Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) keldergraf 168B, vak B
Arabist, islamoloog, antropoloog, avonturier, maar ook ‘undercover agent avant la lettre’
Personalia
Geboren: 8 februari 1857 te Oosterhout
Zoon van: Jacob Julianus Snouck Hurgronje en Anna Maria de Visser
Huwelijken: op Java: met Sankana in 1890 en met Siti Sadijah in 1898
in Nederland: met Ida Maria Oort op 8 juli 1910 te Zutphen
Overleden: 26 juni 1936 te Leiden
Begraven: 29 juni 1936
Samenvatting
Christiaan Snouck Hurgronje is in het Brabantse Oosterhout geboren. In 1874 begint
hij te Leiden een studie theologie. Na zijn kandidaatsexamen gaat hij verder in de
semitische talen en bekwaamt zich vooral in het Arabisch. In 1880, pas 23 jaar oud,
promoveert hij cum laude. Zijn dissertatie is getiteld ‘Het Mekkaanse feest’.
Daarna gaat hij zich nog verder bekwamen in het Arabisch en weet hij de taal, de
cultuur en het geloof goed te doorgronden. In 1881 wordt hij in Leiden leraar aan de
gemeentelijke instelling, die de opleiding van Oostindische ambtenaren verzorgt.
In de studie van het Arabisch gaat Snouck Hurgronje van meet af aan zijn eigen
weg. Het gaat hem vooral om de taal van de islam. Hij leert Atjehs, Maleis, Javaans
en nog een aantal andere talen en dialecten.
Snouck Hurgronje richt zich op de studie van
de islam, in het bijzonder de moslimse wetgeving.
Met zijn artikelen over de grondslagen en inhoud
van deze wetten heeft Snouck Hurgronje baanbrekend werk verricht. Mede hierdoor is hij een
van de grondleggers van de hedendaagse internationale islamwetenschap.
Snouck Hurgronje wil graag naar Mekka. In
1884 zet hij in Djedda voet op Arabische bodem.
In Djedda is hij te gast op het Nederlands
consulaat en vandaaruit wil hij naar Mekka op
bedevaart gaan. Het is zijn bedoeling om het
streekdialect zo snel mogelijk te beheersen.
Snouck Hurgronje laat zich ook besnijden, neemt
de Arabische naam Abd al-Ghaffar aan en wordt
moslim, want alleen als moslim krijg je toegang tot
Snouck Hurgronje in oosterse
de hadj, de Islamitische bedevaart.
dracht (1885)

Het lukt hem om contacten binnen de moslimwereld op te bouwen, met Arabische
geleerden en hoogwaardigheidsbekleders. Hij weet aan informatie te komen die
geen enkele andere westerling zou kunnen krijgen. Hij is klaar voor de pelgrimstocht.
Hij reist naar Mekka en verblijft daar ongeveer een half jaar, maar dan slaat het
noodlot toe. Bij een affaire rond een gedenksteen met Aramese inscripties komt
Snouck Hurgronje op een gegeven moment onder verdenking van diefstal te staan
en daarmee is zijn positie onhoudbaar geworden. Hij moet het land verlaten met
achterlating van al zijn foto's en aantekeningen. Gelukkig worden deze gered en zijn
ze hem later nagezonden. Het zijn de eerste foto’s ooit gemaakt in Mekka.
Na terugkeer in Nederland begint Snouck Hurgronje aan een boek met vele merendeels zelf gemaakte - foto’s over zijn verblijf in Djedda en Mekka. Hiermee
verwerft hij grote bekendheid. In 1887 wordt hij aan de Rijksuniversiteit Leiden lector
met de leeropdracht ‘Instellingen van de Islam’. Ondertussen bereidt hij zich voor op
een volgende verre reis. Snouck Hurgronje vertrekt in 1889 naar Nederlands-Indië,
met als uiteindelijke bestemming Atjeh.
Daar is het al enige jaren zeer onrustig. Sinds 1873 is Nederland in oorlog met de
'opstandige' Atjehers. In mei 1892 dient Snouck een verslag in over zijn verblijf in
Atjeh, dat als uitgangspunt dient voor zijn tweedelig werk 'De Atjehers'. In 1896 wordt
hij aangesteld als adviseur van militair gouverneur Van Heutsz. In deze functie is
Snouck Hurgronje jarenlang van grote waarde voor Nederland, totdat onenigheid met
Van Heutsz een langer verblijf in Nederlands-Indië onmogelijk maakt en hij in 1906
‘verbitterd’ weer voet op Nederlandse bodem zet.
Snouck Hurgronjes terugkeer wordt door
de Leidse universiteit aangegrepen om hem
te benoemen tot hoogleraar Arabisch. Daarnaast blijft hij adviseur voor Indische Zaken.
Hij gaat wonen aan de Witte Singel en trouwt
in 1910 met Ida Maria Oort. Zij krijgen een
dochter (Christien) en verhuizen in 1919 naar
Rapenburg 61, een statig herenhuis met 18de eeuwse gevel met balkon. In dit pand
worden ook vergaderingen gehouden en
colleges gegeven. In 1927 wordt Snouck
Hurgronje zeventig jaar en treedt hij af als
hoogleraar. Daarna richt hij samen met zijn
opvolger prof. dr. A.J. Wensinck, het Oosters
Hoogleraar Snouck Hurgronje (ca. 1925)
Instituut op.
Op bijna tachtigjarige leeftijd overlijdt hij in zijn huis aan het Rapenburg. Na zijn
overlijden wordt de gehele collectie van het Oosters Instituut, met inbegrip van de
uitgebreide bibliotheek, in zijn woonhuis aan het Rapenburg 61 ondergebracht.
Dit huis staat sindsdien bekend als het Snouck Hurgronjehuis, waar sinds zijn
overlijden het Leids Universiteits Fonds ruim tachtig jaar gehuisvest is geweest.
Momenteel (2019) is het Instituut voor de Nederlandse Taal er in gevestigd. Leiden
heeft in de Professorenwijk een Snouck Hurgronjestraat.

