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Haarlem, 1913
In het Leidse Academiegebouw op het Rapenburg, te midden
van de eerbiedwaardige koppen van Nederlandse geleerden
uit het verleden, is een bijzonder beeld te vinden, vervaardigd door beeldhouwer Aart Schonk, van een zelfverzekerde
Javaan in traditionele kledij. Het stelt Hoesein Djajadiningrat
(1886-1960) voor, en het werd in 2014 onthuld door de toenmalige Indonesische vicepresident Boediono en de Leidse rector
magnificus Carel Stolker.
In Nederland is Djajadiningrat vrijwel onbekend, maar
in Indonesië en Leiden is hij niet vergeten. Hij was namelijk
de eerste Indonesiër die aan de Leidse universiteit zijn proefschrift verdedigde.
Een regentenzoon
Radèn Mas Hoesein Djajadiningrat (zijn naam wordt ook wel
gespeld als Husein Jayadiningrat) werd op 8 december 1886
geboren in Kramatwatu, een subdistrict van Serang in de residentie Banten in het toenmalige Nederlands-Indië. Hij was
een priyayi: hij behoorde tot de Javaanse adellijke elite. Zijn
vader was de regent van Serang. Hoesein kreeg een Europe
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se opvoeding. Ten gevolge van de ‘ethische’ politiek van die
dagen werd Javanen van adellijke komaf aan het begin van de
twintigste eeuw geleidelijk meer toegang geboden tot westers
onderwijs, wat de Nederlanders zagen als een manier om de
autonomie van de inheemse bevolking op den duur te vergroten. In 1901 legde koningin Wilhelmina in haar troonrede de
nadruk op de ‘zedelijke roeping’ van de Nederlanders ten aanzien van de Javanen. In de praktijk bleef de strikte scheiding
tussen ‘Europees’ en ‘inheems’ echter gehandhaafd.
Tekenend in dit opzicht is een anekdote over Hoeseins
broer Achmad, die was voorbestemd om zijn vader als regent
op te volgen. Hij werd omstreeks 1890 op voorspraak van de
bekende arabist Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936), die
kolonel Van Heutsz als adviseur terzijde stond in diens poging
om het sultanaat Atjeh te onderwerpen, toegelaten tot de Europese Lagere School in Batavia. Dat kon alleen als Achmad
zich uitgaf voor een Indo-Europeaan (iemand van gemengde afkomst); de hoofdonderwijzer wilde niet dat bekend zou
worden dat er een ‘inlander’ bij hem op school zat. Achmad
noemde zichzelf zodoende Willem van Bantam. Toen hij na
het behalen van zijn diploma toelatingsexamen deed voor de
hbs en zijn Javaanse naam geopenbaard werd, keerden zijn
Europese vrienden zich van hem af.
Leidse successen
Net als zijn broer kreeg Hoesein de kans om verder te studeren. Op voorspraak van Snouck Hungronje werd ook hij toegelaten tot de hbs in Serang, waar hij in juni 1904 zijn diploma
behaalde. Al eerder had Snouck aan Hoeseins vader geschreven dat het volgens hem ‘de moeite waard zou zijn’ om zijn
zoon in Nederland ‘in de een of andere faculteit te laten studeeren’. Diezelfde maand nog vertrok Hoesein naar Nederland. Hij vestigde zich in Leiden, waar hij als ‘extraneus’ een
jaar lang werd bijgespijkerd. In juni 1905 behaalde hij zijn diploma. Dat stelde hem in staat om zijn studie Oosterse talen
aan de Leidse universiteit te beginnen. Die studiekeuze was
niet toevallig. Hoesein geloofde dat ‘een der middelen om het
geestelijk leven van een volk tot hooger peil te brengen is, dat
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men het belang doet stellen in de producten van eigen geest’.
Door zijn eigen talen en culturen te bestuderen, wilde Hoesein
een bijdrage leveren aan de door hem gewenste verheffing van
de Javaan ‘op den grondslag van zijn eigen geestelijk leven’. De
Javaan moest Javaans blijven. Later zou hij opmerken: ‘Stopt
ge hem alleen vol met Westersche geleerdheid, dan wordt hij
een tusschending, noch visch noch vleesch.’
Hoesein volgde onder meer colleges bij Snouck Hurgronje,
die in 1906 uit Indië was teruggekeerd en hoogleraar Arabisch
aan de Leidse universiteit was geworden. In 1908 slaagde Hoesein cum laude voor het kandidaatsexamen in de ‘taal- en letterkunde van de Oost-Indischen archipel’. Hij was ook actief
in het studentenleven. Zo was hij redacteur van de studenten
almanak, secretaris en vervolgens voorzitter van de Indische
Vereeniging en Quaestor Collegii van het Leidsch Studenten
Corps.
