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VOORWOORD. 

Deze studie is het resultaat van een onderzoek dat zich heeft 

uitgestrekt over anderhalve eeuw koloniale geschiedenis van 

Indonesië: van 1800 tot 1942. In dit deel behandel ik daarvan de 

eerste drie decennia. Naar ik hoop zullen andere delen over de 

tijd na 1830 in de komende jaren volgen. 

Had ik bij de aanvang van mijn onderzoek kunnen voorzien wat 

mij te wachten stond, het plan zou - eufemistisch - ambitieus 

genoemd kunnen zijn. Mijn werkzaamheden noopten mij echter tot 

een snelle keuze van een dissertatie onderwerp; tijd om de 

eenmaal genomen beslissing te herzien was er niet. Moge dat 

een verontschuldiging zijn voor een onderneming die anders met 

recht aanmatigend zou mogen heten. 

In dit werk heb ik mensen uit de vroege negentiende eeuw en ko

loniale historici uit nabij en ver verleden veelvuldig aan 

het woord willen laten. Mijn stijl heb ik getracht daarbij aan 

te passen: wordt door de taal die ons vanuit het verleden toe-

klinkt dat voorbije tot leven gewekt, het zou niet passen die 

sfeer door een te nadrukkelijke twintigste-eeuwse stem te ver

breken. Ik heb daarom vaak termen gebruikt die voor de kolonia

le overheersers vanzelfsprekend waren, maar die voor de hui

dige Indonesiërs een onprettige klank kunnen hebben. Zo zal de 

benaming "Inlander" reminiscenties kunnen oproepen aan discri

minatie en superiori teitswaan. Toch heb ik niet geschroomd 

dit woord - en soortgelijke - te gebruiken in de overtuiging 

dat ook de Indonesiërs die dit werk lezen, zullen begrijpen 

dat het hier om slechts descriptieve - en niet waarderende -

termen te doen is geweest. Met nadruk wil ik stellen dat ik 

niemand heb willen kwetsen. Eén van mijn hoofdthema's is juist 

geweest: een pleidooi voor de vitaliteit van de Indonesische 

culturen. En zo men al waarderende conclusies wil verbinden 

aan termen die een symbool voor superi ori teitswaan mogen heten, 

dan spreekt het contrast tussen de zelfverzekerde taal uit het 

begin der negentiende eeuw en de uiteindelijke afloop van de 
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koloniale episode voor zich. Maar ook een dergelijke evaluatie 

heb ik willen vermijden: het ging mij in de eerste plaats om 

begrip voor de mensen uit het verleden dat in de volgende blad

zijden wordt beschreven. 

Mijn dank gaat uit naar de vele mensen die mij bij dit onder

zoek hebben geholpen. Ik denk daarbij aan oud-bestuursambte-

naren, die mij met de sfeer van mijn onderwerp hebben vertrouwd 

gemaakt en inzichten hebben verschaft die aan geen literatuur 

ontleend zouden kunnen worden. 

Ik dank collega's die niet zelden in de plaats moesten treden 

van mijn doorzettingsvermogen, dat het na de dagtaak weleens 

liet afweten. 

Ik dank Prof. Dr. E. Allard, die mij begeleidde bij mijn eerste 

schreden op het terrein van de sociale wetenschappen en die de 

voortgang van dit onderzoek met grote belangstelling volgde. 

Via lange gesprekken liet zij mij delen in haar grote kennis 

van Indonesië en haar liefde voor dit land en de bevolking. 
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EERSTE GEDEELTE 



Hoofdstuk I 

INLEIDING 

In deze inleiding zal ik kort ingaan op wat mij aanzette tot het 

ondernemen van deze studie; zal ik het onderwerp aangeven en dui

delijk maken welk doel mij voor ogen stond. Tevens wil ik aan

dacht schenken aan problemen van begripsvorming die zich bij het 

onderzoek voordeden en zal ik een samenvattend historisch over

zicht geven van de periode die in dit deel wordt behandeld. 

1.1 Achtergrond van deze studie. 

Er zullen maar weinig terreinen voor soci aal-wetenschappe

lijk onderzoek zijn, die niet bij nadere bestudering dermate om

vangrijk blijken, dat het beperken van de interesse geen dwingen

de noodzaak ik. Bij uitstek lijkt zulk een afbakening van het 

onderzoeksgebied geboden voor een studie van het Binnenlands-

Bestuur in het voormalige Neder!ands-Indië, waarvan Burger eens 

schreef: "Wie de historie van het В.В. beschrijft, verhaalt b.v. 

die van de Javaanse adel, van de dorpen, van de opkomst van de 

moderne ondernemingslandbouw, van de steden, van de modernise

ring van het land en van de ontsluiting der Buitengewesten, kortom 

van het voormalige Nederlands-Indië" . 

Toen mijn belangstelling voor het Nederlands bestuur in 

Indie uitgewerkt kon worden in onderzoek, stond mij de gebruike

lijke procedure voor ogen: een exploratiefase aan de hand van 

een vrij vage en intuTtieve onderwerp-formulering, gevolgd door 

het bepalen van een beperkte probleemstelling. 

Naarmate de verkennende activiteiten vorderden, bleek dat laatste 

steeds moeilijker realiseerbaar. Na een aantal maanden zag het 

er naar uit, dat niet alleen het gekozen terrein te uitgestrekt 

was om tot een vrij snelle afsluiting van de exploratiefase te 

komen, ook werd duidelijk dat het beperken van het onderzoek tot 

een zodanige probleemstelling dat bijvoorbeeld hypothesevorming 

mogelijk werd, afbreuk zou doen aan het doel dat mij bij de aan

vang voor ogen stond. Het is wellicht goed hier aandacht te 
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schenken aan dat oorspronkelijke doel, alsmede aan wat mij tot 

mijn onderwerpkeuze aanzette. Niet zelden blijven bij de presen

tatie van onderzoeksresultaten in de sociale wetenschappen de per

soonlijke motieven van de onderzoeker, die hem tot zijn onderwerp 

deden besluiten, buiten beschouwing. Daar die motieven (bewust 

of onbewust) op de onderzoeksaanpak van grote invloed kunnen zijn, 

ja, soms zelfs het onderzoek voortdurend richting geven, is het 

van belang ze zoveel mogelijk expliciet te formuleren. 

1.2 Bepaling van het onderwerp. De visie van een bestuursambte

naar: Niaolson over kolonialisme-theorie. 

Oorspronkelijk werd voor dit onderzoek tot doel gesteld, na 

2 
te gaan, welke functies het Europese corps B.B. in de voormali
ge Nederl ands-Indi sehe samenleving heeft vervuld. Het was daarbij 
mijn bedoeling om, naast bepaling van de officiële beleidsvoering 
ten aanzien van dat bestuurscorps, ook te trachten aandacht te 
schenken aan de kijk die bestuursambtenaren zelf hadden op hun 
taak en hun positie in die samenleving. 

In feite was deze vaag omschreven onderwerpkeuze het resul

taat van een groot aantal vragen gecombineerd in één frase, waar

b i j , met het oog op de voorlopigheid ervan, een in de sociale we

tenschappen zo problematisch begrip als "functie", zorgeloos werd 

gebezi gd. 

Aanleiding tot het bepalen van mijn onderwerp was het boek 

van de voormalige bestuursambtenaar I.F. Nicolson over Nigeria: 

"The Administration of Nigeria 1900-1960. Men, methods and myths" 3, 

In dat boek meende ik bevestigd te zien mijn vermoeden, dat sommi

ge analyses van de koloniale samenleving die ik tijdens mijn werk-
4 

zaamheden had leren kennen , een zodanig beeld van de koloniale 
situatie gaven, dat mensen die deze situatie hebben meegemaakt, 

dergelijke analyses op goede gronden niet altijd zouden kunnen 

accepteren. Ook verbaasde ik mij over de sterke planmatigheid en 

rationaliteit die sommige kritici van het kolonialisme in de ko

loniale geschiedenis wisten te ontdekken, wellicht geholpen door 

een comfortabel negeren van grenzen in ruimte en tijd. In een wat 

sceptische bui kreeg ik zelfs de neiging deze analyses te beschou-



wen als kunstig geconstrueerde "just-sostori es", waarin eigentijd

se theorieën de historische feiten ζδ leken te beheersen, dat 

anachronismen onvermijdelijk schenen. 

Het is van belang deze gedachten hier weer te geven, daar het 

goed mogelijk is dat die stemming mij met een zekere gretigheid 

kennis deed nemen van Nicolson's visie. 

Nicolson stelt in zijn voorwoord dat zijn boek een gedetail

leerde discussie van de theoretische literatuur over kolonialisme, 

dekolonisatie en dergelijke vermijdt: "The interactions of persons 

and the unfolding of events in Nigerian government and politics, 

as seen partly from the inside and partly from archives and 

published sources for the earlier decades, do not seem to fit 

very well into any of the formal theoretical frameworks known to 

me". Hoewel hij toegeeft dat de oorzaak voor deze tekortkoming 

bij hemzelf gezocht kan worden, gaat Nicolson verder: "But I think 

one main reason for this lack of 'fit' is that much of the liter

ature about new states in general, including Nigeria, is not 

based on knowledge of the immediate colonial past, and of the men 

caught up in it". 

Nicolson, die dat koloniale verleden heeft beleefd, zoekt de 

verklaring daarvoor in een instelling die hij (wat gefrusteerd 

naar het voorkomt) als volgt weergeeft: "It has never been 

generally accepted ... .that... .colonial administration was honest 

work, as good and as difficult as any other in the world, and that 

on the whole it was done well (given the difficulties) by good 

and able men, not lacking compassion, sensitivity, or understanding. 

This simple and I think true version (so far as it goes) is not 

accepted; instead explanations are often preferred.... which make 

the colonial past a story of exploitation, carried out by a special 

breed of men, characterized, with few exceptions, by an incredible 
5 

blend of shortsighted stupidity, snobbery, hypocrisy, and cunning" . 

Zakelijker geformuleerd is iets van deze gedachtengang terug 

te vinden bij Van Baal - eveneens een oud-bestuursambtenaar -, die 

pleitte voor intensiever gebruik van archiefmateriaal en in een 

artikel opmerkte: "Het is mode zich voor het koloniaal verleden 

te schamen. Daaraan meegewerkt te hebben kan men iemand verwijten 
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zonder zich belachelijk te maken" . 

Wie kennis neemt van de pennevruchten van vele bestuursambte

naren zal het niet moeilijk vallen de "good and able men" te her

kennen. Beperk ik mij hier nog even tot de Civil Service, dan denk 

ik aan de aangename uren doorgebracht met Sir Arthur Grimble's 
ρ 

"We chose the Islands" , een boek waarvoor diverse werken van Ne-
g 

derlandse bestuursambtenaren overigens niet onderdoen . 

Natuurlijk zullen die gevallen geenrecht tot generaliseren 

geven; goede schrijvers hoeven nog geen goede bestuursambtenaren 

geweest te zijn en een waardering naar kwaliteit zal voor elke 

periode eerst mogelijk zijn na een zorgvuldige analyse van de to

tale kontekst waarin de betrokken figuren leefden. Kortom: een 

moeizame en riskante onderneming, zo ze al uitvoerbaar is. Ik wil 

mij niet aan een ethisch oordeel wagen, wèl moet ik zeggen dat ik 

met veel plezier aan mijn onderzoek heb gewerkt en dat was wellicht 

anders geweest, indien ik niet vele van de bestuursambtenaren die 

ik op mijn reis door het verleden ontmoette, had leren appreciëren. 

Misschien te zeer onder de indruk van eenaantal selecte vertegen

woordigers van het B.B. meen ik te kunnen zeggen dat ik mij heb 

bezig gehouden met een "keurcorps", een begrip waarop B.B.-ers 

zelf fraaie variaties kenden, welke uitdrukken dat men liefde had 

voor het vak maar tevens dat men leed aan al die kleinheid die de 
. 10 mensen eigen is 

1.3 Kritiek op Wopsley's "The third world". Speciale aandacht 

voor details en voor de vitaliteit der "Inheemse" maat

schappijen ter relativering van de Europese macht als 

factor van beslissende betekenis in de koloniale geschie

denis . 

Wellicht kan ik mijn instelling ten aanzien van mijn onder

werp nog iets nader aangeven door een korte bespreking te wijden 

aan de visie van Peter Worsley, wiens concept "administrative 

society" mijn aandacht trok. Hij ontwikkelt dat begrip in het 

eerste hoofdstuk van zijn bekende boek "The Third World" . Hoe

wel ik mij met zijn zienswijze niet heb kunnen verenigen en zijn 
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concept mij geen bruikbaar kader heeft kunnen verschaffen, wil ik 

mijn kritiek hier aangeven, omdat die heeft bijgedragen tot de be

paling van mijn benaderingswijze. 

Uitgangspunt voor Worsley's idee van de "administrative 

society" is de gedachtengang dat bij alle dominanties die tal van 

volken zich door andere hebben moeten laten welgevallen, de Eu

ropese koloniale overheersing een heel bijzondere plaats inneemt: 

hoewel de Europese cultuur nadrukkelijk "apart" bleef, geen "diepe" 

veranderingen door het contact onderging; hoewel de Europeanen 

maar tijdelijke bezoekers in de koloniën waren, was de invloed 

van die cultuur en van die passanten fundamenteel: "The European 

conquest did not mean yet another change of rulers in the centres 

of power remote from the villages, as even the Mogul and other 

conquests had done - despite the physical devastation they might 

have caused - but a profound disturbance of the whole social 

o r d e r " 1 2 . 

Worsley maakt deze gedachte duidelijk met een voorbeeld, 

dat tevens zijn zwakke punt illustreert: hij tracht een wereld

omvattend beeld te schetsen en haalt daarvoor zijn bouwstoffen 

van heinde en verre. Blijkbaar is de snelle wisseling der decors 

die daaruit resulteerde, hem boven zijn macht gegaan. Zijn schets 

bestaat tenminste overwegend uit forse lijnen die bij de lezer 

voortdurend een verlangen aan detail en nuance oproepen. Beziet 

Worsley het vóör-Europese India, dan kan hij slechts vaststellen 

dat "a lengthy historical process of 'Sanscriti zation'"ni et meer 

dan een "civil society" kon opleveren. Een relatief kortstondige 

Europese overheersing was echter voldoende om een "political 

society" tot stand te brengen. Wie wat nauwkeuriger op de hoogte 

is van de literatuur over India weet dat het onderkennen van een 

"process" van Sanskritisatie - zowel volgens de omschrijving van 
13 Worsley als volgens die van anderen, bijvoorbeeld Srinivas 

overeenkomt met het tastbaar maken van een illusie. Wat is die 

"overall, rel igion-wide cultural community", die Hindu-"civil 

society", waar Worsley over spreekt ? Zoals die Sanskritisatie 

oppervlakkiger is geweest dan Worsley aanneemt, zo lijkt het mij 

ook mogelijk dat de effecten van de Europese kolonisatie minder 

wezenlijk zijn geweest dan Worsley wil doen geloven. Ik betwijfel 
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althans of de "political society" die het gevolg van die kolonisa

tie zou zijn, wel reëler is dan de "separate polities" van het 

voör-Europese India; of die laatste wel gekwalificeerd kunnen wor-
14 den als slechts potenties tot die eerste 

Mijns inziens overschat Worsley de betekenis van de Europese 

dominantie. In de tweede versie van zijn boek komt dat niet al

leen tot uitdrukking in de analyse van de koloniale verhoudingen, 

maar ook in zijn poging de "administrative" society te beschou

wen als verklaringsgrond voor het alom ontstaan van één-partij 

staten in de vroegere koloniën, in plaats van een herinterpreta

tie van een door die nieuwe naties geaccepteerde Westerse waarde 

(i.e. de "democratie") als eerste verklar ingsmogelijkheid te noemen. 

In dat laatste geval zouden de ex-gekoloniseerden als actors ge

zien moeten worden: zij bepalen wat tijdens het acculturatiepro

ces wordt geaccepteerd en hoe. Worsley's benadering maakt zulk een 

suggestie al bij voorbaat onaannemelijk. Zijn "administrative 

society" wordt getekend door een "mandarin elite" die "all-powerful, 

and therefore al 1-pol i ti cal" was en die in belangrijke mate gevormd 

werd door die "decisive pre-Independence power-wielders" die de 

cultuur van dat tijdvak domineerden: de colonial officials, "...it 

was that Establishment that was dominant... and their culture 
15 conditioned those they ruled deeply" 

Het kan hier niet mijn bedoeling zijn een verklaring (of meer

dere) te zoeken voor de politieke structuur van gedekoloniseerde 

landen. Ik wil slechts aangeven dat Worsley's Europacentrisehe be

schouwing van het acculturatieproces zijn analyse eenzijdig maakt. 

Pas ik zijn betoog toe op de geschiedenis van het voormalige Neder-

lands-Indië, dan blijkt het gemis aan details en chronologisch 

perspectief de waarde van die analyse te verduisteren. Worsley mag 

dan aangeven die zwakheid van zijn boek te onderkennen , ik vraag 

mij af of hij zijn doel - het stimuleren van een dialoog - niet 

beter had gediend door de lezer in staat te stellen zijn diagnose 

te toetsen. 

Beschouwen we bijvoorbeeld de opmerking dat de Europese kolo

nisator een "bird of passage" was. Voor de Nederlands-Indi sehe ko-
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Ionisators geldt dat in het algemeen w e l , althans met betrekking 

tot een bepaalde periode. Nu kan men zeggen dat Worsley misschien 

met zijn kwalificatie "pre-Independence power-wielders" bedoelt 

dat de dominantie vooral uitgesproken was vlak ббг de onafhanke

lijkheid, zodat men zich niet hoeft te bekommeren om chronolo

gische details betreffende een lange periode. Maar dan speelt de 

"bird of passage" niet meer mee: dat was juist de tragiek van de 

periode waarin de onafhankelijkheidsstrijd plaatsvond. In die laat-
1 8 

ste decennia voor de onafhankelijkheid meende men de "Inlander" 

daadwerkelijk op te voeden tot zelfbestuur (de zogenaamde "ont

voogding" van het Inlands B e s t u u r ) ; tegelijk echter bouwde men met 

man en macht een samenleving op, waarin men hoopte te kunnen blij

ven. Meende men dat de ontvoogding ertoe zou bijdragen dat de ko

lonie te zijner tijd - doorgaans opgevatals een nog ver in het 
19 

verschiet liggend moment - als een "rijpe vrucht' kon afvallen, 

zodra het idee van die onafhankelijkheid concreet werd geformuleerd, 
20 

voelde men dat als een dreigement . 

Een soortgelijke gedachtengang kan men opstellen ten aanzien 

van de distantie die de Europeanen tegenover de Inheemse bevol

kingen betrachtten. In het boek "Die 'Wilden' und die 'Zivili-

si erten'"geeft Bitterli aan dat een beschouwing over die apart

heid slechts zin heeft, wanneer ze de manifestaties ervan (ra

cisme, superi ori teitsbesef, e.d.) in historisch perspectief 
?1 

plaatst . 

Met het voorgaande wil ik aangeven dat het boven vermelde uit

gangspunt van Worsley, dat in algemene termen door hem wordt ge

steld, in een confrontatie met bijzonderheden uit de Nederlands-

Indische geschiedenis wordt verzwakt. Door telkens het decor te 

verwisselen, lijkt het betoog echter wel te kloppen. 

Worsley's argumenten voor zijn idee van de "administrative 

society" bestaan in het overschatten van de macht der Europeanen 

en het onderwaarderen van het effect dat de kolonisatie op hen had, 

Worsley onderkent weliswaar dat vestiging in de tropische 
22 

kolonie (hij neemt als voorbeeld Nederlands-Indië ) gevolgen had 

voor de levensstijl, maar die waren oppervlakkig. Omdat hij zich 
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beperkt tot uiterlijke fatsoensnormen en het handhaven daarvan, 

wekt hij de indruk dat de kolonisators naar welgeval 1 en het ver

nisje van de Indische levenswijze konden accepteren en verwijderen. 

Wat men er bij terugkeer in het moederland nog van overhad, bleef 

bestaan als "only ... aberrant and exotic tastes among ... nostalgic 

e n c l a v e s " . Men zou zich echter kunnen afvragen of die indruk stand 

houdt, wanneer men de gevolgen van de kolonisatie eveneens voor 

23 

de "onbewuste" cuituuraspecten onderzoekt . Ook lijkt de veronder

stelling dat de "nostalgie enclaves" waarover Worsley spreekt, dui

delijker werden afgebakend naarmate het koloniale bezit meer 

geschiedenis werd, de moeite van een onderzoek waard. Ik wil daar

mee zeggen dat de "oud-Indischgasten" als factor van verandering 

in de vroegere Nederlandse samenleving niet te licht moeten wor

den geschat; alleen al onze huidige taal legt daarvan voldoende 

getuigenis af. Het effect van deze v e r a n d e r i n g s f a c t o r voor Indie 

kan hier slechts onderwerp van speculatie zijn; zeker is dat velen 

in hun emotionele betrokkenheid bij de kolonie na terugkeer in het 

moederland meer voor Indie hebben betekend dan tijdens hun verblijf 

in de tropen. Toen de "passanten" nog een levendige en vanzelf

sprekende groepering binnen de Nederlandse samenleving vormden, 

hebben zij op tal van wijzen bijgedragen tot de uitbreiding van 
24 

de "social space" waar Worsley elders in zijn boek over spreekt 

en bevorderden zij ook dat de koloniale dienst voor vertegen

woordigers van telkens nieuwe generaties wel degelijk een 

"lifetime condition" kon w o r d e n . Naarmate vooral na 1870 het rei

zen tussen Oost en West gemakkelijker werd en een toenemend aan

tal mensen heen en weer trok, werden steeds meer Nederlanders 
25 

mentaal voorbereid op een definitieve vestiging bij de evenaar 

Ook ten aanzien van deze illustratie blijkt het ontbreken 

van een duidelijk geografisch en historisch kader in Worsley's 

betoog problematisch: op die éne pagina die mij tot het zojuist 

gegeven commentaar a a n z e t t e , lezen we eerst iets over Indie, dan 

iets over de "nostalgie enclaves" in Zuid-Engel and en wordt in 

hetzelfde verband tenslotte de stelling dat de Europeanen geen 

"blijvers" waren gebaseerd op een verwijzing naar de Chinese ge

schiedenis, terwijl nergens wordt aangegeven over welke periode 
? fi 

de schrijver het heeft 

9 



Een dergelijke benaderingswijze maakt het ook moeilijk de 

termen die men gebruikt voldoende te nuanceren. In Europa werd 

door het kolonialisme de "social space" uitgebreid. Wanneer 

Worsley opmerkt dat voor elk (Europees) indi vi du Europa "the centre 

of the universe" bleef, verzuimt hij aan te geven, welke invloed 

de genoemde verandering in het Europese wereldbeeld had op het 

beeld dat men zich in de kolonie van de Oude Wereld vormde. 

Veranderingen in dat beeld - kosmopolitische instelling als socia

le waarde - kunnen hebben bijgedragen tot de toenemende neiging 

zich definitief in de kolonie te vestigen. 

De stelling van Worsley dat "koloniale" gewoonten "persisted 

only as aberrant and exotic tastes" in Europa kan wellicht ook 

omgedraaid worden - en dat zou dan Worsley's visie dat de Euro

pese gewoonten in de kolonie "uitimately preserved" bleven wezen

lijk aantasten -: Europese gewoonten bestonden als exotische 

smaken in Indie. Het beeld van Parijs dat de hoofdpersoon uit 

P.A. Daum's "Uit de suiker in de tabak" heeft, moge dat illu-

streren . In Daum's tijd was er nog wel een "eindeloos elkaar 
28 

vervangen van gepensioneerden en baren" , maar deze periode be
reidde op tal van punten de twintigste-eeuwse "Indische samen-

29 
leving" waarvan De Kat Angelino sprak voor. 

Men kan zich afvragen in hoeverre het weinig flexibel sys

teem van Europese macht over de gekoloniseerden dat met het be

grip "administrative society" wordt aangeduid, slechts een beeld 

is, dat in de hand wordt gewerkt door de wijze waarop Worsley 

accent legt op de (inderdaad niet symmetrische) m a c h t s r e l a t i e , 
30 

waardoor de "one-sided ... relationshiρ of power" , los van tijd 

en plaats, nog eenzijdiger wordt voorgesteld dan uit het voor

gaande reeds mocht blijken. De ongenaakbare Europese cultuur ge-
31 

biedend tegenover de "culture of the colonized" waarbij wer
kelijke interrelaties werden opgeofferd aan de "dehumanized 

32 
requirements of the colonial society' . De veranderingen in 

Worsley's "administrative society" ontstaan dan ook niet door een 

samenwerkingsverband ("the non-European had to make the 
33 

adjustments" ) waarbij ook de gekoloniseerde een actieve inbreng 

heeft en zijn stempel drukt op het proces van cultuurverandering. 
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Van Baal doet wèl recht aan dit aspect wanneer h i j , geholpen door 

zijn grote ervaring als bestuursambtenaar en sociaal wetenschap

per, een beeld van de koloniale staat ontwikkelt, dat meer reliëf 
34 vertoont dan de beschrijving die Worsley geeft . Zoals gezegd: 

bij Worsley speelt de ongelijke machtsverdeling zo'n grote rol, 

dat van interrelatie - anders dan in termen van compensatie voor 

vervreemding - nauwelijks gesproken kan worden. Waar de partici

panten wel gevoelens van genegenheid meenden te koesteren die 

culturele grenzen overschreden, zoals de ambtenaar die zich 

oprecht de "vader" van zijn volk voelde, reduceert Worsley met 

behulp van een niet nader uitgewerkte psychologie die ervaring 

tot een illusie. 

Van Baal brengt bij zijn bespreking van het paternalisme 

een complementaire dimensie aan: die van het filialisme, waardoor 

een reëler beeld van de koloniale samenleving lijkt gegeven, zo

als die zo fijnzinnig is getekend door de bestuursambtenaar 

Friedericy in zijn "De Raadsman" 

Ook wanneer Worsley spreekt over een "passion for 'chiefs'" 

die hij meent aan te treffen in bepaalde bestuurshervormingen, 

waarbij men een locus voor het gezag in de Inheemse maatschappij 

trachtte te vinden of te construeren, maakt hij de indruk een 

buitenstaander te zijn gebleven aan wiens blik nuance en detail 

zich onttrekken. De bestuursambtenaar Middendorp staat ook 

critisch tegenover dit onderwerp, maar hij laat tevens de prac-

tische noodzaak ervan zien. Op de vraag of zulk een hervorming 

die hij meemaakte een vooruitgang betekende, moest hij het ant-
37 woord schuldig blijven, "but, in any case, it was a necessity" 

Iets anders dus dan een "passion". 

