één nieuweling 
per jaar bij - 44 in totaal - , waarbij natuurkunde en letterkunde elkaar zo'n 
bee~e in evenwicht hielden. Het aantal Akademie-geschriften dat qua onder
werp rechtstreeks betrekking had op Indië omvatte tot dat jaar 144 verhan
delingen en mededelingen, dat wil dus zeggen gemiddeld drie per jaar.44 

Maar in dat opzicht hinkte de Afdeling Letterkunde flink achteraan. Haar 
gemiddelde kwam niet verder dan een halve publikatie per jaar, terwijl de 
Afdeling Natuurkunde goed was voor liefst het vijfvoudige daarvan. Nog al
tijd lag verreweg het grootste deel daarvan op het gebied van de plant- en 
dierkunde, zij het dat daarbinnen omstreeks 1900 differentiatie en specialisa
tie was opgetreden. Pas uit de benoemingen en Akademie-publikaties uit de 
laatste twee à drie decennia vóór 1900 is af te leiden dat hier te lande ook de 
geologie, de scheikunde, de meteorologie en de geneeskunde Indië tot voor
werp van moderne studie gingen maken. Deze ontplooiing lag naar men mag 
aannemen ten dele besloten in de onstuimige ontwikkeling van de natuur
wetenschappen zoals deze zich toen in de hele Westerse wereld voltrok. Ik 
heb de indruk - maar het is de indruk van een leek - dat ook het gehalte 
van wat ik nu maar het Indische natuurwetenschappelijk onderzoek noem in 
het laatste kwart van de eeuw is toegenomen. De daaraan voorafgaande 
kwart eeuw stond in het teken van geleerden als de vissenkundige autodidact 
Pieter Bleeker. Zijn roep is nog zo groot dat zijn 'Collected Fishpapers' amper 
twintig jaar geleden in liefst veertien delen zijn uitgegeven en daar heet het 
dat men zijn betekenis nauwelijks kan overdrijven.45 Een eeuw eerder was 
Pieter Bleeker zelf ook al die mening toegedaan. Hij is, geloof ik, de enige 
ooit geweest die het de Akademie heeft veroorloofd zijn levensbericht nog 
voor zijn overlijden te publiceren. Hij is, geloof ik, ook de enige ooit geweest 
die het maar meteen zelf heeft geschreven. Zijn belang als geleerde, zo oor
deelde Bleeker, stond hem niet toe dit werk aan anderen over te laten. Ik denk 
dat hij gelijk had. Hij zal althans wel een beetje teleurgesteld zijn geweest 
over de collega die zijn autobiografie - zij maakt deel uit van zijn zevenhon
derdertig publikaties - van wel 150 bladzijden druks had ingeleid. Die had 
namelijk toch lichte twijfel laten doorschemeren. Bleeker, zo had hij opge
merkt, was in zijn beschrijvende taxonomie van vissen blijven steken in het 
met het blote oog waarnemen van uiterlijke kenmerken. Als pure leek vraag 
ik me af of dit nu wel voldoende is om Bleeker tot nota bene de grootste 
geleerden van de hele 19de eeuw te rekenen, zoals de inleiding tot zijn ver-

43 Van Iterson, a.w., noemde achtereenvolgens P. Bleeker (dierkundige) JF.G. Brummund 
(1814 - 1863) (taal. en volkenkunde) C.F. Gericke (1799 - 1857) (taalkunde), J Hasskar! 
(1811- 1894) (plantkundige), F. Junghuhn (1809 - 1864) (o.a. plantkundige), C. Swaving. 
44 Voor het volgende is afgezien van de mededelingen daaromtrent door Van Iterson, a.w. ge· 
bruik gemaakt van de naamregisters van de twee afdelingen. Zie noot 9 en 22. 

45 W.H . Lamme ed., Collected Fish Papers cif Pieter Bleeker, (14 dIn.), The Hague 1973 - 1976. 
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zameld werk het wil.46 Daar staat tegenover dat ook Utrecht en Leiden niet 
hebben getwijfeld. Zij schonken Bleeker elk een eredoctoraat en groter roem 
schijnt toch nauwelijks denkbaar. Toch wel! Het hoogtepunt kwam tijdens de 
laatste grote Nederlandse cholera-epidemie van 1866 met een dramatische 
explosie van de sterfte die in sommige steden met een derde of zelfs de helft 
toenam. Nu was al twaalf jaar voordien in Engeland dank zij epidemiolo
gisch onderzoek het verband tussen vuil drinkwater en cholera onweerleg
baar aangetoond. Maar dat nieuws was hier te lande nog nauwelijks door
gedrongen, ook niet in de stand van de artsenY Gelukkig was daar de 
reddende engel in de gestalte van de 'natuur- en geneeskundige', de kolonel
arts Pieter Bleeker. Ijlings bracht hij zijn profylactisch medicijn op de markt, 
samen met de brochure 'De Cholera. Wenken voor Allen'. De zogeheten 
'Bleekers Drank' - probaat middel tegen bloedzweet in de darmen - vloog 
als zoete broodjes over de toonbank en de brochure beleefde binnen één 
maand twaalf drukken. ZÓ groot was nu de populariteit van deze vooruit
strevende Thorbeckiaan dat hij vóór hij het wist in de conservatieve gemeen
teraad van Den Haag was gekozen. Hij heeft het daar nog eenjaar uitgehou
den. 'Bleekers Drank' tegen de cholera was overigens niets anders dan een 
opiumtinctuur. Een Akademie-geleerde als drugshandelaar: zopi, hi, ha, jo! 
Nee, dan maken Akademie-leden van een generatie later als de botanicus 
Melchior Treub48

