
KEN BRUTAAL PLAGIAAT.
DOOK

G. 1\ KOUFFAER.

In deze Bijdragen, pag. 68—69, is gewezen opeen handschrift,
als n" 131 in het bezit van het Koninklijk Instituut, dat «in
een erbarmelijk verindischt Hollandsch" belangrijke dingen behelst
omtrent zeden en gewoonten in Soerakarta uit den jare 1S26
on eveer, onder den titel //Beknopte Beschrijving van het Hof
S o e r o k a r t o , enz «. De samensteller van dit. oiu zijn leeftijd
dubbel interessante geschrift, noemt zich in den aanhef F. E.
Von R e i c h e n b a c h von S c h u e l t z , vroeger landnieter in
Kedoe, welke — hoe, wordt niet nader verklaard — 19 jaren te
Solo zou hebben doorgebracht. Inderdaad staat geheel aan het
eind de handteekcning " F : E: vR: V": Schueltz", en wel met
een zoo geheel ander schrift, zelfs met anderen bleekeren inkt,
dat men onmiddelijk ziet hoe het hs. n° 131 een copie is, gemaakt
door den eeu of anderen — Indischeu — klerk, ten bate van den
landnieter Von Schültz; wat nog duidelijker blijkt doordat hier
en daar in den tekst met des landmeters eigen hand eu dienzelfden
bleekeren inkt eeuige toevoegingen zijn bijgeschreven, en eenige
correcties zijn aangebracht op vergissingen , door den netjes schrijven-
den maar slecht zijn Nederlandsch verstaandeu copist, begaan.

Doch zeker kon niet vermoed worden dat we hier te doen hadden
met een plagiaat van zeldzame onbeschoftheid!

Het Koninklijk Instituut bezit namelijk n6g een handschrift,
eerst n" -37, toen n° 29, tegenwoordig n° 220 van de handschriften-
vcrzanieling, dat als twee druppels water op n" 131 (tegenwoordige
nummering) blijkt te gelijken. «Als twee druppels water// is nog
te zwak gezegd; het is toch l e t t e r l i j k d e z e l f d e t e k s t ,
waarbij echter in den aanhef de samensteller zich kenbaar maakt als
J. W. W i n t e r , vroeger translateur voor het Javaansch te Soera-
karta, en aan het eind van het gehéél-eigenhandig geschreven
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stuk, in et ganschelijk gelijke hand zich onderteekent: «Soeroboio
den 1" Maart 1S2. . J. W. Winter'/ Het cijfer der eenheden is,
helaas, door waterschade aan het papier, verdwenen ; maar buitenop
staat met eene andere hand «Beknopte beschrijving van H Hof
Soerakarta 1824'/ op een opgeplakt etiket. En inderdaad kan men
dan ook in den eersten '/Catalogus van de Boeken-' welken het
Koninklijk Instituut in 1863 publiceerde Bijdragen Kon. lust.
2 , VII , 1863, p. XXXII—XLV vooraan*, en die zoo goed als
zeker samengesteld werd door den toenmaligen secretaris prof. S.
Keyzer, op pag. XLII onder de "Handschriften" aangegeven
vinden als n° 37 — door een drukfout staat er 27 — "«"37.
Beschrijving van Javaansche instellingen, titels enz. aan het hof van
Soerakarta, 1824, ondertcekeud door Winter (Half vergaan)." En
dit op zijn beurt sluit weer aan bij wat waarschijnlijk door de
eigen hand ook van prof. Keyzer als secretaris van het Kon. Inst.,
werd geschreven op den omslag waarin dit tegenwoordig hs n" 220
nog tot heden toe door het Instituut bewaard wordt- "ii°. 29" —
en hiernaast staat «n° 37" , doch dit is daarna weer doorgeschrapt
— «Beschrijving van Javaansohe instellingen, ondertcekend door
W i n t e r te Soerakarta"—dit is een schrijffout, lees: Soerabaja —
«bijna verteerd, afkomstig van N. Engelhard, afgestaan door Jhr.
F. E. M. van Alphen iu 1832." Immers juist als n° 29, en nu
mèt vermelding dezer herkomst van het hs , werd ditzelfde stuk een
jaar later door prof. Keyzer wederom gecatalogiseerd, zie Bijdr.
Kon. lust. 2 . VI I I , 1864, p. 63.

Het geheel au t o g ra f i s che handschrift u° 220 (tegenwoordig
nummer) verklaart zichzelf dus te zijn vau J. W. W i n t e r ; d a t
is v a n den v a d e r van den b e r o e m d e n J a v a u i c u s C. F.
W i n t e r S r . ; werd afgesloten te Soerabaja den 1«" Maart 1824;
kwam toen in het bezit van den voormaligen Gouverneur van
Java's Noord-Oostkust, Nicolaus Engelhard, en na diens dood in
1831, ' in 't bezit van den heer Jhr. F. E. M. van Alphen die, als
lid van het op 4 Juni 1851 opgerichte Koninklijk Instituut, in
1852 het daaraan ten geschenke gaf. Hoewel dus eerst in 1863
nader gecatalogiseerd, bewijst het bovenvermelde omtrent de her-

' Wanneer Nio. Engelhard gestorven is wordt niet vernield door liet Biogr.
Woordenboek van Vau der Aa (D — E, 1856), ou is „dus" ook niet te vinden
iu de Eucycl. van Nod. Indië, I , 1N96; toch zou hier het sterfjaar van den
merkwaardigen tegenstander van Daendels alleszins op zijn plaats zijn ge-
weest. Zie hieromtrent achteraan.
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komst, dat liet stuk waarschijnlijk reeds begrepen is onder n" 9
van de, in 1853 in het allereerste deel der Bijdragen, p. XXV1,
door prof. Pijuappel Gzn. als secretaris afgedrukte, lijst van hand-
schriften over welke het Kon. Inst. toenmaals al beschikken kon;
en waarachter deze opmerking nog volgt: "De stukken n° 4- tot
10, aan het Instituut welwillend afgestaan door J hr. F. E. M.
van A l p h e n , zijn volgens zijne opgave herkomstig van wijlen
den heer N. E n g e l h a r d , die tot het jaar 1808 gewigtige
ambtsbetrekkingen op J a v a bekleedde.'/ Dit n" 9 van 1853 was
een verzamel nummer en luidde: «9° Benige Javaansche papieren,
zoo als de slaat des boedels van Z. M. Sultan A r a a n g k o e Boe-
wan a IV en dergelijkeu;" waarschijnlijk schuilt onder dit //en
dergelijkeii'/ ook het tegenwoordig nummer hs. 220, dat iu 1863
door prof. Keijzer als n° 37 gecatalogiseerd werd, en in 1864
als n° 29.

