
Auteursinstructie Indische Letteren 
 

Onder de auteursinstructie staat een opmaakvoorbeeld waarin aangeven wordt van 

welke lettertypes u gebruik dient te maken. 

 

Algemeen 

• Artikel als attachment in Word mailen naar r.a.m.honings@hum.leiden-

univ.nl.   

• Minimaal vijf illustraties apart meeleveren (dus niet in de tekst; digitaal, 

gescand met een minimale resolutie van 300 dpi); 

• Lengte artikel: maximaal ca. 6000 woorden; 

• Regelafstand: 1 (ook in citaten en afzonderlijke tekstblokken); 

• Nieuwe alinea: inspringen (tab), behalve aan begin artikel en na kopje; 

• Tekst niet uitlijnen en woorden niet afbreken; 

• Deel het artikel in paragrafen in en maak gebruik van tussenkopjes (vet); 

• In de tekst zo weinig mogelijk speciale instellingen en opmaak gebrui-

ken. 

 

Spelling en leestekens 

• Norm: uitgave uit 2005 van de Woordenlijst Nederlandse taal (‘het 

Groene boekje’); 

• Indonesische (geografische) namen en termen: gebruik in een historische 

context de oude Indonesische spelling (bv. oe i.p.v. u), in andere gevallen 

de moderne spelling. 

  

Afkortingen 

In de lopende tekst geen afkortingen gebruiken, dus: enzovoorts, bijvoorbeeld, 

circa, et cetera.  

 

Getallen 

• Gebruik altijd Arabische cijfers. Slechts in uiterste noodzaak Romeinse 

cijfers; deze worden dan in kapitaal weergegeven. Zinnen niet met een cij-

fer beginnen; 

• In de lopende tekst getallen tot twintig, evenals tien-, honderd- en dui-

zendtallen voluit schrijven, behalve bij percentages, maten e.d.; 

• Eeuw- en periodeaanduiding: ‘negentiende-eeuws’, ‘jaren dertig’. 

 



 

Citaten 

• Citaten van twee regels of minder: opnemen in de lopende tekst, tussen 

enkele, tegengestelde aanhalingstekens. Citaten in citaten met dubbele 

aanhalingstekens; 

• Citaten van drie of meer regels: ongecursiveerd en zonder aanhalingste-

kens als apart tekstblok weergeven; het tekstblok springt in en staat tus-

sen witregels. Geen kleinere letter gebruiken; 

• Weglatingen in een citaat (aan het begin, midden en eind) worden verant-

woord met [...]. 

 

Noten 

• Eindnoten met in de tekst nummers in Arabische cijfers in superscript; 

• Geen volledige titelbeschrijvingen in de noten, maar een aparte bibliogra-

fie. In noten alleen vermelding auteur(s) / redacteur(en), jaartal en pagi-

nanummer, afgesloten met een punt. Voorbeelden: 

- Nieuwenhuys 1978, p. 23. 

- Paasman en Van Zonneveld (red.) 1992, p. 54. 

 

Bibliografie (Zie voorbeelden onderaan) 

• Elk artikel wordt besloten met een literatuuropgave; 

• Titels van zelfstandige publicaties cursief; 

• Titels van artikelen en hoofdstukken tussen enkele aanhalingstekens; 

• De voertaal is Nederlands voor de aanduiding van delen, ‘met een na-

woord door’ enz.; 

• Onderdelen binnen een titelbeschrijving worden met een punt gemar-

keerd, evenals het einde van de beschrijving. Uitzonderingen: 

- na de auteur(s) / redacteur(en) volgt een komma; 

- na de plaats van uitgave volgt direct het jaartal (zonder komma). 

De naam van de uitgever wordt niet langer vermeld.  

- tijdschriftartikel: na jaargang en nummervermelding volgt een 

komma voor de paginavermelding; 

• Hoofd- en ondertitel worden gescheiden door een punt; 

• Deelvermelding direct na de titel; 

• Drukvermelding indien noodzakelijk tussen haken na vermelding plaats 

en jaar van uitgave; 

• Aanvullende informatie: bv. ‘Uitgave t.g.v.’ of ‘Diss. RUL’ achteraan (na 

een evt. serienaam); 



• Meer dan drie auteurs / redacteuren: de eerste vermelden gevolgd door 

‘e.a.’; 

• Meer dan één plaats van uitgave en/of uitgever: plaatsen en uitgevers 

scheiden met een forward slash (/). 

 

Illustraties 

• Zorg ervoor dat de illustraties rechtenvrij zijn of vraag toestemming aan 

de rechthebbenden; 

• Resolutie gescande afbeelding: 300 dpi, met een breedte van 12,5 cm en 

een hoogte van 10 cm; 

• Aanleveren in tiff of jpg. 
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Opmaak tekst Indische Letteren 
 

 

Afb. 01 Q.M.R. Ver Huell, Z.M. Schip Admiraal Evertzen, verwelkomd door de Inwoners 

van Banda (Gelders Archief, collectie Ver Huell, 0490 – 60, f. 112).  