, de bacterioloog Christiaan Eijkman49 en diens medewer
ker Gerrit Grijns50 meer indruk op de buitenstaander. Treub zorgde o.m. als 
directeur van Reinwardts plantentuin voor baanbrekend onderzoek. Eijk
man kreeg de Nobelprijs voor zijn vitamine-onderzoek maar Grijns was die 

4
6 P. Bleeker, 'Levensbericht van P. Bleeker. Door Hemzelven.' in Jaarboek Akademie van We

tenschappen voor 1877, Amsterdam, blz. 5 - 159. De inleiding is van P. Harting die erkende dat 
men 'op dergelijken systematischen arbeid' was gaan neerzien. Wat bijvoorbeeld te denken van 
een blote opsomming in het Latijn van wel 644 verschillende vissoorten die hij tijdens een bezoek 
aan het nagenoeg onbekende Celebes in elf dagen had gezien. Dat was hard werken geweest want 
hij verkeerde in het gevolg van de gouverneur-generaal die er op ambtsbezoek kwam en als 
zodanig had Bleeker nog wat anders aan het hoofd dan vissen. B1eeker fungeerde o.a. ook als 
voorzitter van de naar hem vernoemde commissie die in de jaren 1860 zonder succes heeft gepro
beerd voor een behoorlijke opleiding van Indische ambtenaren te zorgen. Zie: Fasseur, De Indolo
gen, hfdst. 8. 
47 Zie: J.A. Verdoorn, Volksgezondheid en sociale ontwikkeling, Utrecht/Antwerpen 1965, blz. 46. De 
cholerabacil werd overigens eerst in 1883 door Koch ontdekt. 
4

8 Ook van Treub staat geen moderne biografie ter beschikking. Men moet zich behelpen met het 
enigszins hagiografische werk van F.A.F.C. Went, Melchior Treub (I851-19lO), Haarlem 1911 . 
49 Zie: Verslagen Koninklijke Akademie van Wetenschappen. (Afd. Natuurkunde), 29 - 11 - 1930 dl. XXXIX 

150 - 154. Tevens: B.C.P. Jansen, Het levenswerk van Christiaan Eijkman, 1858 - 1930, Haarlem 1959; 
het desbetreffende lemma in Biografisch Woordenboek van Nederland 2, Amsterdam 1985, blz. 
150 - 152. 
5° 'Levensbericht G. Grijns, 1865 - 1944' in Jaarboek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen 1946- 1947, Amsterdam 1947- Grijns, van oorsprong oogarts, werd in 1921 hoogle
raar 'physiologie der dieren' te Wageningen, waar hij onvoldoende middelen kreeg om zijn on
derzoek voort te zetten. Hij heeft nooit de erkenning gekregen die hij verdient omdat hij in het 
Nederlands publiceerde. Toen zijn leerlingen hem bij zijn afscheid in 1935 een Engelstalige versie 
van zijn werk aanboden was het te laat. 
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prijs naar men zegt even goed waard. Het was Grijns geweest die tijdens zijn 
werk in Indië voor de revolutionaire doorbraak van de traditionele voedings
leer had gezorgd. Hij rekende af met de opvatting dat ziekte uitsluitend ont
stond door hetzij vergiftiging, hetzij infectie en hij voegde daaraan deficiënte 
voeding toe. Hij sprak heel nuchter van 'beschermende stoffen' waaraan an
deren in IgIl de veel beter klinkende naam 'vitamines' gaven. 