Volledige versie
Ouderlijk gezin
Dominee. Jacob Julianus Snouck Hurgronje (1812-1870), de vader van Christiaan,
trouwt in 1837 met Adriana Magdalena van Adrichem (1813-1854) en krijgt met haar
zes kinderen: drie jongens en drie meisjes. In 1848 krijgt hij een buitenechtelijke
verhouding met de dochter van een collega, Anna Maria de Visser (1820-1892). Uit
deze relatie wordt op 4 december 1840 Jacqueline Julie te Mechelen geboren.
Wegens deze affaire wordt de dominee uit het ambt gezet, waarna hij uiteindelijk met
Anna in Oosterhout terecht komt.
Na het overlijden van Adriana, op
23 oktober 1854, trouwt Jacob met
Anna Maria de Visser op 31 januari
1855 in Terheijden. Op 19 februari
1855 wordt dochter Christina Anna
Catharina geboren (zij overlijdt na
één jaar en 12 dagen) en op 8
februari 1857 Christiaan. Ongeveer
tweeënhalf jaar later, op 3 september 1859 wordt dochter Anna
Catharina geboren. Christiaan heeft
dus drie zussen, drie halfzussen en
drie halfbroers. Hij verliest zijn vader
als hij nog maar dertien jaar is.
Vader Jacob Julianus

Geboorteakte Christiaan Snouck Hurgronje

Moeder Anna de Visser

Opleiding en promotie
Christiaan bezoekt de HBS in Breda en doet daarnaast - om tot de universiteit
toegelaten te kunnen worden - staatsexamen Grieks en Latijn. Op 18 september
1874 schrijft hij zich aan de universiteit te Leiden in als student in de theologie.
Waarschijnlijk is het zijn bedoeling om net als zijn vader dominee te worden, maar
het zou heel anders verlopen.
Hij haalt nog wel in 1878 zijn kandidaatsexamen in
de theologie, maar is dan al overgestapt naar de
semitische letteren, waarin hij ook in 1878 zijn
kandidaats haalt en een jaar later zijn doctoraalexamen. Hij studeert af bij zijn leermeester Michaël
Jan de Goeje, die hem adviseert als onderwerp van
zijn proefschrift De Israëlieten te Mekka, een boek uit
1864 van De Goeje’s leermeester Dozy (zowel De
Goeje als Dozy zijn ook op Groenesteeg begraven).
Dozy had in zijn boek onder meer geprobeerd aan
te tonen dat de hadj, de heilige bedevaart naar
Mekka, een joodse oorsprong had. Aanvankelijk
moppert Christiaan over dit onderwerp, maar uiteindelijk vindt hij zijn draai en voltooit hij zijn dissertatie
De student Snouck Hurgronje
verbazingwekkend snel.
Op 24 november 1880 promoveert hij bij De Goeje op het proefschrift Het
Mekkaansche feest. In deze op Arabische bronnen gebaseerde studie toont hij aan
dat de hadj niets met het jodendom te maken heeft, maar een continuering is van
een heidens Arabisch ritueel.
Eerste baan
Aansluitend aan zijn promotie studeert Snouck Hurgronje enige tijd in Straatsburg bij
de Duitse semitist Nöldeke, een collega en vriend van De Goeje. Als Christiaan in
augustus 1881 uit Straatsburg terugkomt naar Leiden, kan hij daar een baan krijgen
bij de gemeentelijke Leidse instelling tot opleiding van Indische bestuursambtenaren.
Hij gaat lesgeven in ‘de godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken van
Nederlands-Indië’, voor een salaris van 2.000 gulden per jaar.
Over deze betrekking zegt Snouck Hurgronje zelf het volgende. “Aan de werkzaamheden van mijne betrekking ben ik de twee verloopen maanden allengs gewend
en ofschoon de gebondenheid aan bepaalde onderwerpen eene minder aantrekkelijke zijde van mijn ambt uitmaakt, geloof ik toch op den duur nuttig te kunnen zijn
door het inzicht van enkelen althans in de islam, waarmee ze in Indië zoo telkens in
aanraking zullen komen, te verhelderen. Het speciaal Indische gedeelte moest ik
natuurlijk voor een groot deel ook voor mijzelf eerst beginnen te bewerken; eene
ongezochte aanleiding voor mij tot nauwkeuriger studie van de geschiedenis onzer
koloniën en harer bewoners, dan waartoe ik anders waarschijnlijk gekomen zou zijn”.
Het is een eerste begin van een band met de Nederlandse koloniën die tot zijn
dood zal duren. Snoucks razendsnelle metamorfose van klassiek geschoolde arabist

naar moderne islamoloog blijkt al uit een artikel van 1883, waarin hij wijst op het
belang van het Arabisch in het inlandse religieuze onderwijs op Sumatra. Hij geeft
ook aan dat men zich niet moet laten misleiden door ogenschijnlijke onderwerping
van de inlanders aan de Nederlanders, want ‘de lont kan ieder moment in het kruitvat
gestoken worden’.
In 1883 komt Christiaan voor eerst in aanraking met
een ‘echte’ Arabier, de boekhandelaar Amin ibn Hasan alMadani. In september komt deze naar het internationale
Oriëntalistencongres in Leiden en doet daarvan verslag in
een Caireense krant. Snouck Hurgronje vertaalt het
verslag in het Nederlands, laat door de bekende Leidse
fotograaf Goedeljee een portret maken van de exotische
Arabier en geeft het geheel bij Brill uit als Het Leidse
Oriëntalistencongres. Herinneringen van een Arabisch
congreslid. De kans is groot dat Christiaan door deze
ontmoeting ervan overtuigd raakt dat de islam alleen maar
in zijn natuurlijke omgeving goed bestudeerd kan worden.
Portret van Amin ibn Hasan
al-Madani (1883)

Naar Arabië
Binnen een jaar na zijn ontmoeting met Amin ibn Hasan al-Madani gaat Snouck
Hurgronje zelf naar het Arabisch schiereiland. In Djedda, de toevoerhaven van
islamitische pelgrims naar Mekka, beschikt Nederland sinds 1872 over een consulaat. In het voorjaar van 1884 is de consul-generaal, de heer J.A. (Johan) Kruyt, op
verlof in Nederland, waar hij spreekt met Christiaan Snouck Hurgronje. Als resultaat
van dit gesprek wordt geconcludeerd dat de hadj een gevaar is voor de Nederlandse
koloniën. De moslims uit de hele wereld krijgen daar de mogelijkheid elkaar te
ontmoeten en politiek te beïnvloeden met ideeën die zich slecht verdragen met het
kolonialisme.
Kruyt raadt de Nederlandse regering aan de islamkenner Snouck Hurgronje de
pelgrims te laten volgen en daarover te rapporteren. De regering gaat akkoord en
Christiaan heeft zelf ook uit wetenschappelijk oogpunt het verlangen om naar Mekka
te gaan. Hij krijgt 1500 gulden mee en vergezeld door Kruyt arriveert Christiaan op
28 augustus 1884 in Djedda en neemt zijn intrek in het consulaat.
Om als Europeaan in Mekka te komen moet men zich òf vermommen als moslim,
een risicovolle onderneming, òf de officiële weg volgen door zich te bekeren. Snouck
Hurgronje besluit het laatste te doen. Begrijpelijkerwijs neemt hij slechts een enkeling
in vertrouwen. Een ervan is zijn leermeester De Goeje, die in een brief van 12
december 1884 geschrokken reageert en hem wijst op de mogelijke gevolgen:
“[…] laat toch in vredesnaam alle gedachten aan een izhar al-islam (uiterlijk vertoon
van de islam) varen. Geheim blijven zou het niet kunnen. Daar zou ’t Uwen toestand
bederven, want Ge zoudt er in ’t Oosten nimmer op kunnen terugkomen. En hier zou
het in de oogen van velen een gruwel zijn en met vrucht tegen U bij de Regeering
kunnen gebruikt worden.”