 

Liefhebber, meer dan kenner der  

Natuurlijke Historie 
Maurits Ver Huell op Banda 

Hans Straver 
 

 

Het was aan het eind van de achttiende eeuw niet ongebruikelijk dat leden van 

vooraanstaande Gelderse families voor een loopbaan in het leger of de marine ko-

zen. Zo begon in 1803 ook Quirijn Maurits Rudolph (Maurits) Ver Huell (1787-

1860), opgegroeid in de Graafschap, aan een carrière bij de marine. In zijn va-

rende loopbaan maakte hij twee reizen naar Indië. De eerste eindigde onvoorzien 

halverwege, in São Salvador op de noordkust van Brazilië, waar het schip in be-

slag werd genomen en de bemanning van november 1807 tot juli 1810 werd vast-

gehouden.1 Op zijn tweede reis, van 1815 tot 1819, bereikte hij Indië wel. Hij 

was toen eerste officier, en later waarnemend commandant, van het linieschip Ad-

miraal Evertsen, dat met het Oost-Indisch eskader was uitgezonden om het be-

stuur in de Indische archipel over te nemen van de Britten die daar sinds 1811 aan 

het bewind waren geweest.2 Na terugkomst zette hij zijn marineloopbaan voort 

aan de wal, als equipagemeester en na verloop van tijd als directeur van de mari-

newerf te Rotterdam. In deze jaren vond Ver Huell gelegenheid om zijn herinne-

ringen vast te leggen in reisverhalen en een groot aantal aquarellen. In 1835 en 

1836 publiceerde hij de beide delen van zijn Herinneringen van eene reis naar de 

Oost-Indiën en in 1841 Mijne eerste zeereis.3 Voor de Rotterdamse leesvergade-

ringen van de Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen 

schreef hij bovendien over beide reizen een ‘romantisch historisch’ verhaal.4 



Ver Huell heeft nog andere geschriften op zijn naam staan, maar in het bij-

zonder de reisverhalen hebben hem van een bescheiden plaats in de literatuurge-

schiedenis verzekerd. In 1989 wijdde Indische Letteren een themanummer aan 

zijn werk en in 1992 werd hij geportretteerd in Uit menschlievendheid zoude ik 

barbaar kunnen worden, een schrijversprentenboek met verhalende teksten van 

vier schrijvers die tussen 1770 en 1830 verschillende delen van Azië bereisden. 

De samenstellers karakteriseerden Ver Huell als een natuuronderzoeker en loofden 

zijn verdiensten als schrijver en tekenaar: 

 

Ver Huell 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 In-

dië waarnam. Zijn Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën is het 

ideale voorbeeld van het reisverhaal zoals dat op het eind van de achttiende 

eeuw tot ontwikkeling kwam.5 

 

In 2008 deed de Linschoten Vereeniging een nieuwe editie verschijnen, onder de 

titel Herinnering aan een reis naar Oost-Indië – Reisverslag en aquarellen van 

Maurits Ver Huell, 1815-1819. De uitgave bevat tevens een cd-rom met een mo-

nografie van Van Fraassen over Ver Huells loopbaan, getiteld Een romanticus bij 

de marine. Deze editie vormt een gerede aanleiding om ons beeld van de kwalitei-

ten van Ver Huells reisverhaal aan te scherpen. Daarbij richten we de aandacht in 

het bijzonder op de episodes over zijn verblijf op Banda. 

Schilderachtige ophelderingen 

Op 24 maart 1817 ging de Admiraal Evertsen op de rede van Ambon onder zeil 

om koers te zetten naar de Banda-eilanden en daar het bestuur over te nemen van 

de Britten. Bij het verlaten van de baai kwam de commandant D.H. Dietz na een 

toeval te overlijden, maar de eerste officier, Maurits Ver Huell, besloot om diens 

verantwoordelijkheden als commandant en eerste commissaris ter overneming van 

Banda op zich te nemen en de reis zonder verdere vertraging voor te zetten. Hoe-

wel hij in zijn varende loopbaan nog niet al te veel ervaring had opgedaan, zag 

Ver Huell onverwachte kansen om zich als tijdelijk commandant van een linie-

schip te bewijzen: ‘Nu was ik Bevelhebber van een groot schip, en belast met eene 



belangrijke zending. [...] Eene geheele nieuwe loopbaan werd voor mij geopend.’6 

Hij arriveerde op 27 maart op Banda en verbleef er vijf weken, tot 30 april 1817. 