Zeker wanneer men momenteel sterk geladen begrippen als 

38 
"paternalisme" en "autoritarisme" gebruikt , is nuancering gebo
den. Gebruikt men ze zonder exacte aanduiding, dan kunnen ze ge
makkelijk aanleiding geven tot anachronismen. Het Nederlands-
Indische B.B. wás autoritair in zijn gloriedagen. Maar autoritair 
vooral in de zin van: het burgelijk gezag uitdragend. Een be
stuursambtenaar kon zich niet permitteren autoritair te zijn in 
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onze hedendaagse betekenis van het woord; hij zou dan zeker geen 
39 

goed bestuursambtenaar zijn . De gezagsrelatie ontwikkelde zich 

overigens voortdurend, hetgeen duidelijk wordt als we de situatie 

van de controleur op Java ten opzichte van de regent in het 

laatst der negentiende eeuw (prentah h a l o e s , "zachte dwang") ver

gelijken met die van rond 1930, toen de controleur voorzichtig 

met de regent moest omgaan en van een informele dwang geen sprake 

kon zijn. Niet alleen was toen de positie van de controleur ver

anderd, ook die van de regent was gewijzigd. Bij de gewestelijke 

reorganisatie van 1925 en 1928 (autonome p r o v i n c i e s ) verdwenen 

de c o n t r o l e u r s , om kort daarop in veel minder machtige functie 

weer op het toneel te verschijnen. In diezelfde jaren trachtte 

men als tegenwicht tegen het nationalisme de regenten meer aan-
40 

zien te geven (volkshoofdfunctie) 

Deze beschouwing mag niet de schijn wekken dat ik Worsley's 

analyse zonder belang acht. Zijn betoog maakt op mij echter de 

indruk van een "kern van w a a r h e i d " - b e n a d e r i n g , waarbij onvoldoende 

nuancering, eenzijdig accent op de (Europese) m a c h t s f a c t o r en 

- bovenal - gebrekkige differentiatie van groepen en culturen 

in de zich ontwikkelende koloniale samenleving, het niet onwaar

schijnlijk maken dat diverse partijen zich niet in zijn relaas 

zullen herkennen. Mij beperkend tot mijn onderwerp heb ik in 

verschillende verwijzingen als reactie op Worsley o u d - b e s t u u r s -

ambtenaren aan het woord gelaten. Natuurlijk is dat slechts één 

p a r t i j . 

Nu kan men zich afvragen of het vraagstuk van de "herken

ning" voor de sociale wetenschapper wel relevant is. In de antro

pologie is het probleem van de discrepantie tussen de visie van 

de onderzoeker en die van de participant op verschillende manie
ri 

ren aan de orde gesteld . Bij het hier behandelde onderwerp 

is ten aanzien van die kwestie één speciaal aspect o p m e r k e n s 

waardig: veel bestuursambtenaren zijn zelf in de sociale weten

schappen werkzaam en men kan hun visie dan ook moeilijk gelijk-
42 

stellen met die van de "naïeve" participant . Uiteraard is 

hiermee niet de opvatting gerechtvaardigd dat een analyse van de 

koloniale samenleving slechts acceptabel is, wanneer die voor-

12 



malige bestuursambtenaren zich ermee kunnen verenigen. Ik wil 

hier slechts wijzen op de extra dimensie die het probleem heeft. 

In twee opzichten is deze studie een reactie op Worsley: 

enerzijds heeft hij mijn voorkeur voor gedetailleerde beschrijving 

verstrekt en anderzijds heeft hij mij speciaal doen letten op 

alles, waaruit de zwakte en onmacht van de Europeaan tegenover 

de door hem gekoloniseerde volken bleek. Niet dat ik een aan

hanger van de "krassen op een rots"-theorie ben , maar omdat 

mijn onderwerp (en mijn persoon: ik ben nooit in Indonesië ge

weest) een voortdurende dreiging van Europacentrisme inhoudt 

die ik naar ik vrees niet heb kunnen keren, heb ik getracht 

mijn respect voor de Indonesische culturen en volken uit te druk

ken in een speciale aandacht voor hun vitaliteit. 

Het eerste punt - voorkeur voor detail - heeft mij doen be

sluiten mijn onderzoek niet meer dan explorerend te laten zijn. 

Dat kan als een tekortkoming worden ervaren. In elk geval zijn 

er aan dat type onderzoek geen geringe methodologische proble

men verbonden; noem ik slechts het gevaar dat uit de overstel

pende hoeveelheid materiaal geselecteerd wordt, zonder dat 

onderzoeker zélf zich van zijn selectiecriteria scherp bewust is. 

De noodzaak tot keuze, ook wanneer men daar weinig voor voelt 

en nog niet vanuit een theoretische achtergrond selectiecriteria 

wil hanteren (juist omdat men slechts wil v e r k e n n e n ) , heeft in 

de antropologie wel spanningen te zien gegeven. Bekend is 

Malinowski's pleidooi voor het vastleggen van de "imponderabi1 i a 

of actual life": "And foolish indeed and short-sighted would 

be the man of science who would pass by a whole class of phenomena, 

ready to be garnered, and leave them to waste, even though he 

did not see at the moment to what theoretical use they might be 

put !". Elke descriptie impliceert echtereen selectie; de proce

dure die Malinowski ontwikkelde om zijn doel te bereiken, is dan 
44 ook niet zonder problemen gebleken . Dat heeft echter zijn hier 

weergegeven woorden niet verzwakt. 

Nicolson, die weinig heil zag in een gedetai1 eerde discussie 
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van de theorie over kolonialisme, pleit voor kennisname van de 

"plainer facts of the recent past", in de hoop dat hierdoor een 

"new and better theory" kan worden opgesteld, "on a broader and 

firmer factual base". "Meanwhile, it seems a good thing to try 

to find out and to say what the men concerned did and tried to 

do „45 

Wat Nicolson hier voorstelt, is in de geschiedenis van het 

B.B. een bekend geluid. De - overigens met uiteenlopende bedoe

lingen gestelde - vraag "wat dat bestuur nu eigenlijk deed" is 

al oud. Aan het eind van de vorige eeuw merkt Doeff al op, dat er 

over tal van typen levens in Indie was geschreven, maar niet over 

de dagelijkse ervaringen van de controleur bij het B.B., waar-
47 over "schier nooit iets te boek gesteld" was . In 1918 pleitte 

de bekende Nederlandse bestuursambtenaar H.T. Damsté in zijn 

artikel "Gambar Hidoep" voor het geven van meer "levende beelden" 

uit de bestuurspraktijk, opdat het B.B. van veel smaad en kritiek 

kon worden verlost 48 

Zonder het belang van theorievorming te willen onderschatten, 

noch menend dat het vastleggen van "onveranderlijke feiten" momen

teel de voorkeur verdient (eveneens een bekend dwaalbegrip uit 

de geschiedenis van de a n t r o p o l o g i e ) , ben ik het - mede gezien 

mijn ervaring met Worsley - met Nicolson eens dat een algemene 

theorie van het kolonialisme een meer feitelijke basis nodig 

heeft, wil ze niet bij confrontatie met speci fi eke historische 

beschrijvingen voortdurend vragen oproepen. 

Hoeveel detailkennis soms nodig is om bepaalde aspecten uit 

de koloniale geschiedenis te begrijpen, is aardig geïllustreerd 

door Adu Boahen in zijn boek "Britain, the Sahara, and the Western 

Sudan, 1788 - 1861", waar hij een aantal motieven bespreekt die 

de wens om tot een systematische exploratie van het Afrikaanse 

binnenland te geraken, lijken te verklaren, maar die niet duide

lijk maken, waarom men daar juist op eenbepaald moment toe over-
. 49 ging . 
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1.4 Maatschappelijke processen en plannende actores: Holleman, 

Meyer Ranneft en Elias. Drijveren der actores : verwoording 

en interpretatie, 

Mijn wens om de pretenties van dit onderzoek niet verder te 
50 laten gaan dan een oriëntatie in de literatuur en archieven , 

aangevuld met informatieve gesprekken met bestuursambtenaren uit 

het vroegere Nederlands-Indië, hangt ook samen met mijn kijk op 

het verloop van de maatschappelijke processen (of met een groot 

woord: de menselijke g e s c h i e d e n i s ) . Die zienswijze betreft de 

eerder genoemde afwijzing van constructies, volgens welke in het 

verloop van de koloniale geschiedenis een lijn kan worden aange

geven die het resultaat is van planning of bewuste calculatie, 

een tendens die bijvoorbeeld ook Van Doorn aantrof ten aanzien 

van de Indonesische geschiedschrijving: 'Tel kens weer stuit men 

op pogingen tot verklaring in termen van bedoelingen, plannen 

samenzweringen en machtsgrepen"..."Al dus vereenvoudigd zijn alle 

grote initiatieven en koerszwenkingen in de Indonesische geschie

denis te begrijpen uit de genialiteit of boosaardigheid van doel-
51 bewust agerende actors" 

De koloniale geschiedenis toont ons een aaneenschakeling 

van plannen; plannen zowel op het niveau van praktijk-mensen als 

op het niveau van policy-makers. Toch blijkt uiteindelijk de ont

wikkeling vaak in strijd met die plannen. Factoren waarop niemand 

bedacht was, blijken een onweerstaanbare invioed te hebben en het 

proces richting te geven. Condities die voor het welslagen van 

een plan onontbeerlijk zijn, blijken soms tegen de zin van de 

betrokkenen te ontbreken en men lijkt daar machteloos onder te 

moeten berusten. 

Holleman merkt aan het eind van zijn gedetailleerde en 

boeiende analyse van de relatie tussen chief Mangwende en de 

Rhodesische overheid op: "I had the feeling that, somehow the 

report still lacked something, a clear focus on one vital but 

elusive factor which had been a major cause of enstrangement 

and conflict: the lack of mutual understanding between white 

and black. The Mangwende story had been proof of this and had 
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tragedy. And yet, thinking back of the many witnesses, black and 

white, who had passed before our commission, there had been ample 

evidence of genuine good will among most of them - as well as 

surprise and even slight bewilderment among a few who discovered 

why others had misunderstood or misinterpreted what had seemed so 

self-evident and righteous to themselves". 

En verder, ter afsluiting van zijn commissie-rapport: "In 

almost every aspect of our inquiry we had been struck by the 

desperate need for better communications between Administration 

and people. It was with profound sadness that, time and again, 

we found that misunderstanding, frustration and even conflict 

arose because at some crucial stage communications had been 

inadequate or altogether lacking. In many cases the means of 

contact did exist, but were either insufficiently or wrongly 

used, or not at all "52. 

Elders stelt Holleman vast: "It is a tragedy that at this 

crucial and sensitive stage of African development the 

commissioners had become so overburdened with the administrative, 

judicial and technical details of their work that they had 

largely lost what used, perhaps, to be their greatest asset: 

personal contact with the villagers, and the time and ability 
53 to interpret and evaluate what was in their minds" 

Deze factor (waarvan de ernst volgens Holleman nog door 

twee andere werd v e r g r o o t ) , voert mij terug naar de geschiedenis 

van het Nederlands-Indisch B.B., dat met hetzelfde probleem werd 

geconfronteerd. Het is onderwerp van indringende klachten van de 

zijde der bestuursambtenaren geweest, klachten die vaak een ge

voel van machteloosheid uitdrukken. 

Zo gingen er stemmen op dat de controleur ireer en meer aan 

het bureau werd gebonden, juist in een periode dat het contact 

tussen bestuur en bevolking meer dan ooit moest worden geïntensi

veerd. Niet alle ambtenaren schenen daar evenzeer onder te lij

den: volgens de regent Djajadiningrat werd het streven van de 

Europese bestuursambtenaren getypeerd door de slagzin "van rij-
54 paard tot vulpenhouder 

Het machteloze gevoel ten aanzien van die ontwikkeling wordt 

door Meyer-Ranneft verwoord in een artikel met het sombere op-
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schrift: "De verwording van het B.B, op Java":"En de controleurs-

taak, vroeger van zoo overwegend belang voor den goeden gang van 

het bestuur, de schakel tusschen overheid en bevolking is verwor

den tot iets van geheel ander karakter. Het meest bedroevende is 

echter dat dit proces van verwording steeds voortgaat; met vrij 

groóte snelheid varen wij aan op of liever worden wij willoos 

voortgedreven naar een toestand, waarbij de bestuurstaak met die 

van vroeger niet meer dan den naam gemeen zal hebben, dat vooral 

in de controleurstaak het eigenlijke bestuurswerk zal zijn ver

schrompeld tot enkele rudimentaire overblijfselen, dat het zal 
cc 

zijn versmolten tot een onherkenbare rest" . 

In aansluiting op de constatering van de onderzoeker 

Holleman citeerde ik de "participant" Meyer-Ranneft om aan te 

geven, dat de plannende, naar een doel strevende actor, op de 

processen van maatschappelijke ontwikkeling noodzakelijk een ge

brekkige greep heeft en dat hij daarvan soms besef kan hebben. 

Natuurlijk hoeven de oorzaken die de participant ziet voor een 

hem niet welgevallige ontwikkeling, niet de werkelijke te zijn. 

Vaak staan de meningen diametraal tegenover elkaar: zo werd in 

Indie door de één de opkomst van het moderne verkeer (nota bene: 

een factor die men niet in de hand heeft en die niet tegen te 

houden is) gezien als een oorzaak van het verminderen van contact; 
с с 

een mening die door de ander met overtuiging werd bestreden 

Talloze gebeurtenissen spelen dooreen, plannen vertonen on

vermijdelijk gebreken en altijd is er ruimte om een verschijnsel 

of de handelingen van een ander op tal van uiteenlopende manie

ren te interpreteren. Wanneer men dit beseft, wordt het duidelijk 

dat het riskant is om een "rationaliteit" die wellicht achteraf 

in een proces kan worden ontdekt (of g e l e g d ) , toe te schrijven 

aan de actors, die zelf nog wel de beperkte draagwijdte van hun 

rationele planning verwoorden met verwijzing naar "de geest der 

tijden" of iets dergelijks. De politiek mislukt of een streven 

loopt uit de hand, zonder dat men er iets aan lijkt te kunnen 
57 

doen . Elias heeft een en ander uitgewerkt in zijn beschouwing 
с o 

over de relatieve autonomie van het spelproces . Hij stelt enige 

spelmodellen op en concludeert dan: "De hele figuratie van deze 
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in elkaar verweven spelen vertakt zich zienderogen en wordt der

mate onoverzichtelijk dat het zelfs voor de meest begaafde speler 

steeds moeilijker wordt om als enkeling de juiste beslissing te 

n e m e n " . Elias bekritiseert theorieën die onvoldoende aandacht 

schenken aan de aard van menselijke interdependenties: "... zij 

verdoezelen het voor de theorie en de praktijk van de sociologie 

centrale feit, dat aan iedere bedoelde interactie onbedoelde 

menselijke interdependenties ten grondslag liggen" . Elias tracht 

inzicht te krijgen in wat hij noemt: gestructureerde en tegelijk 

onbedoelde en ongeplande (blinde, ongestuurde) processen en hij 

laat zien hoe moeilijk het is deze visie te accepteren: "Ondanks 

alles wat onder onze eigen ogen gebeurt of is gebeurd, is het 

blijkbaar nog zeer moeilijk vrede te hebben met het feit dat de 

ontwikkelingsprocessen van de menselijke samenlevingen eventueel 

wel verklaard kunnen worden, maar dat zij geen zin en vooropgezet 
fi ? 

doel kennen ..." 

Uitvoerig citeerde ik hier Elias, niet omdat ik zijn gedach-

tengang geheel zou onderschrijven, maar omdat zijn werk mij een 

aanknopingspunt bood om mijn onbehagen met "samenzwerings-
6 3 

theorieën" expliciet te maken. De opvatting dat het historisch 

proces dermate ingewikkeld is dat planmatige controle door een 

bepaalde groep, als verklaringsfactor voor het verloop van dat 

proces uitgesloten kan worden, is wellicht de belangrijkste aan

zet geweest tot de wens om een zo gedetailleerd mogelijke kennis

name van één koloniale geschiedenis te bereiken, in de hoop daar

mee een bijdrage te leveren tot de ontdekking van deugdelijker 

verklaringen. Onder die gedetailleerdheid wordt dan ббк begrepen 

de kennis van motieven en inzichten zoals die door de partici

panten in het historisch proces expliciet zijn verwoord, zonder 

ze af te doen met een verwijzing naar een begrip als "illusie" 

of naar het (omstreden) concept "ideologie". Ook hier is het in

teressant Elias aan het woord te laten: "De opvallende dorheid 

van vele ideologie-analyses berust op de neiging om ideologieën 

als in wezen "rationele", met feitelijke groepsbelangen over

eenstemmende gedachtenbouwsels te beschouwen en hun affect- en 

fantasiegeladen aspecten, hun egocentrische of etnocentrische 

irreële kanten, te bagatelliseren als niet meer dan de welbewuste 

versluiering van een hoogst 'rationele kern'" 
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De antropoloog moet in zijn studie van de koloniale samen! 

ving zoveel mogelijk het beeld dat de participanten hebben van 

hun taak, betrekken. Wanneer die visie van de participanten nie 

gemakkelijk in zijn analyse past, dan moet hij vermijden om dat 

beeld zonder nadere gronden voor te stellen als een poging om 

ware bedoelingen te verhullen. 

Zo wordt er in de koloniale literatuur voortdurend op gewe 

zen dat de bestuursambtenaren een "taak" te vervullen hadden te 

aanzien van de gekolom'seerden. In 1929 sprak A.D.A. De Kat Ang 

lino nog van een "mission sacrée de civilisation" , toen hij h 

had over het "vaderlandsche aandeel" in de op alle leidende vol 

ken rustende taak. Deze missie-gedachte kan men terugbrengen to 

een ideologie: een rationalisatie die het verblijf in de kolom' 

moest rechtvaardigen en consolideren en de idee van het "Herren 

volk" bestendigen. Op deze wijze geredeneerd, laten vele opvat

tingen van bestuursambtenaren zich plaatsen in een "ideology 

of r u l e " 6 6 . 

Enerzijds is het niet denkbeeldig dat een dergelijke benad 

ring verleidt tot het postuleren van intenties, waarvoor onvol

doende grond aanwezig is (soms in de hand gewerkt door een be

paalde woordkeus, zoals in Wertheim's Indonesian Society in 

Transi tion ) . Anderzijds kan men betwijfelen of zulk een inter 

pretatie wel voldoende recht doet aan de bedoelingen van de 

parti ei panten. 

Men kan bijvoorbeeld een motief dat werd gebruikt om in be 

paalde gebieden het gezag te vestigen of verstevigen, zoals de 

overtuiging dat de bevolking werd bevrijd van onderdrukking, ge 

makkelijk plaatsen in de "ideology of rule": het bevrijdings

ideaal was wel oprecht, maar verhulde werkelijke (b.v. econo

mische) motieven zó goed, dat de participant dat zelf niet be

sefte. Zeker wanneer een dergelijke redenering in algemene 

termen gesteld is, loopt de onderzoeker grote kans tot 

"Hi nei ninterpretieren": de juistheid ervan zal niet gemakkelijk 

te bewijzen zijn en als uitgangspunt voor falsificatie lijkt ze 

ook niet erg geschikt. In elk geval zal ze dikwijls arm blijven 

zoals in het geval dat de oprechte overtuiging bij individuele 

ambtenaren dát het hun taak was de bevolking tegen willekeur 
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te beschermen, tevens het enige motief was tot het onder zijn be

stuur brengen van een bepaald gebied. 

Hoe zou men bij het analyseren van 6ns verdacht voorkomende 

motieven kunnen onderscheiden tussen oprechte overtuiging (b.v. 

"spontaan etnocentrisme") en opzettelijk misleiding ? Dan zal 

toch zeker zeer nauwkeurig onderzoek geboden zijn, want in het 

laatste geval zal de betrokken persoon ons de analyse doorgaans 
fi o 

niet gemakkelijk maken 

Het heeft derhalve weinig zin om expliciet door participan

ten geformuleerde motieven of gedachten als verhullers van ware 

bedoelingen te interpreteren, zonder dat daarvoor historisch be

wijsmateriaal aanwezig is. Wil men zich wagen aan interpretatie, 

dan zal men op de hoogte moeten zijn van het "geestelijk klimaat" 

dat in de betreffende periode aanwezig was: men moet bepaalde 

formuleringen op hun juiste waarde kunnen schatten, men moet op 

de hoogte zijn van de geliefkoosde polemieken en de soorten argu

menten die daarin werden gebruikt, men zal moeten nagaan welke 

gevoelens bepaalde groepen hadden ten aanzien van koloniale 

kwesties ( d i f f e r e n t i a t i e ) , etc. . Kortom: vrijwel altijd zal 

het nodig zijn de motieven te plaatsen in de kontekst waarin ze 

zijn geformuleerd. 

Vaak zijn expliciete formuleringen van motieven die tot een 

bepaalde actie zouden hebben aangezet, in feite rechtvaardiging 

achteraf. Niet altijd kan men dan spreken van rationalisatie, 

omdat tijdens de actie nieuwe ervaringen kunnen zijn opgedaan, 

die sterker dan de oorspronkelijke beweegredenen, de"juistheid" 

van de ondernomen maatregelen aangeven. 

Zo vond M.H. Halewijn, die in de twintiger jaren van de 

vorige eeuw "opperhoofd" ter Zuid- en Oostkust van Borneo w a s , 

het noodzakelijk dat daar door het Gouvernement politie werd ge

handhaafd, met name ter bestrijding van de zeeroverij die vreed

zame handel belemmerde. Mêt de poging tot vestiging van het 

gezag leerde men de wijze kennen, waarop de vorsten hun onder

danen behandelden en schrok men van de straffen die ten aanzien 

van de bevolking werden toegepast. Wanneer nu het Gouvernement 

bij haar gezagshandhaving weerstanden ondervindt die worden ge-
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o r g a n i s e e r d door de Inlandse v o r s t e n , dan m o t i v e e r t H a l e w i j n het 

v o l h a r d e n in zijn streven naar e f f e c t u e r i n g van het G o u v e r n e m e n t s 

gezag niet meer met een beroep op het belang van v r e e d z a m e h a n d e l , 

maar denkt hij in de eerste plaats aan de b e s c h e r m e n d e taak van 

de k o l o n i a l e o v e r h e i d , die door de vorsten w o r d t g e s a b o t e e r d : 

"Alzoo w o r d e n de m e n s c h l i e v e n d e b e d o e l i n g e n van het G o u v e r n e m e n t 

door de w r e e d e t r o t s c h h e i d der jonge I n l a n d s c h e prinsen veelal 

t e g e n w e r k t , want het is n a t u u r l i j k op aandrang van de N e d e r -

l a n d s c h e R e g e r i n g , dat deze wreede s t r a f f e n zijn a f g e s c h a f t ' . 

Zelfs al w o r d e n h u m a n i t a i r e s t r e v i n g e n van een k o l o n i a l e 

o v e r h e i d o p e n l i j k omkleed met verhalen die de e c o n o m i s c h e voor

delen van een maatregel voor die o v e r h e i d in geuren en kleuren 

s c h e t s e n , dan kunnen de a c h t e r l i g g e n d e b e w e e g r e d e n e n toch telkens 

verschi11 end zijn. 

Naar a a n l e i d i n g van een rapport van M e r k u s , o p g e s t e l d in 

1 8 2 2 , w a a r i n deze v e r k l a a r d e dat het in de M o l u k k e n b e s t a a n d e 

b e s t u u r s s t e l s e l een gruwel w a s , o n d e r n a m Van der C a p e l l e n in 

1824 zijn bekende M o l u k k e n r e i s . Volgens Merkus was a f s c h a f f i n g 

van het stelsel in het belang van de b e v o l k i n g én b e l o o f d e g e l 

delijk voordeel voor het G o u v e r n e m e n t . Die laatste o v e r w e g i n g 

was m i s s c h i e n niet meer dan een frase: hij w i s t immers dat een 

voorstel tot h ervorming ü b e r h a u p t geen kans van slagen had, w a n 

neer het niet op o v e r t u i g e n d e w i j z e v e r b e t e r i n g van e c o n o m i s c h e 

v o o r u i t z i c h t e n aan de v e r n i e u w i n g verbond . Na zijn reis gaf 

Van der C a p e l l e n zijn " M o l u k k e n - p u b l i c a t i e " u i t . Stapel noemt het 

een s t u k , w a a r u i t een nieuwe geest s p r e e k t : de eerste maal dat 

de Indische regering o p e n l i j k erkent dat de door haar g e v o e r d e 

p o l i t i e k v e r d e r f e l i j k is voor de b e v o l k i n g . Willem I en Elout 

w i l d e n van o p h e f f i n g van het m o n o p o l i e echter niets weten en 
7 2 namen Van der C a p e l l e n zijn o p e n h a r t i g h e i d zeer kwalijk . De 

g e b e u r t e n i s was a a n l e i d i n g tot een d i s c u s s i e , waarin l i j n r e c h t 

t e g e n o v e r g e s t e l d e w a a r d e r i n g e n b o t s t e n : sommigen hadden voor 

Van der C a p e l l e n ' s o p t r e d e n grote b e w o n d e r i n g , anderen konden 
7 3 er geen goed woord voor over hebben 

Wat bij b e l a n g r i j k e p o l i t i e k e kwesties o n v e r m i j d e l i j k 

s c h i j n t , was ook hier het g e v a l : Van der C a p e l l e n ' s t i j d g e n o t e n 

waren al niet in staat zijn visie eenduidig te i n t e r p r e t e r e n . 
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Latere generaties hebben daartoe misschien meer gelegenheid ge-
74 kregen, maar slaagden daar evenmin in 

Wanneer motieven en opvattingen van een vooraanstaand figuur 

in het geding zijn, is het derhalve noodzakelijk latere evalua

ties van die persoon kritisch te onderzoeken. Vaak zeggen die 

meer over degenen die oordeelden, dan over de persoon in kwestie. 

Als voorbeeld kan worden gegeven de wisselende interpretatie 

van de waarden, waarmee Van de Bosch de invoering van zijn Cul-

tuurstelsel rechtvaardigde, het stelsel waarvan Burger zei: 
75 "het ... was te reëel, te waar, om mooi te kunnen zijn" . In 

deze zin ligt het spanningsveld van meningen rond dit omstreden 

stelsel besloten. Latere kritici hebben openlijk getwijfeld aan 

de integriteit van Van de Bosch, een twijfel die correctie be

hoefde, zodanig dat zelfs van een herwaardering gesproken kan 

worden 

Deze illustraties mogen voldoende zijn om aan te geven, dat 

het weinig aantrekkelijk is om vanuit een brede, alomvattende 

theorie over het kolonialisme te verstrekken. Niet alleen omdat 

tal van problemen, die een gedetailleerde benadering te voor

schijn brengt, dan buiten beschouwing blijven, maar ook omdat 

men dan zijn toevlucht moet nemen tot begrippen die lang niet 

altijd duidelijk zijn. Hierboven vermeldde ik Worsley's uitdruk

king "ideology of rule". Ze bevat het misschien meest omstreden 

concept van de sociale wetenschappen: "ideologie". Zelfs al ge

bruikt men het neutraal, zoals bijvoorbeeld Bock , dan moet men 

78 

bedacht zijn op afwijkende tradities , zeker wanneer het onder

werp politiek geladen is zoals de koloniale geschiedenis: "Selbst 

wenn man den terminologischen Missbrauch ausser acht lässt, der 

anscheinend von der politischen Rede nicht zu trennen ist, und 

seine Aufmerksamkeit auf die Sprache der Soziologen und Historiker 

beschränkt, wird deutlich, dass Autoren... unterschiedlich und 

sogar einander widersprechende Bedeutungen intendieren". Telkens 

weer stoot men op "... eine terminologische Unsicherheit, die 
eine tieferi iegende Ungewissheit über die Rolle van Ideen bei 

79 der Entstehung geschichtlicher Bewegungen widerspiegelt" . 
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2. Oeze studie als verkenning. Bronnen. 

Het volgend relaas bevat de resultaten van een verkennend 

onderzoek; ze geeft een beschrijving van een aspect van één ko

loniale geschiedenis: het Europese binnenlands bestuur in Neder-

1ands-Indië. Zoals elke beschrijving impliceert ook deze studie 

een "theorie", die echter - gezien het explorerend karakter - on-

uitgewerkt blijft, waardoor de illusie gewekt kan worden dat 

"objectieve feiten" worden geboden. Voor descriptie geldt evenals 

voor theoretiseren: "However closely it sticks to the facts - or 

rather to the available empirical evidence about them - it carries 
80 a built-in reference to the general philosophy of the theorist" . 

Het is die algemene gedachtengang waarop Lichtheim hier doelt, 

welke ik voor deze studie in het voorgaande hoop te hebben duide

lijk gemaakt. 