Een en ander laat intussen onverklaard waarom vraagstukken van biolo
gische en biochemische aard in het koloniale wetenschappelijke onderzoek zo 
prominent voor het voetlicht bleven figureren. Maar natuurlijk ging het in de 
kolonie na 1850 nog altijd vooral om de exploitatie van agrarische natuurlijke 
hulpbronnen. Pas na ongeveer 1870 nam zoals bekend in toenemende mate 
ook het belang toe van het winnen van delfstoffen - steenkool, olie en tin. 
Ruimte dus voor de geologie. Tegelijkertijd breidden zich de Nederlandse 
militaire macht, het Nederlandse gezag en bestuur en het Nederlandse be
drijfsleven toen ook buiten Java over de buitengewesten uit. Ruimte dus voor 
de meteorologie, want het onderhouden van de noodzakelijke scheepvaart
verbindingen eiste kennis van de weersomstandigheden. Dit alles ging ge
paard met een sterke groei van het aantal Europeanen in Indië. Het waren 
er krap 20.000 omstreeks 1850, het werden er 76.000 in Igoo. Het bestand 
Europese troepen was in het laatste kwart van de Igde eeuw gestegen tot 
10.000 à 15.000 man - ongeveer tweemaal zoveel als in de daaraan vooraf
gaande kwart eeuw.5' In het voetspoor van de soldaten kwamen de genees
kundigen. Swaving, Bleeker, Eijkman, Grijns en ook M.E.FTh. Dubois 
(18S8 - 1940) die wereldroem verwierf met zijn vondst van de 'Pithecanthro
pus erectus', gingen allen als officier van gezondheid naar Indië. Veel onder
zoek kwam tot stand binnen de muren van het Militair Hospitaal. Ik wil 
overigens niet de indruk wekken dat het bij het natuurwetenschappelijk on
derzoek aangaande Indië uitsluitend of overwegend te doen was om onmid
dellijk praktijkgericht of toegepast onderzoek. Zo eenvoudig of rechtstreeks 
lag het allemaal niet. Maar Van Itersons opvatting dat het enkel ging om het 
belangeloos lessen van de zuivere dorst naar kennis komt mij toch wat een
zijdig voor. 

Op het eerste gezicht schijnt Van Itersons opvatting meer van toepassing 
op het letterkundige Indische onderzoek. Maar zoals nog zal blijken is dat 
inderdaad schijn. Binnen de Afdeling Letterkunde maakte dit onderzoek zich 
ondanks zijn betrekkelijk geringere omvang tussen 1850 en Igoo naar mijn 
indruk breder dan in de zusterafdeling. Dat leverde tegelijkertijd een grilliger 
beeld van de ontwikkeling op. Zeker, ook hier was sprake van het voortzetten 
van de lijn van vroeger. Maar de nieuwbenoemden die zich met Indië bezig 
hielden kwamen nu uit voortdurend meer hoeken en gaten te voorschijn: de 
rechtsgeleerdheid, de taal- en letterkunde, de geschiedeniswetenschap en 
haar hulpvakken, de theologie en kerk- of godsdienstgeschiedenis, de geogra-

5 ' M.P. Bossenbroek, Volk voor Indië. De werving van Europese militairen voor de Nederlandse koloniale 
dienst /8/4 -/9°9, Amsterdam '992, blz. "9, '79, Bijlage D . 
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fie, de volkenkunde en andere disciplines die tegenwoordig bekend staan on
der de verzamelnaam sociale wetenschappen.52 Opmerkelijk is het ontbreken 
van de economie in de afdelingspublikaties over Indië.53 Het komt mij deson
danks voor dat de weinig samenhangende, onsystematische uitwaaiering van 
het Indische letterkundig onderzoek toch evenzeer een afspiegeling was van 
het nieuwe Nederlandse kolonialisme na 1870 als de meer gestroomlijnde uit
breiding binnen de Afdeling Natuurkunde. Daarover straks meer. Daarnaast 
getuigde de gang van zaken in de letterkunde ook van de nieuwe symbool
functie van Indië in het collectieve bewustzijn van de Nederlandse natie. Ook 
daarover straks meer. Eerst wil ik nog opmerken dat de Akademie tot en met 
de Tweede Wereldoorlog wel aanzienlijk meer aandacht aan Indië schonk 
dan vroeger, maar dat voor de rest - op een enkele nog te noemen uitzonde
ring na - geen ingrijpende veranderingen optraden.54 Tussen 1900 en 1944 
steeg het gemiddelde aantal nieuw-benoemde Akademie-correspondenten in 
Indië tot twee per jaar - het dubbele dus van het getal uit de voorafgaande, 
even lange periode. Ook het aantal Akademie-publikaties aangaande Indië 
verdubbelde. Maar de verhouding tussen de inbreng uit de twee afdelingen 
bleef ongewijzigd. Daarbij nam de specialisatie en differentiatie van het on
derzoek verder toe . Nu was het evenwel de afdeling natuurkunde die een 
veelzeggende verschuiving liet zien. Van Iterson tekende al aan dat nu drie
kwart van haar publikaties betrekking had op de paleontologie en de geolo
gie. Daaraan zijn nog toe te voegen de aardmagnetische, geodetische en geo
grafische geschriften. Geneeskunde bleef voorts van gewicht, evenals de 
plant- en dierkunde die voortging met zich te vertakken over plantenfysiolo
gisch, ecologisch en biochemisch onderzoek. Nieuwkomers waren de astrono
mie en de fysica, terwijl ik voorts nog wil noemen de antropologie en de 
chemie. Maar ongeacht de groeiende diversiteit die kennelijk aansloot op de 
reeds lopende ontwikkeling van de koloniale exploitatie bleef de systemati
sche samenhang van methodologische, zo men wil innerlijk wetenschappe
lijke aard, behouden. Grenzen waren eer raakvlakken dan scheidslijnen en 

5
2 Ook tekende zich toen het begin af van de indologie als min of meer zelfstandige discipline. 