De episoden over Banda beginnen met een beschrijving van de aankomst op de 

rede van het plaatsje Neira. De Admiraal Evertsen werd hier welkom geheten door 

enkele feestelijk opgetuigde staatsieprauwen.Ver Huell herinnert zich deze ont-

vangst als ‘eene schilderachtige vertooning’: 

 

Het gezang der Indianen, het vreemde geluid hunner speeltuigen, de vliegende 

vaart der opgesierde vaartuigen, de trotsche met sulferdampen bedekte 

volkaan [...], de kust van Groot Banda, met wouden overdekt, de huizen van 

het dorp Lonthoir, de grijze muren van het fort Hollandia, maakten een aller-

belangrijkst geheel uit.7 

 

Hij maakte een schets van het tafereel die hij later, na zijn terugkomst in Neder-

land, uitwerkte in een aquarel.8 In totaal vervaardigde Ver Huell op basis van zijn 

schetstekeningen en herinneringen een honderdtal aquarellen die hij los bijeen-

bracht in een album met de titel Schilderachtige Ophelderingen der Herinneringen 

van eene Reis naar de Oost-Indiën. 

Bij het samenstellen van dit album werd hij geïnspireerd door de opbrengsten 

van een wetenschappelijke ontdekkingsreis in de Stille Oceaan die admiraal J. 

Dumont d’Urville in de jaren 1826 tot 1829 maakte met het korvet Astrolabe. Via 

zijn in Parijs woonachtige oom C.H. Ver Huell had hij de beschikking gekregen 

over de dertien delen met een reisverslag, verslagen van wetenschappelijk onder-

zoek en vier begeleidende platenatlassen met lithografische afbeeldingen van de 

bezochte eilanden, de fauna, de insectenwereld en de flora.9 Ver Huell was diep 

onder de indruk van wat de Fransen hadden gepresteerd. Omdat de Astrolabe tus-

senstops op Ambon, Ceram en andere Molukse eilanden had gemaakt, herkende 

hij in de platenatlas bij het reisverslag een aantal lokaties waar hij zelf was ge-

weest. Op 26 juli 1834 schreef hij in een brief aan zijn oom: 

 

Ik heb met een onbegrijpelijk genoegen plaatsen nagetekend gevonden waar 

ik ook geweest ben, en mij mijn reizen met een vernieuwd vermaak voor den 

geest gebracht. Ik zal nu mijn O.I. [Oost-Indische] Teekeningen ook rang-

schikken als een Atlas bij mijn herinneringen [...]. Waarom heeft men niet iets 

van dien aard gemaakt toen onze schepen de aard rondgezeild zijn?10 



 

De expeditieverslagen van Dumont d’Urville confronteerden Ver Huell met de 

hem opgelegde beperkingen. De Admiraal Evertsen was niet uitgezonden op een 

wetenschappelijke expeditie. Zijn reisherinneringen en de bijbehorende reeks 

aquarellen van tropische landschappen en taferelen waren niet het werk van een 

professionele onderzoeker of tekenaar, maar van een amateur die op bezigheden 

buiten de diensturen was aangewezen. Herinneringen van eene reis naar de Oost-

Indiën werd weliswaar geïllustreerd met een bescheiden aantal lithografieën, maar 

de uitgave van een bij het reisverhaal behorende platenatlas was voor hem niet re-

aliseerbaar.11  

Ongelijktijdige ontwikkelingen 

Ver Huells machteloze verzuchting tekende de internationale verhoudingen. De 

Britten en de Fransen waren reeds in de achttiende eeuw begonnen met het finan-

cieren en organiseren van wetenschappelijke ontdekkingsreizen die tot doel had-

den om de bodem, de flora en de fauna van nog nauwelijks onderzochte continen-

ten in kaart te brengen en om systematische collecties van naturalia en etnografica 

aan te leggen. Deze collecties waren niet bestemd voor particuliere rariteitenkabi-

netten, maar voor prestigieuze wetenschappelijke genootschappen en instellingen, 

zoals het Muséum national d’Histoire naturelle in Parijs en het Londense British 

Museum, de bakermat van het huidige Natural History Museum. De ontdekkings-

reizen leverden volumineuze boekwerken op met reisverslagen, wetenschappelijke 

rapporten, kaarten en, omdat de onderzoekers veelal professionele preparateurs en 

tekenaars in hun gevolg hadden, platenatlassen vol wonderschone lithografieën. 