In mijn onderzoek heb ik getracht mij zoveel mogelijk open 

te stellen voor de gedachten, strevingen en beweegredenen van de 

mensen, die ik op mijn tocht door de geschiedenis ontmoette. Door 

hen veelvuldig aan het woord te laten, heb ik gepoogd iets van de 

sfeer van het verleden weer te geven. Dit streven maakte de selec

tie van bronnen moeilijk: niet slechts omdat een onbeholpen ge

schreven reisverhaal dan even "belangrijk" kon blijken als een 

officiële proclamatie, maar ook omdat de geschriften van be

stuursambtenaren naast die van anderen moesten worden geraad

pleegd, in het belang van een juist perspectief. Om niet in 

overdaad ten onder te gaan, heb ik mij hoofdzakelijk beperkt tot 

gepubliceerde bronnen. Archiefmateriaal heb ik slechts ter aan-
81 vulling gebruikt, niet om nieuwe terreinen te ontdekken 

Hoe nauwkeuriger ik met het verleden bekend raakte, hoe meer 

het erop leek dat alles belangrijk was en hoe geringer mijn ver

trouwen werd, dat verleden ooit te kunnen bevatten. Als ik mijn 

gevoelen mag weergeven met de woorden van een historicus: "...de 

afgrond, die tusschen het heden gaapt en het verleden, is maar 

zelden te overbruggen. Het gewemel aan den overkant verbaast ons 

dikwijls, ergert ons niet zelden, doet ons een andermaal trillen 

van bewondering. Een oordeel is zoo gauw uitgesproken en het is 
82 

di kwi jls zoo gl ad mi s" 
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Hoofdstuk II 

HET B.B. ALS ANTROPOLOGISCH INTERESSEGEBIED 

Wanneer we aannemen dat het de taak bij uitstek van de antropo

loog is, zijn onderzoek te richten op andere culturen dan die waar-
8 3 

in hij zelf is opgegroeid , dan is de studie van het Nederlands-
Indische Europese bestuurscorps voor de Westerse antropoloog in 
tweeërlei opzicht van belang. 

Enerzijds kan men het B.B. opvatten als een element, dat 

verweven was met de Indonesische samenleving; dat in de ontwik

keling van die samenleving van betekenis is geweest. 

Anderzijds kan men het B.B. beschouwen als een factor in de 

geschiedenis van de antropologie: bestuursambtenaren hielden 

zich bezig met studies, die men momenteel als "antropologisch" 

kan kenschetsen. 

In deze paragraaf wil ik deze twee zienswijzen enige aandacht 

schenken. 

1. Het B.B. als element in de Indonesisohe samenleving. 

Al in vroege volkenkundige publicaties over gemeenschappen 

die onder gouvernementsbestuur waren gebracht, bleek men bij 

de beschrijving van domeinen als rechtspraak, regeringsvorm 

en regionale organisatie het B.B. niet te kunnen negeren. Een 

studie van "Inheemse" maatschappelijke instellingen - in contrast 

tot "autochtone" of " oorspronkelijke" - kon naarmate de negen

tiende eeuw vorderde, steeds moeilijker tot een beschrijving 
84 1-eiden waarin het Europese element niet werd aangeroerd . Dit 

ondanks het gevoelen dat het Europese bestuur alléén Europees 

was. Het te zien als een aspect ббк van de "Inheemse" samenleving 

zou ongepast zijn. Ging een ambtenaar teveel op in de gemeenschap 

waarin hij werkte, dan sprak men met een zekere afschuw van "ver-
Q С 

inlandschen" . De typering van het B.B. als de "voelhorens" van 

het gouvernement kan de opvatting over intrusie-zonder-versmel

ting illustreren. De Inheemse samenleving bleef, naar men meende, 

zichzelf, ook als was de Europese controleur er evenmin uit weg 
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86 
te denken als de wedono 

Bezien wij een onvervalste volkenkundige publicatie. Alke-

ma en Bezemer omschrijven in hun "Beknopt handboek der volken

kunde van Neder!andsch-Indie" uit 1927 hun discipline in navolging 

van Van Eerde als: "de wetenschap die zich bezig houdt met de 

kennis van lager beschaafde menschen en hunne minderjarige maat

schappijen en die bedoelt te verkrijgen een inzicht in de ziel

kundige eigenschappen van bepaalde menschen-groepen en in de 
87 geschiedenis der ontwikkeling van de menschheid' . 

Wanneer zij nu een etnografische beschouwing geven van het 

bestuur der Javaanse desa, erkennen zij dat ze Staatsblad en 

Bijblad niet kunnen negeren. Zich aansluitend bij B.6576 ("De 

Javaansche maatschappij heeft onder een steeds meer regulerend 

scherper toezicht houdend Europeesch bestuur haren loop vervolgd") 

stellen Alkema en Bezemer: "Uit het bovengezegde volgt al, dat 

een beschrijving van het bestuur der Javaansche desa niet geheel 

op het gebied der volkenkunde valt, maar gedeeltelijk op dat van 

het Indisch Staatsrecht. Toch zou het moeilijk vallen, en het 

overzicht van het geheel schaden, alles wat niet zuiver etno-
88 graphisch is geheel weg te laten" 

Het is met name interessant hier te wijzen op hun bespreking 

van de Javaanse desa, omdat het Nederlandse gouvernement op grond 

van verschillende theorieën veeVvuldig heeft verklaard geen in

breuk te willen maken op juist dit deel van de Javaanse maat

schappij 

Het heeft voor de geïnteresseerde in de Javaanse maatschappij 

weinig zin om het Europese bestuursapparaat uitsluitend als "op

gelegd" te beschouwen. Ook al voelden de ambtenaren zich zelf 

doorgaans alléén Europeaan. Het B.B. al s institutie is onlosmake

lijk verweven met wat men de "Inheemse" samenleving bleef noemen, 

op die wijze een illusie koesterend. Wat precies de betekenis van 

het B.B. voor de Indonesische maatschappij was, is een onderwerp 

dat ik in een later deel uitvoerig aan de orde hoop te stellen. 

Onderzoek van dit probleem is met name van belang voor een ana

lyse van het "ontvoogdingsstreven". Men zou zich kunnen afvragen 

of de politiek die tot doel moest hebben het B.B. op de lagere 

bestuursniveaus (alle controleurs en zelfs enige assistent-
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residenten) te laten verdwijnen, gebaseerd was op een onvolledig 

idee van acculturatie en daarom wel moest mislukken. Wil men -

zoals bijvoorbeeld Burger deed - het B.B. als acculturatieagens 

beschouwen, dan moet men ruimte laten voor de mogelijkheid dat 

de Indonesische cultuur bepaalde aspecten of effecten van die 

instelling heeft geïncorporeerd. De ontvoogding zou zo bezien 

een proces van cultuurverandering j_n de "Inheemse" samenleving 

hebben betekend, eerder dan het slechts terugtrekken van een in

stitutie die altijd "buiten" die samenleving is gebleven. Is dit 

vermoeden juist, dan kan men het veranderingsproces dat in de 

laatste decennia van het koloniale bestuur plaatsvond niet glo

baal karakteriseren als "modernisatie" of "(ont)feodali sering", 

maar moet men bedacht zijn op een veelheid van processen die 

bij gebruik van dergelijke algemene concepten niet voldoende 

onderscheiden kunnen worden. Wellicht kan het meningsverschil 

tussen Burger - die meende dat de koloniale macht de Javaanse 

maatschappij ontfeodali seerde - en Koentjaraningrat - hij ver

onderstelde het tegendeel - met behulp van deze gedachte worden 

opgehelderd. Mijns inziens kan men die discussie terug voeren 

op een verschil in historisch perspectief van beide auteurs -

de Europese invloed verschilt door de tijd in intensiteit en 

effect - en op hun simplificatie van het acculturatieproces 89 

2.1 De bestuursambtenaar als etnograaf: kolon-iale volkenkunde 

en moderne antropologie. 

Uitvoeriger wil ik nu ingaan op de tweede zienswijze die 

boven werd genoemd: het B.B. als factor in de geschiedenis van 

de antropologie. Deze dissertatie zal haar antropologisch karak

ter voor een belangrijk deel aan die benadering ontlenen. Want 

kan men voor de periode die in dit deel wordt besproken (1800-

1830) veilig aannemen dat het plaatselijk Europees bestuur nog 

geen vervlechting met de "Inheemse" maatschappij (zoals in de 

voorgaande paragraaf werd aangeduid) te zien geeft, wèl verschij

nen in datzelfde tijdvak etnografische verhandelingen van de hand 

van gouvernementsambtenaren, die onze aandacht alleszins waard 

zijn. 
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Omdat mijn mening in deze afwijkt van die van andere auteurs, 

ik hier twee problemen bespreken, die de grond van dit menings

verschil kunnen verduidelijken: de (di s)continuïteit tussen 

" ббг-wetenschappelijke" etnografie en hedendaagse antropologie 

en de problematiek rond de ontsluiting van oude etnografieën. 

2.2 Antropologie onder vele vlaggen: historische betekenis 

der onderscheiden disciplines. 

Men zou zich kunnen afvragen, in hoeverre de naamsver

andering van "etnologie"/"etnografi e" of "volkenkunde" in "cul

turele (sociale) antropologie" de ontwikkeling van een nieuwe 

wetenschap inluidde. Veel beschrijvingen van de geschiedenis 

der antropologie suggereren dat er gesproken kan worden van 

continuïteit: onderzoekers die zich b.v. vroeger "volkenkundigen", 

"oriëntalisten" of "adatrechtgeleerden" noemden, worden als 

grondleggers van de hedendaagse antropologie ten tonele ge

voerd, soms zonder discriminatie naast niet-professionele be

oefenaren van de etnografie. In die laatste categorie treft men 

dan naast reizigers, missionarissen en taalonderzoekers ook 
90 

bestuursambtenaren 

Beziet men aan de andere kant wat antropologen tegenwoordig 

doen of wat zij tot hun studieobject rekenen, dan dringt zich 

eerder de gedachte aan een di scontinuTteit op: de hedendaagse 

antropologie is niet een discipline die slechts het object van 

de vroegere volkenkunde heeft aangepast aan veranderde omstan

digheden. Niet zelden heeft men het verdwijnen van de zogenaam

de primitieve volken ervaren als het einde van de volkenkunde. 

Voor degenen die de antropologie als een ("aangepaste") voort

zetting van de etnologie wilden zien, bleek een identiteitscrisis 
91 veelal onontkoombaar 

Daarnaast accepteerden andere onderzoekers het voortbestaan 
92 van de etnografie of etnologie naast of binnen de antropologie 

Het lijkt mij hier niet de plaats om dieper op de proble

matiek met betrekking tot de continuïteitin de overgang van vol

kenkunde naar antropologie in te gaan, noch om in deze materie 
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een standpuntbepaling te beproeven. Ik stel het onderwerp aan de 

orde om aan te geven dat voorzichtigheid geboden is, wanneer men 

als hedendaags antropoloog vroegere (al dan niet professionele) 

volkenkundige onderzoekers tot vakgenoten bestempelt, omdat men 

dan gemakkelijk het belang van verschillen in instelling tussen 

de huidige sociaal-wetenschapper en de vroegere etnografisch 

geïnteresseerden kan onderschatten. 

Weliswaar hielden vele Europese bestuursambtenaren zich 

vanuit hun arbeid bezig met studies, die men tegenwoordig "an

tropologisch" zou noemen, maar die vroeger op velerlei wijze 

werden gekwalificeerd en soms zeker niet zonder meer als "vol

kenkundig" aangemerkt zouden worden. 

Veelal waren bestuursambtenaren actief op het gebied van het 

"adatrecht", een onderzoeksveld dat in bijvoorbeeld de Leidse 

universitaire Indologenoplei ding uitdrukkelijk naast de volken

kunde aan bod kwam. Het contact tussen adatjuristen en etnologen 
93 werd door sommigen als onbevredigend ervaren 

Wanneer die problematiek speelt, bevinden we ons al in de 

twintigste eeuw; de etnologie is dan volop in ontwikkeling en 

er wordt zelfs beproefd om naast de "volkenkunde van Nederlandsch-
94 

Indie" een "koloniale volkenkunde" inhoud te geven . Alvorens 

nog iets over die periode te zeggen, is het wellicht interes

sant om eerst even terug te gaan naar de tijd van de voor-weten

schappelijk "grondleggers". 

Koentjaraningrat merkt in zijn recente "Anthropology in 

Indonesia" op dat de kwaliteit van etnografische verslagen van 

Indische bestuursambtenaren, na een gunstige ontwikkeling tijdens 

het Engelse tussenbestuur (1811-1816), in het begin der negen

tiende eeuw niet erg hoog was. Voorbijgaand aan de in 1832 opge

richte onderwijsinstelling voor de Javaanse taal, zeden, ge

woonten en bestuurspraktijk, het "Instituut voor de Javaansche 

Taal" te Soerakarta - dat overigens in 1843 werd opgeheven -, 

stelt Koentjaraningrat: "Most of the Dutch civil servants during 

the early part of the 19th century seem to have differed from 

the British administrators, in that they lacked knowledge of 
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and paid little attention to the customs and way of life of the 

indigenous peoples of Indonesia. This was due to the lack of an 

institution in Hoi 1 and for the training of colonial civil 

s e r v a n t s "
9 5
. 

Terecht verbindt Koentjaraningrat de ontwikkeling van 

de Nederlandse bestuursopleiding sinds 1842 (gevestigd te Delft) 

met een kwaliteitsverbetering van het Europese bestuur, wat in 

de tweede helft der negentiende eeuw ook tot uitdrukking komt in 

beter etnografisch werk. Maar zowel ббг als na 1842 werd de 

kwaliteit van het volkenkundig werk bepaald door nog andere fac-

9 6 
toren dan de opleiding . Hier interesseert mij vooral het merk
waardige verschijnsel, dat het volkenkundig onderwijs eerst in 
Europa tot bloei kon komen. Later zal ik deze paradox, die al 

besloten ligt in de wijze waarop Baud zich in 1840 over "Soera-
97 

karta" uitliet , trachten te verhelderen vanuit de politieke 

toestand op Java in die jaren; nu beperk ik mij ertoe op te 

merken, dat die opleiding in Europa heeft bijgedragen tot een 

belangrijk verschil in instelling tussen de koloniale bestuurs

ambtenaar en de hedendaagse antropoloog. 

In het motief van Baud om in plaats van te trachten de 

opleiding te Soerakarta te verbeteren, een instituut in het 

moederland op te richten en de opleiding aldaar tot dwingende 

voorwaarde te stellen voor een Indisch ambtenaarschap, speelde 

de gedachte een rol, dat de Indische ambtenaren een goede Euro

pese opvoeding moesten hebben gehad. De jonge mensen die waren 

opgeleid, moesten Europees denken. Men was bevreesd dat wanneer 

er teveel Indische ambtenaren voortkwamen uit de groep Euro

peanen die in Indie was geboren en getogen, de onafhankelijkhei ds-

zin te groot zou kunnen worden. Het voorbeeld van de Amerikaanse 

vrijheidsoorlog lag nog vers in het geheugen. 

Enerzijds moest "Delft" ambtenaren afleveren die "in volle 

mate" de "vertegenwoordigers der Europeesche beschaving" zouden 

9 8 

zijn , anderzijds zouden juist deze mensen, door hun wetenschap

pelijke gemotiveerdheid, bij uitstek geschikt zijn voor het on

derzoek van talen, zeden en gewoonten der Indische volken. Baud 
99 

spreekt zelfs van een "zucht naar wetenschappelijk onderzoek" 
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Vindt de antropoloog een belangrijke stimulans voor het on

derzoek van andere culturen in zijn streven de enge grenzen van 

zijn culturele conventies te overstijgen en de andere cultuur 

binnen zijn intellectuele traditie te emanciperen, de koloniale 

ambtenaar werd juist ббг alles geleid door een Europese denk

wijze. Dat heeft niet alleen gevolgen gehad voor de aard van het 

onderzoek dat hij verrichtte, maar ook voor de werkwijze. Door 

Europese bestuursnormen en -idealen werd de studie van "Inheemse" 

zeden en gewoonten bevorderd. De achtergrond van deze beoefening 

der "volkenkunde" verschilt dus wezenlijk van die der tegenwoor

dige antropologie. Met de wetenschappelijke benadering heeft ze 

gemeen: het tot een probleem worden van de houding, die tegen

over de andere cultuur moet worden aangenomen. Daarin ligt de 

grond voor een traditie van onderzoek, die voortdurend wordt 

voortgestuwd in een nooit aflatende discussie. Daardoor moesten 

"losse", m'et-cumulatieve onderzoekingen plaats maken voor een 

onderzoekstraditie. Of liever: voor onderzoekstradities. Op tal 

van terreinen (waaronder dat der volkenkunde) vindt deze overgang 

rond 1800 plaats. 1842 betekent voor die ontwikkeling geen breek

punt, hooguit kan men spreken van een nieuwe fase. 

Het is wellicht interessant hier te wijzen op een uitspraak 

van Van Vollenhoven, waarin hij gewag maakt van het als pro

bleem stellen van de benadering der andere cultuur, een ontwikke

ling die naar zijn mening de Europese kolonisatie onderscheidt 

van de vestiging van vroegere veroveraars : 
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coutume n'existait pas. 
Ce problème ne se pose que dis qu'intervient l'influence 

de l'occident. L'occident tient à introduire soit des juges 
occidentaux impartiaux et incorruptibles, pour les litiges 
des orientaux, soit un contrôle efficace occidental sur la 
justice indigène maintenue. Il tient aussi 3 remanier les 
institutions politiques des nouveaux sujets: le régime des 
villages et celui des états indigènes, l'administration 
indigène, les impôts anciens, le régime de l'expropriation. 
L'occident pénétrant doit donc savoir ce que signifie cette 
coutume, quelle est sa teneur, quels sont ses avantages 
réels et ses défauts injustifiables; en somme, si elle est 
digne d'estime ou si elle ne mérite que le mépris". 

Het voorgaande maakt duidelijk, dat de problematiek, die de 

bestuursambtenaar of de adatjurist formuleerde als uitgangspunt 

voor onderzoek, zijn werk een eigen karakter gaf waarmee de 

hedendaagse antropoloog rekening moet houden, wanneer hij het 

interpreteert of evalueert. 

De etnografische interesse van plaatselijke bestuurders 

of andere vertegenwoordigers der koloniale overheid verschilde 

doorgaans belangrijk van de belangstelling der professionele 

vol kenkundigen (de beoefenaars van de "zuivere" etnografie, waar 

Alkema en Bezemer van s p r a k e n ) . Het was niet voor niets dat 

Fischer in zijn in 1940 uitgegeven "Inleiding tot de Volkenkunde 

van Nederlands-Indië" pleitte voor de instelling van een Ethno

logische Dienst . De wetenschappelijke volkenkunde werd door 

bestuursambtenaren als weinig praktisch ervaren en nam in de 

Indologieopleiding geen belangrijke plaats in. 

In een artikel uit 1931, waarin Fischer zijn bezorgdheid 

toonde over de onderwaardering van de volkenkunde in de Indo-
ino 

1 ogieoplei ding , blijkt het verschil in oriëntatie dat ten grond
slag lag aan de kloof die tussen de Indologie en etnologie bestond. 

De Indologieopleiding was bedoeld voor diegenen, die in dienst 

van de koloniale overheid traden. Reagerend op een veronderstel

ling die ik eens maakte over de gelijkenis tussen antropologisch 

veldwerk en de werkwijze van de controleur B.B., merkte een oud-

bestuursambtenaar onmiddellijk op dat daarbij het verschil in 

oriëntatie tussen de bestuursambtenaar en de antropoloog niet 

uit het oog mocht worden verloren: een bestuursambtenaar was 

allereerst vertegenwoordiger van het gouvernement; hij was 
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allereerst Europeaan. De antropologische oriëntatie, die spreekt 

uit het ideaal van de participerende observatie,zou voor de be

stuursambtenaar niet of moeilijk met zijn functie te verenigen 

zijn. Hij was bewust en opzettelijk agens in de andere cultuur. 

Subtiel blijkt dat uit de woorden die Pijnappel in de vorige 

eeuw schreef ter afsluiting van een hoofdstuk over het doel van 

de Delftse opleiding, waarin wordt gesuggereerd dat zelfs het 

fysieke voorkomen van de ambtenaar daarbij van belang was, omdat, 

naar zijn zeggen, "een knap figuur imponeert' . 

Hoewel Fischer zich teleurgesteld toont over het feit dat 

bestuursambtenaren wel het belang van volkenkunde voor hun werk 

in Indie erkenden, maar doorgaans niet verder dan die erkenning 

kwamen, blijkt hij daar niettemin begrip voor te hebben. Hij ken

de de verhoudingen en denkt genuanceerd over de betekenis van 

het werk van bestuursambtenaren en adatjuristen voor de volken

kunde . Dat kan men niet zeggen van Koentjaraningrat, die spre

kend over dezelfde periode, het begrip "antropologie" hanteert 

en zo onopgemerkt uitgaat van zíjn perspectief. Ik kan mij niet 

verenigen met bijvoorbeeld zijn stelling: "despite the fact that 

the first pioneers of adat law studies, such as Van Vollenhoven, 

emphasized that a knowledge of anthropology was essential in the 

study of adat law, most of them (including Van Vollenhoven himself) 

paid anthropology little more than lip service, devoting very 

little attention to the development of anthropological theory' 

Deze uitspraak berust op een beperkte visie op de antropolo

gie (in casu: de specifieke, "moderne" opvatting van Koentjara-

n i n g r a t ) . Door deze als uitgangspunt te hanteren, komt hij tot 

weinig belangwekkende conclusies met betrekking tot het werk van 

wetenschappers en bestuursambtenaren uit de koloniale tijd; con

clusies die anachronistisch aandoen . In zijn evaluatie van 

Van Vollenhovens betekenis voor de antropologie accentueert 

Koentjaraningrat te zeer het belang van expliciete theorievorming 

en onderschat de betekenis van descriptie en klassificatie als 

theorie-implicerende fenomenen 

Het oordeel van Koentjaraningrat over Van Vollenhoven deed 

mij denken aan de kritiek die is uitgeoefend op de antropoloog 

Franz Boas door latere onderzoekers, dieBoas' werk evalueerden 
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vanuit hun eigentijdse perspectief. Volgens deze kritici hecht 

Boas onvoldoende belang aan theorie als uitgangspunt voor zijn 

etnografie, zodat deze nauwelijks een bijdrage aan de antropo

logie zou hebben geleverd. 

Door anderen werd deze kritiek - mijns inziens terecht - be

s t r e d e n 1 0 8 . 

Moet men zich bij het gebruik van etnografisch materiaal 

bezinnen op de achtergronden van de verschillende typen onder

zoekers, die in de koloniale maatschappij werkten en ons hun 

kennis nalieten, ook bij de beoordeling van die onderzoekers 

zelf is plaatsing in de historische kontekst noodzakelijk. De 

verschillende waardeoriëntaties hebben immers niet alleen 

konsekwenties gehad voor de probleemstellingen en onderzoeks

wijzen, maar ook voor de stel 1ingname ten aanzien van de geko

loniseerde volken. 

Ter illustratie wil ik wijzen op een artikel van W.F. 

Wertheim, waarin hij modern sociaal onderzoek ten dienst van 

oorlogvoering kritiseert met verwijzing naar een geval uit het 

koloniale verleden: "Counter-insurgency at the turn of the 

century - Snouck Hurgronje and the Acheh War „109 

Snouck Hurgronje maakte het voor de koloniale machthebber 

mogelijk om efficiënt een overwinning op het Atjèhse volk te b 

halen, door hen inzicht te verschaffen in de Atjèhse maatschap 

pij en door op dat inzicht gebaseerd adviezen te verstrekken. 

Tegen Snouck Hurgronje's activiteiten zegt Wertheim formeel 

geen bezwaren te kunnen inbrengen, wèl heeft hij morele be

denkingen. Met het verschil in waardeoriëntatie tussen de voor 

malige koloniale adviseur en de hedendaagse antropoloog houdt 

Wertheim rekening in zijn conclusie: "The case of Snouck Hur

gronje only shows that the norms of a past colonial era are no 

longer valid and cannot be upheld any more" 

Desondanks schenkt hij in dat artikel te weinig aandacht 

aan de verschi 11 e-nde achtergronden van de onderzoekers, wier 

werk tot resultaten leidde, die men tegenwoordig van belang 

voor de antropologie kan beschouwen. De rol van etnologen (die 
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men het meest van al die onderzoekers verwant kan achten met de 

cultureel-antropo!ogen) wordt overschat, doordat Wertheim te wei

nig belang hecht aan de discrepantie in onderzoeksomstandigheden 

en -instelling welke de etnologen onderscheidde van bestuurs

ambtenaren. Daardoor krijgt zijn artikel een anachronistisch 

karakter en ontstaat schijn-problematiek 

In de openingspassage van zijn artikel schrijft Wertheim: 

"As a matter of fact, throughout the colonial era cultural 

anthropologists - at that time usually called ethnologists -

generally had no qualms about offering their services to their 

colonial governments. The difference with those civil servants 

who, though being part of the colonial apparatus, had some spare 

time and energy left for publishing their findings in journals 

or books as amateur researchers, was not very great. Maybe the 

ethnologists were somewhat more independent, and had more 

possibilities than members of the civil service to mix with 

the people in an intimate way. Even those among the ethnologists, 

who were in the service of a colonial government, were somewhat 

more independent vis-a-vis their principals than a civil servant 

who was part of the administrative hierarchy. This circumstance 

offered them more chances to influence the governmental policies 

towards the people in a humanitarian sense. Yet, we may assume 

that loyalty vis-a-vis the colonial government on which, when 

it came to the test, they had to depend, in general got the better 

of their sense of solidarity with the people among whom they 

l i v e d " 1 1 2 . 

In tegenspraak met wat Wertheim hier schrijft is een op

merking van Held (een vroegere "government anthropologist"; 

een kwalificatie die weer niet zonder bezwaar kan worden toege

past op de Islamist Snouck Hurgronje) in het door Kroeber uit-
113 gegeven verzamelwerk "Anthropology Today" : "...I would ... 

prefer to ... call the civil servants " Indologists" rather than 

"anthropologists". I believe that the actual influence of 

"anthropology" on Dutch colonial policy has always been relatively 

slight because Dutch "ethnology", as opposed to the other 

Indological sciences cannot be considered very influential". 
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In deze paragraaf ging het mij natuurlijk niet om het onder

scheid tussen namen als zodanig; mijn bedoeling was aan te geven 

dat men, om het juiste historische perspectief te bewaren, aan

dacht moet schenken aan de onderscheidingen die mensen in een 

bepaalde tijd maakten en de waarde die zij daaraan hechtten. 

3. Etnografie als proces: de ontsluiting van oude etnografieën. 

Murdock heeft eens opgemerkt dat de antropologie een over

stelpende hoeveelheid etnografische literatuur omvat, waaraan 

antropologen zelf slechts een bescheiden bijdrage hebben ge
ni 4 

leverd . Reizigers, geloofsverkondigers, bestuursambtenaren 

en natuurkundigen: zij en nog vele anderen zijn soms onze enige 
toeverlaat wanneer wij over bepaalde culturen iets willen weten. 
Toch worden deze niet-professionele beoefenaren van de etno
grafie vaak enigszins argwanend bekeken. Hun werk heet onhe

il 5 
trouwbaar te zijn; Caro Baroja spreekt van fuentes impuras 

Vooral met volkenkundige beschrijvingen uit het begin van de 

vorige eeuw - het tijdvak waarover deze dissertatie gaat -

weten antropologen maar moeilijk raad. Koentjaraningrat schenkt 

in zijn "Anthropology in Indonesia" weinig aandacht aan de perio

de 1800-1840 en hij beperkt zich doorgaans tot het aangeven van 

de "onbetrouwbaarheid" van oude etnografieën . Ook Van Vol-

lenhoven is soms verlegen met volksbeschrijvingen uit de vroe

ge negentiende eeuw 

Op het eerste gezicht hinderen veel vroeg-negentiende eeuw-

se etnografieën de antropoloog door hun ergerlijk etnocentrisme, 

de inadequate terminologie en de onvolledigheid, die doorgaans 

door onsystematische werkwijze oncontroleerbaar is geworden. 