53 Ik vond alleen een bijdrage van N.P. van den Berg, achtereenvolgens president van deJavasche 
en de Nederlandsche Bank, maar die ging over Jan Pietersz. Coen en was dus van economisch
historische aard: N.P. van den Berg, 'Coen en de vrije vaart in handel in Indië' in Verslagen en 
Mededelingen van de Afdeling Letterkunde, 4e reeks, 1901, blz. 300 - 354. Zijn economische werken over 
Indië liet hij in ander verband publiceren. Ik noem hier alleen: idem, Munt-, Crediet- en Bankwe<.en, 
Handel en Scheepvaart in Nederlandsch-/ndii: Historuch-Statistische By'dragen, 's-Gravenhage 1907, dat 
m.i. nog steeds onmisbaar is voor de studie van de monetaire geschiedenis van Indië. Ik heb 
vroeger al eens geconstateerd dat ook de Vereniging voor de Staathuishoudkunde pas in 1905 
een begin van belangstelling voor Indië ging tonen. De lacune illustreert dat het economische 
belang zelfs tijdens de hoogtijdagen van het kolonialisme niet in alle opzichten even dominant 
was. P.W. Klein, 'Henri van Kol en de industrialisatie van Nederlands-Indië naar het model van 
Japan - hersenschim of gemiste kans?' in A. Knoester, red., Lessen uit het Verleden. 125 Jaar Vereni
ging voor de Staathuishoudkunde, Leiden/Antwerpen 1987, blz. 83 - 99. 
54 De cijfers in het volgende zijn ontleend aan: Van Iterson, a.w. 
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de onderlinge verbanden en wisselwerkingen tussen de vakken en vakgebie
den waren even veelvuldig als veelzijdig. 

Veel chaotischer presenteerde zich sedert het begin van de 20ste eeuw het 
sociale en culturele bestel van Indië. De koloniale ruimtelijke uitbreiding 
over de buitengewesten had tot dusver nagenoeg onbekende volken bereikt. 
De verdieping van de koloniale exploitatie was tegelijkertijd doorgedrongen 
in tot dusver verborgen lagen van de Indische samenleving. Steeds, en steeds 
méér, klemde de behoefte, nee de nóódzaak, om deze samenleving in het 
gareel te houden, om te ordenen, te sturen en te beheersen. Ik vermoed dat 
deze omstandigheid wezenlijk heeft bijgedragen tot de zeer ambtelijke opzet 
en uitvoering van het Nederlandse koloniale beleid, zoals dit in 'de laatste 
eeuw van Indië', gestalte heeft gekregen.55 Bureaucraten en technici hadden 
het in handen. Maar daarboven, daarnaast, daarachter en daar tussendoor 
fungeerde het wetenschappelijke onderzoek van een gedurig groeiende ver
scheidenheid van volken, talen, culturen, zeden, gewoonten, religies, rechts
verhoudingen en wat al niet meer. Dat ging, als ik mij niet vergis, gepaard 
met een zekere naamsverandering van Indië. Afgaande op de desbetreffende 
publikaties stond Indië tot de tweede helft van de 19de eeuw vooral bekend 
onder allerlei namen, waarin vooral de geografische plaatsbepaling tot uit
drukking kwam .56 De term 'Indië' zelf kon daarbij als het ware in één adem 
betrekking hebben op zowel de Indische archipel als Voor-Indië. Zo werd het 
ook nog opgevat door de veelzijdige voorzitter van de Afdeling tussen 1892 en 
1907, de taal- en geschiedkundige ].H.C. Kern (1 833 - 1917) die zich met 
evenveel gemak in beide gebieden - en nog veel meer! - verdiepte.57 'Denk 
u Leiden van 1865 tot 1903 zonder Kern', zou Huizinga uitroepen.58 Maar 
Oost-Indië was toen al druk bezig 'ons Indië' te worden. Indië werd steeds 
meer Nederlands-Indië en dat begrip ging veel méér omvatten dan een geo
grafische plaatsbepaling. Nederlands-Indië vertegenwoordigde de grootheid, 
wat zeg ik, de grootsheid van Nederland. 'Aan ons hecht verband met Neder
landsch-Indië', zou Huizinga voor een gehoor van Akademie-leden in april 
1941 zeggen. 'Danken wij voor een niet gering deel, dat bij ons de ethnologie, 
de oudheidkunde, de aardrijkskunde, de beschrijvende rechtswetenschap, de 
taalwetenschap tot vollen wasdom zijn gekomen'. En in hetzelfde verband 
sprak hij nóg een zin uit die het voluit citeren waard is: 'Wij vervallen niet 
in nationale zelfoverschatting wanneer wij getuigen, dat Nederland in de 

55 Als ik mij niet vergis was deze omstandigheid voor Van Doorn aanleiding om dit beleid te 
typeren als 'projectmatig'. Zijn verklaring wijkt evenwel af van die welke ik hier suggereer. Voor 
mijn bedenkingen tegen de term 'project' zie noot 6. 
5