Geen beter begrip kan er gegeven worden van de volstrekte
gelijkluidendheid der handschriften ii°* 220 en 131, geen beter
inzicht tevens ter beantwoording der vraag wie nu eigenlijk de
onbeschaamde roover was van andermans letter-arbeid, Winter of
Von Schültz, dan door het afdrukken naast mekaar van den aanhef
en van het slot der beide opstellen.

J. W. Winter's redactie van 1824 :
Aanhef hs. 220 Kon. Inst:
//Beknopte beschrijving van het

Hof SOUROKAHTO, derzelver af-

beelding, Burgerlijke en Gods-
dienstige gewoontens, zeden, ma-
nieren , handel en Levenswijze,
mitsgaders inkomsten, Huwelijken,
Echtscheidingen, besnijdenissen,
geregtshoven, Militairen , Feesten,
Bruiloften, Begravenissen, bijge-
lovigheid enz: zoodaniaf als dezelve
van oudsher hebben bestaan, en
zich thans nog bevinden, opgerigt
uit eige aandrijving en geringe
kunde, door den te Samaratig ge-
borene en zig thans t e S o e r o b o i o

Copie-Von Schültz van 1840?:
(onzeker; zie slot vau 't art.).

Aanhef hs. 131 Kon. Inst:
'/Beknopte Beschrijving van liet

Hof SOK ROK AUTO , derzelver af-

beeldingen , Burgerlijke en Gods-
dienstige gewoonte, zeden ma-
nieren , handel en Levenswijze,
mitsgaders Inkomsten, Huwelijken,
Echtscheidingen, Besnijdenissen,
Geregtshoven, Militairen, Feesten,
Bruiloften , Begravenissen , Bijge-
lovigheid etc : — zoodanig als de-
zelve van ouds hebben bestaan en
zich thans nog bevinden, opgerigt
uit eigene aandrijving en geringe
kunde door F : E : VON REICHEN-

BACH VON SCHUELTZ gewezene
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bevindende JOHANNES WILHELMUS

WI.NTEU voorheen Translateur in
de Javaansche taal aan het gemelde
Hof SouiioKAitTA, in welke vak
hij gedurende zijn Negentien Jarig
aanwezen aldaar, het interieure
daar van, heeft van na bij gezien
en leeren keunen,»

Slot van hs. 220-
" . . . De moeder die dit hoorde

begon daarop bitterlijk te weenen ,
en zeide, mijn zoon! — weet, dat 6 regels van Winter's tekst overge-

slagen, en gaat toch, natuurlijk

Land meter in de Residentie K a d o e
in welk vak hij gedurende zijn aan-
wezen aan liet Hof te SOKKOK A UT A

aldaar het interrieur daarvan heeft
van nabij gezien en leeren kennen,'/

Slot van hs. 181.
(De copiëerende klerk heeft, door

gelijkluidendheid van woorden, hier

de roode hond, die gij dood gestoken
hebt, uwen vader is, die u bij mij vrij onzinnig, door:) » . . . . hebt,

uwen vader is die uw bij mij ver-verwekt, is het mijn vader ant-
woorde de Jongeling, nu alzij hij i wekt is het mijn vader antwoorde
ook een hond, dan zal ik hem na de jongeling? nu al zij hij ook een
zijn dood tog wel behandelen, ging i houd, dan zal ik hem na zijn dood
daar op naar het Bosch, haalde de j toch wil (sic!) behandelen, ging
doode roode hond , en begroef den- j daarop naar het Bosch, haalde de
zelve dichtbij Knlie Bening, ofwel doode roode hond, en begroef den-
in liet Hollandsen heldere Rivier;' zelfden digt bij kalie Bening, of
alwaar nog het honde beeld, tot
een nagedagtenis staat, van deze
Jongeling nu namens Jogo Peng-

wel in liet Hollandsch heldere rivier,
alwaar nog het houde (sic!) beeld tot
een nagedagtenis, staat van deze

alassan (bosch wagter) stammen de jongeling nu namens jogo
Alassau (: Boschwachter:) stammen
de zoogenaamde orang kalang af.

F : E : vR: V": SOHUELTZ."

zoo genaamde orang Kalang af.

Soeroboio, den 1" Maart 182. .
(lees waarschijnlijk 1824).

J. W. Winter.»

Men ziet hoe in den aanhef Winter dadelijk zijn 19-jarig ver-
blijf aan liet Solo'sche Hof als translateur — en particulier, zooals
blijken zul beneden — op den voorgrond stelt, doch hoe deze zinsnede
handiglijk wordt overgeslagen in de redactie vau den copist, welke
door Von Sehültz onderteekend werd. En uit het slot blijkt zoowel
hoe de copist onzin natuurlijk schreef waar hij op overigens
verklaarbare wijs, heele regels oversloeg, als met welk een ouver-
vaardheid de Këdoe'sclie landmeter Von Sehültz door eigenhandige
onderteekeuing dezen letterroof dorst begaan. Winter blijft dan ook
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geheel in zijn karakter, Von Scliültz daarentegen iloet eeu anders
onbegrijpelijkerwijze tusschen andere zinnen verborgen, mededeeling,
waar beiden, vrijwel nog in het begin, vertellen:

hs. 220, pag. 41. I hs. 131 , pag. 32.