Ze wekten bovendien brede publieke belangstelling voor reisverhalen, geïnspi-

reerd door de Verlichting.12 

De systematische natuurhistorische beschrijving van exotische streken door we-

tenschappelijk onderlegde, verlichte reizigers wordt tegenwoordig veelal be-

schouwd als een vorm van toe-eigening: hun geschriften legden de mentale en ide-

ologische basis voor de koloniale rijken die in de negentiende eeuw een politieke 

realiteit zouden worden. Historici wijzen in dit verband op het in aanleg imperia-

listisch karakter van de beeldvorming in reisverhalen: de beschrijving van landen 

en landschappen legitimeerde, verhuld dan wel in alle openheid, de exploitatie van 



natuurlijke rijkdommen onder Europese regie, terwijl onderschikking van de in-

landse bevolking aan Europese leiding, expliciet of impliciet, als onvermijdelijk 

en noodzakelijk werd voorgesteld. Deze reisverhalen spiegelden, dan wel voed-

den, een verhouding van politieke, sociale en culturele ongelijkheid tussen Euro-

peanen en niet-Europeanen, die na verloop van tijd zou resulteren in etnocentrisme 

en racisme.13 

De stormachtige ontwikkeling van dit natuurhistorisch onderzoek was ten tijde 

van Ver Huells varende loopbaan grotendeels aan Nederland voorbijgegaan. An-

ders dan bij de Britten en Fransen stond de stichting en opbouw van een koloniaal 

rijk in Nederland niet op de agenda. Het handelsimperium van de Verenigde Oost-

indische Compagnie was ingestort. Het koninkrijk mocht blij zijn dat het na Cey-

lon en de Kaapkolonie niet nog meer koloniën aan de Engelsen moest afstaan en 

het kreeg na 1816 de handen vol aan de vestiging van een doeltreffend bestuur 

over Java en de buitengewesten. Aspiraties om in onontdekte exotische streken 

een koloniaal rijk op te bouwen ontbraken, evenals een brede en levendige pu-

blieke belangstelling voor natuurhistorisch onderzoek. Bovendien ontbrak het nog 

aan instellingen waar verlicht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de 

natuurlijke historie tot bloei kon komen.14 Het genre reisverhalen dat in het kader 

van de Europese Verlichting in de achttiende eeuw tot bloei was gekomen, vond in 

Nederland en Nederlands-Indië geen voedingsbodem. 

Koning Willem I nam maatregelen om de achterstanden in te lopen. In 1815 be-

noemde hij de hoogleraar natuurlijke historie C.G.C. Reinwardt in de koninklijke 

commissie voor de koloniën en gaf hem als ‘directeur over de Zaken van de Land-

bouw, Kunsten en Wetenschappen op het eiland Java en onderhorigheden’ op-

dracht om vooral onderzoek te doen naar landbouwgewassen die van Indië een 

rendabele kolonie zouden kunnen maken. Het natuurhistorisch onderzoek werd in 

de Nederlandse academische wereld verankerd door de oprichting in 1820 van een 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden en door de installering in dat-

zelfde jaar van een Natuurkundige Commissie voor Nederlandsch-Indië, met een 

monopolie op wetenschappelijke reizen in de Indische archipel. Daarmee werd de 

basis gelegd voor wat de historicus Goss in een studie van het natuurhistorisch on-

derzoek in Indonesië een langdurige traditie van ‘floracraten’ noemt: natuuronder-

zoekers uit de academische wereld die ten dienste van de koning of de overheid 

werkzaam waren.15  



Op zichzelf wekten deze maatregelen in Indië en Nederland slechts een beschei-

den publieke belangstelling voor onderzoek van de natuurlijke historie of daardoor 

geïnspireerde reisverhalen.16 Als liefhebber van de natuurlijke historie verwel-

komde Ver Huell ze niettemin als een stimulans voor het onderzoek in de tropen. 

Toen de hoogleraren F.A.W. Miquel en W.J. de Vriese in de jaren veertig een be-

roep op hem deden om hun publicaties over de flora van Suriname en Nederlands-

Indië van tekeningen te voorzien, greep hij de gelegenheid om als botanisch teke-

naar in hun onderzoek te participeren dan ook met beide handen aan.17 Zo lan-

ceerde hij in 1844, met steun van Miquel, in de economische tak van de Holland-

sche Maatschappij der Wetenschappen zelf een voorstel tot onderzoek naar hout-

soorten in Suriname.18 

 In 1816, toen Ver Huell met de Admiraal Evertsen naar Banda voer, was er in 

Nederland evenwel nog geen sprake van deze wetenschappelijke ambities en voor-

zieningen op het gebied van natuurhistorisch onderzoek. Hij nam dan ook de vrij-

heid om aan zijn Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën een hoogst per-

soonlijke invulling te geven. 

 

Vervuld van heiligen eerbied 

Op 2 april 1817 was het ceremoniële gedeelte van de bestuursovername achter de 

rug en Ver Huell liet de verdere werkzaamheden over aan W. Berkhoff, die hij had 

beëdigd als de nieuwe Resident van Banda en Onderhoorigheden. Zelf besloot hij 

om direct de volgende dag met enkele jongere officieren de vulkaan Goenoeng 

Api te beklimmen. 