6 Oost-Indië, Nederlandsche koloniën in de Oost, Nederlandsch Oost-Indië, Oost-Indische Ar
chipel. 
57 Zie de titellijst van zijn Akademie-publikaties in Naamregister van de Verhandelingen en Bijdragen 
uitgegeven door de AJdeeling Letterkunde in de Jaren 1808 - 1942, Amsterdam 1943, blz. 23 - 24. Zie tevens 
het desbetreffende lemma in Biografisch Woordenboek van Nederland 3, 's-Gravenhage 1989, blz. 
320-322 waarin de veelzijdigheid van Kern tot uitdrukking komt . 
5

8 JH. Huizinga, Verzamelde Werken Vlll, 'Kern en de Taalwetenschap', Haarlem 1951 , blz . 

37 1- 376. 
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wetenschappelijke wereld een plaats is gaan bekleden en voortgaat te beklee
den, die waardig is aan de belangrijkheid van ons Koninkrijk hier en over 
zee, met zijn totale uitgestrektheid van meer dan twee millioenen vierkante 
kilometer en zijn totale bevolking van bijna 70 milloenen.'59 't Was misschien 
geen kwestie van nationale zelfoverschatting. Maar als een historicus gaat 
'getuigen' en ook nog eens het woord 'waardig' gebruikt kan relativering 
geen kwaad. Heeft Huizinga zijn Nederland hier niet wat al te ruim beme
ten? Maar hij sprak op een moment van nationale vernedering toen de Duitse 
bezettingsautoriteit de Akademie al het predikaat 'Koninklijk' had ontno
men. Wat viel daar veel anders tegen te doen dan zich verbaal groot te ver
klaren? Maar velen dachten als Huizinga en dat niet alleen in oorlogstijd. 
Nederland was groot omdat het zijn Nederlands-Indië met huid en haar had 
opgeslokt. 

Intussen stond zoals steeds de ironie van de geschiedenis borg voor verras
sende paradoxen. Terwijl de hemel in geprezen geleerden als de Atjeh- en 
Islam-kenner Christiaan Snouck Hurgronje (1857 - 1936)6°, de rechtskundige 
Cornelis van Vollenhoven (1874 - 1933)61 en vele andere Akademie-leden62 

door hun werk ijverig meehielpen aan de transformatie van Oost-Indië tot 
Nederlands-Indië, toonde datzelfde werk aan hoe hol en illusoir dat begrip 
wel was. Uit hun onderzoek verrees namelijk metterdaad een chaotische wir
war van volken, culturen, talen, zeden, gewoonten, religies, rechtsverhoudin
gen en zo meer. Wat overbleef was dat zij alle verenigd waren onder de 
scepter van Neêrlands koningin en beschenen werden door de tropenzon -
aldus de rechtsgeleerde]. de Louter in 1902.63 Maar wat hielden die tropen
zon en die scepter nu concreet en feitelijk in? Niet zo heel veel. Juist juristen 
als P.A. van der Lith (1844 - 1901) en Van Vollenhoven waren zich getuige 
hun werk bewust van de enorme, ja onoverbrugbare kloof tussen enerzijds 
Nederland en anderzijds de wereld van Indië. Scherpzinnig, zo men wil spits
vondig, bedachten zij allerlei hulpconstructies om het onoverbrugbare te 
overbruggen zoals het koloniale recht, ergens tussen het internationale vol-