*Zeer zonderling is het, dal er '/Zeer /.onderling is het dat ër
geen enkelde onder de Inlanders gene onder de inlanders die ge-
die gebroken is, ten minste ik hebbe broken is, ten minsten ik hebbe er
er, gedurende mijn negentienjarige geduurende mijne negentienjarige
verblijf te So a rok ar to nog geen verblijf te Soerokarto nog gene
een van gezien, vooral onder de een van gezien vooral onder de
Prinsen, niet tegenstaande de kin-! Prinsen ; niet tegenstaande de kin-
deren zig van hun twaalfde Jaar af,
moeten gewennen aan sterk te Paard

deren zich van hun Twaalfde Jaar af
moeten gewennen aan sterk het

te rijden, en te diverteren bij de I paard (sic!) en dill'erteeren bij de
meiden*;" ! meidens.»

leder zal toestemmen dat het nog in meerdere mate «zeer
zonderling" is, een dergelijke zinsnede weg te stoppen tusschen
andere, als men werkelijk de auteur is Doch Von Schiiltz heeft
de brutaliteit n i e t gehad óók Winter's aauhef—die volkomen
logisch gevolgd wordt door het bovenstaand tusschenzinnetje —
te dezen opzichte te copieeren, hoewel anders een 19-jarig verblijf
in de kota Soerakarta meer aanspraak geeft op geloofwaardigheid
als men over Solo'sche toestanden spreekt, dan een gewezen
landiueterschap in de residentie Këcloe, —welke eerst sinds 1812
Gouvernements-residentie geworden was, zoodat Von Scliültz, volgens
zijn eigen (geroofde) woorden eerst in 1812 - j - 19 = 1831 op zijn
vroegst, zijn Beknopte Beschrijving geschreven kon hebben! Iets
wat op de. meest afdoende wijze wordt tegengesproken door den
heelen tekst van het opstel, waarin van Pakoe Boewana VI
gesproken wordt als betrekkelijk kort aan de regeering — hij
kwam op den troon 15 Sept. 1823 — , en zelfs nergens gerept
wordt van den Java-oorlog die op 20 Juli 1825 uitbarste; laat
staan van diens gevolgen nïl 1830.

We hebben hier dus te doen met een brutaal plagiaat van den
eersten rang. De heer Von Schültz heeft zich klakkeloos toegeëigend
— in welk jaar wordt niet recht duidelijk ' —, wat de tot nog toe

' Het papier is het eigenaardige dunne Chineesche, wat men in grooto
hoeveelheid in den Engelschen tijd op Java voor Gouvernements-stukken begon
te gebruiken, maar wat na J ; 1850 niet meer in de archieven van Solo en
Jogja voorkomt. Zie echter liet slot van hot artikel.
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weinig bekende trauslateur .). W. Winter, vader van den mot
recht als Javanicus beroemden C. F. Winter Sr., in begin 1824
te Soerabaja afsloot als resultaat van zijn jarenlange ervaring
indertijd te Soerakarta.

Eerst nu is het begrijpelijk hoe het wezen kon dat ouze "Beknopte
Beschrijving van het Hof Soerakarta" , hs. n° 220 = alias hs. n° 131,
zoo vol is van allerlei Javaansche finesses, van Javaansche
woorden, van zelfs heele zinnen in het Javaansch — o. a. de
boodschap die de Gandek's eiken Maandag, Donderdag, en Zater-
dag aan den resident overbrachten vanwege den Soenan, om mee
te declen of deze niet dan al buiten zou komen (boja mijos, of
bade mijos)—, gelijk alleen een ter zake zeer kundig man ze weten
kan. Waar een gewezen trauslateur iu de Javaansche taal die
neerschrijft, wordt alles duidelijk.

Toch mogen we op het oogeublik blij zijn dat de landrneter Von
Schültz zijn letterdieverij zoo onbeschaamd begaan heeft. Want
het handschrift n" 220 heeft veel geleden, al is nu prof. Keyzer's
neerschrijven van "bijna verteerd," en het afdrukken van het
"half vergaan" in 1863 en 1861 sterk overdreven. Zeker iemand
die wel in erger door waterschade en bandjir's gehavende papieren
heeft gewerkt — als met name het oudere "Gewoon Archief" op
het tegenwoordige residentie-kantoor te Solo — , kan niet anders
als dit ex nog wondergoed er afgekomen heeten. Immers de tekst
is halverblads geschreven, zóó dat aan de recto-zijde der bladen de
binnenkant onbeschreven bleef, doch aan de verso-zijde juist die
binnenkant beschreven werd. En aan dien binntnkant zit het kwaad;
de rug vooral heeft geleden, en erger naar mate men verderop
komt in den tekst, liet gevolg is dat alles wat op de recto-zijden
der bladen staat, volkomen ongedeerd bleef, en dank zij Winter's
duidelijke hand en den geligeu, maar toch duidelijken inkt, van a—z
te lezen is zonder eenige moeite. Wat aan den verso-kant staat is
echter wèl gedeerd, in den beginne hoogst weinig, daarna steeds
meer, en op het allerlaatst zijn .heele gaten ingevreten van den
rug naar binnen toe. En hier dus schiet de eopie Von Sclriiltz
gelukkig te hulp, en kan de oorspronkelijke tekst geheel weer
ineengezet worden.

Het zal dus het besle zijn in een der volgende afleveringen van de
Bijdragen deze //Beknopte beschrijving" in haar geheel te publi-
ceeren, o n d e r d e n n a a m van h a a r w a a r a c h t i g e n a u t e u r ,
J. W. W i n t e r , en alleen aangevuld, op de verdwenen plekken
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van het handschrift, uit de copie van den plagiarius. In dubbel
opzicht is de tekst merkwaardig; zoowel om ziju jaartal, waardoor
we hier wel de oudste geregelde beschrijving bezitten van Solo'sche
toestanden , uit den tijd bovendien , toen liet gezag van den Soenau
zich zooveel verder uitstrekte dan na 1830; als om don naam en
de autoriteit van den auteur, waardoor de translateur Winter, de
vader, net zoo wat 20 jaar éérder de Solo'sche toestanden blijkt
te hebben beschreven dan de translateur Winter, de zoon, welke
laatste immers zijn nog altijd merkwaardige studie '/lustellingen,
gewoonten en gebruiken der Javanen te Soerakarta» liet afdrukken
in den 5"' jaargang (I'' deel) van het Tijdschrift voor Nêerlands-
Lndië, anno 1813.