Maar al is dergelijke kritiek meestal terecht, het lijkt mij niet 

onredelijk te veronderstellen dat de "onbetrouwbaarheid" en 

"onbruikbaarheid" voor een deel ook zijn toe te schrijven aan 

het gebrek aan methoden om die oude etnografieën te analyseren. 

Kon bijvoorbeeld de hoogleraar Veth in de vorige eeuw nog mythen 

beschouwen als "langwijlige legenden ... waaruit wij echter 
118 weinig opmerkelijks leeren" .tegenwoordig is men daarover een 
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geheel andere mening toegedaan: mythen en volksverhalen blijken 

een vruchtbaar arbeidsterrein voor de antropoloog die ze met 

behulp van bepaalde methoden kan analyseren. Door een andere 

kijk (theorie) op deze cuituurfenomenen te ontwikkelen heeft men 

hun rijkdommen kunnen ontsluiten, die voor vroegere onderzoe

kers, die uitsluitend afgingen op het uiterlijk, verborgen ble

ven . 

Een soortgelijk probleem kan men ook vermoeden bij het ge

bruik van oude etnografieën en trachten verder te komen dan de 

constatering dat ze "onbetrouwbaar" zijn; een kwalificatie die 

zonder nadere omschrijving van de criteria ten opzichte waarvan 
i i a 

die betrouwbaarheid werd vastgesteld, zinloos is 

In de nu volgende beschouwing wil ik het gebruik van oude 

etnografieën plaatsen in een methodologisch kader en ingaan op 

de kritiek die Koentjaraningrat formuleert ten aanzien van de 

negentiende-eeuwse etnografie. 

Wetenschappelijke publicaties hebben tot doel bevindingen 

ter discussie te stellen. De naïeve zelfverzekerheid die zich 

manifesteert in de "alledaagse kennis", waarmee oudere etno

grafieën doorgaans veel gemeen hebben, maakt in de wetenschap 

van vandaag plaats voor onzekerheid, voor kritische vraagstel

ling. Methodologische normen die voor de hedendaagse wetenschap

per vanzelfsprekend zijn, waren de vroegere onderzoekers onbekend, 

Hun pennevruchten stellen ons bij analyse voor problemen, waar

voor de methodologische normen ons juist behoeden: bij die oude 

studies is de kans groot dat de schrijver niet precies aangeeft, 

hoe hij zijn inzichten verwierf; dat hij woorden gebruikt, wel

ke hij niet nader definieert; dat zijn "feiten"-opsomming voort

durend en op onduidelijke wijze verweven is met "theorie" (be

schouwingen, verbindingen, gevolgtrekkingen) en dat het onder-

zoeksmotief in nevelen gehuld blijft. Maar daarnaast wordt de 

lezer van die etnografieën gesteld voor problemen die minder 

manifest zijn en moeilijker te localiseren. 

Zo kan het beeld dat men van wetenschappelijk relevant werk 

heeft, sterk wisselen. Heeft de schrijver van een reisverslag 

het idee dat een nauwkeurige opsomming van plaatsnamen, onge

acht de betekenis of samenhang, belangrijke informatie vormt, 
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dan kan zijn relaas een zware wissel trekken op het geduld van 
120 

de hedendaagse lezer 

Ook is het mogelijk dat de onderzoeker zich bij zijn pu

bi i cati earbeid bewust of onbewust normen heeft gesteld die voor 

de lezer verborgen blijven. Daartoe kunnen sociale normen behoren: 

de druk die een onderzoeker vanuit de gemeenschap van onderzoe

kers op zich voelt werken en die van invloed is op het gepresen

teerde onderzoeksresultaat. Een voorbeeld is het hanteren van 

pseudo-wetenschappelijke richtlijnen. Zo meenden negentiende-

eeuwse reizigers of ambtenaren die over andere culturen schre

ven dat zij hun relaas "op niveau" moesten brengen door bepaal

de cuituuraspecten te verwaarlozen of door aan te sluiten bij 

wetenschappelijke theorieën, waardoor hun werk aan status won, 

maar niet aan betekenis: het werd gewichtiger en ondoorzichti

ger. Van Vollenhoven steltvast dat in de tweede helft der vorige 

eeuw de studie van het adatrecht in Nederlands-Indie tot verdien

stelijke resultaten leidde, maar dat één van de kwalen waaraan 

de onderzoekers leden, bestond in een voorliefde voor "histo-

riophantasie": men volstond niet met het optekenen van wat men 

zag en hoorde, maar men moest en zou aangeven "hoe in een on-
121 bekend verleden het thans bestaande wel móét zijn ontstaan" 

En de jurist J.A. Nederburg deed in 1898 een beroep op inzenders 

van kopij voor zijn tijdschrift "Wet en Adat", een relaas van 
122 

bevindingen te geven "zonder gevolgtrekkingen te maken" . 

Bij veel oude etnografieën zal de vraag naar de juistheid 

van de door de auteur gehanteerde onderzoeksprocedure moeilijk 

of niet meer te beantwoorden zijn, bijvoorbeeld omdat de proce

dure door de schrijver niet expliciet is aangegeven of omdat we 

onvoldoende op de hoogte zijn van het onderzoeksmili eu. Het is 

vooral van belang zich te realiseren dat niet bewezen kan worden 

of het gebruik van een bepaald type onderzoek al dan niet ge-
123 wettigd is . Men zal dan voorzichtiger over die etnografieën 

oordelen: de superioriteit van moderne onderzoeksprocedures 

boven de ons vaak naïef voorkomende werkwijze van vroegere 

schrijvers is dan immers niet vanzelfsprekend. 
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Kan de etnograaf niet anticiperen op al het mogelijke ge

bruik dat in de toekomst van zijn werk gemaakt kan worden en dat 

telkens wisselende eisen zou stellen aan de onderzoeksprocedure 

en presentatiewijze, voor de gebruiker geldt het simpele pro

bleem: gedane zaken nemen geen keer. Met deze formulering wil ik 

accentueren dat men de activiteit van de auteur als afgesloten 

moet beschouwen, om des te sterker de aandacht te vragen voor de 

noodzaak te zoeken naar technieken ter ontsluiting van die etno-

grafieën. Legt men ze als "onzuivere bronnen" ter zijde, dan is 

het gevaar aanwezig, dat men de etnografie beschouwt als iets 

dat is afgesloten, iets met een inherente kwaliteit , waaraan 

de lezer als een soort externe factor niets kan veranderen. Een 

geschrift heeft echter geen betekenis als opslagplaats van een 
124 gefixeerd stukje werkelijkheid : de betekenis ontstaat pas bij 

het lezen (creatieve verwerking, i n t e r p r e t a t i e ) . Wat het resul

taat zal zijn van het leesproces hangt af van wat de schrijver 

geboden heeft, maar ook van wat de lezer inbrengen zal. 

Geen enkele descriptie correspondeert volkomen met de so

ciale "werkelijkheid". De mate van "objectiviteit" zegt hooguit 

iets over de vordering die men heeft gemaakt in het proces van 

nadering tot die "realiteit". Door de etnografie te beschouwen 

als een fase in een creatief proces hoeft men niet te wanhopen 

wanneer men zich realiseert welke "vertekenende" factoren de 

transformatie van observatie naar descriptie en interpretatie 
125 belagen , maar kan men het probleem zuiverder stellen: de 

"waarde" is immers geen inherente kwaliteit, maar ze moet telkens 

opnieuw vastgesteld worden. De problemen die een etnografie bij 

verwerking oplevert, zijn niet constant, ze zijn niet voor iedere 
1 p с 

onderzoeker hetzelfde en even zwaarwegend 

Een goed voorbeeld hiervan geeft ons Noorduyn in een kri

tiek op de beschouwing van De Graaf en Pigeaud over de "Suma 

Oriental" van Tomé Pires (1512-1515) in hun boek "De eerste 

Moslimse vorstendommen op Java". 

Pires' geografische aanduidingen achtten deze auteurs minder 

betrouwbaar, omdat Pires naar hun mening niet voldoende met de 
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Javaanse en Soendanese taal vertrouwd was om plaatsnamen e.d. 

juist te kunnen noteren. Noorduyn toont nu aan dat zij Pires heb

ben onderschat: zijn "onbetrouwbaarheid" is te herleiden tot de 

onbekendheid van De Graaf en Pigeaud met de Portugese trans-
127 criptie van die Indonesische talen 

Alleen al om het taalgebruik vergt het lezen van oude etnogra-

fieën een zekere inspanning. De beschrijvingen maken een wat 

naTeve indruk, doordat ze doorspekt zijnmet rondborstige en on

gereserveerde typeringen of omdat de schrijver modes volgt die 

ons vreemd zijn. Voor wie twintigste-eeuwse maatstaven aanlegt 

zullen heel wat citaten die ik in dit boek aan die oude be

schrijvingen heb ontleend, onaangenaam zijn. Maar evenals het 

noodzakelijk is etnocentrisme te vermijden, is het van belang 

anachronismen te ontwijken. In elk geval is het raadzaam om 

waarderingen van ons vreemd voorkomende uitdrukkingswijzen 

op te schorten, daar men anders gemakkelijk ten onrechte op ge

voelsmatige gronden belangrijke informatie afwijst. 

Zo roepen sommige negentiende-eeuwse rapporten door hun 

formulering direct ons wantrouwen op. In een verslag van een 

regeringscommissaris over Padang (West-Sumatra) uit 1834 vinden 

we de verzekering dat die ambtenaar, na enkele maanden aldaar 

te hebben vertoefd, erin geslaagd was "een vrij duidelijk denk

beeld op te vatten van het karakter der Maleyers en van hun 
128 maatschappelijke inrigtingen ..." . Gaan we na hoe hij dat 

inzicht had verworven, dan blijkt dat te zijn gebeurd via het 

lezen van rapporten (van andere Europeanen) en gesprekken met 

"de verstandigste hoofden". Als nu die zelfde auteur ook nog 

stelt dat de bevolking zeer wel in staat was om de zegeningen 

van het Europese bestuur te onderkennen, dan is men geneigd 

hem te zien óf als iemand die slechts voor eigen zaak pleit, 

öf als iemand die zich op naTeve wijze heeft laten voorlichten 

door vleiers en profiteurs onder de Inheemse hoofden. 

Het wantrouwen maakt echter plaats voor een voorzichtiger 

oordeel, wanneer uit Maleise kronieken blijkt dat de Indone

siërs wel degelijk in staat waren om aspecten van het Europese 
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beleid te herkennen en te waarderen. A. van der Linden noemt 
129 

in zijn boek "De Europeaan in de Maleische Literatuur" kro
nieken die getuigen van waardering voor de grotere rechtszeker
heid en veiligheid, de betere organisatie van bestuur en recht
spraak, de grotere zorg voor de welvaart en voor het lichame
lijk en geestelijk welzijn van de bevolking. 

Gaat men de persoonlijke achtergronden van bedoelde ambte

naar na, dan blijkt dat hij een lange ervaring als onderzoeks-

commissaris had en in zijn tijd bekend stond als een goed kenner 

van de Inlander. Uit andere geschriften van zijn hand kan men 

een meer dan gemiddeld inzicht in de Inheemse samenleving af

leiden: zijn "praktische kennis" van de Indonesische omgangs

vormen en het maatschappelijk bestel blijkt uit de wijze waar

op hij zich in bepaalde kringen van die samenleving bewoog. 

Kan men gerust aannemen dat de intuïtieve kennis die de 

commissaris van de Indonesiër had, heel redelijk was; de wijze 

waarop hij die expliciet formuleert maakt op ons een aanmati

gende indruk. Het is daarom van belang te weten dat in zijn tijd 

"kennis van den Inlander" als een sterk argument in politieke 

discussies gold en men liet er zich dan ook graag en zonder 

reserve op voorstaan. 

De onbevangenheid van oudere schrijvers en hun vaak directe, 

intuïtieve beschrijvingen zijn de hedendaagse onderzoeker niet 

altijd onwelkom. In zijn boek "La Pensée Sauvage" wijst 

Lévi-Strauss daarop, wanneer hij de betrekking tussen totem en 

kaste behandelt. Volgens hem suggereert het traditionele gebruik 

van die termen binnen de antropologie een tegenstelling, waardoor 

men overeenkomsten over het hoofd ziet. Lévi-Strauss schrijft 

dan: "Men zou zich daarom kunnen verwonderen over het feit dat 

de vroegste onderzoekers van Australische samenlevingen, onge

veer tussen 1830 en 1850, vaak het woord "kaste" gebruikt heb

ben ter aanduiding van de huwelijkski assen, ook al hadden ze 

een vaag vermoeden van hun functie ... Men moet deze vermoedens 

die nog de frisheid en levendigheid bezitten van een nog intakte 

werkelijkheid en van een visie die nog niet door theoretische 

speculatie bedorven is, niet geringschatten". 
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In de vorige eeuw wees de etnoloog G.Α. Wilken al op iets 

dergelijks, toen hij kritiek leverde op de mening van juristen 

dat etnografen die niet eens een grondige kennis van hun eigen 

rechtssysteem bezaten, toch wel de laatst aangewezenen zouden 
13 1 

zijn om het recht van andere volken te beschrijven . 

Van Vollenhoven schrijft over een in 1866 ondernomen po

ging om het Indonesische grondenrecht te leren kennen, dat die 

resulteerde in een publicatie met veel materiaal "waarvan de 

bewerkers weinig hebben begrepen ... maar hetwelk ze gelukkig 

hebben opgeschuurd in den eerlijken, ongekuischten vorm, die 
132 

ons nu te stade komt" . In een ander boek toont Van Vollenhoven 

hoe juridisch ongeschoolde ambtenaren weliswaar een aanval van 

professionele juristen op hun uiteenzettingen niet kunnen af

slaan, maar dan hebben ze toch "zij het in dubbelzinnige woorden" 

het grondenrecht goed geconstateerd. Zodra zij echter zich met 

de beginselen van het Romeins recht vertrouwd gaan maken, b l i j -
133 

ven twijfel en verwarring niet uit . Voortdurend laat Van 

Vollenhoven zien, hoe de studie van het adatrecht heeft geleden 

onder het impliciete etnocentrisme waartoe de "vaktaal" drong 

en het blijken niet zelden de "ondeskundigen", die de verstandi-
134 

ge opmerkingen maken 

Met deze bespiegelingen over oude etnografieën in gedachte 

wil ik nu kort ingaan op de kritiek die Koentjaraningrat formu

leert ten aanzien van de negentiende-eeuwse volkenkundige beschrij

vingen. Zoals al eerder werd aangegeven acht hij dergelijke ge

schriften van zeer dubieuze betrouwbaarheid. Omdat men zijn oor

deel kan terugvoeren op een specifieke opvatting die hij over de 

antropologie huldigt, kan hij over dat type bronnen schrijven: 

"Despite its minimal value for anthropological analysis, these 

early accounts have proved to be useful for studies of population 
13 5 

migrations and the diffusion of cultural traits" . Antropolo
gen die anders georiënteerd zijn dan Koentjaraningrat zullen 
in die opmerking een tegenstrijdigheid ontwaren. 

Afhankelijk van de belangstelling zullen ook de meningen 

wisselen omtrent de bijdrage van adatwetenschappers aan de antro

pologie. Op diverse gebieden zijn zij de antropologie vooruit 
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( J e w e e s t . Z o g a v e n z i j al e x p l i c i e t e m e t h o d i s c h e r i c h t l i j n e n v o o r 

v e l d o n d e r z o e k , l a n g б б г h e t in d e a n t r o p o l o g i e g e b r u i k e l i j k w e r d 
1 3 fi 

om i e t s t e z e g g e n o v e r d e v e r z a m e l i n g v a n m a t e r i a a l 

Koentjaraningrat formuleert nu een aantal bezwaren tegen 

oudere etnografieën die niet zonder grond zijn, maar die door

dat de visie van de etnografie als proces ontbreekt, niet op hun 

keerzijde worden bezien. 

De eerste tekortkoming welke hij signaleert is, dat veel 

vroegere geschriften zijn samengesteld in de vorm van een reis

verhaal, waarin de etnografische informatie gerangschikt is naar 

gelang de ontmoetingen die de schrijver onderweg had. Daarom 

geven ze geen geïntegreerde beschrijvingvan een cultuur als ge

heel. Hier valt echter tegenover te stellen dat men niet, zoals 

latere wetenschappers, in de ban van arbitraire categorieën ge

raakte. Bovendien maakt de reisverhaal-procedure de lezer bekend 

met de omstandigheden, waaronder de onderzoeker zijn werk moest 

d o e n 1 3 7 . 

Door het nagaan van de routebeschrijvingen kan men het werk 

ook vergelijken met dat van anderen, die door dezelfde streek 

trokken. Soms vergelijken de schrijvers zelf al, omdat ze door

gaans wel wisten welke Europeanen in een min of meer ver verleden 

hetzelfde gebied doorkruisten. Zo wordt ergens in het reisver

haal van de Sumatra-expediti e onder leiding van Veth, kritiek ge-
1 то 

geven op beweringen van Verkerk Pistorius 

Als tweede bezwaar noemt Koentjaraningrat de neiging van 

vroegere schrijvers om alleen het ridicule of het opvallende 

vast te leggen. De oudere etnografieën hebben inderdaad met 

vroegere musea gemeen dat ze een soort opslagplaatsen voor rari

teiten waren. Toch kan men doorgaans gemakkelijk door specta

culaire formuleringen heenzien en dan belangrijke kwaliteits

verschillen tussen schrijvers uit eenzelfde periode vaststellen. 

Het koppensnellen van de Dajaks op Borneo vervulde menig onder

zoeker met afschuw en de verleiding was groot om die praktijken 

smeuTg en onzakelijk af te schilderen. Maar al vroeg in de vo

rige eeuw erkenden sommige onderzoekers de sociale achtergronden 
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van die handelingen. Het is soms moeilijk om tussen werken die 

alle in een momenteel onacceptabel jargon geschreven zijn, ver

schillen in kwaliteit vast te stellen. Men moet dan op de hoog

te zijn van het intellectuele klimaat in de tijd van de auteur 

en soms zelfs van diens persoonlijke instelling. Dit inzicht 

kan van groot belang zijn voor de bepaling van de bruikbaarheid 

van die etnografie voor een onderzoeksveld en afhankelijk van 

de probleemstelling kunnen dergelijke gegevens het optimisme 
139 over die bruikbaarheid doen variëren 

Een ander tekort dat Koentjaraningrat noemt is dat vroege

re schrijvers geneigd zijn op basis van beperkte ervaringen voor 

een heel volk te generaliseren en dus te spreken over een streek 

die veel groter is dan hun feitelijke onderzoeksgebied. Soms 

kan dit euvel gecorrigeerd worden door via andere bronnen (rege

ringsalmanakken, stamboeken) de standplaatsen van de auteur na 

te gaan, zodat men het onderzochte gebied alsnog kan lokali

seren. In reisverhalen kan men doorgaans wel gangbare stereo

typen onderscheiden van beschrijvingen, gebaseerd op directe 

waarnemi ng. 

Een belangrijk probleem wordt volgens Koentjaraningrat ook 

gevormd door het gebruik van Westerse beschrijvingscategorieën. 

Toch is het vaak gemakkelijker doorzichtige sociale termen te 

evalueren, dan wetenschappelijke concepten die objectiviteit 

suggereren. Als voorbeeld noemt Koentjaraningrat een studie, 

waarin wordt onderscheiden tussen "geloof" en "bijgeloof". De 

etnocentrische basis van die distinctie is duidelijk. Maar 
140 zoals Needham aantoonde , is het heel wat moeilijker het 

begrip "geloven" te beschouwen op geschiktheid als wetenschappe

lijk i nstrument. 

Tot slot noem ik Koentjaraningrat's kritiek op werken, 

waarin uitspraken worden gedaan over persoonlijkheidstrekken van 

de bestudeerde volken. Terecht merkt hij op dat de meeste van 

die uitspraken gebaseerd zijn op niet meer dan subjectieve im

pressies en persoonlijke ervaringen. En hij schrijft dan letter

lijk: "... rather than on objective psychological methods of 
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investigation like projective tests etc.' . Afgezien van de 

vraag of die technieken wel wezenlijk verschillen van persoon-
142 

lijke impressies , blijkt uit deze passage het zwakke punt van 

Koentjaram'ngrat's opvatting: gesuggereerd wordt dat met behulp 

van die psychologische technieken (die in de vorige eeuw nog 

niet bestonden) een definitiever, een "vaster" (objectiever) 

resultaat bereikt zou zijn geworden. Wie de vernietigende kritiek 

van Lindzey op het gebruik van projectietechm'eken in de antro-
143 pologie heeft gelezen weet wel anders 

Het kan hier niet de plaats zijn om technieken voor de ont

sluiting van oude etnografie'ën te ontwikkelen. In deze beschou

wing heb ik slechts een eerste aanzet willen geven tot het door

breken van de bij diverse antropologen gesignaleerde neiging de 

bruikbaarheid van die etnografieën te onderschatten. Gebruikt 

men het materiaal dat ze bieden voor een specifiek doel, dan is 

het mogelijk, dat men weinig van zijn gading erin aantreft. Ten 

aanzien van dat bepaalde doel kan de etnografie op een zeker 

moment onbruikbaar zijn. Maar bij de beoordeling van het werk 

moet men bedacht zijn op nieuwe perspectieven die door verande

rende gezichtspunten of technieken kunnen worden geboden. 

Mijn suggestie komt neer op het im Frage stellen van precies 

datgene wat Van Baal schrijft in zijn "Geschiedenis en groei 

ш— — 
van de theorie der culturele antropologie" .wanneer hij mee

deelt dat Max Muller het etnografisch materiaal van zijn dagen 

verwierp, omdat hij het te weinig gespecificeerd achtte "om er 

wetenschappelijk iets mee te beginnen", "een standpunt waar men 

hem vandaag gemakkelijker gelijk in geven kan..." Achter die 
opmerking wil ik een vraagteken plaatsen omdat ik ze zo defi

la g 
nitief vind; ze bevordert geen neiging tot verder zoeken 
En dat is wat veel vroeg-negentiende eeuwse etnografie naar 

mijn mening juist wel verdient. 

4.1 "Binnenlands bestuur" nader bepaald. 

Toen ik boven sprak over de relatie tussen antropologie en 

volkenkunde (adatwetenschap, oriental istiek, e . d . ) , begaf ik mij 
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al op het terrein van de problematiek der begripsvorming. Kunnen 

we verschijnselen uit het verleden aanduiden met hedendaagse be

grippen ? Welke betekenisverschuivingen hebben zich in de loop 

der tijd met betrekking tot bepaalde termen voorgedaan ? Wat moet 

men verstaan onder "binnenlands bestuur" en kan men de activi

teiten van bepaalde functionarissen uit de tijd der Oost-Indische 

Compagnie wel "besturen" noemen ? 

Zou men vragen als deze louter bij wijze van academische 

kwestie aan de orde stellen, dan is het gevaar niet denkbeeldig 

dat men verzandt in een semantische discussie. Een begrip als 

"bestuur" laat zich, evenals vele andere sociale verschijnselen, 

maar moeilijk afdoende definiëren. Hier zou ik mij willen beper

ken tot een korte aanduiding van slechts die dimensies, welke ik 

in mijn studie speciaal de aandacht wil schenken. Daarbij kan ik 

dan aansluiten bij de discussie, zoals die binnen het B.B. zelf 

is gevoerd omtrent de betekenis van "besturen". Met name aan het 

begin van de twintigste eeuw rezen daarover ernstige twijfels, 

omdat het B.B. toen onttroond werd en veel van zijn taken door 
146 ni et-bestuurders zag overgenomen 

4.2 Besturen en intercultureel contact. 

In een somber artikel uit 1917 over de "verwording" van het 

B.B. op Java, noemt Meyer Ranneft het grondbeginsel waarop de 

instelling van een corps bestuursambtenaren berust: "... dat in 

een tropische kolonie de afstand tusschen bevolking en overheid 

zoo groot is, dat een speciale groep van ambtenaren nodig is om 
147 

het contact te bewaren..." 

In deze uitspraak treffen we twee elementen die voor onze 

gehele studie van belang zijn en die ongetwijfeld van antropo

logische betekenis zijn: het bestuur waarover wij spreken heeft 

een taak in het contact tussen vol ken of vertegenwoordigers van 

groeperingen die etnisch verschillend zijn. Doordat de scheidslijn 

waar Meyer Ranneft op doelt ("de afstand") die is tussen "overheid" 

(= vertegenwoordigers van een westers volk; dragers van de wes

terse cultuur) en "bevolking" (= de Indonesische volken; dragers 

van de oosterse c u l t u u r ) , die tussen gezagsdrager en aan dat ge-
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zag ondergeschikten, krijgt dat contact een speciale dimensie. 

De bestuursambtenaar is intermediair tussen groepen in een onge

lijkheidsverhouding. 

In het begin van de twintigste eeuw waren er tendenzen om 

die ongelijkheidsverhouding zoals die tot uiting kwam in de 

relatie tussen het Europese B.B. en het zogenaamd Inlands Be-
148 

stuur , te elimineren (de ontvoogding waarover ik het al eerde 

h a d ) . Ze moest plaats maken voor een volwassen verhouding van 

samenwerking in gelijkwaardigheid ten dienste van de uiteindelij 
149 ke onafhankelijkheid 



zet en helder vindt, maar ook moedig en eerlijk, kleeft er slechts 

één bezwaar aan: "De zwakte van het voorstel ligt nu juist in het 

feit, dat het zoo onbetwistbaar logisch is". De consequentie van 

Ritsema van Eck's idee is namelijk dat het plaatselijk bestuur 

(de ene zijde van de kloof) zuiver Inlands moet zijn, hetgeen 

betekent: het opgeven van de medezeggenschap der Europeanen op 

dat niveau, "en het is niet te verwachten dat zij zich dit 

[nadeel] zullen getroosten' . 

De "onoverbrugbare" kloof biedt voor de bestuursambtenaren 

weinig perspectieven. Het "meesterlijke" van een andere door 

Meyer Ranneft besproken theorie is dan ook onder meer gelegen in 
151 "verkorting van den afstand' . 

I C O 

Duidelijker nog is de bestuursambtenaar Walbeehm . Na een 

korte schets van Europees en Inlands Bestuur stelt hij: "Voor 

zooveel de Inlandsche bevolking betreft, zou theoretisch misschien 

met deze organisatie (het Inlands Bestuur) kunnen worden volstaan, 

maar bij de eigenaardige verhouding, die er wel overal en altijd 

zal bestaan daar, waar een volk staat onder de heerschappij van 

een ander ras, is aan dat laten van den Inlander onder de onmid

dellijke leiding van zijn eigen hoof den onvermijdelijk het bezwaar 

verbonden, dat de Inlandsche bestuursorganen, al was het alleen 

maar door hun van de onze afwijkende begrippen van recht en bil

lijkheid, de bedoelingen van ons bestuur wel eens niet tot haar 

recht zouden kunnen laten komen". 