59 Zie noot 36. 
60 Zie het desbetreffende lemma in Biografisch Woordenboek uan Nederland 2, Amsterdam 1985, blz. 
523 - 526 waarin kort en bondig de betekenis van Snouck op zowel wetenschappelijk als beleids
matig terrein wordt uiteengezet. Ik onthoud mij van commentaar op de controverse die is ont
staan over de levenswandel van Snouck. Zie: P.Sj. van Koningsveld, Snouck Hurgronje en de islam. 
Acht artikelen ouer leuen en werk uan een orilntalist uit het koloniale tijdperk, Den Haag, z.j . Een typisch 
Nederlandse 'affaire' van 'goed' en 'kwaad'! 
6 , Het meest recent over Van Vollenhoven is B.J.A. de Kanter-Van Hettinga Tromp, A. Eyffinger, 
Gomelis uan Vol/enhouen 1874 - 1933, The Hague 1992. 
62 Ik volsta met het noemen van de volgende: N. Adriani (1856 - 1926) (taalfvolkenkunde), J.L.A. 
Brandes (1857- 1905) (taalkunde ), JJ.M. de Groot (1854 - 1921 ) (taal- en letterkunde), J.P.B. 
Josselin de Jong (1886 - 1964) (etnologie), NJ. Krom (1883 - 1945), Alb. C. Kruyt (1869 - 1949) 
(volkenkunde), H. Neubronner van der Tuuk (1824 - 1894) (taalkunde) (oudheidkunde), W.H. 
Rassers (1877- 1973) (antropologie ), w'F. Stullerheim (1892 - 1942) (oudheidkunde), G.A. Wil
ken (1847- 1891 ) (etnologie) . 
63 J. de Louter, 'Levensbericht Pieter Anthonie van der Lith' in Jaarboek Koninklijke Akademie uan 
Wetenschappen 1902, Amsterdam 1903, blz. 87 - 123. 
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kenrecht en het inwendig staatsrecht in. Bleef de onopgeloste, en juridisch 
onoplosbare, vraag in hoeverre men de Indische veelvuldigheid en plurifor
miteit met Nederlands recht kon opzadelen. Niet, of althans niet zo héél ver, 
luidde hun conclusie. Maar het onthult veel dat Van der Lith nadrukkelijk 
toch een uitzondering maakte voor het strafrecht dat hij ook in de kolonie van 
algemene toepassing achtte. Ik kan wel raden waarom, maar ik ben onvol
doende rechtskundig geschoold om de motivering daarvan verstandelijk te 
kunnen volgen of begrijpen. Onthullend is ook dat Van Vollenhoven van de 
fictie een feit maakte. Hij sprak van een Indonesische rechtstaal maar dat bleek 
bij nader toezien helemaal geen vaktaal te zijn. Van Vollenhoven typeerde de 
zogeheten Indonesische rechtstaal dan ook zelf als 'allemanstaal'. Als hij echt 
recht had willen doen aan de ingewikkelde werkelijkheid zou hij hebben 
moeten spreken - het blijkt uit zijn opstel dienaangaande - van een heleboel 
'allemanstalen,.64 Dejuridische leek in mij zegt mij dat zo'n levend rommeltje 
misschien wel een onuitputtelijke bron van wijsheid is, zoals Van Vollenhoven 
het uitdrukte, maar dat het daarmee toch maar slecht recht doen is. De he
roïsche poging van Van Vollenhoven om structuur te brengen in de 'onge
ordende, gebrekkige, onvolledige chaos' van het Indische rechtsbestel door 
daarin negentien afzonderlijke adat-kringen te onderscheiden is een terecht 
veelgeroemde wetenschappelijke prestatie. Het neemt niet weg dat het ook 
een middel bij uitstek is geweest om het koloniale bewind in zijn bestuur en 
rechtspraak te helpen. 

Temidden van deze al met al ongemakkelijke verhouding tussen Nederland 
en zijn Indië spitste het letterkundige onderzoek zich tijdens de 20ste eeuw 
steeds meer toe op bijzondere deelgebieden - een bepaalde taal, streek, groep 
ofvolk. Bij nadere beschouwing bleek zodoende Indië op geen enkel moment 
in de geschiedenis Nederlands te zijn geweest, waarmee ik niet beweer dat het 
daarom meteen Indonesisch was . Nederlands-Indië was en is, kortom, niet 
anders dan een gevoelsmatig nationaal symbool van het grote - en dikwijls 
ook goede - Nederland. Het is ook op die titel dat het hier in voorkomende 
gevallen de hartstochten altijd maar weer opzweept. Toen Nederland in de 
17de eeuw nog voldoende had aan zichzelf om zijn grootheid te bewijzen lag 
Nederlands-Indië nog ver in de toekomst verwijderd. Nicolaes de Graeff, de 
schout en burgemeester van Egmond aan Zee, die tussen 1639 en 1687 veer
tien keer de wereldzeeën bevoer en wel vijf keer in Indië was geweest, moest 
in zijn Oost-Indise Spiegel zelfs hartelijk lachen om de onnozele halzen die 