Ook is een ander ding gelukkig. Winter's taal, hoezeer ook
verouderd, zit vrij behoorlijk in mekaar, liet //erbarmelijk verindischt
Ilollandsch'/ van lis. n". 131 blijkt nu wel, in hoofdzaak ten
minste, te wijten te zijn aan den schrijver van de copie-Von Scliültz,
natuurlijk ecu poover klerkje die midden onder Javanen leefde en
met het Ilollandsch op gespannen voet stond. Door eenvoudige
woorden niet te begrijpen, heeft hij van Winter's behoorlijk-
leesbaren tekst een cacographie gemaakt, waarvan daareven en
vooral in deze Bijdragen pag. 69—70 een staaltje werd gegeven ' .
Terwijl er kort geleden reeds gedacht was over de weuschelijkheid
den geheelen tekst van lis. n". 131 af te drukken, maar dit af-
stuitte op het bezwaar dat men ijf zoo'n relaas in zijn haast
ongenietbaren vorm moest weergeven of de zinnen moest verfraaien,
wat toch ook geen goede methode mag heeten, — zoo kan dan
nu J. W. Winter's eigene tekst, onder verbetering slechts der inter-
punctie, naar hs. n". 220 voor de Bijdragen getrouw worden gecopieerd,
met inlassching van het niet-vele ontbrekende uit hs. n°. 131.

Terwijl dit dus voor een volgende afleveiing der Bijdragen be-
waard blijve, moet nog een nader woord worden gezegd over den
tijd van samenstelling van het hs., zoowel als over den persoon
van den samensteller.

Hiervóór, pag. (59, werd de ouderdom van hs. n°. 131 op 1826
gesteld, omdat daarin eerst gesproken wordt van den dood van

' Toch moot ik hier een drukfout herstellen die den man nog maar erger
zou lat-oii krompraten dan hij al deed; voor „alweer bij moeder naakt knielende
bad", op pag. 70, r. 4 leze men: „alwaar liij". Daarentegen moet. „kunnen
hervormen" van r. 15 v. b. gelezen, „hunnen (sic!) hervormen", en op p. G'J
reg. 6 v. o. moet „ophauden" gelezen voor „ophouden"!
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Soenan Pakoe Boewana V »in 1823« — inderdaad; op 5 Sept.
1823 —, en even verder gesproken wordt van «Wijlen Pakoe
Boewono de 4"" en van "Zijn vóór drie jaren overleden zoon Pakoe
Boeono de 5*'/; waardoor men waarlijk niet anders dan op 182fi
kan uitkomen, of op zijn vroegst 1825, indien 1823 als jaar
één geteld wordt. En zeker zou het voorzichtiger zijn geweest
1825 gesteld te hebben, omdat mij toenmaals al opgevallen was
dat nergens in het hs. van den Java-oorlog gerept werd.

Doch nu blijkt. de tekst uit 182-1 te zijn, van den 1™ Maart
zelfs, kant en klaar op dien datum zoowaar! Hoe dit te rijmen
valt met het bovengenoemde gegeven is onbegrijpelijk. Want ook
hier in hs. n". 220 vindt inen de precies-gelijkluideude zinsneden.
Op pag. 15 heet het eerst:
».P ak o e b o e o n n o de vijfde gemelde Pakoeboeonno de vijfde is

zeer kort in de regeering geweest. — na zijn
dood in 1823, beklom zijn onechte zoon ge-
melde Radin maas Sapardan, of het meer bet
na agter kinds kind van meer gerepte Pakoe-
boeana de eerste de troon, onder de titel van

P a k och o eo n u o de zesde. — Welke heden ten dage aldaar nog
regeerd, en in 1824 is getrouwd met zijne
ooms dochter den Paugeran Ngabehie. — //

Reeds dit klopt niet met mijn aanteekeningen indertijd (1888
en 1889) in de Vorstenlanden gemaakt; want volgens deze huwde
Pakoe Boewana VI op 20 Eebr. 1824- met de dochter van Pang.
Aria Mangkoeboemi (zoon van P. B. I I I ) , en niet en nooit met
een dochter van Pang. Ngabehi (zoon van P. B. IV, en zelf later
vorst geworden als P. B. VII I ) ; en als die dochter van Pang.
Aria Mangkoeboemi door Winter gemeend is , kon hij dan reeds op
1 Maart 1824 te Soerabaja dat als een gebeurd feit voorstellen?
Bovendien volgt ook hier op pag. 32—33, na een karakterschets
van P. B. IV die zonderlinge zinsnede:

«Zijn voor drie Jaren overleden zoon Pakoeboeono de 5'^ was
in allen opzigten schranderder, enz. enz.»

Dit alles zou toch op zijn vroegst, naar 1825 wijzen.
Want het gaat toch moeilijk andere jaarsregevens zwaarder te

doeu wegen die inderdaad op 1824 duiden. Zoo b. v. heet het in
hs. n". 220 op pag. 26 ( = pag. 18 in hs. n°. 131):

/'Het is nu drie hondert negen en veertig Jaren geleden, dat
de Javanen het mahometaansch geloof hielden, hebbende zij dit
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geloof in het Jaar Djee 1403. of het onze 1175. eerst aangenomen
gehad,—»; een zinsnede, waarin dat A. J. J403 = A. D. 1475,
en dat jaar Dje 1 '03 als onmogelijke gegevens nn inaar over het
hoofd moeten worden gezien, doch waarin 1475 A. D. -|~ 349
(zounejaren) op zijn laatst toch 1824 geven.