Het is interessant om Walbeehm hier te vermelden, omdat ook 

hij de contactfunctie nader aanduidt, maar waar Meyer Ranneft 

die taak aan het corps B.B. toedenkt, ziet Walbeehm ze bij uit

stek toebedeeld aan een specifieke rang binnen dat B.B.: die 

van de controleurs: " Het is ...voornamelijk hun taak, te zorgen 

enerzijds dat ons gezag behoorlijk tot zijn recht komt, ander

zijds dat de nooden en behoeften der bevolking ter kennis komen 

van de hoogere bestuursautoritei ten". Deze controleurs moeten 

volgens Walbeehm " - zoo nodig met voorbijgang van haar eigen 

hoofden - voortdurend voeling houden met de bevolking ...". 
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4.3 Bestuur en beleid. 

Wanneer wij nu verwijzend naar de hier geciteerde bestuurs

ambtenaren, het "bestuur" als object van deze studie interpre

teren in termen van inter-cultureel contact, dan heeft dat het 

voordeel, dat het concept "bestuur" kan worden losgemaakt van 

associaties met het ambtenarenbestuur in onze hedendaagse staats-

samenleving. Dit is van belang wanneer men de Compagniesperiode 

of het tijdvak daar direct op volgend beschouwt: we kunnen niet 
153 spreken van een "Compagniesstaat" . Ook is het dan mogelijk 

te onderscheiden tussen "bestuur" op regeringsniveau (hier voor

taan aangeduid met de term "beleid") en het "plaatselijk bestuur" 

dat werd bedreven door het B.B.. 

Refelectie op dit onderscheid is met name van belang bij de 

studie van de vroege negentiende eeuw, kort na de geboorte van 

de Nederlands-Indische Staat, toen de bestuurlijke hiërarchie 

zich nog in taakverdeling moest prononceren. 

Het beleid van het opperbestuur zal in deze studie voort

durend moeten worden besproken omdat de bestuursambtenaar verte

genwoordiger op locaal niveau was van het gouvernement. Maar 

daarnaast geldt speciaal voor het begin van de negentiende eeuw 

nog dat taken die voor het latere B.B. vanzelfsprekend waren,ei

sen aan de functionarissen stelden, waar destijds maar weinig 
154 ambtenaren van het plaatselijk bestuur aan voldeden 

Deze taakverschuiving heeft gevolgen voor het onderzoek van 

bepaalde onderwerpen: ze is een indicatie voor het type bronnen, 

waar men de benodigde gegevens kan vinden. Maar tevens kan de 

onderzoeker er een vertekend beeld van het plaatselijk bestuur 

door krijgen. 

Zo merkt Van Vollenhoven op dat de eerste adat-verkenning 

in Indie niet is opgekomen van onderop: de ontdekking van het 

adatrecht is "grotendeels onderdeel van staatsmanarbeid, niet 

van bestuurspractijk. De westersche adatrechtstudie in Indie 
155 daalt aanvankelijk neer van bovenaf" 

En wat de vertekening betreft: uit die vroege periode zijn 

onevenredig veel archiefstukken van hoge ambtenaren bewaard ge

bleven (de locale archieven zijn ook later veelal verloren ge-
156 gaan ) . Daardoor ontstaat de tendens dat het bestuurswerk uit 
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die tijd vooral vanuit de geschriften van bewindslieden wordt ge

zien. 

4.4 Contact: ideaal en werkelijkheid; globaal historisch 
overzicht. 

Een nadeel van het accentueren van de specifieke contact

functie is dat bepaalde activiteiten van de bestuursambtenaar 

die daar buiten zouden vallen, te weinig aandacht kunnen krijgen. 

Bovendien zou over het hoofd gezien kunnen worden, dat speciaal 

in die tijden, waarin bestuursambtenaren zelf die functie ver

baliseren en accentueren, er sprake kan zijn van een ideaal, 

dat niet in overeenstemming is met de praktijk; een illusie of 

een frase die de praktijk moet verhullen. 

Als voorbeeld kan worden gewezen op het bureauwerk, dat met 

name aan het eind van de negentiende eeuw en in het begin der 

twintigste eeuw steeds zwaarder op de bestuursambtenaar ging 

drukken. Voor zover mij bekend is, is er geen bestuursambte

naar te noemen die een lans brak voor dat bureauwerk met de

zelfde warmte als waarmee velen de toename van het schrijfwerk 

veroordeelden en die zagen als een aantasting van de wezen

lijke betekenis van het bestuurswerk, juist omdat door de bu

reauactiviteiten het contact met de bevolking in het gedrang 

kwam. 

Natuurlijk kunnen deze klachten een indicatie zijn van een 

discrepantie tussen woord en daad: diegenen die zich maar al te 

graag opsloten binnen het veilige kantoor konden een tekort aan 

tournees rechtvaardigen met een verwijzing naar "overmacht' . 

We zullen de oprechtheid vaak uit de formulering moeten aflei

den . 

Pogingen om het bestuurswerk in het keurslijf van reglemen

ten te binden, botsten met de praktijk van het contact, waarin 

telkens geïmproviseerd moest worden; waarin men met altijd weer 

andere mensen en voortdurend wisselende situatie te maken had. 

De minachting voor de stromen voorschriften in Staats- en 

Bijbladen, die naarmate de negentiende eeuw vorderde, de be-
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stuursambtenaar steeds meer in een gepland gareel trachtten te 

dwingen, werd door ambtenaren die goed op de hoogte waren van 

locale omstandigheden, niet onder stoelen of banken gestoken. 

Zij typeren de employees van de gouvernementsbureaus als 

een volk van "penneschachtenkauwers", "Dat leeft van 'ik heb de 

eer's' en 'met referte's'. Dat weet niets van de binnenlanden en 
I C O 

zal ons zeggen wat we te doen hebben" . 

Laten we nog even een man "van Buiten" aan het woord (anno 

1942, het vorige citaat stamt uit 1 8 8 0 ) : "De tegenwoordige be

stuurder ... is wetenschappelijk in alle richtingen opgeleid, 

hij is thuis in wetten en voorschriften en staatsbladen en hij 

tracht naarstig zich een prettigen stijl eigen te maken ... 

De mannen van tegenwoordig hebben geen tijd meer om te vaderen. 

Ze hebben geen tijd meer om dagenlang op stap te gaan en van 

kampong tot kampong te trekken. Ze hebben geen tijd meer om de 

bevolking te leeren kennen en de bevolking krijgt de gelegen

heid niet om hen te leeren kennen. Ze hebben geen tijd meer om 

zich in de adat te verdiepen en in de daden en dingen van 

vroegere tijden. Want ze moeten toelissen ( s c h r i j v e n ) , als maar 

t o e l i s s e n " 1 5 9 . 

De relatie met de locale bevolking en een slagvaardige op

stelling in telkens wisselende situaties, eisen van de bestuurs

ambtenaar een flexibiliteit, waar zijn taakstelling ruimte voor 

moet bieden. Om verschillende redenen is die taakstelling vrijwel 

altijd zeer ruim en veel omvattend geweest, waardoor er een ze

kere bewegingsvrijheid bestond. Maar tegelijk is de afbakening 

van de bestuursfunctie een bron van voortdurende zorg voor 

"Batavia" geweest, hetgeen tot uitdrukking komt in herhaalde 

uitvaardiging van instructies en clusters van reorganisaties. 

Tijdens de Compagnie waren sommige functies bijna onbegrensd, 

Coolhaas zegt ervan: "De gouverneur vèr van Batavia, de gezag

hebber, resident of posthouder vèr van de standplaats van hun 

chefs, vertegenwoordigden het gezag in alle opzichten: bestu

rend, rechtsprekend, wetgevend, politioneel, comptabel. Alle 

locale gezagsoefening ging van hen uit en die omvatte het gehele 

openbare leven ... Maar zien we wat beter toe, dan blijkt in de 
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practijk dit alles toch sterk in te schrompelen" . 

De vage taakomschrijving hield verband met de gebrekkige or

ganisatie en doelstellingen en bood ruimschoots de gelegenheid 

tot afwijking ervan: één mens zou ze nooit kunnen uitvoeren. 

Daardoor kon de persoon van de ambtenaar zwaar wegen en werd een 

factor van willekeur in het bestuur gelegd. Van dat laatste is 

men zich in de negentiende eeuw herhaaldelijk bewust geweest en 

daarom werden er pogingen ondernomen om de vrijheid aan banden 

te leggen . Maar daarmee werden goede en deskundige bestuurs

ambtenaren getroffen. De "misbruiken" die men in Batavia signa

leerde, bestonden niet zelden slechts uit het opzettelijk 

"transigeeren" van wetten en bepalingen, naar de overtreders 
I C O 

meenden in het belang van hun werk en de bevolking . 

De ruime taakomschrijving bleef tot in de twintigste eeuw 

bestaan, dan met name op de Buitengewesten - vroeger verguisd, 

nu het ideaal van de "echte" bestuursambtenaar - waar men zich 

moest zien vrij te houden van soms al te Javacentrische bepalingen, 

Friedericy vatte in 1941 zijn jonge indrukken van het bestuurs-

werk als volgt samen: "Je moet hier alles kunnen en je kunt hier 

a l l e s " 1 6 3 . 

Het is wellicht nog interessant hier te vermelden dat de 

"contactpersoon" bij uitstek na + 1850, de controleur, geen ei

genlijke instructie had. Het officiële motief om deze ambtenaren 
164 niet van een instructie te voorzien is zeker belangwekkend ; 

hier wijs ik slechts op de consequentie: de controleur kon met 

allerlei taken worden belast die voortkwamen uit de telkens 

wisselende locale omstandigheden. 

Een ander nadeel verbonden aan de typering van het bestuurs-

werk in termen van intercultureel contact is gelegen in het pro

bleem dat de moeilijk te definiëren term "bestuur" wordt vervangen 

door het evenmin gemakkelijk te bepalen begrip "contact". Mag uit 

het bovenstaande misschien geconcludeerd worden dat dit laatste 

concept meer geëigend is voor deze studie, die immers een speci

fiek soort bestuur betreft, het definiëringsprobleem blijft be

staan. Te betreuren is dat echter niet:het probleem kan ons ge

voelig maken voor een aspect dat ook al uit bovengegeven citaten 

51 



is af te leiden: de veranderlijkheid van de bestuurstaak en de 

ideeën daarover. Het heeft derhalve weinig zin om in een alge

mene definitie de inhoud van het "contact" te fixeren : vruchtbaarder 

is het na te gaan wat dat contact gedurende de ontwikkeling van 

het Europese binnenlands bestuur in concreto betekende en hoe 

het werd beleefd. 

Dat het begrip "contact" zeer uiteenlopend geïnterpreteerd 

kan worden, blijkt als we Malinowski's klassieke verhandeling 

over de juiste condities voor veldwerk vergelijken met sommige 

beschouwingen van de hand van bestuursambtenaren. Malinowski 

zegt over de volgens hem meest geëigende onderzoeksconditi es : 

"These ... consist mainly in cutting oneself off from the company 

of other white men, and remaining in as close contact with the 

natives as possible, which really can only be achieved by camping 

right in their villages". De aanwezige blanken moeten volgens hem 

"be far enough away not to become a permanent milieu in which you 

live and from which you emerge at fixed hours only to "do the 

village". It should not even be near enough to fly to at any 

moment for recreation... There is all difference between a 

sporadic plunging into the company of natives, and being really 

in contact with them" 

Zoals ik boven al aangaf, was het ideaal van Malinowski 

voor de bestuursambtenaar niet bereikbaar. Dat stelde hem soms 

voor ernstige problemen. Legio zijn de verhalen van bestuurs

ambtenaren die zich eenzaam voelden te midden van de mensen die 

ze moesten besturen. Uitvoerig gaat daar de reeds genoemde 

Walbeehm op in. Hij heeft geruime tijd doorgebracht op een stand

plaats, waar buiten zijn gezin geen enkele andere Europeaan woon

de. In die periode zocht hij zijn "gezelligen omgang" bij Euro

peanen die in de omtrek van die plaats verbleven. Gezamenlijk 

besloten zij tot regelmatige samenkomsten die voor hen "een gees-
1 fi fi 

t e l i j k e v e r k w i k k i n g " w a r e n . B i j s o m m i g e b e s t u u r s a m b t e n a r e n 

k o n d e n d e g e v o e l e n s v a n e e n z a a m h e i d l e i d e n t o t e r n s t i g e p s y c h i s c h e 

s t o o r n i s s e n . D e " B u i t e n " - c o n t r o l e u r H . D o e f f w i j d d e er z e l f s 
1 fi ft 

e e n h e u s m e l o d r a m a a a n 
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Het is duidelijk dat wat de bestuursambtenaar onder "contact 

met de bevolking" verstond, verschilt van het ideaal dat Mali-

nowski schildert. Enerzijds moest de ambtenaar dat ideaal bena

deren om de informatieve taak ten aanzien van de overheid te 

kunnen vervullen (de "dagenlange tournees"waarvan veelal als be

langrijk aspect wordt vermeld: de avondlijke gesprekken met de 

hoofden, na gedane bestuursarbeid ), anderzijds moest hij als 

vertegenwoordiger van de westerse overheid afstand bewaren 

("prestige ophouden"; distinctieven zoals de bekende controleurs

pet ) . Interessant is de visie van "particulieren" (bijvoor

beeld Nederlandse ondernemers) op dat laatste: sommigen van hen 

meenden dat ze zich beter omtrent de bevolking konden informeren 

omdat ze geen verplichtingen tot afstand bewaren hadden . Na

tuurlijk zegt een dergelijke bewering nog niets over de werkelij

ke betrekkingen met de bevolking. Zelfingenomen mededelingen 

daarover kunnen heel wel zijn ingegeven door wrevel jegens de 

ambtenaren en hun machtige positie of door de wens om een be

toog gezaghebbend te laten klinken. 

Hoe het contact is verlopen kan men in individuele gevallen 

opmaken uit bijvoorbeeld de juistheid van etnografische informa-
172 

tie en de gedetailleerdheid ervan , maar veelal zal men meer 

indirect tot conclusies moeten komen. Dat een man als Vermeulen 

Krieger tot nauwelijks meer dan "vuurcontact" met de bevolking 

kwam, wordt uit zijn "Oost-Indi sehe Oorlogen" maar al te waar

schijnlijk: zijn uiterst negatieve beeld ал de Indonesiërs is 
173 sterk beïnvloed door bittere ervaringen 

Daarentegen kan het respect dat de befaamde landheer De 

Wilde aan de dag legt voor de Preangerbevolking, méér dan zijn 

etnografische beschouwing, zijn mededelingen over nauw contact 
174 met die bevolking geloofwaardig maken 

Hiervoor gaf ik al aan dat vooral in de periode waarin het 

B.B. zich bedreigd voelde door de ontvoogdingsgedachte (en door 

de toenemende activiteit van "speciale d i e n s t e n " ) , het contact

ideaal met nadruk werd geformuleerd. Gaan we in vogelvlucht de 

geschiedenis over, dan kunnen we bijvoorbeeld tijdens de periode 

van het cui tuurstel sel (+_ 1840 - + 1860) een andere figuur ont

dekken. Toen werd direct contact met de bevolking zoveel mogelijk 
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vermeden. De taak van de bestuursambtenaar bestond uit het orga

niseren van de cultures, waarbij hij doorgaans kon volstaan met 

het onderhouden van contact met de Inheemse hoofden. Toch voelde 
175 men zich in die periode wel "de desa ingedreven' . 

Dat men toen een totaal andere betekenis hechtte aan "contact" 

dan in de tijd van Walbeehm c.s., mag blijken uit een beschrij

ving van E. Francis ( 1 8 5 6 ) . 

Deze ambtenaar meende dat vormelijkheid zeer bijdroeg tot 

het ontzag van de Javanen voor de Europeanen. De invoering van 

de cultures heeft volgens hem "echter zoowel den Europeschen 

ambtenaar als den Indische hoofden een aantal verplichtingen op

gelegd, die hen volgens de staatkundige begrippen van alle Azia

tische volken, in de oogen hunner ondergeschikten zoodanig ver

kleinen en vernederen, dat hieruit wel eens een bron kan ont

staan, om dien zedelijken invloed te doen verdwijnen". De grote 

toename van werkzaamheden die het cultuurstelsel met zich mee

bracht en het vrijwel niet vermeerderen van het personeel, had 

volgens Francis ongewenste effecten: "Als gevolg van dit alles 

ontmoet men vaak den resident, den vertegenwoordiger des Gou

verneurs-Generaal in zijne residentie, ook in suikerriet-, in

digo-, en koffijtuinen te paard rondrijdende of te voet loo-

pende, vergezeld van den regent, de controleurs, de districts

hoofden en een aanzienlijk aantal dessahoofden". In deze tochten, 

die volgens Francis misschien wel stimulerend waren voor de pro

ductie, moet echter "de bron gezocht... worden van het zedelijk 

kwaad, dat de Europesche meerderheid in deze gewesten zal ver

kleinen, want hier ziet men dien achtbaren stoet over een stui-

venden weg rijden, in vorm en kleeding bijna onkenbaar; daar 

ontwaart men diezelfde personen door een stroom of regenbui 

overvallen, en door het waden der paarden door den modder met 

slijk bespat, terwijl zij niet meer met dien edelen trots hunner 

waardigheid in het rond staren... en gelijk het ten volle waar 

is, dat niemand minder achting voor zijn heer en meester koestert 

dan een kamerdienaar, terwijl hij door dagelijkschen omgang 

diens menschelijke zwakheden en gebreken kent,even zoo ook ver

acht de Javaan dengene, die hij boven zich verheven gelooft, 
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wanneer hij dezelfde menschelijke zwakheden aan den dag legt, 

die hij vermeende, dat hem - alleen door zijn vernederden toe

stand eigen kon zijn". 

De visie op de omgang van Europese bestuursambtenaren met 

de bevolking of haar vertegenwoordigers, was gebaseerd op een 

theorie omtrent gezagshandhaving die berustte op een beeld van 

"de" Javaan: "Zij die eenige kennis hebben van de denkwijze 

der Aziatische volken, zullen voorzeker met mij moeten toestem

men, dat deze te openbare en te veel afdalende bemoeijenis der 

overheidspersonen spoedig dien eerbied en dat ontzag zal ver

minderen, die alleen de inboorlingen van Java zoo gedwee en 

1 ijdzaam maken...". 

Francis' theorie wordt naar hij meent gesteund door bepaal

de reacties van Inlandse hoofden op de directe omgang, die de 

bestuursambtenaar met zijn menselijke tekortkomingen aan het 

andere volk bekend maakt. 

Zo leidt het afreageren van irritaties tot onaangename 

schouwspelen, waar de hoofden zich op in moeten stellen: "Wij 

willen niet uitweiden over de gemoedsaandoeningen, die de resi

denten bij dergelijke gelegenheden bezielen en de min passende 

wijze, waarop de regenten en mindere inlandsche hoofden dikwerf 

als een uitvloeisel daarvan in tegenwoordigheid van den geringen 

man worden bejegend: doch waar is het, dat sommige regenten, den 

schadelijken invloed van dusdanige schouwspelen willende voor

komen, de gewoonte hadden aangenomen, bij die togten eene Euro-

pesche kleeding aan te trekken, wanneer de gemeende man onthe

ven is, hun verschuldigde eerbewijzen toe te brengen". 

Voorwaar een treffende indicatie van de waardering die de 

hoofden voor dat contact hadden ! 

De ambiguïteit ten aanzien van de omgang met de bevolking 

en haar hoofden blijkt onder meer uit dezelfde "Herinneringen" 

van Francis, waaraan de voorgaande passages werden ontleend. 

Hij meent eerder in zijn boek dat de bestuursambtenaar "eene 

grondige kennis van den inlander" moet hebben en hij ging dan 

ook naar de desa's om "de bevolking te observeren, haar daar-
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door aan mij te gewennen en vertrouwen op mij in te boezemen. 

Dit eenmaal gewonnen hebbende, bleven mijne vragen, of zij eenige 

redenen van klagten tegen hare dessahoofden had in te brengen, 

nooit onbeantwoord, en wie nu de ingeschapene zucht tot knevelen 

en willekeur van eiken inlander, hoe gering ook de magt z i j , die 

hij kan uitoefenen, kent, zal het niet verwonderen, dat dit het 

eerste punt is, waarop men bij den omgang met hem te letten 

h e e f t " 1 7 7 . 

Francis meende met zijn benadering eensgezindheid tussen 

hoofden en bevolking te hebben bereikt en knevelarijen te hebben 

belet, terwijl die regelrechte bemoeienis hem een schat van ken

nis omtrent de Indonesiërs zou hebben opgeleverd. Zijn onderzoeks

wijze ziet hij "als het beste en als het ware het eenige middel, 

om de jonge ambtenaar ongemerkt te noodzaken, veel met den in-
178 

lander in aanraking te komen" en zo kennis op te doen 

In het algemeen geldt wat Fasseur ten aanzien van het tijd

vak van het cuituurstelsel opmerkt: directe aanraking met de 
179 grote massa van de bevolking werd zoveel mogelijk vermeden , 

maar tegelijk bleek dergelijk contact vaak onvermijdelijk en 

waren de gevolgen niet te voorzien. De gesignaleerde spanning 

tussen theorie (beleid) en praktijk was één van de factoren, die 

in de jaren rond 1850 de instelling tegenover de bevolking en 

haar hoofden deed veranderen. 

Breiden we ons zeer globale overzicht van de geschiedenis 

van het Europese bestuur nog een stap verder uit, het verleden 

in: in het tweede decennium van de negentiende eeuw streefde 

Raffles (1811-1816) naar direct contact van het Europese bestuur 

met de bevolking, waarbij het in de bedoeling lag de Inheemse 

hoofden geleidelijk te onttronen (met name de r e g e n t e n ) . 

Raffles' bestuur kenmerkte zich door - voor die tijd - in

tensief en hoogwaardig onderzoek van de Javaanse m a a t s c h a p p i j . 

Volgens zijn echtgenote brak Raffles met de gewoonte van Euro

peanen om Inlanders van hun gemeenschap uit te sluiten; hij 

opende zijn huis "to the higher class of natives on all 
180 occasions" . Zijn tegenspeler Gillespie zag in Raffles een 
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schrijvertje "dat een wonderbare voorliefde toonde voor den om-
181 gang met ni ggers..." 

Raffles' humanitaire streven moest mislukken, onder meer om

dat het hem aan voldoende bekwame ambtenaren ontbrak, waardoor 

het directe Europese bestuur over de miljoenenbevolking niet was 

te realiseren. Hoe leeg van Europeanen Java in die tijd w a s , 

blijkt uit de langdurige omzwervingen en ontberingen die Francis 

moest doormaken nadat hij als zeeman op Java was gestrand, al
io o 

vorens hij de eerste Europeaan ontmoette . 

Besluiten we deze vluchtige beschouwing met een enkel woord 

over de aard van het contact met de Indonesiërs tijdens de Com

pagniesperiode. We kunnen dan een contact-aspect opmerken, dat 

in de verdere geschiedenis van het binnenlands bestuur steeds 

weer opduikt: het diplomatieke contact. Van de Compagniesresi

denten merkt Logemann op: "Stellig zijn zij in de eerste, twee

de en derde plaats hoofden van handelskantoren en als zodanig 

vertegenwoordigers van 's Compagnies belangen bij het inheems 

gezag ... De resident is representant van de westerse gezagsfeer 
183 in de inheemse gezagsfeer" 

Naast deze representerende functie kan men met Resink ook 
184 een presenterende onderscheiden : het bieden van hulp, het 

coördineren van werkzaamheden e.d.. Zijn taak kon bestaan uit 

het vaststellen van het ceremonieel dat in de omgang met de 

Inheemse groten in acht moest worden genomen; via hem kon lei

ding aan nieuw ingevoerde cultures worden gegeven; hij bood 
I O C 

geschenken aan de hoofden en vorsten aan 

Hoewel veel bestuursambtenaren in de negentiende en twin

tigste eeuw een diplomatieke functie hadden, valt deze dan 

lang niet altijd samen met het eigenlijke bestuurswerk; de di-
1 fifi 

plomaat is dan geen bestuurder meer . We moeten dus voor

zichtig zijn, wanneer we "bestuur" identificeren met "contact": 

het eerste impliceert in Nederlands-Indië vrijwel altijd het 

laatste (uiteraard bedoel ik hier het plaatselijk b e s t u u r ) , maar 

het omgekeerde gaat niet altijd op. Waar tijdens de Compagnie-

strijd het contact met het andere volk plaatsvindt in een sfeer 

die ons aan het latere bestuurswerk doet denken, is er doorgaans 
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sprake van "sturing": de Europeanen worden in die periode lang

zamerhand van "koopman tot souverein", doordat zij van een han

delspolitiek waarbij ze min of meer "nemen wat er is", overgaan 

op een politiek die tot doel heeft bepaalde processen in de In

heemse samenleving zelf te beheersen; ze naar hun hand te zetten, 

Deze "sturing" wordt de taak van die Compagniesdienaren, welke 

doorgaans worden gezien als de voorlopers van de latere bestuurs-
18 7 

ambtenaren 

5.1 Het probleem van Ьедггрв огтгпд. 

Een belangrijk probleem, waarmee de historicus ongetwijfeld 

vertrouwd zal zijn, is gelegen in het gebruik van begrippen die 

in vroeger tijd óf onbekend waren, óf een geheel andere beteke

nis hadden. 

Wil men nagaan hoe participanten hun leven en werk ervaren, 

dan moet men, zeker waar dit het verleden betreft, afgaan op 

termen die zij in hun geschriften hebben gebruikt en die lang 

niet altijd voldoende nauwkeurig geïnterpreteerd kunnen worden. 

Zeker geldt dit voor een studie die een grote tijdsspanne om

vat. Daarnaast bedient een hedendaags schrijver zich in zijn 

werk onvermijdelijk van termen die hij op contemporaine wijze 

inhoud geeft, zonder altijd te (kunnen) beseffen in hoeverre 

hierdoor situaties uit een andere tijd of cultuur geweld worden 

aangedaan. Hier zal ik volstaan met het illustreren van de be

doelde problematiek, meer met het doel het bewustzijn ervan te 

trachten te verhogen, dan met de hoop tot een oplossing te komen, 

5.2 De term "stelsel" als sleutel tot het begrip van het 

vroeg-negenti ende eeuwse intellectuele klimaat in Indie. 

Als eerste voorbeeld kan dienen een publicatie van Passeur, 

waarin hij opmerkt dat in officiële regelingen op het niveau 

van Regeringsreglementen, het cuituurstel sel nooit als zodanig 

is genoemd. Tijdgenoten spraken over "de cultures", hoewel de 
1 o o 

aanduiding met "stelsel" bij hen ook wel bekend was . Volgens 

Passeur nu denkt men bij een "stelsel" aan "een geordend geheel 
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dat een zekere innerlijke eenheid en samenhang bezit en beheerst 

wordt door min of meer algemeen geldende regels". Samenvattend 

stelt h i j : "Het kultuurstelsel is geen ' s t e l s e l ' " 1 8 9 . 

Waar het erom gaat de hedendaagse lezer erop te wijzen dat 

deze gevaar loopt door de moderne interpretatie misleid te wor

den, is Fasseurs uiteenzetting van belang: het cuituurstel sel , 

zou men kunnen zeggen, was "stelselloos". Ik zou er echter aan 

willen toevoegen dat de historische term anders geduid moet 

worden dan de hedendaagse. 

Vroeger was de betekenis van het begrip "stelsel" een andere: 

Van der Kemp spreekt met betrekking tot de negentiende eeuw van 

"het zotte gebruik van het woord stelsel". "Een stelsel had door 

zijn karakter iets militants; men moest er zijn voor of tegen; 

bij overeenstemming was men elkanders vrienden, in het andere 

geval doodde men elkander met de pen, met achterklap, met mee

warig schouderophalen, met onderschatting, met achteruitzetting. 