De exacte datum van zijn bekering is niet bekend, maar op Nieuwjaarsdag 1885
verlaat Snouck Hurgronje het consulaat en betrekt een woning in de stad. Op 5
januari noteert hij in zijn dagboek een bezoek aan de barbier en op 18 januari brengt
hij als moslim met de naam Abd al-Ghaffar (dienaar van de Vergevingsgezinde God)
een bezoek aan de Turkse gouverneur van West-Arabië, waarmee hij zijn plannen
bespreekt om naar Mekka te gaan. De gouverneur zegt hem zijn gastvrijheid toe en
daarmee ligt de weg naar Mekka open. Zijn nieuwe identiteit verschaft hem het
vertrouwen van de moslims.
Snouck Hurgronje wordt daarmee een man met twee gezichten: voor de Nederlanders is hij de islamdeskundige in dienst van het koloniale gezag en voor zijn vele
moslimvrienden behartigt hij hun belangen bij zijn Nederlandse superieuren. Snoucks
aandacht gaat vooral uit naar de moslims uit Nederlands-Indië; dat is de opdracht die
hij van de Nederlandse regering heeft meegekregen.
In Mekka
Op 22 februari 1885 arriveert Christiaan in Mekka. Gedurende bijna een half jaar
maakt hij het Mekkaanse leven mee zoals het zich afspeelt buiten de hectische
periode van de hadj. Gekleed in oosterse dracht neemt hij als Europeaan deel aan
alle aspecten van het openbare leven. Het meer intieme leven en de wereld van de
Mekkaanse vrouwen leert hij kennen door een verbintenis met een slavin. Hij is de
eerste westerling die foto’s maakt van het leven in Mekka.1

Zicht op Mekka met in het midden de Kaäba, het zwarte kubusvormige heiligdom
(foto: Abd al-Ghaffar, arts te Mekka)

In politiek opzicht doet Snouck Hurgronje in Arabië inzichten op waar hij zijn hele
leven op voortborduurt. Zijn belangrijkste stelling is dat men niet alle moslims over
één kam moet scheren. Hij stelt vast dat voor de meeste ‘gewone’ uit NederlandsIndië afkomstige pelgrims hun verblijf in Mekka nauwelijks invloed heeft op hun
Een aantal van deze foto’s zijn in 2019 geveild bij geveild bij Sotheby’s in Londen. Ze brachten
212.500 pond op, bijna een kwart miljoen euro’s. Het betreft twee fotoalbums: ‘Bilder Atlas zu Mekka’
en ‘Bilder aus Mekka’.
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verdere denken. Heel anders ligt het bij de meer ontwikkelde moslimgeleerden die de
bedevaart aangrijpen om wat langer in Mekka te blijven, soms voorgoed. Zij vormen
ook de kern van het moslim-activisme en kiemen van verzet tegen het Nederlands
kolonialisme lopen via deze pelgrims.
Snouck Hurgronje wordt in Mekka ondergedompeld in een milieu van conservatieve islamitische schriftgeleerden, die zich voornamelijk bezighouden met het
formuleren van gedragsregels. Hij vindt het een nogal bekrompen milieu en heeft er
niet veel waardering voor.
Snouck Hurgronje moet Mekka verlaten
Snouck Hurgronjes verblijf in Mekka wordt echter wreed verstoord. In augustus 1885,
kort voor het begin van het pelgrimsseizoen, krijgt hij plotseling het consigne om
binnen enkele uren Mekka te verlaten. Hij kan slechts enkele spullen meenemen en
moet al zijn foto’s en aantekeningen achterlaten. Gelukkig worden deze gered en zijn
ze hem later nagezonden.
De reden van deze rigoureuze maatregel is dat Snouck Hurgronje ongewild
betrokken raakt bij een internationale rel over het stelen van een zeer oude gedenksteen met Aramese inscripties. Deze affaire staat hieronder beschreven in een apart
kader.
De affaire rond de gedenksteen van Tayma
De Franse geograaf Charles Huber wordt begin 1885 door Bedoeïenen in een
woestijn ver buiten Mekka vermoord en zijn handen worden afgehakt. Op het
moment dat Snouck Hurgronje in Mekka aankomt is dit net een maand daarvoor
gebeurd. Deze moord roept vragen op: waarom is de Fransman vermoord en wat is
de betekenis van de afgehakte handen? Heeft Huber stiekem Mekka bezocht en wat
deed hij in de woestijn.
Huber heeft toevallig in het kleine plaatsje Tayma, 700 km ten noorden van
Djedda, een bijzondere opstaande steen, een stèle, met allerlei inscripties ontdekt.
De steen wordt gebruikt als drempel in een hutje van een herder. Hij vermoedt dat
het een oude en belangrijke steen is en koopt deze voor een klein prijsje. Wel
realiseert hij zich dat hij de steen niet zo maar mee kan nemen naar Djedda en
verstopt deze in de oasestad Hail.
Terug in Djedda ontmoet hij daar de Duitse archeoloog Julius Euting en samen
reizen zij terug naar Hail. Euting vermoedt dat het inderdaad een waardevolle steen
is. Ze leggen een stuk papier over de steen en maken een afdruk, die Euting naar
Theodor Nöldeke stuurt, een Duitse specialist in oude Arabische talen.
Nöldeke herkent de tekens onmiddellijk als Aramees, bevestigt dat het een oudheidkundig topstuk is en publiceert een vertaling in een wetenschappelijk tijdschrift.
Dit wekt de indruk dat Euting en Nöldeke de steen hebben ontdekt en de werkelijke ontdekker, Huber, wordt niet genoemd. De Fransen zijn ziedend over de publicatie en willen als eerste de steen onderzoeken, want zij beschouwen zichzelf als de
eigenaar. In juni 1884 dragen ze Huber op om de stèle zo snel mogelijk naar
Frankrijk te halen om in het Louvre tentoon te stellen. Maar zover komt het niet, want