En even verder, op de volgende blz., wordt 1824 uitdrukkelijk
als eindjaar genoemd, want daar heet het:

'/Na de komst van Adam tot de troon beklimming van Kiai
(lede matarm, is Zes (luizend drie hondert en drie en twintig jaar
geweest, en na deze tot het Jaar 1 24, is Zeven hondert en
veertig Jaren geleden.'/

Ook elders komt 1824 als laatste jaar voor den dag. Daarom
is het wel jammer dat we het cijfer der eenheden in de onder-
teekening aan het slot niet meer verifieereu kunnen, en we dus
ten volle goed vertrouwen moeten hebben op het duidelijk
geschreven oudenvetsch etiket dat buitenop geplakt is met zijn
"Bekuopte beschrijving van 't Hof Soerakarta 1824." Want zonder
dat zouden we geneigd zijn te vragen of de dateering aan het
eind niet geluid heeft: //Soeroboio, den 1" Maart 1825»?

Over den persoon van J. W. Winter vallen eenige dingen te
zeggen, die, zoover ik weet, in 't geheel niet bekend zijn.

Het eenige wat ik in druk over den vader van den beroemden
Javanicus C. F. Winter Sr. mocht aantreden staat te lezen in de
levensschets van dezen laatsten, verschenen in het Tijdschr. v Ned.
Indië 1852, I I , p. 215—231. Billijkerwijs wordt daar begonnen
bij diens geboorte te Jogjakarta op 5 Juli 1799; en dan heet
het //Zijne ouders waren J o h a n n e s Wi lhe lmus W i n t e r en
C r i s t i u a Louiza K a r n a t z , die in 1806 hunne woonplaats
Djokdjokarta met Soerakarta verwisselden, omdat zijn vader aldaar
was aangesteld tot translateur der Javaansche taal.» Dan wordt
verder verteld van den zoon, en hoe vader Winter in 1811 dezen
weer van school nam om hem zelve te onderwijzen, want: "Hij
had daartoe den noodigen tijd, omdat hij in datzelfde jaar, toen
Java door de Eugelsehen veroverd was, zijn ontslag uit de dienst
nam en dus zonder betrekking en bepaalde werkzaamheden was."
(p. 216). En op de volgende bladzijde wordt van J. W. Winter
nog gezegd: //Toen Java in 1816 door de Engelschen aan zijne
regtmatige bezitters was teruggegeven en de Nederlandsohe vlag
er weder wapperde, trad de vader van onzen Win te r op nieuw
in dienst als translateur voor de Javaansche taal. Zijn zoon was hem
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daarbij reeds nu en dan behulpzaam. . . . en toen nu de jongeling
den ouderdom van 19 jaren bereikt had, werd hij in 1818 benoemd
tot adjunkt-translateur voor de Javaansche taal." Maar dan komt,
als het in dezen gewichtigste, tevens het laatste wat er over.f. AV.
Winter gezegd wordt: "Reeds in 1819 werden hem" — versta,
aan den zoon C. F. Winter Sr. — "nog belangrijker werkzaamheden
opgedragen. Daar zijn vader te Samarang dezelfde betrekking ver-
kreeg, welke hij te Soerakarta tot dusverre vervuld had, werd de
zoon belast met het waarnemen van al diens fuuktien op laatst-
genoemde plaats, zoodat nu de gansche arbeid op hem rustte.//
(p.217).

Inderdaad , deze feiten kloppen goeddeels niet de gegevens welke ik
indertijd in het Solo'sch residentie-archief mocht noteeren. Dat J.
W. Winter geboren was te Sëmaraug blijkt uit ons hs. n° 220;
daarna moet hij als translateur voor het Javaansch gegaan zijn naar
.Togja, en wel tusschen 1792 en 1799, want op 2 April 1792 —
akte van verband van Sultan I I — was er Wardenaar nog trans-
lateur, en op 5 Juli 17 99 werd zijn zoon, de later beroemde
Winter, te Jogja geboren. Of hij daarna in het jaar 180fi naar
Solo werd overgeplaatst, kon ik tot mijn spijt niet veriiieeren,
maar mag aangenomen worden op gezag der bovengenoemde levens-
schets, die de andere feiten ook nauwkeurig opgeeft Wel was op
81 Dec. 1810 te Jogja trauslateur een zekere D. P. Stekkinger.
Dat in Nov. 1811, bij de overgaaf van het bestuur der Vorsten-
landen in handen der Ëngelschen, Winter als translateur te Solo
aftrad, moet ook waar zijn; de factotum toch der Ëngelschen in
de periode Nov. 1811 — Aug. 1816 was voor Solo en Jogja de
translateur C. I. Krijgsman, die reeds op 15 Mei 1801 te Sëmarang
vermeld wordt als //Gesw (ooren) Trans]: (ateur)" ; en al in Sept. 1811
met geheime zendingen belast was door de Ëngelschen naar het
hof van Solo, gelijk dit laatste blijkt uit een paar stukkeu in het
thans in de Univ. Bibliotheek te Leiden bewaard wordende legaat-
Naluiys, vroeger te Delft, zie Bijdr. Kon. Inst. 2 , V i l , J 863,
p. 179—191, en wel de, daar genoemde n°* 10 en 12 van Porte-
feuille 1'. Als "Krisraaii" wordt deze invloedrijke tolk van den
Ëngelschen tijd dan ook vermeld in de Babad bëdah Jogja, zie
prof. Vreede's "Catalogus van de Jav. en Mad. hss. der Leidsche
Uuiversiteits-Bibl.,'/ Leiden 1892, p. 131.