Het had dan ook iets geheimzinnings zoo'n stelsel, iets knaps; 

want het deed zich voor als een steil geheel, hetwelk, als men 

het afkeurde, niet verstaan werd, waarin men niet was doorge

drongen, dat voor het gewoon menschenverstand te hoog stond. 
190 Zoo sloeg men dan elkander' . 

Van der Kemp's -interpretatie wil ik hier met nadruk 

noemen - daarbij wel afstand nemend van zijn waardeoordeel -

omdat ze mijns inziens een belangrijke sleutel biedt tot het 

begrijpen van de periode, die in dit boek wordt beschreven en die 

aan het tijdvak van het cuituurstelsel voorafging. 

Onderzoekers van de gronden die ontwerp en invoering van 

dat "stelsel" mogelijk maakten, wijzen doorgaans uitsluitend 

op economische factoren. Zij schenken te weinig aandacht aan het 

verloop van de intellectuele discussie als factor van groot ge

wicht in een tijd, waarin theoretisch inzicht, maar vooral ook 

kennis van feiten, ontoereikend waren om redelijke zekerheid te 

hebben over de effecten van bepaalde maatregelen op de ontwik

keling van de kolonie. Aan één facet van het intellectuele kli

maat van die dagen - de gedachten over de Inheemse maatschap

pij en veranderingen die daarin al dan niet zouden moeten wor

den aangebracht - zal ik in deze studie speciale aandacht schenken, 
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5.3 Het B.B. als "corps". 

Een ander begrip, dat meer specifiek betrekking heeft op 

het B.B. is de term "corps". 

In een bespreking van het bestuur onder Daendels heeft Van 

't Veer het over de sanering van het ambtenaren-"korps", een 

term die hij wat het Europese bestuur betreft m e t , maar met be

trekking tot de Javaanse bestuurders wel van een vraagteken voor-

zi et 191 

Men zou erom kunnen strijden of onder de Compagnie of in de 

eerste decennia van de negentiende eeuw wel sprake was van een 

Europees ambtenarencorps, in de hedendaagse betekenis van het 

woord. Zinvoller is het, zich rekenschap te geven van de wisselen

de betekenis die de term, welke een zekere geslotenheid suggereert, 

blijkt te hebben wanneer men ze beschouwt in het licht van het 

zich ontwikkelende binnenlands bestuur. 

Aan het begin van de negentiende eeuw werden Europese be

stuursambtenaren verenigd door nauwe familiebetrekkingen. Daar 

stond tegenover de scherpe scheiding tussen "oorlammen" (orang 
19 2 lama: oudgast) en "baren" (orang baroe: nieuweling ) , die 

193 een eventuele eenheid zeer betrekkelijk maakt 

Het corpskarakter komt wellicht het duidelijkst tot uitdruk

king als men let op het aanstel 11ngsbeleid. Zeker in de eerste 

helft der negentiende eeuw was er wat dat betreft geen sprake 

van een "corps", omdat adekwate aanstel 11 ngscri t e n a ontbraken 

Wanneer naarmate de negentiende eeuw vordert, bepaalde oplei

dingseisen worden gesteld, gaat men het binnenlands bestuur meer 

en meer als "corps" ervaren, zij het vanuit verschillende en 

telkens wisselende gezichtspunten. Degenen die aan de aanstel-

lingseisen voldoen, willen bijvoorbeeld het corps als een ge

sloten instelling zien, om op deze wijze promoties binnen het 
19 5 bestuursapparaat m e t doorkruist te zien door "inschuiving" 

van mensen die hun carrière buiten het corps maakten. 

Buitenstaanders vallen het corpsidee soms fel aan. Zo doet 

ons Piepers' opmerking (1884) wat denken aan die van Fasseur 

over "stelsel": hij merkt op dat het Regeringsreglement m e t s 

weet van een "korps" van het B.B. en pleitvoor afschaffing van 

de naar zijn mening onnutte en schadelijke c o r p s o r g a m s a t i e 
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Wanneer in de twintigste eeuw de decentralisatie van het be

stuur geëffectueerd wordt in een toewijzing aan het B.B. van 

activiteiten die voorheen aan het centraal bestuur toekwamen, 
19 7 

komt het corps-beginsel onder druk te staan : van bestuurs
ambtenaren kunnen dan staatsman-kwaliteiten worden verlangd, 
waarvoor de bestuursoplei ding noch de bestuurservaring toerei
kend zijn. Het probleem van de corpsorganisatie krijgt tenslot
te een aparte dimensie wanneer Indonesische studenten de bestuurs-
opleiding met goed gevolg voltooien 198 

5.4 £>e "kennis van de Inlander". 

De reeks van begrippen die we met betrekking tot ons onder

werp aan een nadere beschouwing zouden moeten onderwerpen, is 

ongetwijfeld voldoende omvangrijk, om stof te bieden voor een 

speciale studie. Sommige termen zijn - misschien om hun ge

voelige inhoud - uitvoerig geanalyseerd, denken we bijvoorbeeld 

aan het binnen de ambtenarenwereld niet onbekende begrip "cor

r u p t i e " 1 9 9 . 

Er is echter één term die ik hier nog even wat aandacht 

wil schenken omdat ze voortdurend in geschriften van bestuurs

ambtenaren opduikt en vanuit antropologisch gezichtspunt zeer 

interessant is: de "kennis" van land en volk, zeden en gewoon

ten, die omdat ze zo nauw met de bestuursuitoefening is verbon

den, om diverse redenen te berde gebracht wordt: als achtergrond 

voor het bestuurshandelen ; ter staving van eigen aanspraken op 

gezaghebbend karakter van de argumenten die men in discussies 

hanteert; als middel om tot positieverbetering te geraken; et

cetera . 

Veel van wat negentiende-eeuwers beschouwden als "kennis van 

de Inlander", is in onze ogen niet meer dan het resultaat van 

beeldvorming en vooroordeel. Het zou te ver voeren nu een kennis

theoretische verhandeling af te steken; het lijkt mij hier ver

antwoord gebruik te maken van een onderscheid tussen "empirische 

kannis" (verkregen door onderzoek, praktijkervaring e.d.) en 

"beeld" of "mythe" (berustend op vaak impliciete, niet geveri-
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fiëerde theorieën omtrent de andere c u l t u u r ) . 

Juist omdat veel negentiende-eeuwse "kennis", die wij als 

verdichtsel kwalificeren, ook belangrijke empirisch te verifi

ëren elementen bevat, is ze moeilijker te evalueren dan sommige 
. . 200 onderzoekers menen 

In de eerste periode van de Nederlandse aanwezigheid in de 

Archipel blijkt er officieel weinig van belangstelling voor een 

diepgaande kennis van de Indonesische samenleving. Als in 1800 

de Compagnie tot het verleden behoort, blijken er zelfs niet 

eens behoorlijke kaarten van diverse delen van Java te bestaan, 

een leemte die in de eerste decennia van de nieuwe eeuw maar 
201 

langzaam wordt opgevuld . Toch heeft men om zijn handels
taken goed te kunnen vervullen heel wat deugdelijke kennis van 
omgangsvormen en waren moeten verzamelen. Omdat tijdens de 
Compagnie publicaties omtrent zaken die de Compagnie aangingen, 

20 2 verboden waren , zal veel van de kennis slechts persoonlijke, 

niet-cumulatieve kennis zijn gebleven. Van Vollenhoven spreekt 

over de activiteiten van "losse personen", voor een goed deel 

"ongenoemden", in wier werk geen draad zal zijn te brengen: 

"het zijn telkens aanloopen, soms aardige aanloopen, maar die 

geen voortzetting vinden". In zijn "Ontdekking van het Adatrecht" 

spreekt hij de verwachting uit dat archief-onderzoek nog wel wat 
203 aan het licht kan brengen , maar van een onderzoekstraditie 

kan geen sprake zijn. 

In die beginperiode van de Europese vestiging moest men zich 

op vele terreinen aanpassen aan de Oosterse omgeving, daarbij 

steunend op ervaringen. "Despite their bourgeois origin, however, 

the Dutch were soon forced by their Asian environment to 

relinquish their bourgeois ways and to conform to the political, 

social, and commercial patterns of the Southeast Asian harbor 

principalities... The servants of the company retained the 

appellation of merchant or merchant in chief, but their way of 
204 living approached even closer to that of the Eastern nobles" . 

Voor de omgang met Inheemse hoofden was een (impliciete) 

kennis van althans enige facetten van de Indonesische samenle

ving onontbeerlijk: vereist was een "slag" om met de hoofden om 
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te gaan, die in de later zo geroemde "takt" is terug te vinden. 

Vooral was die kwaliteit noodzakelijk waar de Compagnie haar wil 

niet zonder meer kon opleggen. In de "Generale Instructie" voor 

de Gouverneur Generaal van 26 april 1650 werd opgeroepen "goede, 

nuchtere en bekwame dienaren te emploijeren", met verwijzing 

naar misstanden in Toncquin, waardoor het handel drijven gevaar 

l i e p 2 0 5 . 

Dat de kennis werd vergaard door ongeschoolden, brengt veel 

problemen mee, zoals een groot kwaliteitsverschil afhankelijk 

van telkens wisselende individuele vermogens. Maar daar staat 

tegenover dat er ook onbevooroordeeld kon worden waargenomen, 

zonder dat men te zeer door theorieën in zijn waarneming werd 

gehinderd: "...terwijl men zou onderstellen, dat de baatzuch

tige compagnie voor volksrecht geen oog heeft en, wanneer ze 

zich inlaat, slechter werk levert dan het gouvernement van 
ρ Г) с 

later, is het tegendeel waar ..." 

In de eerste jaren na 1800 was het overwicht van de Neder

landers op Java zeer twijfelachtig en ze wisten dat maar al te 
207 

goed . Een hoge functionaris als Nicolaus Engelhard bleek 

in die tijd een goed diplomaat, die ook een andere weg dan 

die van het geweld wist te bewandelen, wanneer tegen "op

standelingen" moest worden opgetreden. Dat toont zijn inzicht 

208 

in de Inlandse verhoudingen . Maar daarnaast legde deze Engel

hard getuigenis af van een belangstelling die verder ging dan 

wat zijn persoonlijk voordeel diende, zoals blijkt uit zijn in

teresse voor Javaanse oudheden 209 

Door het nagenoeg ontbreken van systematisch onderzoek 

moest de kennis die tijdens de Compagniesperiode omtrent de In

donesische maatschappij werd opgedaan - ondanks pogingen niet 

beïnvloed te raken door met name de 1aat-negentiende eeuwse 

minachting voor wat in die tijd werd verricht, kan men tot geen 

andere conclusie komen - n o o d z a k e l i j k gebrekkig zijn. In dit ka

der moet het belang van de Compagniestijd voor het latere be

stuur vooral gezocht worden in de (al dan niet feitelijk gefun-
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deerde) voorstellingen en attitudes ten aanzien van de Inheemse 
210 samenleving, die een lang leven bleken te hebben 

In de Compagniestijd ontwikkelden zich beelden van het In

heemse "traditionele" bestuur, die tot in de twintigste eeuw in 

theorieën over traditionele gezag een rol speelden. Altijd weer 

heeft men in bepaalde situaties gebruik gemaakt van voorstel

lingen van het "traditionele hoofdengezag", waarvoor het funda

ment tijdens het Compagniesbestuur werd gelegd. Dat dit "tradi

tionele gezag" een mythe was, die bovendien nog in de loop der 

tijd aan verandering onderhevig was, werd vroeger door de be-
211 stuurders te w e i m g beseft 

Sommige aspecten van de Indonesische samenleving lijken al

tijd ondoorzichtig voor de Nederlanders gebleven te zijn. De 

constatering van Hartingh (+ 1750) dat de Javaan verkiest "... 

van zyn eygen gevilt te willen wesen als van andere natiën ge-
212 plaagd ...", drukt zulk een hardnekkig idee uit 

Men begreep niet hoe het mogelijk was dat de bevolking on

der "despotisme" en "uitbuiting" door eigen hoofden berustte, 

terwijl een "geringe fout" van een Europese bestuursambtenaar 
213 

voldoende was om een opstand te ontketenen 

Wanneer men aan het eind van de koloniale periode, als 

maatregel ter bestrijding van het opkomend nationalisme, het 

"traditionele" volkshoofdengezag wil versterken, wordt het belang 

dat men aan de "traditionele cultuur" toedenkt wellicht het 

aardigst geïllustreerd in voorstellen van Nederlandse beleids

functionarissen om in de opleiding van Inheemse hoofden een 
214 ruime plaats toe te kennen aan de etnologie 

Altijd heeft in de koloniale geschiedenis empirisch ge

fundeerde "wetenschappelijke" kennis een concurrent gehad aan 

mythe en illusie. Het is - zoals boven reeds werd aangegeven -

doorgaans moeilijk beeldvorming en empirische kennis te onder

scheiden; misschien is het uiteenrafel en slechts in extreme 

gevallen mogelijk. Als achtergrondgedachte kan de differentia

tie ons wellicht gevoelig maken voor bepaalde ontwikkelingen: de 

verandering van beide kennisvormen is in de loop van de Neder-
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1ands-Indisehe geschiedenis niet altijd even gelijkmatig ge

weest; soms stonden beide tegenover elkaar, dan weer gingen ze 

hand in hand. 

Dat de problematiek van kennis en verbeelding tot op het 

laatst heeft gespeeld, moge blijken uit een in 1945 verschenen 

boekje van de vooraanstaande ambtenaar Meyer Ranneft, die on

danks zijn omvangrijke kennis van en inzicht in de Indische 

samenleving, in die publicatie op tragische wijze blijk geeft 
215 in een droomwereld te leven 

Een speciale dimensie van de kennis van de andere cultuur, 

tenslotte,di e nauw verweven is met de contactfunctie van de 

bestuursambtenaar, is gelegen in de talenkennis. Men zou kun

nen menen dat wat dit domein betreft misverstand omtrent ade-

kwate kennis uitgesloten is. De geschiedenis leert echter dat 

ook ten aanzien van de bekendheid met Inheemse talen illusies 

lang gekoesterd zijn; onder anderen Snouck Hurgronje stelde ze 
? 1 fi scherp aan de kaak . 
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Hoofdstuk III 

"Men heeft van hun zonden tabel

len gemaakt, en de deugden, zoals 

steeds in statistieken, vergeten" 

J. Brouwen· in: Hernán Cortes. 

HET ONTSTAAN VAN HET BINNENLANDS BESTUUR: VAN DE NADAGEN DER 

COMPAGNIE TOT AAN HET BEWIND VAN DAENDELS. 

1, Inleiding. Gesohiedschrijving m.b.t. de Compagnie. 

De meningen over de oorsprong van het Europese bestuur in 

de archipel lopen uiteen: afhankelijk van de interesse die men 

in het binnenlands bestuur stelt, vertoont dit telkens andere 

facetten die ons meer of minder ver het verleden invoeren . Het 

is hier niet van belang nauwkeurig de aanvang van het Europese 

bestuur te bepalen (zo dit hoegenaamd mogelijk zou z i j n ) , daar 

het voor deze studie gekozen tijdvak eerst in 1800 aanvangt. 

Op dat moment is er nog geen sprake van het B.B.; wel is er 

dan een aantal bestuurlijke activiteiten, ondernomen door 

functionarissen die men kan zien als de voorlopers van de latere 

bestuursambtenaren. Om de ontwikkelingen in het bestuur rond 

1800 het nodige reliëf te geven, leek het mij noodzakelijk enige 

aandacht schenken aan het tijdvak van de Oost-Indische Compagnie, 

omdat toen de basis werd gelegd voor de moderne bestuursorgani

satie, die in de eerste decennia van de negentiende eeuw in gro

te trekken zichtbaar begint te worden. 

De beschouwing van de Compagniesperiode kan slechts vluch

tig zijn en is om verschillende redenen een hachelijke onder

neming. Allereerst omdat veel informatie buiten beschouwing 

moest blijven vanwege moeilijke toegankelijkheid . Daardoor 

ontstaat het gevaar dat stereotypen, zoals die zich in de negen

tiende eeuw en ook wel in de twintigste eeuw ten aanzien van de 

Compagnie hebben ontwikkeld, klakkeloos worden overgenomen. Ik 
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denk dan met name aan gevestigde beelden van de achttiende eeuw, 

zoals die in diverse handboeken over de geschiedenis van Neder-

lands-Indië kunnen worden aangetroffen. 

De ontwikkelingen in het vroeg-negentiende eeuwse binnen

lands bestuur in Nederlands-Indië moeten worden gezien tegen de 

achtergrond van de Compagniesgeschiedenis. We zullen, zonder 

ons te begeven in de problematiek rond periodisering en het be

palen van caesuren, het tijdvak ббг de komst van Daendels, van 

+ 1790 tot 1808, beschouwen als overgangstijdperk van Compagnies-

beheer naar staatsbestuur . Het is een tijdvak waarin aanzetten 

tot definitieve veranderingen zijn te onderkennen.geïnspireerd 

veelal vanuit Europa. Maar ook is er sprake van continuïteit: 

in de nadagen van de Compagnie wordt het moderne bestuur door 

Indische ontwikkelingen voorbereid. Die continuïteit is be

langrijk: 1795, het jaar waarin de Compagnie wordt opgeheven, 

betekent geen breuk in de geschiedenis van Indie. Het contrast 

tussen achttiende en negentiende eeuw wordt in de geschiedschrij

ving van Indie wel aangescherpt in navolging van ideeën die men 

daarover in Europa koesterde. Van Leur spreekt van "... the 

Dutch fable of the 'weak' eighteenth century, a legend spun by 

the revolutionary Patriots of 1795 to use politically against 

the ancien regime and by the nineteenth century national 

romantics to use literarily in favour of the 'Golden Age 

Vanuit de negentiende eeuw werd een beeld van verval geprojec

teerd op de achttiende eeuw, waaronder de geschiedschrijving 

heeft geleden: "... Dutch history has not been able to rise 

beyond the fable and the pamphlet", zo schreef Van Leur in 1940 

Coolhaas wijst erop dat liberale geschiedschrijvingen als die 

van Meinsma nog tot ongeveer 1920 werden gebruikt en dat eerst 

tegen het einde van de negentiende eeuw de V.O.C, in bescher

ming werd genomen. Dat gebeurde door M.L. van Deventer, die 

zich nogal fors moest uitdrukken om enige indruk te maken bij 

de destijds heersende liberale beschouwing van de Compagnie . 

Doordat men gebruik maakte van normatief geladen concepten 

als "corruptie", "despotisme", e.d. bemoeilijkte men het ver

werven van inzicht in sociale processen, waardoor ook het onjuist 

typeren en isoleren van de achttiende eeuw werd bevorderd. "Did 
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there actually develop a species of officials in the eighteenth 

century lesser in everything than the 'great' ones of the 

seventeenth ?", zo vraagt Van Leur zich af . 

Gezien de betrekkelijk recente aandrang tot herwaardering 

van de achttiende eeuw, is het niet verwonderlijk dat in veel 

werken die ik voor deze studie raadpleegde, uitvoerig de scha

duwzijden worden geschilderd van het doen en laten van de voor

lopers der bestuursambtenaren. Toch aarzelt men doorgaans niet 

om in bepaalde Compagniesdienaren voorlopers van het B.B. te 

zien en al in hen het kenmerkende van het Nederlandse bestuur 

te signaleren . 

2. De Compagnie en de beheersing van de contactsituatie: 

beleid versus individuele actie op locaal niveau. 

Voortdurend is het contact tussen Oost en West vormend 

geweest voor het binnenlands bestuur. Daarnaast kon een doel 

van dat bestuur zijn: die relatie tussen vertegenwoordigers van 
g 

culturen vorm geven . Iets van deze wederkerigheid is in de 

Compagniesgeschiedenis te ontdekken: de contactsituatie was van 

invloed op de ontwikkeling van de Compagniesorganisatie in de 

Oost en daarnaast trachtte de Compagnie ze in toenemende mate 

te beheersen. Het vorm geven aan het contact blijkt het meest 

letterlijk uit het bepalen van ceremoniële regels die de ont

moeting tussen vertegenwoordigers van Oost en West omgeven 

Sommige auteurs vermelden een oorspronkelijke tendens bij 

de Compagnie tot "direct bestuur" in die gebieden, welke voor 

de handel van groot belang waren. Maar al te snel werd deze 

weg verlaten en wijzigde men de politiek in het zogenaamde 

"rechtstreeks" gebied ten gunste van "indirect bestuur", waar

bij de Compagnie in de uitvoering van haar binnenlands beleid 

vrijwel geheel afhankelijk was van de regenten . Deze wending 

in politiek drukt onder meer uit dat men, ook al had men zeer 

weinig inzicht in het functioneren van het inheemse bestuurs-

bestel , al spoedig besefte dat de Archipel staatsrechtelijk 

geen "woest en ledig" land was, maar een gebied "boordevol in-
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stituten van volks- en gezagsordening „12 

De achttiende eeuwse Compagniesgeschiedenis wordt veelal g 

typeerd in termen van de gevleugelde zinsnede "van koopman tot 

souverein", een overgang die de Compagnie ongewenst achtte maar 
13 waaraan ze niet ontkwam . Afgezien nog van het feit dat de 

uitdrukking suggereert dat de Compagnie geen vreemd lichaam ten 

aanzien van de Javaanse samenleving zou zijn gebleven , zet 

deze zienswijze er misschien te veel toe aan om verschijnselen 

die zich in Indie voordeden, te zien vanuit het beleid zoals 

dat door het opperbestuur in de Nederlanden werd uitgestippeld. 

Dat beleid was ambigu; waar economische redenen aanzetten tot 

ingrijpen in de macht van de regenten, leidden politieke ideeën 

doorgaans tot onthouding. De politiek van niet-inmenging kon ec 

ter gemakkelijk in gevaar komen door gebeurtenissen op locaal 

niveau, waar de praktijk van het directe contact en de dagelijk 

se ervaring van Compagniesdienaren dezen tot bemoeienis met 

Inheemse aangelegenheden aanzetten. De tegenzin tot het uitbrei 

den van territoriale invloed bij het opperbestuur contrasteert 

met de tendens tot ingrijpen van de plaatselijke vertegenwoor-
15 

digers . In het contact tussen mensen waren factoren van be
lang waarmee het beleid niet rekende; dit moest dan buigen voor 
de praktijk, zoals in het geval van de residenten die door hun 
persoonlijk gedrag ontwikkelingen ontketenden, die niet onge-

1 ß 
merkt de aandacht der hoge bewindhebbers voorbij konden gaan 

Persoonlijk optreden van Compagniesdienaren kon onvoorziene 

gevolgen hebben, zoals een tijdgenoot constateerde met verwij

zing naar een functionaris die gezag voerde over de Inlanders 

in het ressort Batavia en omgeving: "Door de baatsugt of liever 

strafwaardige knevelarijen van sulk een opperhoofd over de In

landse natiën, heeft men veeltijds en op veelerleije wijze maar 

al te smertelijk ondervonden een onderling misnoegen, hetwelke 

wel insonderheid nog niet veele jaren geleden is overgeslagen 

óf tot het pleegen van feijtelijke hostiliteiten, of ook wel 

andersints tot eenen openbaaren opstand" . De Compagniesdiena

ren droegen ertoe bij dat de Compagniesgeschiedenis in Indie we 

gemaakt. Wie waren die mensen en in welke omstandigheid werkten 

ze ? 
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3. Europese "civiele personen". 

De bespreking van Europese "civiele personen" die onder de 

Compagnie dienden en wier betrekkingen elementen van overeenkomst 

vertoonden met de bestuurstaak zoals die in de negentiende eeuw 

groeide, moet worden beperkt tot een kleine selectie uit de 

lijst van rangen en titels welke men kan opstellen uit bronnen-
18 

publicaties als van Van der Chijs . Deze selectie moet onvolle
dig zijn omdat het niet gemakkelijk is precies na te gaan hoe 

19 de Compagniesorganisatie in de Oost werkte en omdat het veelal 

onmogelijk is te achterhalen wat de taak van diverse employés 

van de Compagnie was. Men mag althans aannemen dat hun werkter

rein niet altijd met even grote zekerheid uit hun instructies 
20 valt op te maken . De Compagnie kende diverse functionarissen 

die ook in de eerste Almanakken van de negentiende eeuw zijn 

opgenomen in de lijsten van ambtenaren der verschillende resi-
21 denties, maar die men niet aantreft in het latere B.B. . 

3.1 De Gecommitteerde tot en over de Zaken van de Inlander. 

Niaolaus Engelhard, 

In deze studie is het contact met de bevolking als wezen

lijk onderdeel van de bestuurstaak opgevat. Vanuit dat oogpunt 

bezien is misschien de meest interessante Compagniesfiguur de 

"Gecommitteerde tot en over de Zaken van den Inlander", kort

weg "Commissaris" genoemd. De titel werd in 1727 officieel en 

de functie is nooit nauwkeurig omlijnd geworden: "... even 

uitgebreid als zijn gebied waren zijn bemoeiingen, waarbinnen 
22 eigenlijk alles viel waarbij de Inlanders waren betrokken" . 

Zijn ressort bestond uit Batavia en ommelanden en de Preanger-

landen, en hij "voerde uijt name van den heere Gouv.-Gen. gesag 

over alle de Inlanders in de bovengemelde districten en had 

conformité van dien de magt om alle civile zaken of geschillen 

tusschen de Inlandsche hoofden van deselve districten en hunne 
2 3 onderdanen te beslissen' . Het is interessant De Haan aan het 

woord te laten over de Gecommitteerden, die volgens hem door

gaans een "zeer nauwe en hoogst eigenaardige betrekking" met de 

70 



24 G o u v e r n e u r s - G e n e r a a l o n d e r h i e l d e n : ze w e r d e n namelijk altijd 

gekozen uit g u n s t e l i n g e n van de G.G., zodat vaak na de a m b t s a a n 

vaarding van een andere G.G. er t e r s t o n d ook een andere gecommit

teerde o p t r a d . V o l g e n s de i r o n i s c h e De Haan werden er wel bepaal

de b e k w a a m h e d e n g e ë i s t , m a a r n a a r m a t e de p r o f i j t e n van het com

m i s s a r i a a t t o e n a m e n werd er m i n d e r op g e s c h i k t h e i d g e l e t . "Niet 

zelden b e h o o r d e de L a n d c o m m i s s a r i s tot de soort a m b t e n a r e n die 

reeds in de 17e eeuw door een Indisch v e r z e n s m i d w e r d e n v e r g e 

leken bij v u u r v l i e g j e s , koenang k o e n a n g , 'Want in den lichten 

dagh bij haer geen licht i s ' . De v e r r e g a a n d e o n k u n d i g h e i d van 

de G e c o m m i t t e e r d e n heeft tot ver in de 19e eeuw in haar g e v o l g e n 
2 5 n a g e w e r k t " 

De g e c o m m i t t e e r d e n m o e s t e n op de hoogte zijn van wat er in 

hun a m b t s g e b i e d voorviel en daarom toernées o n d e r n e m e n . De Haan 

m e e n t dat die i n s p e c t i e r e i z e n , zo ze al w e r d e n o n d e r n o m e n , 

d o o r g a a n s niet m e e r w a r e n dan "een c o m f o r t a b e l t o e r t j e langs 
26 

enkele h o o f d w e g e n " . De bevolking m e r k t e in z o v e r r e de g e v o l g e n 

van d e r g e l i j k e tochten d i r e c t , dat ze kon o p d r a a i e n voor de 

l a s t e n , die a a n z i e n l i j k w a r e n . De g e c o m m i t t e e r d e reisde met een 

talrijk gevolg en betaling voor door de b e v o l k i n g g e l e v e r d e 

d i e n s t e n en v e r v e r s i n g e n schoot er g e m a k k e l i j k bij in. 