Hoewel de samenstellers van het eerder genoemde schrijversprentenboek Ver 

Huell als een gedreven natuuronderzoeker karakteriseren, presenteert hij zichzelf 

in het Voorberigt van zijn reisverhaal nadrukkelijk als een ‘liefhebber, meer dan 

kenner der Natuurlijke Historie’.19 Hij beschrijft zijn bestijging van de Goenoeng 

Api dan ook niet als een vorm van natuuronderzoek, maar als een excursie die 

achteraf gezien eigenlijk levensgevaarlijk was geweest. Om de hitte te ontlopen, 

ging het gezelschap om twee uur ’s nachts op weg.  

Zijn herinnering aan het vulkaanlandschap gaf hem een levendige natuurbe-

schrijving in de pen: 



 

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 don-

kerblaauwen, door het zilveren licht der maan beschenen, hemel. De kruin des 

bergs was omhuld van zwaveldampen, zacht door den nachtwind door elkan-

der werkende, en door de maan als verzilverd.20 

 

Kort daarna brak de dageraad aan. Ver Huell kwam woorden tekort om het uit-

zicht te beschrijven. Het was  

 

zoo verheven en ontzagwekkend, dat geen sterveling het beschrijven kan, en 

waarbij zelfs de gloeijende bewoordingen van een’ Oostersch dichter krachte-

loos zijn. Vervuld van heiligen eerbied voor de grootheid Gods, zaten wij in 

stille bewondering op de lavaklompen neder.21 

 

Deze passage typeert Ver Huell als liefhebber van de natuurlijke historie. Hij ont-

wikkelde zijn liefhebberij als kind, tijdens uitjes aan de hand van zijn moeder. Zij 

was als jongedame in de leer geweest bij de Zutphense predikant Johannes Marti-

net, een pleitbezorger van de fysico-theologie.22 Aanhangers hiervan benadrukten 

dat God niet alleen kenbaar is uit de Bijbel, maar ook uit het ‘boek der natuur’. Zij 

beriepen zich op artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin de natuur 

wordt omschreven als ‘een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en 

kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aan-

schouwen, namelijk, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid.’ Het bewonderen en 

beschouwen van Gods natuur beschouwden zij bijgevolg als een deugdzaam genot 

dat de geest veredelt. 

 

Afb. 02 Q.M.R. Ver Huell, De kruin van de vulkaan Goenoeng Api (Maritiem Museum 

Rotterdam, P2161-28). Aquarel. 

 

Ver Huell was geen geestverwant van de Europese voorgangers, die op hun we-

tenschappelijke ontdekkingsreizen werden gedreven door de idealen van de Ver-

lichting en door de wens om met de staatsbelangen ook de menselijke vooruitgang 



te dienen. Hij bleef de lessen van zijn moeder trouw door als liefhebber van de na-

tuurlijke historie eerst en vooral te getuigen van een godsdienstig gefundeerde ver-

heffing van geest en gemoed. Omdat hij zijn waarnemingen van de tropische na-

tuur en samenleving liet bepalen door persoonlijke maatstaven van gevoel en bele-

ving, constateert Van Fraassen dat hij, ondanks zijn belangstelling voor de natuur-

lijke historie, niet als een man van de Verlichting kan worden gekarakteriseerd.23 

Teekengereedschap en kapellennetje 

Na de excursie op Goenoeng Api zette Ver Huell zijn natuurhistorische verkennin-

gen voort op Groot-Banda, het eiland tegenover Neira waar de meeste nootmus-

kaatperken (plantages) lagen.  

Hij was in zijn nopjes met de perkenierswoning van het perk Bojauw waarover 

hij de beschikking kreeg: 

 

Het huis lag alleraangenaamst aan het zeestrand, belommerd door hooge kana-

riboomen. [...] Ik had mij van alles voorzien, om de weinige dagen van mijn 

verblijf aldaar, zoo aangenaam mogelijk, door te brengen. Mijn teekengereed-

schap en kapellennetje [vlindernet] had ik niet vergeten.24 

 

Vanuit Bojauw maakte Ver Huell dagtochtjes over het eiland, te voet en, waar het 

terrein enige inspanning vroeg, te paard of per draagstoel. Op zo’n tochtje vervaar-

digde hij schetsen voor een aquarel, die in latere uitgaven over Banda of Neder-

lands-Indië vaak is afgebeeld omdat het geen panoramisch landschap, maar een 

unieke afbeelding van een bedrijvige nootmuskaatplantage is.25 Hij tekende ze 

evenwel niet om de nootmuskaatcultuur te documenteren, maar vanwege het ‘ro-

mantisch’ karakter: 