In midden 1816 dan trad J. W. Winter weer in dienst als
translateur bij het Holl. gouvernement; en werd hem op 15 Febr.
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1818 toegevoegd als adjunet-translateur zijn zoon Carel Frederik.
Maar net een maand vroeger was opgetreden als resident van Solo,
de man dié waarschijnlijk vader Winter's booze geest is geweest:
de heer R(ijck) van Prehu, resident aldaar van 19 Jan. 1818—4
Dec. 1819. Want op laatstgemelden datum «vertrok den lieer
Resident nevens Mevrouw van Prehn naar Sainarang", nadat van
den vorigen dag, 3 Dec., vermeld wordt: '/begaf zich de Resident
en Mevrouw Zijn fid. Echtgenote in de kriiton om van HH: HM:
de Keizer eu Keizerin mits hun Ed. vertrek afscheid te nemen. •—«

Dit was niet voor plezier. De resident, en met hem de trans-
lateur J. W. Winter, waren g e s c h o r s t in hun ambten betrekking.
Onder zware verdenking van afpersing van gelden aan Solo'sche
Hofgrooten door belofte van benoeming tot inlandsclie waardig-
heden , vertrok R. van Prehn als ex-resident uit Solo op 4 Dec.
1819, en vertrok J. W. Winter op 23 Jan. daarna als ex-trans-
lateur uit datzelfde Solo, beiden naar Sëmaraug opgeroepen , beiden
om Solo nooit van hun leven weer te zien; de zoon, C. F. Winter
Sr., viel daarmee vanzelf in het volle ambt zijns vaders, eu werd
om zijn uitstekende bekwaamheden bij Resolutie van 28 Juli
1825, u° 8 er als translateur officieel aangesteld.

Maar in dien tusschentijd waren — na de geheime Resoluties van
1 Febr., 11 Febr. en 3 Maart 1S20, welke drie men alle tegen-
woordig o. a. nog vinden kan te Leiden, legaat-Nahu.ys voornoemd,
il" 13 van Portefeuille 6 — op 5 December 1820 èn de oud-
resident èn de oud-trauslateur bij vonnis van het Hooggerechtshof,
zitting houdende te Sëmaraug, vervallen-verklaard van hun ambt,
beboet, gedwongen tot teruggaaf van genoten gelden, en ver-
b a n n e n b u i t e n J a v a met verbod om er ooit weer terug te
komen; de resident als hoofdaanlegger, de translateur als mede-
plichtige. En alleen aan J. W. Winter werd , als op Java geborene,
en zeker ook uit consideratie voor zijn voortreffelijken ZOOTI te
Solo, toch daarop toegestaan eerst te Soerabaja, toen te Sëmarang
te blijven, zelfs weer s i n d s 1 8 3 9 aldaar als officieel trauslateur.

Dit is de ware toedracht van wat, om begrijpelijke reden, in
het Tijdschr. v. Ned.-Indië van 1852 euphemistisch voorgesteld
wordt, zooals hierboven werd aangehaald.

Maar toch hadden R. van Prehn eu J. W. Winter samen in
1818 op Zondag 4 October, in hun qualiteit van hoogste autori-
teiten te Solo, iets gedaan waardoor zij op den voorgrond treden
in merkwaardige Javaansch-Mollandsehc stukken. Heiden hadden op

C<= V o l g r . VI . '-i'i
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dien dag de a u t h e n t i e k e c o d i f i c a t i e van il e Anggër Agëng,
van de Nawala P rad at a, en — hoewel dit niet meer strikt be-
wezen kan worden, daar de origineele legger, de'/baboii", onvind-
baar schijnt — van de Angg.T Sadasa, onderteekend , terwijl
zelfs het oflicieele llollandsche translaat jle/cr Wetboeken geheel
van J. 'W. \\ iuter's hand is. En wanneer later in deze Bijdragen
de oflicieele translaten dezer twee eerste AnggJr's, geheel onbekend
als ze nog zijn, zullen afgedrukt worden, zal het des te meer noodig
wezen, óók de merkwaardige «Beknopte Beschrijving van liet Hof
Sourokarto« van J. W. Winter's hand uit 1824 (1825?), te
Soerabaja samengesteld, in haar geheel te publieeeren. Dit mag ik
wel zeggen : dat het schrift en de oiulcrteekeniug van lis. n" 220
Kon. lnst. g e h e e l en a l o v e r e e n k o m e n niet het schrift en
de onderteekeniug "Getrauslateerd door mij. J. W. Winter, transl'//.
van de olficieele vertalingen dei babon's van de Auggër Agëng
en de Nawala Pradata, zooals ik die op 26 Mei 1S88 te Solo
mocht terugvinden.

Hoe echter J. W. Winter in Maart 1824 te Soerabaja kon
schrijven van zijn «Negentien Jarig aanwezen» te Solo, terwijl hij
volgens het Tijdschrift voor Ned. Ind. in 180G daar eerst kwam,
is minder goed te begrijpen; tenzij, wat wel aannemelijk is, door
hem gedacht is geworden aan zijn geheele verblijf in beide Vor-
stenlanden, eerst te Jogja, toen te Solo, waar hij van (op zijn
laatst) 1799—Jauuari 1820 geweest was, zoodat hij deze 20 jaren
ongeveer als 19 kan geteld hebben. Mag dit de verklaring hecten,
dan staat daardoor tevens vast dat Winter eerst in het voorjaar
van 1799 uit Sëmarang naar Jogja kan zijn gegaan als daar ter
plaatse benoemd translateur, korte maanden dus vóór de geboorte
van zijn beroemden zoon Carel Frederik aldaar, op 5 Juli.

Dat J. W. Winter, na het vonnis van 5 Dec. 1820, te Soera-
baja zich mocht vestigen, is zeker. In den "Almanak van Neder-
landsch Indië'/ — die in 1838 zijn naam veranderen zou in //Almanak
en Naamregister van Nederlaudsch Indië//, en in 1805 de//llegee-
rings-Almanak voor Ned. Indië// werd, gelijk hij in den Engelsclien
tijd //Java Annual Directory and Almanac" heette — voor de
jaren 1821 en 1822, kan weliswaar zijn naam niet gevonden worden.
Hij was feitelijk van Java verbannen, dus bestond er niet, officieel
ten minste; want waarschijnlijk hteft men hem oogluikend toege-
staan bij familie te Sëmarang intrek te blijven houden. Maar de
eerste gedeeltelijke rehabilitatie moet in 1S22 gebeurd zijn; want
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in den genoemden Almanak voor 1823 staat J. W. Winter
als wonende te Soerabaja, en blijft dat tot in dien voor 1831;
doch in dien van 1832 is hij woonachtig op zijn geboorteplaats
Sëmarang, alwaar hij, blijkens den Almanak voor 1810, op 31
Dec. 1839 overleed, '/als echtgenoot van Christina Henriette
Grande» (p. 283), zijn tweede vrouw zeker, stiefmoeder dus van
Carel Frederik te Solo.