64 C. van Vollenhoven, 'Indonesische Rechtstaal' in Mededeelingen der Koninklijke Akademie van We
tenschappen Afd. Letterkunde dl. 51, serie B, Amsterdam 1922. Uit de omstandigheid dat Van Vollenho
ven het begrip ' Indonesisch' al in 1922 bezigde als aanduiding van een aparte, autochtone samen
leving is af te leiden dat Van Doorn niet helemaal gelijk heeft met zijn mening dat het een 
anachronistische aanduiding is van het voor-oorlogse Indië. Het is dan ook, anders dan Van 
Doorn meende, niet nodig de term te reserveren voor zaken die betrekking hebben op de huidige 
Indonesische nationale staat, nog afgezien van de vraag in hoeverre deze staat 'nationaal' is. Van 
Doorn heeft natuurlijk wel gelijk als hij waarschuwt tegen het onzorgvuldige gebruik van het 
woord. Vgl. Van Doorn. t.a.p. 
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dachten dat Indië een bepaald land of rijk was. Indië, zo stelde hij overeen
komstig de werkelijkheid van toen vast, was alles beoosten Kaap de Goede 
Hoop en Afrika.6s Pas toen de Nederlandse glorie begon te verbleken teken
den zich in abstracto de vage contouren af van het komende Nederlands
Indië. Het vijfdelige standaardwerk Oud- en Nieuw-Oost-Indiifn van dominee 
François Valentijn dateert uit de r8de eeuw. Ook hij richtte de blik op heel het 
maritieme handelsbereik in Azië waar de Verenigde Oost-Indische Compag
nie ooit met de vlag had gewapperd. Indië, zo bleek uit vijfduizend bladzij
den tekst en vijftienhonderd afbeeldingen, was no~ altijd onduidelijk be
grensd maar wel iets waar patria trots op kon zijn. 6 Inmiddels kromp het 
Aziatische rijk van Nederland ineen tot omstreeks 1820 alleen de onbelang
rijk geworden Molukken en een beetje Java waren overgebleven. Toen ach
tereenvolgens de snode Ambonees Patimura en de even snode Javaan Pange
ran Dipanagara ook dat beetje met geweld aan patria probeerden te 
ontrukken werd de publieke opinie in Nederland daar niet warm of koud 
van. Maar toen kwam daar de afscheiding van de muitzieke Belgen. Zelfs 
tijdens de Franse tijd, waaraan de natie ooit opgeruimd had meegeholpen, 
voelde Nederland zich niet zó vernederd, verkocht en verraden. Indië nog 
maar een schijntje en België al helemaal weg. Waar moest dat naar toe? 
Naar de inlijving door Pruisen, zoals Thorbecke ooit in en moment van neer
slachtigheid overwoog? Omstreeks 1850 was Nederland in de ban van het 
gevoel - ik zeg niet: het besef - zijn grootheid verloren te hebben. Maar het 
land wist zijn waarde te hervinden. Het verklaarde zich neutraal en dus me
teen ook rein en moreel superieur aan de buitenwereld. Intussen maakte Ne
derland zich met gewapend geweld - 't is een tijdje ook met de Belgen gepro
beerd - weer voortdurend breder in de Oost. Indië drong als Nederlands
Indië door in het nationale gemoed. Natuurlijk, het besef van de economische 
afhankelijkheid van Nederland van Indië was sedert de dagen van het Cul
tuurstelsel bijna gemeengoed, zeker in koloniale kring. Maar nadat aanvan
kelijk alleen Java de kurk was geweest waarop Nederland dreef werd dit nu 
omstreeks 1900 - heel Indië. Bovendien stond Nederlands-Indië sedertdien 
steeds meer symbool van de opnieuw verrezen grootheid van Nederland. 'In
dië verloren, rampspoed geboren' heette het ten tijde van de Eerste Wereld
oorlog en heus niet alleen om economische redenen.67 Zonder Indië dreigde 
Nederland - 0, schrik! - zelfs te vervallen tot de rang van Denemarken, zo 
heette het vlak na afloop van de Tweede Wereldoorlog.68 Eén jaar vóór de 

6S P.W. Klein, 'Ontmoetingen met Indonesië' in Weeróen met Indie~ [ste afl., Zwolle [994, blz. [2. 

66 Järg Fiseh, Hollands Ruhm in Asien: François Valentijns Vision des niederländischen Imperiums im 18. 
Jahrhundert, Wies baden [986. 
67 Jhr. dr. C.G.S. Sandberg, lndii verloren, Rampspoed geboren , Den Haag [9[4. 
68 H. Baudet, 'Nederland en de Rang van Denemarken' in Bijdragen en Mededelingen betrejJende de 
Geschiedenis der Nederlanden, dl. 90/3 ([975), blz. 430 - 444. 
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soevereiniteitsoverdracht was het nóg droeviger gesteld. Nederland zou gees
telijk en materieel verworden tot een zieke plek in West-Europa en dus moest 
men ook dit deel van de wereld maar afschrijven - economisch, militair en 
politiek.6g Intussen waren leden van de Afdeling Letterkunde gestaag voort
gegaan met studie in de Oost - nu ook inclusief Oost- en Zuidoost-Azië en de 
Stille Zuidzee. Maar het zwaartepunt lag in Indië. In de jaren dertig publi
ceerde de afdeling letterkunde net als voorheen zeer regelmatig in totaal elf 
doorwrochte verhandelingen over Nederlands-Indië. Toen kwam in 1949 de 
soevereiniteitsoverdracht en was het plotseling uit. Tussen 1953 en 1964 was 
geen enkele bijdrage meer aan Indië gewijd. Toen de term 'Indië' in 1964 
weer opdook in een titel was dat in een verhandeling van J. Gonda en ging 
het - uiteraard - om Voor-Indië. De Akademie was terug bij af. Zo eindigt 
mijn verhaal haast ondanks mijzelf maar naar goed Nederlands gebruik toch 
met een moraal. Die moraal is dat zelfs de Koninklijke Nederlandse Akade
mie van Wetenschappen deel is van de geschiedenis. Een ontnuchterende 
slotsom Of misschien een bezielende? 

NAWOORD 

De uitgesproken, verkorte tekst van het voorgaande gaf aanleiding tot dis
cussie. Graag wil ik om wille van de duidelijkheid hierbij nader ingaan op een 
aantal kritische opmerkingen. Zo vroeg de historicus H .L. Wesseling of ik 
niet ook het Bataviaas Genootschap in mijn beschouwing had moeten betrek
ken. Wesselings opmerking komt mij op zichzelf terecht voor. Ik merk alleen 
op dat ik mij nu eenmaal had beperkt tot de Akademie, mede omdat een 
meer omvattende benadering meer tijd en inspanning gevraagd zou hebben 
dan mag worden verwacht voor een Akademie-lezing. Het is mogelijk en zelfs 
waarschijnlijk dat de activiteiten van het Bataviaas Genootschap - en van 
daarmee vergelijkbare instituties in Indië - plaats hadden onder andere con
dities dan welke ik meende te kunnen opmerken m.b.t. het 'Akademie-onder
zoek'. Het neemt niet weg dat dit laatste naar mijn oordeel grosso modo 
model stond voor wat op dit gebied in Nederland al dan niet gebeurde. Daar
om was het mij te doen. 