In 1909 werd hij benoemd tot lid van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (kitlv). Datzelfde jaar
verwierf Hoesein een gouden erepenning van de Leidse universiteit voor zijn ingezonden antwoord op een prijsvraag,
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Hoesein Djajadiningrat (uiterst rechts) bij de clubdies van zijn dispuut.
Leiden, 1909
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 etiteld: ‘Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Verg
vatte Gegevens over de Geschiedenis van het Soeltanaat van
Atjeh’. Op 20 september 1909 werd het ereteken hem in het
Groot Auditorium van de universiteit uitgereikt. Bij die gelegenheid sprak de rector magnificus, J.C. Kluyver, de volgende
woorden: ‘Gij zijt de eerste ingeborene van een onzer koloniën, die, in het moederland [is] gekomen, om u de beschaving
van Nederland eigen te maken.’ Dat hij nu bekroond werd,
toonde volgens Kluyver aan dat Hoesein op gelijke hoogte
stond met de Nederlandse studenten. Daarop volgden ‘warme
toejuichingen’, aldus het Algemeen Handelsblad.
Iets meer dan een jaar later, in oktober 1910, slaagde Hoesein voor zijn doctoraalexamen – wederom cum laude. Begin
1911 verscheen de uitgewerkte, ruim zeventig pagina’s tellende versie van zijn bekroonde verhandeling in de Bijdragen tot
de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Het was
een prestigieuze publicatie, waarmee hij zichzelf als wetenschapper op de kaart zette.
Een Javaan aan de academie
Op zaterdag 3 mei 1913 verdedigde Hoesein in het Leidse Academiegebouw als eerste Indonesiër in Nederland zijn dissertatie. Die mijlpaal werd in tal van dagbladen gememoreerd.
De promovendus werd bevorderd tot ‘doctor in de taal- en
letterkunde van de Indischen archipel’. Hij droeg zijn proefschrift op aan zijn overleden ouders en aan zijn oudste broer
Achmad, de regent van Serang. In zijn voorwoord bedankte hij
zijn ‘hooggeschatte promotor’ Snouck, die hem sinds zijn kinderjaren had aangemoedigd.
Hoeseins proefschrift handelt over de Sadjarah Bantĕn (‘geschiedenis [sejarah] van Banten/Bantam’). Zelf karakteriseert
de promovendus dit werk als ‘de oudste ons bekende Javaansche kroniek en ze bevat, al handelt ze natuurlijk grootendeels
over de locale geschiedenis van Bantĕn, ook overleveringen
omtrent de oudere geschiedenis en het tijdperk van het Mohammedaansch worden van Java, die soms afwijken van wat
daaromtrent in andere kronieken te vinden is’. De vroegste
versie was afkomstig uit de tweede helft van de zeventiende
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Professoren bij de opening van de Rechtshogeschool te Batavia. Djajadiningrat zit
op de eerste rij als eerst van links, 1924

eeuw, maar er was geen enkel volledig exemplaar van bewaard
gebleven. Door een tiental incomplete afschriften te vergelijken kon Djajadiningrat een reconstructie van de kroniek maken. Bovendien plaatste hij deze in zijn historische context en
vergeleek hij de inhoud met Portugese en Nederlandse historische bronnen en met andere Javaanse kronieken.
Djajadiningrats dissertatie maakte indruk. Niet voor niets
werd er het predicaat ‘cum laude’ aan toegekend. Een van de
leden van de promotiecommissie was de gezaghebbende, bijna
tachtig jaar oude, Leidse oriëntalist Hendrik Kern. In De Gids
roemde hij het ‘voortreffelijke’ werk uitvoerig. Dat nu voor het
eerst een Javaan van hogen huize de doctorstitel had verworven, en dan ook nog op ‘de meest eervolle wijze’, verdiende
volgens Kern ieders aandacht, en hij voegde daaraan toe: ‘Niet
alleen daarom echter verdient deze dissertatie ten volle onze
belangstelling, maar ook om hare innerlijke waarde.’

Naar Indië en Indonesië
Zeven dagen na zijn verdediging, op 10 mei 1913, reisde Hoesein aan boord van het stoomschip Vondel van Amsterdam
naar Batavia. De jaren daarna zou hij zich als wetenschapper
bewijzen. Hij bleef onderzoek doen en werd in 1924 benoemd
tot hoogleraar aan de Rechtshogeschool van Batavia.