kort daarna is Huber dood en de steen zoek; dit verhaal doet de ronde in Djedda.
Ook Snouck Hurgronje hoort er van en beseft dat deze zaak voor hem gevaarlijk
kan worden. Hij heeft immers bij Nöldeke gestudeerd en via hem ook Euting ontmoet.
Snouck Hurgronje schrijft een brief naar het Franse consulaat, waarin hij aangeeft
weliswaar Euting en Nöldeke te kennen, maar geen enkele rol te spelen in de affaire
met de steen.
De Fransen hebben de Algerijn Si Aziz ibn
al Haddad ingeschakeld om de steen op te
sporen. Si Aziz en Snouck Hurgronje kennen
elkaar uit Djedda en Si Aziz vraagt Snouck
Hurgronje wat geld voor zijn opdracht.
Christiaan geeft hem dat, waarschijnlijk niet
beseffend dat hij zichzelf hiermee in gevaar
brengt.
Si Aziz weet de steen naar Djedda te
brengen. Hij gaat naar het Franse consulaat,
zegt dat hij de steen heeft en vraagt er 5.000
frank voor. Het consulaat is in eerste instantie
slechts bereid er 1500 frank voor te betalen,
waarop Si Aziz zegt dat iemand anders, een
zekere Abd al-Ghaffar (dus eigenlijk Snouck
Hurgronje), er 10.000 frank voor over heeft
en hem al een voorschot heeft geleend.
Het consulaat is zeer ontstemd over de
handelswijze van Snouck Hurgronje: een
brief sturen met de verklaring dat hij niets te
maken heeft met de steen en alsnog de
steen willen kopen. Het consulaat betaalt Si
Aziz de gevraagde som en nog dezelfde
De steen met Aramese tekens,
week wordt de steen naar het Louvre vertentoongesteld in het Louvre
scheept.
Een Parijse dagblad brengt een uitgebreid verhaal over de stèle, de moord op
Huber en vermeldt ook dat Snouck Hurgronje een rol heeft gespeeld. Dit wordt
gelezen in Djedda, waar men besluit Snouck Hurgronje Mekka en het land uit te
zetten en hem te verbieden ooit nog Mekka te bezoeken.
Terugkeer in Nederland
Bij terugkomst in Nederland gaat Christiaan bij zijn moeder aan de Hooigracht te
Leiden wonen. Hij schrijft direct een artikel om zijn onschuld aan te tonen, maar het
kwaad is al geschied. De bedevaart naar Mekka, zo uitgebreid beschreven in zijn
proefschrift, zal hij zelf nooit meemaken.
Na het overhaaste vertrek van Snouck Hurgronje spant de viceconsul Pieter van
der Chijs zich in om de bezittingen van Snouck Hurgronje naar Nederland over te
laten komen.

Boek met spreuken en het boek Mekka
Snouck Hurgronje stelt direct na zijn terugkomst uit Mekka ook het Duitstalige boek
(Duits was in die dagen de wetenschappelijke taal) Mekkanische Spruchwörter und
Redensarten samen. Deze uitgave slaat aan en zijn naam en faam als wetenschapper groeit.
Snouck Hurgronje werkt zijn aantekeningen over
Mekka uit tot een tweedelig boek. In het eerste deel,
‘Die Stadt und ihre Herren’, beschrijft hij de geschiedenis van Mekka tot 1886. Het tweede deel, ‘Aus dem
heutigen Leben’, gaat over het reilen en zeilen van de
stad zoals Snouck Hurgronje het zelf meemaakte
tijdens zijn bezoek. Van dit tweede deel is in 1931 een
Engelse vertaling verschenen. Pas in 2007 is er een
Nederlandse vertaling gekomen van de hand van
prof.dr. Jan Just Witkam, die zelf een uitgebreide
inleiding schrijft, waarin wordt verteld hoe Snouck
Hurgronje zijn onderzoek in Mekka inrichtte, wat hij in
Mekka ondernam, en waarom aan zijn Mekkaanse verblijf een ontijdig einde kwam. Voor deze inleiding wordt
voor het eerst uitgebreid gebruikgemaakt van het
Het boek Mekka
Snouck Hurgronje-archief dat in 1997 voor weten(Nederlandse versie)
schappelijk onderzoek werd geopend.
Geen enkele westerse geleerde heeft eerder met zoveel kennis van zaken zoveel
etnografische informatie verzameld in het centrum van de islam. Hij gaat te werk als
een participerende antropoloog, zich mengend onder de mensen, wier gedrag hij
onderzoekt. Met het boek over Mekka vestigt Snouck Hurgronje in één keer zijn
internationale reputatie als kenner van de moderne islam in de dagelijkse praktijk.
Het boek is in die zin baanbrekend.
Wat men ook van Snouck Hurgronje mag vinden, en er zijn diverse uiteenlopende
standpunten, zijn verslag van het Mekkaanse leven blijft een uniek document van de
islamitische cultuur uit die periode.
Fotografie
Snouck Hurgronje is een pionier in zijn gebruik van de fotografie als hulpmiddel voor
documentatie. Op zijn reis naar Arabië sleept hij een enorme camera met zich mee
met glasplaten en chemicaliën, waarmee de afdrukken tot foto’s kunnen worden
ontwikkeld.
Tijdens de eerste maanden van zijn verblijf maakt hij op de binnenplaats van het
Nederlandse consulaat in Djedda vele foto’s van pelgrims uit Indonesië afkomstig,
die deelnemen aan de hadj. Met deze Indonesische moslims, waarvan sommigen
afkomstig zijn uit de klasse van de regenten, bouwt Snouck Hurgronje goede relaties
op die hem later tijdens zijn zeventienjarig verblijf in Nederlands-Indië goed van pas
zullen komen.

Spectaculair zijn de vele foto’s uit Mekka zelf, waarvoor hij de hulp krijgt van een
Mekkaanse arts, die ook Abd al-Ghaffar heet. Als Snouck Hurgronje Mekka plotseling
moet verlaten, laat hij de camera met toebehoren bij deze arts achter met de
instructie door te gaan met fotograferen. De arts neemt er talloze foto’s mee die hij
opstuurt aan Snouck Hurgronje. Van de foto’s zijn twee platenalbums verschenen.
Het eerste wordt in 1888 door Martinus Nijhoff uitgegeven, behorend bij het tweedelige boek Mekka; het tweede album is een jaar later door Brill uitgegeven.