 

Hier tusschen de hooge schilderachtig begroeide rotsen stonden schoone no-

tenmuskaatboomen, hooge kanaries [kenaribomen] en jamboes met karme-

zijnroode bloemen. Een klein helder beekje vloeide bij dit romantisch plekje 

over de rotsen heen. Het was hier aangenaam koel, en wij vertoefden daar 

eenige oogenblikken.26 

 



Ver Huell verpoosde zich op Groot-Banda in nootmuskaatperken die het aanzien 

hadden van parkachtig onderhouden bostuinen. Hoewel hij enkele ontzagwek-

kende vulkaanlandschappen en stormzeeën aquarelleerde,27 was hij voor het ove-

rige niet gefascineerd door de woeste, onontgonnen natuur in de Indische archipel, 

maar door gecultiveerde landschappen die hij als een eeuwig bloeiende arcadische 

omgeving, een bewijs van Gods liefdevolle goedheid, kon beschrijven en afbeel-

den. 

Ver Huell gebruikte zijn logeerpartij niet alleen om te tekenen, maar ook om als 

vanouds met zijn vlindernet op jacht te gaan en zijn natuurhistorische collectie te 

verrijken.28 ‘Terwijl ik hier rondwandelde, en de perkslaven overal bezig zag met 

den notenmuskaatpluk,’ vertelt hij, ‘kwam ik onverhoeds bij eene jonge perk-

slavin.’29 Zij voelde zich betrapt omdat ze de dag tevoren een onrijpe noot had in-

gegraven en nu aan het kijken was of hij intussen genoeg was gerijpt.  

 

Afb. 03 Q.M.R. Ver Huell, Roosje (Museum Moderne Kunst Arnhem, GM 01329). Ver Hu-

ell maakte op de schetstekening twee notities: ‘Roosje: perkslavin van Bojauw van de Noten-

pluk terug kerende’, en ‘Deze jonge slavin is op dit zelfd papier nagetekend op de plaats zelven 

op Banda’. Hij werkte de potloodschets in Nederland uit in een geaquarelleerde kostuumteke-

ning (Museum Moderne Kunst Arnhem, GM 01330). 

 

Ver Huell kon natuurlijk niet boos worden op het meisje, dat Roosje bleek te he-

ten en naar zijn zeggen met van angst ‘hijgende boezem’ voor hem stond. Hij deed 

zijn best haar gerust te stellen, drukte haar een Indische gulden in de hand en werd 

voor zijn edelmoedigheid rijkelijk beloond: 

 

Zij zag mij met starende oogen aan, waarin verwondering en dankbaarheid te-

vens uitblonken. Alles overtuigde mij, alhoewel zij geen woord sprak, hoe ge-

voelig zij over mijne handelwijze was. Ja! die ongekunstelde blik trof mij. 

Hetgene ik deed, moest des te meer waarde in hare oogen hebben, daar zij 

zeer wel wist, dat ik, op dat oogenblik, de eerste persoon op het eiland was. 

Ik had de perkslaven last gegeven, om alle de zeldzaamheden, die zij von-

den, bij mij te brengen, en Roosje bragt mij in verrukking van vreugde, terwijl 

ik in de warande van het huis des perkeniers van mijne wandeling uitrustte, 

eene fraaije rups op den tak van een’ heester.30 

 

Blijkbaar had Roosje begrepen wat Ver Huell bedoelde met zijn ongespecificeerde 



opdracht om ‘alle de zeldzaamheden’ voor hem te verzamelen. In het Voorberigt 

van zijn reisverhaal verklaarde hij dat zijn belangstelling, juist omdat hij geen ken-

ner, maar slechts liefhebber was, uitging naar alles wat maar enigszins betrekking 

had op de natuurlijke historie. Aan het begin van de terugreis naar Nederland be-

schikte hij dan ook over een bonte verzameling: 

 

wapentuigen en kleederdragten der verschillende volksstammen, die ik be-

zocht, belangrijke oudheden, vele soorten van dieren op liquor [sterkwater, al-

cohol], insecten, waaronder een groot aantal uitmuntende vlinders, waarvan 

velen niet bekend, noch beschreven, en waarvan ik sommigen door alle ge-

daantewisselingen heen beschreven en afgebeeld had. Verder visschen, con-

chilien [schelpen], zeegewassen, fraaije lavasoorten, mineraliën, de zeldzaam-

ste vruchten met bloem en blad op liquor, enz. enz.31 

 

Zijn collectie was meer geëigend voor een achttiende-eeuws rariteitenkabinet dan 

voor een negentiende-eeuws wetenschappelijk instituut. 