Ten aanzien van het c o n t a c t met de b e v o l k i n g m e r k t De Haan nog 

op "Waar i n t u s s c h e n als regel gold dat de G e c o m m i t t e e r d e zijne 

o f f i c i e e l e a a n r a k i n g e n zooveel d o e n l i j k b e p a a l d e tot den R e g e n t , 

kon aan c o n t a c t met de b e v o l k i n g schier niet w o r d e n g e d a c h t . Het 

lag geheel in den geest der 18e eeuw dat de N e d e r l a n d s c h e a m b t e 

naren over den n e e r g e h u r k t e n S o e n d a n e e s heen het oog op de kof-

2 7 
f i e b o o m p j e s richtten' . Lange tijd werd het ambt van g e c o m m i t 
t e e r d e naar het oordeel van De Haan bekleed door personen die 
men â priori als o n g e s c h i k t zou m o e t e n b e s c h o u w e n , terwijl na 
1805 de o p t r e d e n d e g e c o m m i t t e e r d e n zo weinig gezag hadden dat 
het er niet op aankwam wie zij w a r e n . "Bij geen enkele G e c o m m i t 
t e e r d e o n t m o e t men g r o ó t e kunde van t a a l , land, volk en b e r o e p s 
p l i c h t e n , bij velen b e w i j z e n van grove o n k u n d e " , zo o o r d e e l t de 

28 
L a n d s a r c h i v a r i s De Haan . Elders in zijn m o n u m e n t a l e werk re
l a t i v e e r t hij dit oordeel e c h t e r : d i v e r s e b e m o e i e n i s s e n zijn 
volgens hem "... een bewijs dat ook vóór Daendels het oog der 

71 



ambtenaren over alles begon te gaan wat voor de bevolking eene 
29 

levenskwestie ... was" . Hij merkte op dat in het laatste kwart 

van de achttiende eeuw de gecommitteerden in toenemende mate 

aan hun opdracht om de Inlander te beschermen tegen woekeraars 

voldeden; een belangstelling voor de bevolking die overigens 

samenviel met de uitbreiding van de koff iecultuur, "... maar zij 

moet toch ongetwijfeld in zekere mate óök een uitvloeisel zijn 

geweest van het humanitaire streven dat zich in Europa steeds 
30 krachtiger openbaarde..." 

De Gecommitteerde had taken op het stuk van politie, recht

spraak ("In het bijleggen van geschillen onder inlanders, zoo 
31 

noodig middels dwang, lag zijne groóte kracht" ) , het bescher
men van de "gemeene man" e.d., d i e , al zou hij ze maar bij be-

32 nadering uitvoeren, grote kennis van land en volk vereisten 

Tegen het eind van de achttiende eeuw krijgt de gecommitteerde 

meer gewicht dan uit het betoog van De Haan blijkt; met name 

geldt dat voor N. Engelhard, die als echte "oudgast" een om

streden figuur was, maar wiens kennis wordt geroemd. Hoe omstre

den hij was blijkt uit een voorstel van Besier om de benoeming 

van N. Engelhard tot Eerste Raad en Directeur Generaal van 

Indie in te trekken en deze te vervangen door A.H. Wiese omdat, 

wanneer de benoeming van Engelhard in Indie bekend mocht worden, 

de vrees zou worden opgewekt dat de oude heerszucht en kneve-
33 larijen zouden terugkeren (1801) 

Nicolaus Engelhard was Gecommitteerde tot en over de Zaken 

der Inlander van 1791-1798 en Gouverneur van Java's N.O. kust 

van 1801-1808. Omdat hij in de overgangstijd een dominant figuur 

was (overigens: ook na 1816, na het Engelse tussenbewind, komen 

we hem nog regelmatig als deskundige met betrekking tot Inlandse 

aangelegenheden tegen) is een korte beschouwing van deze man op 
34 zijn plaats: ze kan een indruk van die overgangstijd geven 

Van Vollenhoven schrijft over Engelhard: "De oordeelvellingen 

over dezen schraapzuchtigen en studieuzen antagonist van Daendels 

lopen uiteen; maar hij weet in elk geval tot de kennis van het 

adatrecht van Java twee bijdragen van waarde te geven". Deze 
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kant van Engelhards werk wordt in vroeg-twintigste eeuwse bio-

3 5 
grafieën verzwegen, aldus van Vollenhoven . In 1925 wijst Colen
brander op Engelhards "roofzucht", een typering die in Coolhaas' 
beschrijving (1956) niet meer voorkomt: hij spreekt van Engel
hards "... integriteit, zijn belangstelling voor het lot van de 
kleine man, zijn studiezin, zijn tegenzin tegen nieuwlichterij, 
zijn moedig opkomen tegen papieren maatregelen van bureaucraten. 
Er steekt in hem al een zweempje van de social officer ..." 

Het is interessant om naast de kritiek van de liberale his

torici op de Compagniesgeest Engelhards visie te plaatsen: deze 

geeft ons een indruk hoe de veranderingen van rond 1800 door 
37 een "oudgast" werden ervaren 

Dat Engelhard een omstreden figuur in de Compagniesgeschie

denis is, is niet verwonderlijk. Het is bijvoorbeeld zeer moei

lijk om een exact beeld te krijgen van de wijze waarop hij te 

werk ging, hetgeen kan blijken als we, denkend aan zijn repu

tatie als diplomaat, lezen welke indrukken hij op zijn reis naar 

de Vorstenl anden en de Oosthoek (1803) opdeed. We vinden in 

zijn verslag elementen die in het latere beeld van de Inheemse 

groten een rol blijven spelen. De voorstelling die Engelhard 

geeft van de Vorst van Soerakarta, welke door hem "als een mees

ter in het stuk van veinsen gevonden is" en die moet dienen 

"tot een bewijs van den wreeden aard van Zijne Hoogheid", liegt 

er niet om. Te Djocjakarta onderhield Engelhard de Sultan over 

zijn gedrag o.m. over zijn "halsstarrige en trotsche handel

wijze" en zijn "onbetamelijke begeerte dat de Eerste Resident 

aan zijn Hof, eeven zoals hij zulks aan zijn Regenten gelast 

had te doen, bij het passeeren van Zijns Hoogheids Ornamenten, 

als pieken, krissen & &, daarvoor van het paard zoude moeten 

treeden, of tenminste zich zolang hier of daar schuil houden 

tot dat die gepasseerd waaren, en andere zoortgelijke ongerijmde 

zaken meer, ... waarbij ik Zijne Hoogheid seer serieus te ver

staan gaf dat de Comp, moede was van langer een dusdanige handel-

38 wijze met onverschilligheid aan tezien ..." . Men kan slechts 

gissen naar de wijze waarop Engelhard zijn - in dit bericht zo 

stoer geformuleerde - boodschap heeft overgebracht ! 
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M.b.t. de positie der Gecommitteerde bestonden er, met name 

in de negentiger jaren van de achttiende eeuw, tendenzen tot ver

andering. Pogingen daartoe in 1796 en 1797 werden door Nederburgh, 
39 

met behulp van de belanghebbende Engelhard, tegengewerkt . De 

discussies rond het ambt van Gecommitteerde bleven aanhouden: in 

1801 werd er een Adjunct-Gecommitteerde tot en over de Zaken van 

den Inlander benoemd en in 1805 een commissie ingesteld die o.m. 

als taak had: "... zich te informeeren en te doen informeeren 

naar den waaren en tegenwoordigen staat van politie, justitie 

en de civiele administratie" in het gebied der Gecommitteerde 

Eén van de leden van deze commissie, Bauer, stelde verre

gaande hervormingen voor die Daendels later goed voorbereid vond 
41 en doorvoerde . 

40 

3.2 De Resident. 

Een belangrijke plaats in het binnenlands bestuur werd in

genomen door de Resident, wiens titel teruggaat op de tijd van 

de Compagnie, toen Residenten of "Leggers" residerende koop

lieden waren. Naarmate de Compagnie zich vaster als territoriaal 
42 heerser nestelde, werd de Resident steeds meer bestuurder . Zijn 

taak - met name het vertegenwoordigen van de Compagnie bij de 

vorstenhoven op Java - onderging in de negentiende eeuw uit

breiding en kreeg veelal een ander karakter: de titel Resident 

werd toen gebruikt om de hoofden van gewestelijk bestuur aan 

te duiden. Men ervaarde de naam daarom destijds wel als pro

blematisch: het Regeringsreglement van 1854 liet de ambtstitels 

van de hoofden van gewestelijk bestuur in het midden "ten einde 

eene verandering van oneigenaardige doch gebruikelijke namen niet 

in de weg te s t a a n " . 

Logemann wijst er echter op, dat de "omvorming van de In

dische bestuursdienst uit ancien régime naar moderne bureaucratie 

... voor de residenten vermoedelijk niet zo groot was als zij 
44 schijnt" . De kern van hun taak, het vertegenwoordigen van het 

westers gezag, bleef en kwam later bij uitstek tot uitdrukking 

in de politieke functie die Residenten hadden in de Buitenge-
4 5 westen en in de Vorstenlanden 
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De Residenten die als Compagniesdienaren het toezicht over 

de Inlandse besturen hadden, bevonden zich in een delicate po

sitie: " De betrekking was moeilijk, beleid en geduld eischende, 

en toch een zekere dosis beslistheid en volharding met de in-

landsche bestuurders ...", aldus Clive Day, die meent dat bij 

deze ambtenaren, die doorgaans van lage afkomst waren en weinig 

verstand van de Inheemse huishouding hadden, al iets van de 

later zo benadrukte takt en geduld is te herkennen . 

Mede afhankelijk van hun persoonlijke kwaliteiten en die 

van hun tegenspelers - van zo groot gewicht bij het functio

neren in de contactsituatie - konden de residenten een min of 

meer sterke en onafhankelijke positie bereiken. Hun invloed aan 

de vorstenhoven was soms zeer groot, hetgeen als een probleem 

kon worden ervaren door hun superieur, de Gouverneur van Java's 

Noord-Oostkust, die verantwoordelijk was voor de betrekkingen 
47 tussen de vorsten en de Compagnie . Toen Engelhard Gouverneur 

van Java was vond hij de positie van de resident aan het hof te 

Soerakarta te sterk "... vermits het Opperhoofd (= Resident) 

het te veel in zijn magt heeft, om voor en teegens de belangens 

van de Comp, te werken, en den Vorst op zaaken te brengen, daar 

deszelvs gedagten nimmer op zouden zijn gevallen ...". Zijn con

clusie is: het is "voor de Comp, altoos preferabelder met een 

resolut hof te doen te hebben, gelijk als dat van den Sultan 

(Jocjakarta) is, indien aldaar een wakker Opperhoofd ligt, als 

dat van den Keijzer, die zo lang de zin van het Opperhoofd volgt, 

als hij hem weet te cajoleeren en met zijn belangen quadreert, 
48 of om zijn Opperhoofd daarmeede te plaijsieren" 

Filet schetste de taak van Java's Gouverneur in de 18e eeuw 

aldus: "Aan dezen was het opgelegd, om door het voeren eener 

wijze staatkunde het oppergezag der Compagnie tegenover de Vor

sten te handhaven, dat wel is waar door dezen was erkend in de met 

hen gesloten contracten, doch dat al heel weinig door hen werd 

gevoeld". Vooral aan het eind van de achttiende eeuw moesten 

de betrekkingen met de vorsten met beleid worden geregeld: de 

Compagnie was te zwak om zich een conflict te kunnen veroor

loven. De Gouverneur moest toezien dat de contracten met de vor

sten werden nagekomen en moest zich in hun geschillen neutraal 
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opstellen. "Te nauwe gemeenschap tusschen de Hoven moest hij 

trachten te voorkomen; want, waren al de vorsten, ieder op zich

zelf, niet bij machte den strijd tegen de Compagnie te bestaan, 

vereenigd zouden zij een zeer gevaarlijk tegenstander zijn". Om 

de sfeer van het overgangstijdperk wat meer te tekenen is het 

interessant Filet nog even aan het woord te laten: 

"Al wat aanleiding kon geven tot offensie diende dus te 

worden vermeden, ten einde den strijd te voorkomen. De vorsten 

moesten buiten nauwe gemeenschap, doch zonder openlijke vijand

schap worden gehouden, en dit kon te gemakkelijker, omdat zij 

elkaar toch al zoo wangunstig waren, en dus weinig moeite noodig 

was, om die jaloezie wakker te houden [men denke hier aan een 

kwaliteit bij uitstek van Engelhard: die van intrigant, welke 

hem ook bij de Europeanen een zekere faam bezorgde 1 ]. Zorgvul

dig moest worden toegezien, dat geen woelgeesten en onruststokers 

voor de Compagnie gevaarlijke beroeringen teweeg brachten in de 

bovenlanden. Huwelijken tusschen prinsen en princessen uit de 

Hoven van Djokjakarta en Soerakarta moesten in het belang van 

het zoo noodige evenwicht steeds worden voorkomen of tegenge

gaan, gelijk er evenzeer voor diende te worden gewaakt, dat 

geene prinsen van den bloede tot het ambt van rijksbestuurder 

werden verkozen, omdat dit gevaarlijk zou worden, aangezien daar

door de invloed, dien de Resident op dien ambtenaar, en daardoor 

op het geheele Inlandsche bestuur, kon uitoefenen, geheel zou 
49 verdwijnen" 

Stelt men zich voor wat dit alles inhoudt en neemt men aan, 

dat de verhouding van het Europese bestuur tot de hoven in de 
50 

moeilijke tijd vóör Daendels vrij goed was , dan lijkt het ge
rechtvaardigd twijfels te hechten aan de geringschattende oor
delen over de Compagniesdienaren, waarvan de literatuur zo ruim 
is voorzien. 

3.3 OpzienerSj posthouders3 koffiesevgeants. Sociale positie 

en gedrag van deze lage ambtenaren. 

De laatste groep beambten van de Compagnie die ik hier 

kort wil bespreken is die van de Opzieners, die voortkwamen "uit 
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het baantje van postcommandant te Tandjoengpoera in het Krawangse, 

in wie men reeds in 1681 'onder het microscoop het embryo' van 

de controleur B.B. zou kunnen ontdekken" . 

Van deze Opzieners of Posthouders (ook wel "koff ιesergeants" ge

noemd waar hun activiteiten de koff ιecultuur betroffen) vermeldt 

De Haan het volgende: "Niet minder wijd dan het verschil tusschen 

de beroepsplichten der toenmalige Opzieners en die der heden-

daagsche Controleurs, was de afstand tusschen beider bekwaamheden", 

De opzieners waren "van nederige geboorte" en werden gekenmerkt 

door "de afwezigheid van schoolsche geleerdheid in hunne edu

catie". Het gros bestond uit onder-of f ι eieren; veelal "Duitschers 

uit de mindere klasse, die erbarmelijk kreupel Hollandsch spraken 

en schreven, als zij ten minste de pen konden voeren". Met de 

hem eigen ironie voegt De Haan daar nog aan toe: "Van een soi-

disant Keurkorps droomde men destijds zoo weinig, dat alleen 
52 

invaliden ongeschikt werden geacht voor Opzieners ..." 

Toch worden deze Opzieners wel gezien als de eerste contact

personen met de bevolking in het binnenland. Gebrekkige communi

catiemogelijkheden bevorderden het isolement van Compagniesdie-

naren buiten de grote nederzettingen, waardoor deze mensen meer 

op hun directe omgeving waren aangewezen. Coolhaas schildert 

het beeld van de man die als "taalkundig Europeaan" de koffie-

cultuur moest bevorderen en er tevens op toe te zien dat de 

regenten de kleine man rechtvaardig behandelden. Coolhaas' Opzie

ner had, doordat Europeanen zijn leven zelden stoorden "des te 

meer contact ... met de bevolking in haar dagelijks lief en leed, 

zodat hij in alle eenvoud een uitstekend kenner van de Soendane-

se adat werd" . Moge deze illustratie van Coolhaas aanzetten 

om, bij alle kritiek die op de Compagniesdienaren mogelijk is, 

rekening te houden met afwijkingen van het patroon, met employés 

die op grond van persoonlijke kwaliteiten een gunstig oordeel 

verdienen en met veranderingen die latere verbeteringen antici

peerden; zulk een pogen lijkt gezien de klare taal van De Haan 

naïef, ware het niet dat ook deze er ruimte voor laat: "Of de 

Opziener de gewoonte volgde van de meeste Europeanen destijds, 

om zich in het binnenland op de ruwste wijze tegen den Inlander 

te gedragen en hem het zijne te ontnemen of te onthouden, blijft 
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54 min of meer schemerachtig" . Speciaal waar het lagere dienaren 

als deze Opzieners betreft, moet men bij de beoordelingen van 

hun gedrag rekening houden met de mogelijkheid van het onder

waarderen van de sociale vormen der lagere klassen. In zijn "Oud 

Batavia" spreekt De Haan van gemoedelijker omgangsvormen in de 
55 vroegere Compagniestijd . De latere bestuursambtenaren waren 

56 meer ontwikkeld, maar hadden ook "cultuur" te verliezen . In de 

Compagniestijd lag dat anders: "... the officials in the lower 

ranks of the European administration followed a kampong way of 

life ..." . Juist omdat ons weinig over de representativiteit 

van de gegevens over de Opzieners bekend is, kunnen we moeilijk 

tot een "gemiddelde" indruk komen. Nog ëên citaat wil ik hier 

ontlenen aan De Haan, die in een vergelijking met de controleurs 

rond 1900 Chai 11ey-Bert aanhaalt: "Leur science administrative 

défie la critique, leur conscience professionnelle dépasse 

l'éloge. Il y a en eux de l'apôtre". En dan: "Eene grappige te

genstelling tot deze apothese vormt de klacht van den braven 

Gerard Demmer , Gouverneur van Ambon anno 1644 over zijne post-

commandanten, die tevens als civiele gezaghebbers fungeerden... 

'Den eenen mancqueert kennisse ende hábil i teijt om met d'Inlanders 

te connen ommegaen ende verkeeren, den ander, dat sijn eijgen 

meester niet en sij ende sich selven niet, hoeveel minder een 

ander, weet te regeren, ende nochtans bijwijlen goede officie-
co 

ren als se onder 't ooge van hun meerder staen..." . 

De Compagnie kende vele Opzieners, waarvan die welke be

moeienis met de cultures hadden, hier het interessantst zijn, om

dat uit wat van hen werd verwacht de veronderstelling spreekt 

dat zij enig contact met de bevolking hadden. Natuurlijk moet 

bij het trekken van conclusies uit instructies wel rekening wor

den gehouden met een grote discrepantie tussen regel en realiteit. 

Een instructie droeg de Opzieners op om tijdens de koffiepluk 

de boer op te gaan om toe te zien dat de bonen goed gedroogd 

werden: "In dien tyd zult gy lieden U gedurig in de campongs 

moeten begeven...". En: "Het zal mede eene van Uw lieder voor

naamste zorgen zyn te letten, dat het by den gemeenen man aan 

de pakhuizen ontvangen geld hem niet wederom by zyne terugkomst 

door zyne hoofden afhandig worde gemaakt, en, dit ontdekkende, 

78 



zult gy lieden verpligt zyn hiervan ten eersten aan den resident 

kennis te geven met toezending van zodanige bewyzen, als by Uw 

lieden zullen hebben kunnen worden ingewonnen, en met opzending 

tegelykertyd van die hoofden, als in dezen schuldig zyn bevonden' , 

De cuituur-opzieners werden vrij willekeurig geplaatst. G.G. 

Mossel (1751) wilde in elk regentschap een Opziener aanstellen, 

maar daar kwam niet veel van terecht. Hun betekenis was verbon

den met de overgang in handelspolitiek van het passief innemen 

van wat een streek voortbracht naar het zelf sturen van de pro

ductie. In 1743 werd er een contract gesloten met Pakoe Boewono 

II van Mataram betreffende de teelt van zijdewormen. Compagnies

dienaren zouden daarbij onderricht geven. In 1744 bleek het al 

te schorten aan Europese leiding: de rijksbestuurders klaagden 

"... dat de Europeërs, die daartoe gebruijkt werden, diep land

waarts in alleen onder de Javanen huijshouden en deselve aller

hande overlast aandoen ...". Het lastige toezicht werd afgeschaft 

en men droeg de regenten eenvoudig op ieder jaar een bepaalde 

hoeveelheid indigo af te leveren . Maar naarmate de cultures 

belangrijker werden kon men minder met een dergelijk gebrekkig 

beleid volstaan. Het aantal Opzieners werd lange tijd zeer 

laag gehouden; om iets te kunnen ondernemen moesten ze samen

werken met de Regenten, van wie ze in hun bestaan ook afhanke

lijk waren . In 1805 werd het noodzakelijk geacht dat er in 

alle regentschappen meer Opzieners geplaatst werden "... nade-

maal de vadsige berg-Javaan geduurig moet aangespoord worden 

om zyn werk te verrigten ...". Daarbij werd tevens voorgesteld 
с o 

de Opzieners "buiten bezwaar van de regenten" te salariëren 

De in het binnenland wonende Opzieners gingen vaak veel 

verder dan het hen toegekende "op- en toeverzigt", wat tot po

litieke problemen leiden kon. In de instructie van 1807 werden 
de Opzieners erop gewezen vooral niet te vergeten "dat de Re

fi τ 
gent de Regent is' . Ook in het geval van de Opzieners kan 

worden gesteld dat hun positie afhing van hun persoonlijkheid 

en die van de Regent. 
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4. Arbeidsklimaat. 

Eerder werd al melding gemaakt van de evaluerende geschied

schrijving met betrekking tot de Compagnie. Veelal is er dan spra

ke van politiek gemotiveerde waardering, waarbij het signaleren 

van gebreken in de politiek en organisatie werd dienstbaar ge-
64 

maakt aan contemporaine beleidskritiek . Daarnaast riepen tot 

ver in de negentiende eeuw gevallen van willekeur van bestuurs-

6 5 

ambtenaren herinneringen op aan de Compagnie . De Compagnies

periode stond bekend als een tijd waarin de ambtelijke verplich

tingen van de functionarissen ondergeschikt waren aan hun persoon

lijke belangen. Dat beeld bestond niet ten onrechte, maar omdat 

het een schrikbeeld w a s , kon de rol van de Compagniesdienaar in 

de binnenlanden worden overschat en generaliseerde men te gemak

kelijk. Vlekke meent dat veel afhing van het karakter van de 

ambtenaar: "If he was a rapacious and unscrupulous individual he 

could make life very hard for the poor people and even for the 

r e g e n t s "
6 6
. 

Doordat het persoonlijk element in de Compagniestijd van zo 

groot gewicht kon zijn, kan bij een studie van die periode niet 

worden volstaan met aandacht voor het algemene beleid, zoals 

dat op hoog niveau werd uitgestippeld. Van belang is ook inzicht 

in factoren die de situatie van de individuele ambtenaar bepaal

den. De gebrekkige organisatie was aanleiding tot tal van ex

cessen. Onmogelijk onderbetaalde ambtenaren werden tot oneer

lijke praktijken gedreven en eerder dan het beleid te wijzigen 

werden deze activiteiten gesanctioneerd. Maar naast het beleid 

waren andere factoren van belang voor het functioneren van het 

ambtelijk apparaat in de Oost. Het indirect bestuur, het laten 

van de Inheemse bevolking onder haar eigen hoofden, wordt op 

grond van het beleidsmotief dat eraan ten grondslag lag door 

Clive Day bekritiseerd . Men nam de politiek van indirect bestuur 
С Q 

aan uit zuinigheidsoverwegingen , maar werd er waarschijnlijk ook 

toe gedwongen omdat intensief bestuur niet mogelijk was: bekwame 

ambtenaren kon men - ondanks het grote aanbod van mensen uit 
69 

Europa dat men moest opnemen - nauwelijks krijgen. Daarnaast 

was de sterfte groot. De ongezondheid van Batavia was spreek

woordelijk , maar ook op de buitenposten had men soms weinig 
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uitzicht op een lang leven, afhankelijk van de klimatologische 

omstandigheden. Bastin merkt ten aanzien van Sumatra op: "The 

Bombay proverb that two monsoons were the life of a man applied 

with even fewer exceptions in West Sumatra' . Wilier spreekt 
72 van het "wegsmelten" van Europeanen 

De Compagniesdienaren mochten zich niet naar Europa of 

elders buiten de bezittingen begeven, zonder afstand te doen van 

hun ambt. Dit was des te erger daar door de primitieve gezond

heidszorg repatriëring van levensbelang kon zijn, terwijl deze 

uitweg nu juist werd afgesneden. Volgens Mijer stierf daardoor 
73 menig ambtenaar vroegtijdig 

Indie moest wel een grote belofte op fortuin inhouden, gezien het 

risico wat men liep om het avontuur niet te overleven. En mag 

men dan destijds anders tegen de dood aangekeken hebben dan wij 

gewend zijn, de ontberingen die men moest lijden stimuleerden 

ook het streven naar snel rijk worden en dan vertrekken: "to 

make money; if it can be honestly, but in every case to make 

money, and go home !" zoals Klerk de Reus de gedachte weergeeft 

Hij schrijft: "Dasz das Leben in Indien für die meisten von ihnen 

nichts weniger als angenehm war, geht schon daraus hervor, dasz 

die Erlaubnis zur Rückkehr in's Vaterland, stets mit dem Name 
75 

"Erlösung" bezeichnet w u r d e " . Daarnaast waren tal van factoren 

van invloed op het gedrag van de Compagniesdienaren die zich 

minder duidelijk laten bepalen, zoals de ervaring van de sociale 

omgeving, de achtergrond van de mensen die naar Indie gingen 
о н

 7 6 

e. d. 

5. (Onjbekendheid met de Indonesische culturen; politi-eke 

discussies en volkenkundige kennis; Bataviaas Genootschap 

voor Kunsten en Wetenschappen. 

Veel blijft duister rond de kennis van zaken, land en volk, 

waarop de Compagniesdienaren in hun ambtsverrichtingen steunden. 