Foto uit de ‘Bilder-Atlas zu Mekka’, samengesteld door Snouck Hurgronje

Geluidsopnamen en film
Vlak voor zijn vertrek naar Nederland neemt Snouck Hurgronje met zijn Edison
fonograaf, een apparaat dat geluid kan registeren en vastlegt op wascylinders,
opnames op van Mekkaanse beroepszangers. Zijn fonograaf stuurt hij naar het
Nederlandse consulaat in Djedda en daar worden nog honderden geluidsopnamen
mee gemaakt van liederen, Koranreciet, straatverkopers en gespreksfragmenten.
Het zijn de eerste geluidsopnamen die ooit in Mekka zijn gemaakt. De wascylinders worden later opgestuurd naar Snouck Hurgronje in Leiden, die van een
aantal opnames transcripties maakt. Deze zijn lange tijd in de vergetelheid geraakt,
maar in 1984 door het Phonogramm Archiv in Wenen op band overgezet en
inmiddels ook gedigitaliseerd. Snouck Hurgronje was met zijn fotografie en geluidsregistratie een wetenschappelijke pionier. De wasrollen zijn tegenwoordig aanwezig
in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Vertrek naar Nederlands-Indië
Op 9 maart 1887 aanvaardt Snouck Hurgronje een benoeming aan de Leidse
universiteit tot lector in de Instellingen van de Islam. Zijn baan als docent aan de
gemeentelijke Leidse opleiding voor koloniale ambtenaren houdt hij aan.
Toch is een aanstelling aan de universiteit niet iets wat hij
echt ambieert, want op 2 juli 1888 schrijft Snouck Hurgronje
een brief aan mr. L.W.Ch. Keuchenius, de minister van
Koloniën en een man met een succesvolle Indische carrière
achter zich. Snouck Hurgronje wijst op de gevaren van de
islam voor de Nederlandse koloniën. Hij biedt zichzelf aan
om de regering te gaan adviseren. Dit wordt gehonoreerd
en hij wordt ‘ter beschikking gesteld aan de GouverneurGeneraal van Nederlands-Indië.
De universiteit probeert hem nog te behouden door een
leerstoel Maleis aan te bieden met meteen twee jaar studie- Mr.L.W.Ch. Keuchenius
verlof, maar Christiaan wijst dat voorstel af. Het vertrek blijkt een zware aderlating
voor de Leidse opleiding voor koloniale ambtenaren en deze wordt in 1891 gesloten.
Bij zijn aankomst in Batavia op 11 mei 1889 krijgt Snouck Hurgronje de opdracht
een studiereis op Java te maken. Hij moet daar de islam bestuderen en onderzoek
doen naar de opstand tegen het Nederlandse gezag in Bantam in 1888. Hij mijdt op
zijn reizen op Java de Nederlandse gezagdragers en presenteert zich bij voorkeur als
de moslim Abd al-Ghaffar.
Huwelijken
In 1890 gaat Snouck Hurgronje een islamitisch huwelijk aan met de 17-jarige
Sankana, een vrouw uit de klasse van de Javaanse inheemse aristocratie. Dit
veroorzaakt bij de Nederlanders een rel, die Snouck afdoet met de smoes dat het
een schijnvertoning is met als enig doel om kennis te vergaren over de huwelijksgebruiken. Met haar krijgt hij vier kinderen; bij een miskraam van het vijfde kind
overlijdt Sankana in 1896.
Twee jaar later trouwt de 41-jarige Christiaan met de 13jarige Siti Sadijah. Uit dit huwelijk worden één kind geboren.
Deze huwelijken tonen aan dat Snouck Hurgronje door de
inlanders als moslim wordt beschouwd, omdat volgens de
islamitische wet moslimvrouwen geen huwelijk mogen
sluiten met niet-moslims.
Zoon Joesoef, uit het huwelijk met Siti Sadijah, is in 1982
geïnterviewd door de Leidse islamonderzoeker P.S. van
Koningsveld. Raden Joesoef is dan ver in de zeventig en
vertelt: “dat wijlen vader niet wilde dat de zoons een goede
opleiding kregen, dat wijlen vader wel per testament een
som geld liet bezorgen, dat wijlen vader iedereen verbood
naar Nederland te komen of zich anderszins als zijne Zoon Joesoef (rechts) en
kleinzoon Harry Joesoef
echtgenote, zoon of dochter te openbaren”.

Atjeh
Snouck Hurgronje krijgt in 1891 ook een opdracht in Atjeh op Noord-Sumatra. Vanaf
1873 probeerde Nederland dit gebied te bezetten, maar zonder veel succes. Omdat
het Atjehse verzet een sterk islamitisch karakter heeft is Snouck Hurgronje de
aangewezen persoon om hierover de Nederlandse autoriteiten te adviseren. Zelf
zegt Snouck Hurgronje hierover: “…de door mij te Mekka ook door omgang met
Atjehers opgedane ervaring zou mij waarschijnlijk in staat stellen betrekkelijk veel
informatie te verkrijgen zelfs uit de weinige bronnen, die in de bestaande omstandigheden voor ons toegankelijk zijn”.
Van 16 juli 1891 tot 4 februari 1892 verblijft
Snouck Hurgronje in Kota Radja (tegenwoordig
Banda Aceh), de hoofdstad van Atjeh, wonend
temidden van de inlanders. Hij weet strategische
gegevens te verzamelen, ook over gebieden die hij
zelf niet kan bezoeken. In mei 1892 brengt hij een
uitgebreid advies aan de Gouverneur-Generaal in
Batavia uit. Hij heeft de godsdienstige leiders weten
te traceren en beveelt aan niet met hen te
onderhandelen, maar hen “zeer gevoelig te slaan”.
Nederland moet daarvoor overgaan tot massaal
geweld. Als het verzet eenmaal gebroken was moest
onmiddellijk worden begonnen met het invoeren van
behoorlijk en rechtvaardig civiel bestuur.
Het Indisch Gouvernement besluit het advies van
Snouck Hurgronje niet op te volgen, vooral vanwege
de hoge kosten van oorlogvoering. Snouck Hurgronje
publiceert het verslag van zijn onderzoek in zijn
Het boek De Atjèhers
tweedelige boek De Atjéhers (1893-94), maar laat het
politiek gevoelige deel achterwege.
Het duurt enige tijd, maar op zeker moment komt
de politiek tot het inzicht om het advies van Snouck
Hurgronje toch op te gaan volgen. Op zijn aanraden
wordt de ijzervreter Van Heutsz op 25 maart 1898
benoemd als gouverneur van Atjeh. Van Heutsz
gebruikt grof geweld, waarbij vrouwen en kinderen
niet worden gespaard, maar waarmee hij wel succes
heeft. In januari 1903 geeft Atjeh zich over.
Terugblikkend in 1908 beschrijft Snouck Hurgronje
dat de oorlog in Atjeh een ‘ernstige heelkundige
operatie’ was die gevolgd had moeten worden met
‘een zachte en beleidvolle nabehandeling’. Van dat
laatste is echter geen sprake, wat leidt tot onenigheid
tussen Van Heutsz en Snouck Hurgronje. In 1903
Gouverneur-Generaal Van Heutsz
keert de laatste teleurgesteld terug naar Batavia.

De verantwoordelijkheid voor de uit de hand gelopen situatie legt hij geheel bij Van
Heutsz, die zijn instructies niet goed opgevolgd zou hebben.

Brief van Snouck Hurgronje aan generaal Van Heutsz (26 april 1902; UB Leiden)

Hoogleraar in Leiden
Op 1 oktober 1904 wordt Van Heutsz benoemd tot Gouverneur-Generaal. Snouck
Hurgronje komt tot de conclusie dat zijn rol in Indië is uitgespeeld en keert terug naar
Nederland.
Terug in Nederland is aan de universiteit van Leiden de leerstoel Arabisch van zijn
leermeester De Goeje bij diens emeritaat vrijgekomen. Snouck Hurgronje aanvaardt
een benoeming als opvolger van De Goeje, maar alleen op voorwaarde dat hij zijn
aanstelling als adviseur van de Nederlandse regering voor ‘Inlandse en Arabische
zaken’ mag behouden.
Eigenlijk is een leerstoel Arabisch niet het terrein van zijn academische interesse,
die bij de islam ligt. Snouck Hurgronje spreekt dan ook bij zijn oratie de hoop uit dat
hij ‘niet zou vergeten dat het Arabisch meer omvatte dan de islam’.
In feite gaat hij gewoon door met wat hij al jaren in Indië had gedaan: schrijven
over de politieke aspecten van de islam en de implicaties daarvan voor het koloniale
bestuur. Zo zegt hij: “Wie onze Oost-Indische broeders wil kennen, hen bestuderen,
onderwijzen, opvoeden, kan hunnen islam niet straffeloos veronachtzamen. De
studie der betrekkingen van Arabië en Oost-Indië is geen zaak van geleerde
liefhebberij; zij is een onmisbare voorwaarde voor de vervulling onzer plichten jegens
de bevolking van den Oost-Indischen Archipel”.