Kinderen der natuur 

Na zijn terugkeer op Banda Neira maakte Ver Huell op dit eiland nog wat dagtocht-

jes.32 Hij diende zijn tijd echter ook te besteden aan een verslag van de bestuurs-

overname van Banda. Volgens Van Fraassen maakt dit stuk van slechts vier folio-

vellen in vergelijking met andere verslagen van overnames een ‘bijzonder slordige 

en flodderige indruk’ en draagt het nauwelijks bij aan de kennis van Banda ten tijde 

van de overname.33 

 

Afb. 04 Q.M.R. Ver Huell, Bandaneesche Blekkang (Gelders Archief, collectie Ver Huell, 

0490 – 60, f. 134). Schetstekening. Ver Huell wordt als commissaris ter overname van Banda 

in zijn blekkang of draagstoel vergezeld door een slaaf die hem als teken van zijn waardigheid 

een parasol boven het hoofd houdt. 

 

Het stond er op Banda slecht voor. Aardbevingen in 1811 en 1816 hadden aan-

zienlijke schade aangericht die nog niet was hersteld. Nog veel zorgwekkender 

was het feit dat de Britten hun botanische knowhow in de voorgaande jaren hadden 

benut om de nootmuskaatboom aan te planten in hun eigen koloniën op Sumatra 



en in het Caribisch gebied.34 Daarmee was de bodem onder het monopoliestelsel 

weggeslagen.35 

Ver Huell schreef in zijn reisverhaal en in zijn rapport van de overname met 

geen woord over de heersende malaise en het sombere toekomstperspectief. Even-

min verdiepte hij zich in de omstandigheden en het regiem waaronder de plantage-

houders, opzichters en slaven leefden. Wel wijdde hij enkele pagina’s aan botani-

sche informatie over de nootmuskaatboom, aan de nootmuskaatcultuur en aan de 

bewerking van foelie en muskaatnoten tot verhandelbare producten. Deze infor-

matie had hij evenwel voor een belangrijk deel niet aan eigen onderzoek te dan-

ken, maar aan gesprekken met de eigenaresse van een nootmuskaatperk die hij in 

zijn op oudere leeftijd geschreven memoires omschrijft als een ‘jonge knappe we-

duwe’.36  

Ver Huell zwijgt discreet over haar in zijn reisverhaal, maar in zijn memoires 

wijdt hij tot in detail uit over de wijze waarop hij toenadering tot haar zocht en 

waarop zij een verhouding begonnen. Dat zijn minnares hem over de nootmus-

kaatcultuur kon informeren, verschafte hem een welkome dekmantel voor hun hei-

melijke liaison. ‘Mevrouw heeft mij zoo het een en ander van Lonthoir verteld, 

toen wij hier alleen zaten,’ verklaarde hij aan wie zich bij hun gezelschap voegde: 

‘Het komt mij te pas in mijn betrekking van Eerste Commissaris.’37 Omgekeerd 

had de perkenierster ook een manier gevonden om de buitenwereld zand in de 

ogen te strooien. Volgens Ver Huells memoires wierp zij zich op als zijn zaak-

waarneemster: 

 

Ook zij bezorgde mij een aantal zeer schone schulpen, die zij overal voor mij 

op de eilanden wist op te koopen, en die men haar afstond, of uit mijn naam 

door de perkeniers liet op zoeken, onder voorwendsel dat zij mij bij Van Aart 

had leeren kennen als een liefhebber van zulke zaken. Voorzeker, kon ik ijve-

riger zaakgelastigde bedenken als die vrouw?38 

 

Ver Huell noteerde dat zijn minnares bij zijn vertrek naar Ambon opzien baarde 

omdat zij ‘zoo bitter aangedaan was toen ik afscheid van haar nam’. Hij voelde 

zich door haar toewijding wel gestreeld, maar behield zelf de nodige emotionele 

afstand: ‘Zij verheugde zich als een kind als zij mij iets kon aan bieden. Inderdaad 

was zij een kind, en wel een kind der natuur, vreemd van alles wat er in de wereld 

om gaat.’ 



Het beoefenen van zijn liefhebberij had voor Ver Huell juist in de tropen een 

bijzondere bekoring. In de flora en fauna van streken die nog niet door de bescha-

ving waren aangetast, leek de tuin van het paradijs dichterbij dan in Europa. Het 

deugdzaam genieten van Gods natuur kreeg er als vanzelf een onschuldige eroti-

sche component in de ontmoetingen met jonge vrouwen die in zijn beleving be-

schouwd konden worden als onbedorven ‘kinderen der natuur’. Ver Huell vond 

het raadzaam om in het reisverhaal over zijn amoureuze escapades te zwijgen, 

maar in zijn memoires weidde hij er, verwijzend naar de postuum gepubliceerde 

bekentenissen van Jean-Jacques Rousseau, met een koket soort openhartigheid 

over uit.39 Hij voelde zich geenszins bezwaard door het onbekommerde hedo-

nisme waarmee hij tijdens zijn reizen gevolg had gegeven aan de stem der natuur. 