De historicus I. Schöffer meende dat ik vanwege het vroegere onbelang 
van de Akademie en het gebrek aan representativiteit van mijn voorstelling 
van zaken zelfs een 'non-issue' had aangesneden. Over het belang van de 
Akademie valt natuurlijk te twisten. Dat lijkt me hier niet zinvol. Het punt 
is dat de Akademie door zichzelf en in het algemeen werd en wordt be
schouwd als een centrum van de wetenschaps beoefening in Nederland. Als 
zodanig is de Akademie op te vatten als een selecte steekproef uit het univer
sum van de geleerde wereld in Nederland. Ik zou overigens niet weten hoe 
men daaruit een a-selecte steekproef zou moeten trekken. Anders dan Schöf-

69 Z.W. Sneller, 'Nederland in West-Europa' in Prof. dr. Z.W. Sneller, Bijdragen tot de economische 
geschiedenis, Utrecht/Antwerpen, [968, blz. 32 - 53. Deze visie had de economisch-Illstoricus Snel
ler ontvouwd in zijn oratie van [948 aan de Vrije Universiteit. 
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fer blijkbaar denkt is het met in achtneming van het noodzakelijke voorbe
houd natuurlijk toch zeer goed mogelijk aan de hand van een selecte steek
proef algemene uitspraken te doen. Ik meen wat dit betreft de gebruikelijke 
regels gevolgd te hebben. Mij ging het om de mate van de wetenschappelijke 
belangstelling in Nederland voor Indië, de aard en de richting daarvan, ter
wijl ik voorts probeerde plausibele verklaringen voor een en ander te geven. 
Omdat het gaat om een selecte steekproef op basis van hoogwaardig geachte 
wetenschappelijke kwaliteit, hebben mijn uitspraken algemene geldings
kracht zolang niet is aangetoond dat het overige Indisch onderzoek in Neder
land daarvan significant of in een mate van betekenis afweek. Mij komt het 
vooralsnog weinig waarschijnlijk voor dat daarvan inderdaad sprake is ge
weest. Integendeel, het Indische onderzoek van niet-leden van de Akademie 
lijkt mij in het algemeen onderworpen te zijn geweest aan dezelfde voorwaar
den en omstandigheden als dat van leden en correspondenten. Het zal daar
om niet wezenlijk anders, beter of slechter zijn geweest - zo luidde althans 
mijn impliciete veronderstelling die ik hierbij voor de goede orde expliciet 
maak. De door mij gegeven voorstelling van zaken is, zo beschouwd, illustra
tiefvoor de omvang van de wetenschappelijke belangstelling voor Indië en de 
manier waarop daaraan uitdrukking is gegeven. 

De jurist T. Koopmans vroeg zich af of ik Cornelis van Vollenhoven niet 
tekort had gedaan. Als leek volg ik, zoals uit mijn tekst blijkt, vanzelfsprekend 
het oordeel van de vakgeleerden die algemeen het hoge gehalte van de weten
schappelijke arbeid van Van Vollenhoven roemen. Maar anders dan Koop
mans ben ik niet van oordeel dat de wetenschap begint bij de fictie - nog 
minder bij het omzetten van de fictie tot feit. Mijn stelling is dat Van Vollen
hoven - en menig ander jurist met hem - ongeacht alle wetenschappelijkheid 
- heeft geprobeerd juridische wegen te vinden voor wat feitelijk onoverbrug
baar was en dat hij zodoende en in aansluiting op de behoefte van de koloni
sator probeerde het koloniale regime juridische steun te geven. Een en ander 
kwam in Nederlands-Indië trouwens steeds scherper tot uitdrukking in de 
discriminatoire rechtspraak en regelgeving. De opmerking van de politico
loog H.R. van Gunsteren dat ik mij in mijn kijk op het werk van Van Vol
lenhoven liet leiden door het beeld dat ik zelf van de rechtswetenschap heb is 
dan ook even terecht als nietszeggend. Ik zou niet weten welke andere kijk 
dan de mijne ik kan volgen en die is toch niet per definitie verkeerd? Die kijk 
houdt hoe dan ook geen kwalitatief oordeel over - laat staan veroordeling 
van - de rechtswetenschap in. Ik stelde alleen nog maar eens vast dat ook de 
rechtswetenschap beperkte maatschappelijke mogelijkheden heeft en ik pro
beerde aan te geven welke dat in dit verband waren. Dat is toch niet zo 
schokkend, tenzij men meent dat zo'n vaststelling is voorbehouden aan vak
genoten. 
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