In 1935 werd Djajadiningrat lid van de Raad van Indië; in die
hoedanigheid adviseerde hij de gouverneur-generaal. Na de Japanse inval werd hij hoofd van het departement voor religieuze
zaken en speelde hij een rol in de totstandkoming van de Indonesische onafhankelijkheid. In 1948 woonde hij de kroning
bij van koningin Juliana in Amsterdam. Inmiddels waren de
Nederlanders begonnen om met geweld hun macht in de voormalige kolonie te herstellen. De ‘Politionele Acties’ bleken een
verhulde benaming voor een bloedige dekolonisatieoorlog.
Dat Djajadiningrat de Indonesische zaak was toegedaan, blijkt
ook uit zijn aanwezigheid bij de Ronde Tafel Conferentie in
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Ook anderen lieten zich er positief over uit. In het tijdschrift
Onze Eeuw loofde de oud-knil-officier en oud-politicus Egbert
Broer Kielstra het proefschrift. Niet alleen was het volgens hem
in uitstekend Nederlands geschreven, het was ook volledig en
nauwkeurig: ‘Men krijgt hieruit den indruk dat den Bantamschen edelman geen moeite te veel is geweest om zijn papieren kind op de best mogelijke wijze te verzorgen.’ Ten slotte
getuigde het van belezenheid, scherpzinnigheid en ‘hoogen
wetenschappelijken zin’. Kielstra concludeerde: ‘Wanneer er
nog iemand mocht zijn, die twijfelt aan de mogelijkheid dat
een inboorling van Ned.-Indië zich kan verheffen tot een hooge
plaats in de Europeesche wetenschappelijke wereld, dan zou
men, dunkt mij, kunnen volstaan met zoodanigen twijfelaar
deze dissertatie voor te leggen.’ Hij hoopte dat velen Hoeseins
voorbeeld zouden volgen.
Dat er nu een Javaan van goede komaf tot doctor was bevorderd, en dan ook nog eens aan de oudste universiteit van Nederland, werd gezien als een bewijs dat de ethische politiek van
de Nederlanders in de kolonie – gericht op de verheffing van de
Javaan – zijn vruchten afwierp. Dat stemde tot optimisme.
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1949 in Den Haag, in verband met de soevereiniteitsoverdracht
aan Indonesië. In 1952 werd hij aangesteld als hoogleraar Islamstudies en Arabisch aan de nieuwe Universitas Indonesia
in Depok.
Ook in persoonlijk opzicht ging het hem voor de wind. In
1921 trouwde hij met de zestien jaar jongere prinses Partini
(1902-1998), die was opgegroeid aan het hof van Solo, met wie
hij zes kinderen kreeg. Zij geniet bekendheid vanwege haar
(Nederlandstalige!) roman Widijawati (1948), die ze schreef onder het pseudoniem Arti Purbani. In haar herinneringen beschreef Partini Hoesein als een aardige, geduldige en attente
man, al had ze in het begin moeite met zijn stiptheid; hij was
een ‘man van de klok’. Hoesein was altijd aan het lezen en verdiept in zijn studie. Op 12 november 1960, bijna vijftig jaar na
zijn promotie, overleed de eerste Indonesische Leidse doctor
op drieënzeventigjarige leeftijd in Jakarta.
Besluit
In 2015 werd Djajadiningrat door de Indonesische president
Joko Widodo postuum geëerd met een belangrijke onderscheiding, de Bintang Budaya Parama Dharma, vanwege zijn verdiensten voor en als pionier van de Indonesische wetenschap.
In Leiden is hij evenmin vergeten. In 2020, ter gelegenheid
van de vijfenzeventigjarige onafhankelijkheid van Indonesië,
werd er door Minerva-alumni een inzamelingsactie gehouden
om een biografie van Djajadiningrat te laten schrijven. De historici Tom van den Berge en Marieke Bloembergen – allebei
verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
Volkenkunde – tekenden daarvoor. Die biografie zal het uitgebreide levensverhaal vertellen van Hoesein Djajadiningrat, die
geëerd wordt met het fiere beeldje in het Academiegebouw.
Toen Djajadiningrat in 1913 cum laude promoveerde, werd
dat door veel Nederlanders gezien als iets verbazingwekkends.
In het koloniale denken van die dagen werden Javanen immers
vaak als minder slim, ambitieus en ontwikkeld voorgesteld; zij
hadden de hulp van Nederland nodig, was de gedachte. Met
zijn proefschrift liet hij zien dat ook een Javaan tot grote wetenschappelijke prestaties in staat was. Djajadiningrat heeft

de weg gebaand voor de vele Indonesiërs die na hem voor hun
studie naar Leiden zouden komen. Dat zij nog altijd het voor
velen onbetaalbare ‘hoge instellingstarief’ moeten betalen,
is – met het oog op het Nederlandse koloniale verleden – onrechtvaardig. Djajadiningrats proefschrift laat zien hoe belangrijk het is om op een gelijkwaardige basis met Indonesiërs
samen te werken.
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