De rijke stof van onze koloniën 

Ver Huells Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën was geen weten-

schappelijk onderlegd, vanuit Verlichtingsidealen geschreven reisverhaal. Het 

boek en de aquarellen die hij geruime tijd later vervaardigde, dienden vooral om 

van zijn deugdzame liefde voor de natuurlijke historie te getuigen en de herinne-

ring aan zijn aangename uren in de tropen vast te houden. Zoals de episodes over 

Banda laten zien, verschaften zij de lezer echter weinig inzicht in de natuur en nog 

veel minder in de samenleving van Nederlands-Indië. 

Boeken en tijdschriften waarin reizigers en onderzoekers van de Indische archi-

pel in de voetsporen van hun verlichte Europese voorgangers traden, verschenen 

pas na de publicatie van Ver Huells reisherinneringen. Goss signaleert dat de be-

langstelling voor de natuurlijke historie van de Indische archipel in bredere kring 

een nieuw elan kreeg door de oprichting van het Tijdschrift voor Neêrland’s Indië 

in 1838. Het tijdschrift bood aan ontwikkelde en ambitieuze burgers van Neder-

lands-Indië een open podium voor bijdragen over taal- en letterkunde, geschiede-

nis, land- en volkenkunde, natuurkunde, landbouw en nijverheid. Goss karakteri-

seert hen als ‘apostelen van de Verlichting’: zij streefden naar verspreiding en uit-

wisseling van kennis inzake land en volk, naar een verbreding en intensivering 

van het publieke debat over de toekomst van Nederlands-Indië waarbij uiteindelijk 

alle bevolkingsgroepen in de archipel dienden te worden betrokken. Daarbij ging 

het niet om de vestiging van een koloniaal rijk, zoals eerder bij de Britten of de 



Fransen, maar om de ontwikkeling van een zelfbewuste koloniale samenleving die 

tegenover het in Den Haag en Batavia gevoerde beleid een eigen stem zou kunnen 

laten horen.40 

Franz Wilhelm Junghuhn, een liefhebber en kenner van de natuurlijke historie 

die tussen 1836 en 1848 met bewonderenswaardige volharding de bergketens en 

vulkanen van Java bereisde, was een van de meest uitgesproken vertegenwoordi-

gers van deze apostelen. Hij spiegelde zich met zijn werk aan de geschriften van 

Alexander von Humboldt, die reeds tijdens zijn leven een icoon van de Europese 

Verlichting was geweest. In navolging van Humboldts streven naar ‘esthetische 

behandeling van natuurhistorische onderwerpen’41 schreef hij reisverhalen waarin 

wetenschappelijke natuurbeschrijving, verlichte geloofsovertuigingen en persoon-

lijke beleving hand in hand gingen.42 Junghuhn slaagde er evenwel niet in om zijn 

idealisme om te zetten in een duurzame en krachtige maatschappelijke bewe-

ging.43 

Het is goed dat Ver Huells Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën nu 

in een fraaie nieuwe editie beschikbaar is. Niet om wat het reisverhaal ons leert 

over land en volk in de Indische archipel, maar om wat het ons leert over Ver Hu-

ell en zijn tijd. In 1838 verscheen een welwillende recensie in De Gids. De recen-

sent merkte op dat het grotendeels over ‘Nederlandse Koloniën’ handelt, en vatte 

zijn oordeel puntig samen: ‘De Heer V.H. [Ver Huell] heeft ze bezocht met gevoel 

voor de schoone natuur en zijne opgetogenheid drukt hij in den stijl zijner be-

schrijvingen uit.’ Hoewel hij aanmerkingen had op de stijl en compositie van het 

boek, school naar zijn oordeel een belangrijke verdienste in de levendigheid van 

de natuurbeschrijvingen. In het buitenland, betoogde hij, waren schrijvers van 

naam zoals Humboldt en anderen erin geslaagd om  

 

natuurtafereelen door woorden volkomen aanschouwelijk te schilderen, en dit 

behoort eenigzins tot de uitstekendheid van de nieuwere literatuur. Doch, zoo 

ver ons bekend is, hebben onze landgenooten nog weinig voortgebragt, dat 

met die beschrijvingen kan vergeleken worden; evenwel leveren onze Kolo-

niën daarvoor rijke stof.44 

 

Gegeven het achterblijven van het Nederlandse reisverhaal bij de Europese voor-

beelden was de recensent eigenlijk al blij met het bestaan van dit relaas van een 

reis naar Oost-Indië. 
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