Envelop van brief van Snouck Hurgronje aan Klaas van der Maaten, een Atjeh-generaal,
tegenstander van Van Heutsz en schrijver van het boek Snouck Hurgronje en de Atjehoorlog
(1906; UB Leiden)

Zijn onderwijs is veeleisend voor de studenten en
wordt door velen onaangenaam gevonden. Een van
zijn leerlingen stelt: “Wellicht zou de wijze van
doceeren in sommige gevallen minder ontmoedigend hebben kunnen zijn”. Een ander zegt: “Streng
en het schier onmogelijke eischend van anderen
zoowel als van zich zelf, heeft hij velen den moed
doen opgeven”.
Desalniettemin heeft Snouck Hurgronje een grote
schare volgelingen. Onder zijn studenten bevinden
zich bijvoorbeeld J.H. Kramers, de vertaler van de
Koran, en G.J.W. Drewes (beiden werden hoogleraar in Leiden), G.F. Pijper (werd hoogleraar in
Amsterdam), de diplomaat Daniël van der Meulen
en de Indonesische geleerde Raden Hoessein
Djajadiningrat.

De hoogleraar Snouck Hurgronje

Derde huwelijk
Op 8 juli 1910 treedt Christiaan in het huwelijk met Ida Maria
Oort (1873-1958), dochter van een predikant, en lerares op
de meisjers-HBS aan de Garenmarkt en tevens bestuurslid
van het weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht. Uit dit
huwelijk wordt op 17 december 1914 dochter Christien
geboren. Christien is in 2014 overleden, drie dagen na haar
honderdste verjaardag. Zij werd, evenals haar moeder Ida
Maria Oort en haar man Erik Liefrinck, op Rhijnhof in Leiden
begraven. Twee van de kransen zijn na de begrafenis op het
graf van haar vader op de begraafplaats Groenesteeg
gelegd.

Ida Maria Oort

Rouwkransen voor Christien Snouck Hurgronje op het graf van haar vader aan de Groenesteeg

Strijder voor de emancipatie van de Indonesische bevolking
Al vanaf het begin van zijn carrière waarschuwt Snouck Hurgronje dat de islam een
veiligheidsrisico is voor het Nederlandse koloniale bewind. Hij geeft aan dat op het
moment dat het koloniale regime aan kracht verliest, de moslims zullen proberen
onder het Nederlandse regime vandaan te komen.
Gaandeweg ontstaat bij Snouck Hurgronje het besef dat de emancipatie van de
Indonesische bevolking op de lange termijn een voorwaarde is voor de koloniale
toekomst van Nederland. Hij ziet daarbij een bondgenoot in de Javaanse aristocratie,
die al lang met het Nederlandse bestuur is verweven en dringt er op aan om de jonge
generatie Javaanse aristocraten beter onderwijs te geven. Voor het hoogste niveau
zou dat in Nederland moeten gebeuren.

Ook de ministers van Koloniën, Idenburg en zijn opvolger Fock, volgen de lijn die
Snouck Hurgronje aangeeft. Met name de juridische opleiding van Indiërs wordt ter
hand genomen. Koningin Wilhelmina verklaart: “dat geen Inlander die aan de
wettelijke vereischten voor het bekleden van eenig rechterlijk ambt voldoet, van dat
ambt zal worden uitgesloten omdat hij Inlander is.”
Op 26 juli 1909 wordt in Batavia een rechtsschool geopend. Snouck Hurgronje
zegt in 1916 met voldoening: “Hier is een jeugdig volk bezig te ontwaken tot
maatschappelijke en staatkundige mondigheid”. Toch is Snouck Hurgronje nog niet
tevreden. In 1923 fulmineert hij, inmiddels 66 jaar oud, tegen het Nederlandse
koloniale beleid. Hij vindt dat de tijd is gekomen om Nederlands-Indië de grootst
mogelijke autonomie te verlenen. Op 28 oktober 1924 wordt te Batavia de
Rechtshogeschool, een volwaardige juridische faculteit geopend. Een pupil van
Snouck Hurgronje, Hoesein Djajadiningrat, is een van de eerste hoogleraren die aan
deze hogeschool worden benoemd.
Opleiding bestuursambtenaren
In Leiden wordt in 1902 onder leiding van de hoogleraar
rechtswetenschap Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) een
opleiding gestart voor Indische bestuursambtenaren. Van
Vollenhoven draagt deze taak over aan Snouck Hurgronje na
diens terugkeer naar Nederland. Vanaf 1922 moeten koloniale
ambtenaren in spe in Leiden afstuderen in de ‘Indologie’.

Van Vollenhoven

Politiek tegenspel
Snouck Hurgronje merkt dat zijn invloed grenzen kent. In 1915 adviseert hij de
minister van Koloniën, Pleijte, om de bedevaart naar Mekka dat jaar te verbieden
vanwege de wereldoorlog. Tot woede van Snouck Hurgronje legt Pleijte dit advies
naast zich neer.
Ook de invloedrijke politicus Colijn heeft over koloniale
zaken een ander standpunt dan Snouck Hurgronje. Zo
spreekt Colijn in 1928 in zijn artikel Koloniale vraagstukken van heden en morgen zich uit tegen veel onderwijs
aan de inlanders omdat dat leidt tot communisme. Hij
ziet wel iets in beroepsopleidingen omdat daarmee deze
inlanders als geschoolde arbeidskrachten aan de slag
kunnen bij Nederlandse bedrijven in Indië.
Snouck reageert daarop met zijn Colijn over Indië,
waarin hij Colijn de les leest. In 1930 is nog ruim 90%
van de inlanders analfabeet. Als Colijn in 1933 zowel
premier als minister van Koloniën wordt schrapt hij het
salaris van adviseur Snouck Hurgronje die dit financiële
verlies accepteert maar weigert af te treden als adviseur.