Men ziet dat er heel wat afgaat van de bijster mooie voorstelling
in het Tijdschr. v. Ned. ïndië van 1852 alsof vader Winter in
181!) "te Samaraiig dezelfde betrekking verkreeg, welke hij te
Soerakarta tot dusverre vervuld had.« Integendeel; van 1820 in
den loop van 1822 bestaat er, officieel gesproken, geen ,1. W.
Winter op Java; men zwijgt hem dood; van omtrent midden
1822—midden 18*31 verrijst hij weer als ingezetene van Soerabaja,
zoodat het geheel in den haak is als hij op 1 Maart 1821- (1825?)
in ons handschrift »zig thans te So e r o b o i o bevindende'/ noemt.
Kerst in den loop van 1831 mag hij op zijn oude Sëmarang
terugkomen, en sterft er 31 Dec. 1839.

Is het dan geheel onwaar wat het Tijdschr. v. Ned. lndië zegt
over zijn trauslateurscliap later te Sëmarang? Neen! In d e n -
z e l f d e n A l m a n a k voor 1 8 4 0 waar op pag. 283 zijn dood
vermeld staat, wordt op pag. 42 als deel uitmakend van het Plaat-
selijk Personeel te Samarang ouder de levenden genoemd »J. VV.
Winter, Translateur voor de javaanschc taal»! Kn uit de vooraf-
gaande Almanakken blijkt dat van 1834—183S te Sëmarang
translateur voor de inlandsche talen was geweest D. P. Stekkinger,
zeker wel dezelfde die hiervóór genoemd werd als tolk te Jogjain
einde 1810, de opvolger dus wel van Winter in Jogja sinds 1806 !

Carel t'rederik Winter te Solo, de vermaarde Javanieus, in de
dertiger jaren al meer een man van invloed tevens geworden , heeft
dus in datzelfde 1839 de voldoening gesmaakt dat na t w i n t i g
l a n g e j a r e n zijn vade r t e n v o l l e g e r e h a b i l i t e e r d w e r d
toen die weer translateur voor liet .Javaanseh mocht worden te
Sëmaraug, evenals hij tot in 1819 te Solo geweest was. Doch kort
duurde maar deze vreugd: op den laatste» dag van dat jaar was
vader Winter dood

Dat ons handschrift afkomstig is van Nieolaus Engelhard , blijft
merkwaardig. Is het niet een geschenk geweest van vader Winter
aan zijn vroegere» hoogste» chef, den Gouverneur en Directeur
van Java's Noord-Oostkust? Van eind Juli 1801—24 i'ebr.
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1808 ' had Eugelharcl dit invloedrijke ambt te Sëinarang bekleed, om
toen door Daendels aan den dijk gezet te worden, wat de groote
veete werd tusschen beide mannen, en in 181(5 Kngelhard's bekend
«Overzigt enz.'/ tegen Daendels in Nederland deed verschijnen, als
strijdschrift tegen "Daendels' zijn lijvigen //Staat" van 1814. Docli
Engelhard, al liet hij zijn werk ook in Holland drukken , was zelf op
Java gebleveu, en wel te Batavia; in de «Java Annual Directory
and Almanac for 1816» wordt hij onder de inwoners van «Batavia
and its environs// vermeld als «Engelhard, N. landholder, Jac-
catra.« Bij liet herstel van het Nederlaudsch gezag over Indië
werd in <Ian. 1817 aan hem en .1. A. van Middelkoop door
Commissarissen-Generaal de eervolle opdracht gegeven de Molukken
uit handen der Engelschen over te nemen; een opdracht, waarvan
zij zicli echter minder goed kweten, zoodat beiden op 8 Oct. 1817
door scliout-bij-nacht Buijskes te Ambon ontslagen werden als zoo-
danig (zie hierover o. a Tijdschr v. Nêerl. Ind. 1840, I I , p.
345—349).

Engelhard ging toen weer terug naar zijn woonplaats, Batavia.
Daar is hij — blijkens de genoemde Almanakken — blijven wonen
tot in den loop van 1829, verhuisde toen naar Buitenzorg, en is
als ingezetene van Buitenzorg op 31 Mei 1831 te V\ eltevreden
overleden. Naast mij ligt op het oogenblik de doods-advertentie
(in de Opregte Haarlemmer?) waarbij zijn zuster, Mevrouw de
weduwe G. F. Servatius, geboren Engelhard — zij noemt zich

' Bij do nu volgende gegevens over Nieolaus Engelhard — in aanvulling
eenigszins van hot hoogst onvoldoende artikeltje in do Enoyolopacdie van
Ned. Indië voornoemd, die hcin zoowaar „Nieolaas" noemt. (I, p. 494, 1° kol.),
en „N. Engolhardt" (ib. p. 412, 2" kol.) — maak ik dankbaar gebruik van
moer dan een inlichting van anderen verkregen; prof. Heeres vestigde mijn
aandacht op de Almanakken; Dr. De Roo lichtte mij in dat Engelhard op
(i Maart (1801) tot Gouverneur van Java's Noord-Oostkust benoemd werd
en op ± 20 Juli daartoe naar Sëmarang vertrok — een paar inlichtingen
die zelf weer hem gegeven werden door Dr. Do Haan to Batavia —, en
schreef voor mij aan hot Genealogisch en Heraldisch Archief te Rijswijk,
waarvan de chef, de heer Vorsterman van Oyon, mij do hier volgende
doods-advertentie toezond; de hoer Bosboom eindelijk verschafte mij de
plaats uit het Tijdschr. v. Neêrl. Ind. van 1S4Ö. Den datum 24 Fobr. (1808)
toekende ik indertijd in do Vorstenlandon aan. Engelhard is ook do man die
zooveel Hindoejava.msche beelden van Oost-Java hoeft weggoslocpt, eerst
naar zijn Gouverneurs-tuin te SCmarang, daarna naar Batavia; oen deel dezer
beelden staat sinds 1820 te Leiden in hot Rijks-Museum van Oudheden, nl.
n°" 39, 48, 58, 82, 91, 120, alle van Singasari (Catalogus-Leemans, 1885).
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"G. F. Engelhard, Wed. Servatius» — uit Asseu 'ld '29 Nov.
1831, iiiededeoling doet dat haar "geliefde Broeder, de ITeer
N i e o l a u s E n g e l h a r d , Ridder van de Orde van den Neder-
landsehen Leeuw, oud geëligeerd l'ierste Raad en Directeur-generaal
van Neêrlansch Indië, zoo mede Gouverneur en Directeur van
Java's Noord-Oostkust, in den vroegen morgen van den 31""" Mei
j l . , aan de gevolgen van een zenuw-koorts, in den ouderdom van
69 jaren, te W e l t e v r e d e n , op het eiland J a v a , is overleden."