Snouck Hurgronje en het Koninklijk Huis
In 1925 bestaat de Leidse universiteit 350 jaar. Op maandag 9 februari 1925 loopt
Snouck Hurgronje mee in de lange stoet van hoogleraren. Er is een opname
bewaard gebleven en je herkent Snouck Hurgronje meteen. Het lange postuur met
de rechte rug; dat smalle gezicht met baard. Die scherpe blik, gewend om mensen te
taxeren. Even kijkt hij in de camera, dan loopt hij door. Later op de dag, tijdens een
receptie, zal Hare Majesteit koningin Wilhelmina met hem en de natuurkundige Albert
Einstein een gesprek voeren.
Snouck Hurgronje had ook contact met koningin
Juliana toen zij studente in Leiden was. Hij zelf schrijft
daar met een zekere trots over aan Klaas van der
Maaten:
“Ik weet niet, of ik U indertijd schreef, dat ik van
October af, op speciaal verzoek der Koningin, in weerwil van mijn emeritaat, een privaat-college geef aan
Prinses Juliana: een uur per week over Islamica en
andere Orientalia. Ik mocht daartoe niet buitenshuis
gaan; zij komt met vijf andere dames de lessen bij mij
halen”.
De waardering van de zijde van het hof was groot,
De studente Juliana
want:
“Toen de Kerstvacantie eindigde, werd ik met de collega’s, wier colleges H.K.H.
volgt, en de universiteitsautoriteiten benevens plusminus 25 jonge meisjes, door de
ouders der Prinses tot een diner ten Hove genoodigd. Het diner was schitterend en
werd opgeluisterd door muziek; nu en dan zongen daarbij al die bakvischjes het Io
Vivat en meisjesstudentenliederen. […] Na het diner werden we anderhalf uur bezig
gehouden door een goochelaar, waarbij mij het streelende gevoel bekroop, dat ik
nog niet te oud geacht was voor een kinderpartijtje. Prins Hendrik savoureerde de
goocheltoeren meer dan een der aanwezigen”.
Emeritaat
In 1927 wordt Snouck Hurgronje 70 jaar en gaat hij met emeritaat. Voor die
gelegenheid brengen vrienden, waaronder prins Hendrik, en collega’s het vorstelijke
bedrag van 25.000 gulden bijeen, waarmee Snouck Hurgronje het Oostersch
Instituut opricht “tot het bevorderen van de studie van het Oosten, met name van den
Islam, het Semitisme en het Indonesische Oosten” en “het bevorderen van
samenwerking tusschen instellingen op het gebied dier studie werkzaam”.
Film “Het groote Mekka-feest”
In 1928 heeft George Krugers, directeur van de Java Film Company, de film “Het
groote Mekka-feest” gemaakt. Krugers had dat jaar in gezelschap van Indonesische
pelgrims de hadj in Mekka bezocht om er te filmen.

De première van de film, ingeleid door Christiaan
Snouck Hurgronje zelf, vond op 8 november 1928 in
Leiden plaats. De belangstelling was enorm. De 19-jarige
prinses Juliana en de minister van Koloniën behoorden tot
de aanwezigen.
Deze film is door de VPRO in 2010 in vier korte delen
uitgezonden. In 2014 is de film in Leiden n het Museum
Volkenkunde vertoond. In 2016 heeft ook NPO de film in
de rubriek ‘Andere Tijden’ laten zien.

George Krugers

Zijn laatste jaren en overlijden
Na zijn emeritaat voelt Snouck Hurgronje zich snel oud worden. Wel gaat hij nog in
1931 op speciaal verzoek lesgeven over de Islam aan de Hogere Krijgsschool in Den
Haag, voor de hoogste officieren die naar Indië zullen gaan.
In 1935 schrijft hij: “Ik ga langzaam berg af om tot de vaderen verzameld te
worden. In den laatsten tijd gaat die tocht geleidelijk, misschien in ietwat versnelden
pas, maar zonder schokken.”
Desondanks blijft Snouck
Hurgronje de islamitische zaak
nauwgezet volgen. Hij is enthousiast over de Arabische onafhankelijkheid. Tussen 1926 en
1935 brengen drie Saoedische
delegaties een officieel bezoek
aan Nederland en de Leidse
universiteit, waarvoor Christiaan
Snouck Hurgronje optreedt als
gastheer. Op 13 juni 1935 brengt
de kroonprins Sa’ud bin Abd alAziz een bezoek aan de Leidse
Snouck Hurgronje naast de kroonprins
universiteitsbibliotheek.
Het is Reinder Pieter van Calcar, voormalig hoogleraar geneeskunde, die in 1936
een van zijn laatste bezoekers is. “Zwijgend zat Snouck Hurgronje aan de groote
werktafel, waarop, als steeds, berichten uit alle deelen der wereld om raad, om
advies, zoo heel dikwijls ook om hulp en voorspraak vroegen.” Van Calcar bezoekt
Christiaan regelmatig in diens laatste levensfase en staat hem ook als arts ter zijde.
Snouck Hurgronje sterft op 26 juni 1936. Hij wordt drie dagen later begraven in
keldergraf 168B op de begraafplaats Groenesteeg. De enige die bij deze begrafenis
aanwezig is, is Van Calcar, die over deze begrafenis het volgende optekent: “In den
vroegen morgen van den 26en Juni 1936 werd hij op het kerkhof aan de
Groenesteeg te Leiden naast zijn moeder ter ruste gelegd. Ik was de eenige, die hem
op zijn laatsten tocht begeleidde en daarbij heb ik in alles getrouw zijn voorschriften
gevolgd”. Wat er precies met “zijn voorschriften” wordt bedoeld, daar kunnen we
slechts naar gissen.

De ambassadeur van Indonesië (tweede van links) bij het graf van Snouck Hurgronje
(23 april 2016)

Het keldergraf was al op 6 september 1881 door de moeder van Christiaan
gekocht en hierin waren, voordat Christiaan er ter aarde werd besteld, al eerder drie
personen begraven: in 1881 Christiaans jongere zus Anna Catharina (zij overleed op
22-jarige leeftijd), in 1892 zijn moeder Anna Maria de Visser (Anna werd 72 jaar) en
in 1926 Jacqueline Julie de Visser, de ongehuwde dochter van Anna Maria en een
zus van Christiaan.

Pagina uit het grafboek betreffende het graf van Snouck Hurgronje

Overlijdensakte

Het Snouck Hurgronjehuis
Christiaan koopt in 1919 het grote patriciërshuis Rapenburg 61, een oud pand uit de
zestiende eeuw. In feite waren het destijds
twee woningen die in de achttiende eeuw
zijn samengevoegd en waarvoor toen een
nieuwe gevel is gezet.
Christiaan gaat er met zijn vrouw en
dochter in wonen en ook zijn collectie en
bibliotheek worden erin ondergebracht. In dit
pand ontvangt Snouck gasten uit de hele
wereld, soms exotisch uitgedoste oosterlingen.