Te Batavia dus zal Engelhard in 1821 of IS25 het interessante
geschrift van J. W. Winter ontvangen hebben Is het gewaagd iets
verder te gaan? Zou Nieolaus Engelhard niet tiissehen 1820 en 1822
zijn invloed te Batavia hebben aangewend om Winter, die indertijd
onder zijn gezag had gestaan als translateur voor het Javaanseh
te Jogja (1801—1806) en Solo (1806—1S08), te sparen voor de
uitvoering van het vernietigend vonnis, op 5 Dec. 1820 door het
Hooggerechtshof te Sëmarang over hem en den oud-resident 11. van
Prehn geslagen? Kan aldus de "Beknopte beschrijving van liet
Hof S o u r o k a r t o » van 1 Maart 182-1 (1825?) n i e t e e n d a n k -
b e t u i g i n g zijn g e w e e s t van vader Winter aan zijn ouden
chef en blijvenden protector, Nieolaus Engelhard?

Dit is loutere conjectuur! zal men uitroepen. En toch is er
iets merkwaardigs nog, dat hieraan wel degelijk goede waarschijn-
lijkheid verleent. Van 1838—18U, d u s j u i s t in de p e r i o d e
d a t J. W. W i n t e r v o l l e d i g g e r e h a b i l i t e e r d werd t e
Sè'ma r a n g door er in 1839 weer aangesteld te worden als officieel
translateur voor het Javaanseh, was assistent-resident in datzelfde
Sëmarang een J. L. B. Kngelhard!

Anderen mogen nu beslissen of we bier te doen hebben met
een eigen zoon van den in 1831 overleden Nieolaus; anderen ook
hun konklusie trekken omtrent hetgeen hun meer of min waar-
schijnlijk dunkt. Voor mijzelven echter is ons handschrift n" 220,
daargelaten zijn belangrijken inhoud over Solo'sche toestanden,
een stuk dat zijn eigen intieme en merkwaardige geschiedenis
heeft, dubbel merkwaardig ook nog door Von Sehültz'zijn brutiial
plagiaat.

En kan er ten slotte iets naders gezegd over dezen plagiarins
zelven? Ook hier schieten de genoemde Almanakken te hulp. Voor
het eerst vindt men zijn naam in dien voor 1825 als F. E. Schultz,
wonende te Pëkalongan; dat dit onze letterroovende edelman is,
wordt nog duidelijker in den Almanak voor 1826, waar bij als
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F. K. von Schudt/., en ook wonende Ie Pckalougan voorkomt.
Doch in dat jaar 1826 moet hij verhuisd zijn naar Soerabaja, want
in dien voor 1827 wordt F. M Sehueltz hier ter plaatse als inwoner
vermeld. Heeft hij er vader Winter persoonlijk leeren kennen?
Den man dien hij later berooven zou? — Doch van 1828— 1830
is hij verdwenen, en nergens in de Almanakkeu te vinden. Maar
in dien voor 1831 is hij weer inwoner van Soerabaja als F. 10.
von Schultsz (sic!), en blijft dat; alleen zijn adellijke titel treedt
duidelijker te voorschijn, immers in dien voor 1834' heet hij F. K.
von 11. von Schueltz,en in dien voor 1833 en 183<i zoowaar voluit:

«Schudt/., Ferdinand Kdtiard von Reichcnbach von».

Maar in de Almanakken voor 18o7—1839 verdwijnt hij weer.
lu dien voor 1810 — waarin èu Winter's translaleurschap en
Winter's dood staat — is hij echter, gelijk vroeger, te Soerabaja
woonachtig. In dat jaar moet hij evenwel zich tijdelijk te
Ualavia hebben gevestigd, want in dien voor 1811 is alleen een
Ferdinand Schuit/, daar te vinden. Dan komt hij in den loop van
1841 weer terug te Soerabaja, blijft er tot in 1847; vestigt zieli
in dat jaar in de residentie ltembang en s t e r f t in de a f dee l i ng
Tooban op 18 Juli 184-8 als «Ferdinand Kduard von Reiehen-
bach von Schudt/.» (Almanak voor 1819, p. 407).

Zijn plagiaat is dus van vóór midden 1848. Kan de tijd van lis.
n° 131 iets nader bepaald worden? In 1840, korte maanden na
Winter's sterven, moet Von Schuit/, een jaar omtrent in Iktavia
zich zijn gaan vestigen! Heeft hij t o e n in 1840 of 184-1 niet
zijn kopie gemaakt daar ter plaatse? Kan daarbij Jhr. Mr. R. M. G.
van Alphen, tocnmaals óók te 'Batavia woonachtig blijkens dien
eigen Almanak voor 1811, onschuldig de aanleiding zijn geweest,
door misschien aan Von Schültz het handschrift van den pasge-
storven Winter ter lezing te hebben afgestaan ?

Ook hierin ligt een zoodanige wonderlijke coïncidentie van
familie-namen en feiten dat men sterk gaat vermoeden d e n
g a n s e n e n d r a a d in handen te hebben gekregen van dezen, nu
ontdekten, schaamteloozen letterroof.
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