Binnen

Buiten

Na zijn overlijden is het in 1937 voor ƒ 25.000 verkocht aan het LUF (Leids
Universiteits Fonds). Tot het begin van de jaren tachtig was daar ook het Instituut
voor Oosterse talen gevestigd. Sinds februari 2018 is in het Snouck Hurgronjehuis
het INT (Instituut voor de Nederlandse Taal) gevestigd en is het LUF ondergebracht
op Rapenburg 68, naast de oude Universiteitsbibliotheek.
Collectie Snouck Hurgronje in de universiteitsbibliotheek
Snouck Hurgronjes collectie van Oosterse handschriften heeft hij al in 1907 aan de
Universiteitsbibliotheek Leiden in bruikleen gegeven. Na zijn dood in 1936 wordt daar
zijn enorme privébibliotheek aan toegevoegd. Zijn etnografische verzameling geeft
Snouck Hurgronje in 1897 in bruikleen aan het Museum Volkenkunde en in 1919
wordt de bruikleen omgezet in een schenking.
Decennia na zijn dood wordt het archief van Snouck Hurgronje aan de Leidse
universiteit overgedragen. Zijn dochter Christien schrijft in 1956 aan de conservator:
“Mijn Vader bewaarde inderdaad al zijn correspondentie; later, toen zijn daartoe
dienend kastje vol was, alleen hetgeen hem om enigerlei reden van belang scheen,
ongeacht de wetenschappelijk inhoud of betekenis van die brieven”.
Op 9 december 1979 schrijft Christien aan de prof.dr. J.J. Witkam, conservator
van de Oosterse handschriften van de Universiteitsbibliotheek, het volgende:
“[…] correspondentie Snouck Hurgronje-Hazeu betreffende talloze Indonesische
persoonlijkheden, meenden wij [Christien en haar moeder] ter wille van de “privacy”
en gezien de zo delicate verhoudingen, geheel te moeten vernietigen. Na het
uitbreken van de tweede wereldoorlog hebben wij hetzelfde gedaan met één of twee
boze brieven van van Heutsz over Colijn, en een bundeltje brieven van een ons niet
bekend persoon met denigrerende uitlatingen over enige andere Nederlanders, die in
1939 verantwoordelijke posities bekleedden […]”.
In de periode 1980-1996 zijn aan de collectie Snouck Hurgronje van de universiteitsbibliotheek nog andere correspondentie, wetenschappelijke aantekeningen,
foto’s en geluidsopnamen toegevoegd. In totaal bevat de collectie duizenden boeken,
1100 oosterse manuscripten, vele brieven, artikelen en foto’s en is digitaal in te zien.
Voor- en tegenstanders
De figuur Snouck Hurgronje roept vaak allerlei associaties op. Zijn standpunten
hebben veel aanhangers, maar er zijn ook tegenstanders. Over Snouck Hurgronje
wordt regelmatig gezegd dat hij slecht tegen kritiek kan en het onverdraaglijk vindt
dat zijn adviezen lang niet altijd worden opgevolgd.
Na zijn overlijden staat in het Algemeen Handelsblad: “Onze Nederlandse trots op
den grooten landgenoot wordt wel zeer getemperd - om het zacht uit te drukken door de overweging, dat prof. Snouck Hurgronje door de wijze, waarop hij zijn doel
poogt te bereiken de zaak van Nederland en van Indië in hooge mate heeft
geschaad”.
Een Nederlandse geleerde van naam die afstand neemt van Snouck Hurgronje is
de socioloog W.F. Wertheim, eerst rechterlijk ambtenaar op Sumatra, in 1936
hoogleraar in Batavia en na de Tweede Wereldoorlog hoogleraar aan de Universiteit

van Amsterdam. Hij portretteert Snouck Hurgronje in 1972 als een steunpilaar van
het kolonialisme en vergelijkt de excessen op Atjeh met de beruchte moordpartijen
van het Amerikaanse leger in Vietnam.
Toch komt er, met name de laatste tijd, vanuit de hele wereld veel waardering voor
Snouck Hurgronjes werk. Bij de herdenking van zijn 150 e geboortedag in 2007 staat
in de nieuwsbrief van de universiteit: “In het huidige islamdebat is Snouck juist weer
een lichtend en verfrissend voorbeeld voor degenen die onderscheid willen maken
tussen een politieke en niet-politieke islam”.
Publicatie Van Koningsveld
Een aspect van Snouck Hurgronjes levenswandel dat grote aandacht heeft
getrokken is zijn bekering tot de islam. In een artikel uit 1982 verbindt de Leidse
hoogleraar Pieter Sjoerd van Koningsveld Snouck Hurgronjes religieuze denkbeelden met het vrijzinnige naturalisme van de moderne Leidse theologen van die tijd,
dat onverbrekelijk verbonden was met het westerse superioriteitsdenken.
Door de publicatie van Van Koningsveld ontstaat een
felle discussie onder vakgenoten die ook in de pers wordt
gevoerd. Was Snouck Hurgronje wel oprecht in zijn
bekering tot de islam, of ging het om een ver doorgevoerde
‘verkleedpartij’ met het doel om valselijk het vertrouwen van
de moslims te winnen en zo belangrijke informatie te verkrijgen?
Het valt moeilijk om de discussies los te zien van de
verwerking van het Nederlandse koloniale verleden. In
Van Koningsveld
ieder geval heeft de gedreven en idealistische persoonlijkheid van Snouck Hurgronje grote invloed gehad op de Nederlandse arabistiek. Zijn
leerlingen werden net als hij islamoloog en velen van hen hadden net als hij een
carrière in de koloniën.
Eerbetoon
In de Arabische wereld heeft Snouck Hurgronje een hoog aanzien verworven. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit de aanbieding die hij in 1925 ontvangt om een leerstoel te
aanvaarden aan de Universiteit van Caïro. Naast nog vele andere aanbiedingen
ontvangt hij talrijke onderscheidingen. Hij wordt geëerd als Commandeur in de Orde
van de Nederlandse Leeuw, ontvangt het Grootkruis van de Orde van Oranje-Nassau
en is lid van diverse wetenschappelijke Academies. Leiden heeft hem geëerd met
een Snouck Hurgronjestraat in de Professorenwijk.

Straatnaambordje

Ook is Snouck Hurgronje zichtbaar in
de prachtige glas in lood ramen van het
Groot Auditorium van de Leidse universiteit. Daarin staat zijn portret naast dat van
‘grote mannen’ uit de Leidse universitaire
geschiedenis als Willem van Oranje, Hugo
de Groot, Janus Dousa, Johan Huizinga,
Rudolph Thorbecke en Hendrik Lorentz.
Het portret van Christiaan Snouck
Hurgronje staat afgebeeld in het middendeel op het tweede raamdeel van boven,
links onder dat van Willem van Oranje.

Glas in lood raam in het Groot Auditorium

Snouck Hurgronjesubsidie en -prijs
Het Leids Universiteits Fonds (LUF) heeft in 2018 een nieuwe jaarlijkse subsidie én
prijs in het leven onder de naam Snouck Hurgronje. De subsidie is bestemd voor een
interfacultair onderzoeks- of onderwijsproject en de prijs is bedoeld als ondersteuning
voor vernieuwende initiatieven vanuit de studentengemeenschap.
Maatschappelijke vraagstukken vallen zelden binnen de kaders van één enkel
vakgebied of specialisme. Bij het zoeken naar oplossingen is het dus van groot
belang dat wetenschappers over de grenzen van hun eigen domein heen kijken. Om
dit te stimuleren, is de Snouck Hurgronjesubsidie ingesteld voor interfacultaire en
maatschappelijk relevante projecten. Jaarlijks wordt een bedrag van € 100.000 à
€ 150.000 toegekend door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen aan
het onderzoeksteam dat het beste aan alle gestelde criteria voldoet.
Aan de Snouck Hurgronjeprijs is een bedrag van € 5.000 verbonden, dat wordt
toegekend aan het beste studenteninitiatief dat zich richt op samenwerking tussen
verenigingen, faculteiten of tussen de Leidse en Haagse campus.
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