Waar volgens De Kat Angelino voor de Inheemse bevolking op het 

stuk der rechtspraak weinig werd gedaan, beklemtoont Vlekke 

het belang van twee decreten die in 1708 door G.G. van Hoorn 

werden uitgevaardigd. Het eerste betrof de decentralisatie van 
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de rechterlijke macht; het tweede bepaalde dat alle strafrechte -

lijke en civiele zaken in de Preanger zouden worden behandeld 

door regenten en hun hoven, die recht moesten spreken volgens 

locale wetten. De Nederlandse ambtenaren zouden dan slechts toe

zicht op de onpartijdigheid en de getrouwe toepassing van de 

adat hebben. Hoewel dit uitgangspunt later sterk werd aangetast, 

met name door de toenemende inmenging onder Van Imhoff (1743-1750) 

in het bestuur der regentschappen, merkt Vlekke op: "The decree 

is historically of the greatest importance, even if in the 

eighteenth century it was never followed to the letter". Het 

principe was hiermee bepaald dat de Adat moest worden aangemoedigd 

tegenover zowel de opdringende Westerse wetgeving als tegenover 

de Islamitische wet. Wat enthousiast concludeert Vlekke: "This 

was the beginning of the studying of Indonesian law by Dutch 

scholars which was to lead to great scientific results in the 

twentieth century" 

Al tijdens de Compagnie werden er ernstige pogingen onder

nomen om tot bestuurshervorming te komen; ook hier was echter 

het idee, meer dan de uitvoering, voorbode van een nieuwe tijd 

Van Imhoff kwam in 1741 tot een aantal conclusies betreffen 

de het verval van de Oost Indische Compagnie. Onder meer signa

leerde h i j : "le relâchement de zèle et d'attention de la part 

des Employés au Service de la Compagnie, faute d'estime pour 

le rang des uns, de recompense pour le mérite des autres, et de 
79 

punition proportionnée aux délits" . Zelfs h i j , van wie men 

veel verwachtte, heeft de gewenste verbetering in het ambte-

narenbestand niet kunnen doorvoeren. Wel was er tijdens zijn 

ambtsperiode een belangrijke toename van de inmenging in het 

Inheemse bestuur en breidde de Compagnie haar gezag over Java 

enigszins uit. Dat laatste was niet van erg groot belang: 

"... although from the time of Van Imhoff... the mercantile 

system was nominally replaced by a territorial system, the 

Company still appeared to the native over most of the East as 

the Director of scattered stations, or as the Overlord of native 
60 

princes", aldus Furnivall . Ook Van Imhoff signaleerde het be
stuurlijk probleem dat de gebiedsuitbreiding in zich droeg: de 
Compagnie leed eronder: "... la trop grande étendue de ses 

78 
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possessions dans les Indes; ce qui en rend l'administration 
Q 1 

moins aisée et plus sujette à des inconvénients" . Het proces 

was echter niet te stuiten, wat inhield dat er maatregelen ge

nomen moesten worden om althans een eerste ontwikkeling van be

stuur mogelijk te maken. Elementair daarbij was uiteraard taal

kennis. De Haan merkt op dat Van Imhoff de eerste G.G. was die 

kennis van de Inlandse talen en gewoonten voor Compagniesdie

naren wenselijk achtte, hoewel nog niemand op de gedachte kwam 
8 2 deze als voorwaarde voor benoeming of bevordering te hanteren 

De Haan wijkt in zijn mening af van bijvoorbeeld P. Mijer, die 

de latere G.G. Janssens roemt om zijn besluit: "élèves voor het 

civiel" aan te stellen. "Janssens komt de eer toe voor het eerst 

van Gouvernementswege de kennis van de Javaanse taal te hebben 
8 3 bevorderd", zo schreef Mijer in 1839 . Naar De Haan meent kon 

het besluit van Janssens van 20 juli 1811, om aan elk der m i 

nisters (Residenten) te Solo en Djokja één of meer "élèves" 

toe te voegen alleen een opleiding tot tolk beogen, en "als 
84 zodanig was deze maatregel niet bepaald gloednieuw" 

De uitbreiding van het territoriaal gezag betekende dieper 

ingrijpen in het Inheems bestuur. In hoeverre men daarin slaag

de is moeilijk in het algemeen te zeggen. Veel hing af van lo

cale situaties en persoonlijke verhoudingen. Opleggen van hoofden

gezag dat de bevolking niet erkende bleek doorgaans onmogelijk 

of in elk geval een riskante zaak. De regenten moeten dat hebben 

beseft en er in hun positiebepaling gebruik van gemaakt hebben, 

wat tijdens het Compagniesbewind ruimschoots mogelijk w a s . Eerst 

aan het eind van de Compagniesperiode werden er pogingen onder

nomen om op grond van onderzoek systematisch in het Inheems be

stuur in te grijpen. Volgens S. van Deventer was de Gouverneur 

van Java's N.O. Kust van Overstraten (1791-1796) de eerste die 
О С 

zo'n onderzoek opzette . Hij trachtte een begin te maken met 

een algemene reorganisatie van het Inlands bestuur omdat stan

daardisatie hem noodzakelijk leek. Naarzijn mening was het In

lands bestuur dikwijls "zoo willekeurig en verward ingericht, 

dat de regenten er zelf nog geen weg in weten". "Ieder regent

schap, ja zelfs ieder district en elke dessa vertoonde verschil

len in den alles beheerschenden adat, wat het onderzoek zoo 
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moeilijk maakte, dat de gouverneur er niet verder mede kon vor

deren dan tot de rechtstreeks onder Semarang ressorteerende 

regentschappen.. „86 Naar M.L. van Deventer stelt, ging het 

streven naar eenheid op bestuursgebied samen met pogingen om 
87 het lot van de Javaan te verbeteren 

Inzicht in de kennis die men tijdens de Compagniesperiode 

omtrent Indie had verkregen, wordt bemoeilijkt door de alles 

overstemmende politieke discussies aan het eind van de acht

tiende eeuw, waardoor eventuele bekendheid met land en volk op 
88 

de achtergrond werd gedrongen . Schrieke merkt daarover op: 

"It was only in 1793, when plans came up for bringing about 

reforms in the Company system, that people began to theorize. 

That theorizing from the very outset lacked all relation to 

historical fact, and its proponents used it merely to give a 

legal foundation to their own proposals for reform or preserving 

the old system. People theorized about the Javanese land tenure 

system without possessing even the most elementary knowledge 

of the subject. Men like Engelhard ... forgot in the process 

what they had themselves written only a short while before, 

even forgot their own daily conduct; they produced only those 

archival documents which could serve to substantiate their 
89 

' theoretical views'" . 

Een bekende discussie waarin theorieën over de aard van 

de Inlander een rol speelden, was die tussen Dirk van Hogen-

dorp en Nederburgh. Van Hogendorp nam aan dat ook voor de Ja

vanen de economische wetten opgingen, terwijl Nederburgh hen 

vanwege hun "natuurlijke luiheid" in een uitzonderingsposi

tie gesteld zag. Over deze discussie zegt Vlekke het volgende: 

"This problem was, however, a purely theoretical one. The real 

problem found its cause in the poverty of the Javanese, which 

made it impossible to collect an adequate government revenue 
90 from normal taxes" . In eerste instantie moest Van Hogendorp 

het tegen Nederburgh afleggen, hetgeen vooral duidelijk wordt 

in het Charter van 1804, het resultaat van de werkzaamheden van 

een in 1802 ingestelde commissie, waarin beide tegenstanders 

zitting hadden. "Van Hogendorp scored only one success. The 

committee instructed the government of Batavia to investigate 
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the conditions of 1andownershiρ in Java and into the possibility 

of substituting private property for communal ownership of the 

soil". "Thus Hogendorp may be called the instigator of the 

earliest sociological research ever done in Indonesia", voegt 
.91 

voor 

hebben, om de 
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dere hier nuttige Oostersche Taaien, zich eigen te maaken, in 

een meerdere volmaaktheid, dan gemeenTyk geschiedt, en wel zoo

danig, dat zy daar door in staat gesteld zullen worden, om ge

wichtige zaaken, ten voordeeTe van Land en Kerk, te kunnen ver-

richten". 

Van groot belang - met name ter aanvulling op het beeld 
95 96 

van Raffles - is wat de redactie elders schrijft : "En 

dewyl , zoo wel in het onderzoek der bovengemelde Vraagen, als 

ter bevorderinge onzer kennisse, omtrent den waaren toestand 

deezer Gewesten, noodig is, het gevoelen van den kunstigen Land

zaat in te neemen; verzoekt het Genootschap een iegelyk, de 

gedachten der Inlanders, op zulke zaaken, die binnen den kring 

hunner kennisse staan, altoos aftevraagen; en deze Lieden, door 

alle vrindelyke behandelingen, tot eene vrymoedige verklaaring, 

aan te wakkeren". 

Ten aanzien van de boven weergegeven doelstelling volgt 
97 nog een aanvullende opmerking : het Genootschap betuigt dat 

het "met een byzonder genoegen, altoos, zal ontvangen alle Be

richten over Volken, Taaien, Zeden, Oudheden en Geschiedenissen 

deezer Gewesten". Wie daarover mededeling doet kan op de "edel

moedigste vergeldinge" rekenen, "schoon zulks, onder de voorge

stelde Prys-vraagen, niet ware begreepen". 

Ter bevordering van .de groei van het aantal leden werd 

het programma in 1000 exemplaren gedrukt en rondgezonden. Daar

bij waren aanvullende prijsvragen, die evenals de eerder ge

noemde, scms een aardig inzicht verschaffen in de veranderingen 

die men in de Indonesische cultuur wenste, hoe men die dacht te 

bereiken en welke factoren men daarvoor belangrijk achtte. 

Interessant in dit verband is bijvoorbeeld de volgende vraag: 

"Welke middelen van vernuft hebben Muhamed, de Imans, en de 

verdere Leeraars en Zendelingen der Musulmannen, ook by late-

ren tyd, met voordeel gebruikt, om de Heidenen, alomme, voor 

al in de verschillende Gewesten en Eilanden van Oost-Indië, by 

wyze van eene zedelyke overtuiginge, tot het Geloof van den 
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Koran te bekeere 

Was de respons op deze vragen armzalig, volgens Van der 

Veur en The kan dat niet worden gezegd over de inhoud der eer

ste vier delen van de "Verhandel i ngen", die voor een groot deel 

werd samengesteld door de grondlegger van het Genootschap en 

een vijftal leden van het comité dat met de dagelijkse zaken 

was belast . Mede door hun dood - in 1785 leefde nog slechts 

één van hen en van de 103 Bataviase leden in 1779 waren er in 

1792 nog maar 17 aanwezig - ging het enkele jaren na de op

richting van het Genootschap snel bergafwaarts en kon eerst 

Raffles de organisatie nieuw leven inblazen. 

Het is niet mogelijk om hier een uitvoerige beschouwing te 

wijden aan de inhoud van de Verhandel i ngen. Ik wil slechts 

enkele etnografisch interessante passages aangeven. 

In een belangrijk artikel in het eerste deel 102 geven 
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Radermacher en Van Hogendorp een statistisch overzicht van de 

Oost-Indi sehe bezittingen en enkele volkenkundige schetsen. Daar

in treffen we enige stereotypen, die een lang leven zouden heb

ben: zo over de Javanen, wier armoede aan luiheid werd toege

schreven, een visie die enige decennia later wel door Raffles 

met veel verve bestreden zou worden, maar niet geliquideerd. 

Het meeste werk geschiedt volgens de auteurs bij de Javanen 

ббг negen uur 's morgens - werk in de tuinen of rijstvelden -; 

de rest van de dag zouden de mensen doorbrengen "met slaapen, 

of het eeten van een Pi nang", "doch, by nacht, zyn zy groóte 

liefhebbers van hunne speelen...". 

Van Hogendorp begint een verhandeling over Timor met de 

klacht dat van de Compagnieslanden weinig bekend w a s , omdat 

kennis ervan nauwelijks direct voordeel voor het handelsli

chaam zou opleveren. Hij kan derhalve geen volledige historie 

geven: "want ik denke niet, dat men daar voor zal willen hou

den de schriften van den Heer F. Valentyn, die een gering ge

tal van merkwaerdigheden, in eene zee van nuttelooze beuze

lingen, verdronken heeft". 

Het is hier dat Van Hogendorp met nadruk wijst op de nieu

we instelling: "de geest der wysbegeerte, die thans over de 

onkunde begint te zegepraalen, den reiziger met een opmerk-
103 zaam oog, de landen doe doortrekken ... . Opvallend is in 

deze vroege beschrijvingen de voortdurende neiging tot het 

bepalen van de "volksgeest" of het "volkskarakter", waarbij 

men ongebreideld moet generaliseren. Zo schrijft Van Hogendorp 

over de Timorezen: "Hunne inborst is dezelfde in alle de ge-

deeltens van het Eiland; zonder uitzondering zelfs van die 

geenen, die in de nabyheid der Hollandsche en Portugeesche Volk

plantingen den Christelyken Godsdienst uiterlyk hebben aange

n o m e n " 1 0 4 . 

Uitvoerig somt hij kwalijke eigenschappen van de bevolking 

op en besluit: "Alle deeze ondeugden zyn echter by hen niet 

gevaarlyk, omdat zy weinig vernuft hebben, en zeer vreesachtig 

en onweetende zyn". En: "De onvruchtbaarheid van het land laat 

hun niet toe, genoegzaame ryst tot hun voedzel te planten; 't 

geen hunne luiheid zeer wel te stade komt" 
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In het tweede deel der Verhandel i ngen (1780) is een beschrij· 

ving van Borneo door Radermacher opgenomen, die voor de gegevens 

veel verschuldigd is aan W.A. Palm, koopman en resident te Rem-

b a n g
1 0 6

. 

In dat artikel treft men tal van wetenswaardigheden, die in 

de vroeg-negentiende eeuwse beschouwingen over dat eiland terug

komen: denk ik slechts aan het artikel van John Leyden in een 

later deel van de Verhandelingen, aan een beschouwing van Muller 

over de Godheid der Dajaks en aan de naam "Biajos" of "biadjoos", 

die later gebruikt werd in een sfeer van onbekendheid en ge

heimzinnigheid . Het relaas van de tocht van Palm bevat een 

realistische schildering van het koppensnellen (hij zag aan een 

huis hoofden hangen, waaronder enkele "die nog geen vier dagen 

oud waren, en waar de sappen nog aanhoudelijk u i t l i e p e n . . . " ) , 

maar ook aantekeningen van gebruiken, zoals het afleiden van 

voortekenen uit de vlucht van vogels, een "bijgeloof" met be

trekking tot reizen, waar W.A. Nieuwenhuis later Indologiestuden

ten moeilijke vragen over plachtte te stellen. 

De beschrijvingen die men in deze eerste delen van de Ver

handel i ngen aantreft, bevatten naast een mengsel van stereo

typen en soms verbazend juiste detailkennis van gebruiken, veel

al onsystematisch opgesomd, ook theoretische vragen die nog 

lang in etnografische verslagen blijven terugkeren, zoals de 
1 Π fi 

vraag naar de oorsprong van bepaalde volken , of de kwestie 
109 

van de gewenstheid van verandering van levenswijzen . Deze 

stroom van etnografische informatie houdt na het vierde deel 

abrupt op en in het laatste deel dat in de achttiende eeuw ver

scheen, treffen we slechts enkele korte notities, waarvan een 

zinsnede uit een artikeltje over het Chinese dodenfeest speciale 

aandacht verdient: "Jammer is het, dat aan de weetgierigheid 

van vele onzer ingezetenen (hoe gering ook van getal) ten op-

zigte der Chinezen ... zoo weinig kan worden gedaan, uithoofde 

der onbegrijpelijke onkunde van wel de meesten der inwoners 

dier anders zoo beroemde natie" 
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6. Van Compagnie naar Staat. 

Dit hoofdstuk wil ik besluiten met een korte beschouwing 

van de overgangsperiode van Compagnie naar Staat. Veelal wordt 

in oudere publicaties de oorlog van 1780 met Engeland gezien 

als noodlottig voor de Compagnie. Furnivall geeft voor haar 

ondergang verscheidene redenen aan . Wel veroorzaakte deze 

Engelse oorlog grote problemen met betrekking tot de afzet van 

producten. Financiële steun van de Nederlanden was noodzakelijk, 

waardoor het handel s 1ichaam in haar greep raakte. In 1790 werd 

er een onderzoekscommissie ingesteld waarvan o.m. Nederburgh 

deel uitmaakte. Hij stelde zich aan de kant van de hoge Indi

sche ambtenaren en diende het behoud. Van een reorganisatie van 

handels- en bestuurssysteem kwam dan ook weinig terecht. Hoewel 

tegen de machtige conservatieve groep in Batavia geen hervormers 

waren opgewassen (van de mede Commissaris-Generaal S.H. Frijke-

nius, schrijft De Haan in zijn Oud Batavia: "... S.H. Frijkenius, 

de eerlijke zeeman, die te gronde ging in een hopelooze strijd 
112 tegen de Bataviasche corruptie ..." ) , meent Veth dat de jaren 

na de val der Compagnie voor Java in veel opzichten gunstiger 

waren dan men had mogen verwachten 113 Van Overstraten "regeer

de Java niet zonder beleid naar strikt conservatieve beginselen „114 

„116 

Van zijn opvolgers Siberg (1801-1805) en Wiese (1805-1808) vielen 

geen opzienbarende ontwikkelingen in de bestuursinrichting te 

115 

verwachten . Wiese had de opdracht gekregen alles bij het ou

de te laten en hij "meende reeds een zeer stoute daad te verrich

ten, toen hij, onder den sterksten aandrang, den Gecommitteerde 

voor de Zaken van den Inlander schorste ... een maatregel die, 

zegt men, schier onmiddellijk door een belangrijke vermeerde

ring van de opbrengst der koffie aan de Regeering gevolgd werd 

Met Engelhard trachtte Wiese de cultures te bevorderen en beiden 

riepen met name de koff i e-ambtenaren (die de meeste invloed op 

de bevolking hadden) ter verantwoording, waar deze van hun 

macht misbruik maakten . Interessant zijn de voorstellen die 

Engelhard deed inzake het beheer van de Javaanse houtbossen. Hij 

stelde voor om Inspecteurs en Opzichters der houtvesterij te 

benoemen en deze een behoorlijke bezoldiging ten laste van de 

staat te geven. Dat zou dan ook moeten gelden voor de Residenten, 
90 



die persoonlijke financiële belangen bij de houtontginning had

den. Hij bleek echter met dit idee zijn tijd vooruit: eerst 

onder Daendels zou bezoldiging van de ambtenaren goed geregeld 

worden 

In 1799 was de overname van de Compagniesbezittingen ge

regeld, maar de dreiging dat de Engelsen de Archipel zouden 

bezetten, vertraagde de ontwikkeling en uitvoering van een 

nieuwe bestuursvorm naar de revolutionaire beginselen die in 

Europa opgeld deden. Aan personeel saangelegenheden werd door 

het Comité tot de Zaken van de Oost-Indi sehe Handel en Bezit

tingen, dat het overzeese bestuur van de Heren Zeventien had 

overgenomen, nauwelijks aandacht besteed. Een verzoek tot sa

menstelling van een lijst met alle Compagniesdienaren werd af

gewezen; de ambtenaren in dienst van de Compagnie werden ont

slagen met de last hun posten te blijven waarnemen zolang dien-
119 aangaande nadere beschikkingen waren getroffen . Het vrij 

revolutionaire Comité wist niet aan te geven hoe hervormingen 

moesten worden doorgevoerd; wel meende men dat ze van buitenaf 

opgelegd dienden te worden. Ter ondersteuning van dit idee 

wees men op de wijze waarop Nederburgh in de Bataviase kliek 

was verstrikt geraakt. Het ontslag van de Compagniesdienaren 

(in eerste instantie wilde men een uitzondering voor de lagere 

ambtenaren maken) moest hervorming mogelijk maken, maar door

dat vanwege de oorlog met Engeland de zeeën hermetisch gesloten 
120 waren kon men geen nieuw personeel naar Indie sturen 

Bij de vrede van Amiens in 1802 leek de situatie voldoende 

duidelijk om het bestuur daadwerkelijk te gaan regelen. In dat 

jaar werd een commissie benoemd die in 1803 met een verslag kwam, 

dat behoudens enkele wijzigingen het Charter van 1804 vormde. 

In een geheim schrijven van de Commissie aan het Staatsbewind, 

valt het volgende te lezen: "Wat verder het toekomstige Bestuur 

in Oost-Indiën aangaat, aan welkens deugdzaame zamenstel1 ing wy 

een zo byzonder gewicht hechten, moeten wy, behalve hetgeen 

daaromtrend by onze meermelde consideratiën voorkomt, nog doen 

opmerken de noodzakelijkheid, zowel om brave en kundige lieden, 
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zich daar te lande b e v i n d e n d e , voor den dienst van den Staat te 

conserveren, ten einde van hunne plaatselyke kennis, die in veele 

opzichten onontbeerlijk zal bevonden worden, en verdere bekwaam

heden, een nuttig gebruik te kunnen m a k e n , als om het nieuwe 

Bestuur ook, wat de administratie der Politie aangaat, gedeelte

lijk, en die der Justitie in het hoogste ressort g e h e e l , te doen 
121 

bestaan uit m a n n e n , van hier gezonden ..." . Het Charter van 

1804 werd weliswaar niet van kracht, maar de betekenis is toch 
122 

meer dan theoretisch 

Volgens Clive Day lagen de belangrijkste hervormingen die 

in dit Charter waren opgenomen, op het terrein van bestuur en 

a d m i n i s t r a t i e . Hij vermeldt bepalingen ten aanzien van benoem

baarheid en bevordering van het ambtelijk p e r s o n e e l . Om de 

burgerlijke dienst in te gaan moest men in Nederland examen 

gedaan hebben en gedurende drie jaar in Indie als klerk hebben 
123 

gediend 

In de "Considerati en en Advijs van de Commissie tot de 

Oost-Indische Zaken" van 31 augustus 1803 wordt kritiek geleverd 

op de bestaande b e s t u u r s i n r i c h t i n g : "Geheel verkeerd was die 

inrichting, onder het vorige Bestuur, volgens welke de meeste 

Ambtenaren, in Indien, hun bestaan voornamelijk moesten vinden 

in zekere b i j m i d d e l e n , van hunnen eigenlijke Bezoldigingen af

gescheiden". Volgens art. 42 van het Charter moesten alle ambte

naren door de Staat worden bezoldigd, zodanig, " ... dat z i j , 

naar de gelegenheid der Plaatsen, volgens hunnen Rang en Cha

racter behoorlijk kunnen bestaan - wij zeggen behoorlijk, want, 

hoe zeer wij ten vollen overtuigd zijn van de noodzakelijkheid, 

dat in die G e w e s t e n , elk Ambtenaar niet alleen geen gebrek lijde 

aan het noodige tot onderhoud van zich en zijn Huisgezin, maar 

ook op eene betamelijke wijze, elk naar mate van zijnen staat, 

genieten kan die aisances van het leven, welke aldaar als be

hoeften kunnen worden beschouwd, en dat 'er enkele Bedieningen 

moeten o v e r b l i j v e n , die aan allen het vooruitzicht laten van 

fortuin, indien zij zich zulks door eerlijkheid en ijver waardig 
,.124 

maken Artikelen 42 en 43 van het Charter roerden een 

ander brandend onderwerp aan: het beteugelen van giften; reeds 

eerder onderwerp van hervormingen 125 Ook werden bezwaren geop-
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129 
uitöeffenen ..." . Men maakte tevens een eind aan de bepaling 

dat ambtenaren die Indie verlieten, hun functie verspeelden, 

ook als zij om gezondheidsredenen vertrokken. Verschillende 

ideeën tonen dat men enig oog kreeg voor de sociale problemen 

van ambtenaren 

Wat betreft de zorg voor het lot "van den gemeenen Inlan

der" werd het ontwerp van de Commissie gewijzigd en kwam men in 

het Charter tot een uitspraak over de bescherming van de Javanen 

en handhaving van de Inlandse wetten, zeden en gewoonten, waarbij 

echter niet de beginselen van grondeigendom en de afschaffing van 

herendiensten in aanmerking werden genomen 131 

Volgens S. van Deventer was de kennis van de Javaan bij de 

samenstellers van het rapport van 1803 zodanig dat men bepleit

te geen grote veranderingen in grondpoli tiek en belastingen door 
132 te voeren, daar men vreesde dat hieruit onrust zou voortkomen . 

Men besefte niet dat er in de loop van de Compagniestijd al veel 
133 op dit gebied was veranderd . Later, met name onder het beheer 

van Raffles, zou het probleem terugkomen. De problematiek van 

het grondbezit was van groot gewicht in de discussies rond voort

zetting van het Compagniessysteem of invoering van een libera

ler politiek. Eerder werd al gewezen op het onderzoek dat de 
134 commissie liet uitvoeren 

De overgangsperiode vormde een voorbereiding op de nieuwe 

tijd, die met Daendels begint. Het was een roerige tijd voor 

Europa en - zij het in mindere mate - voor Indie. Of de Indone

sische bevolking van dit alles veel merkte, valt te betwijfelen. 

De communicatie was - en bleef voorlopig - zeer gebrekkig. We 

kunnen hier denken aan de woorden van De Haan: "Uit juiste waar

neming van het doen zijner meesters maakte de Inlander de meest 

onjuiste gevolgtrekkingen, omdat hij naar een verband zocht dat 

niemand de moeite nam hem te verduidelijken ... Zoo zullen er 

in de herinnering der kampongmenschen wel meer oude Compagnies

praktijken, op inlandsche wijze uitgelegd, voortleven, waarvan 

de Europesche ingezetenen, die van moeson tot moeson afwisse

len, zich niet bewust zijn, doch welker naklank door de kinderen 
13 5 van het land maar al te wel wordt gehoord" 
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TWEEDE G E D E E L T E 



"Naarmate men den Javaan gewoonten, 

zeden en neigingen toedicht, naar 

die mate zal ook de slotsom zijn 

van het betoog". 

Johannes van den Bosch. 

Tumult, overijling, zoeken en ontnuchtering : de periode 1808-1850. 

De sporen die de Compagnie achterliet in de Indonesische maat

schappelijke organisatie waren doorgaans niet het resultaat van 

planmatig optreden gericht op sociale verandering; het streven 

naar zo min mogelijk inmenging in Inheemse aangelegenheden maak

te dat men de betekenis van die sporen gemakkelijk onderschatte. 

De nieuwe eeuw brengt daarin belangrijke veranderingen. Turbu

lente ontwikkelingen in het 1aat-achttiende eeuwse Europa en de 

ideeën waar die uit voortkwamen of die erdoor werden gegenereerd, 

misten niet hun uitwerking op het grote probleem waarvoor men 

zich rond 1800 zag gesteld: hoe de overgang van de kolonie van 

handelslichaam naar staat gestalte te geven. Nieuwe denkbeelden 

over de inrichting van de maatschappij worden door belangrijke 

bel eidsfiguren op het koloniaal beheer van toepassing verklaard 

en krijgen daarmee voor de Inheemse samenleving betekenis. Boven

dien wordt men zich (zij het naar achteraf bleek in onvoldoende 

mate) bewust van de betekenis van de nagestreefde omwentelingen 

en houdt men in het beleid soms rekening met risico's welke men 

eraan verbonden acht. Uitgangspunt voor het denken over de ge

wenste koloniale inrichting vormde de kennis van "de zeden, ge

woonten en het karakter van de Javaan", die men meende te be

zitten en waarop men zich in zijn strijd tegen andere denkbeel

den van koloniaal bestuur met groot vertrouwen beriep. Om de 

ander te kunnen overtroeven kon het van belang zijn aan te geven 

hoe men zijn kennis van de Inheemse bevolking had verkregen 

(methode) en hoe men practische problemen ermee had kunnen op

lossen ( t o e t s i n g ) . Niet zelden bleven de theorieën over de Ja-
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vaan slechts emotioneel beleden geloofsvoorstellingen; het is dan 

veelal moeilijk na te gaan wat die "kennis van zeden en gewoonten" 

precies inhield. Het gebrekkig inzicht in de Inheemse samenleving 

- dat te gemakkelijk persoonlijk belang liet verenigen met het 

wèl van de bevolking - bevorderde de levendigheid en onontwar

baarheid van de discussie. Dat kennis van Java en van de Javaan 

als strijdmiddel werd gebruikt raag blijken uit de presentatie 

ervan. Joh. Olivier, een adept van Van der Capellen , prijst 

C.S.W. van Hogendorp's "Beschouwing der Neder!andsche Bezittingen 

in Oost-Indie" (handelend over de periode van 1816-1826, geschre

ven met het doel "noodlottige dwalingen uit den weg te ruimen") 

als volgt aan: "Zuivere waarheid, strikte onzijdigheid in de be

oordeeling van personen, drijfveren en handelingen; gepaste hul

de aan ware verdiensten, bescheiden aanduiding van bedrevene 

dwalingen, vrijmoedigheid in de voordragt van heilzame maatre

gelen; grondige kennis van Indische zaken, betrekkingen en zeden; 

innige zucht om den waren toestand onzer Oostersche bezittingen 

te doen kennen ...: ziedaar zoo vele kenmerken van den Schrijver, 

die op elke bladzijde van zijn werk den onbevooroordeelden Lezer 
o 

zullen treffen' . 

Iemand die zijn persoonlijk belang in harmonie zag met het 

welzijn van de Javaan was Nahuys, een voorvechter van landver-
3 

huring in de Vorstenlanden en Resident aan de hoven van Soera-

karta en Djocjakarta. In zijn "Brieven over Bencoolen enz." 

(1826) laat hij zich uit over de wijze waarop men te werk moet 

gaan wil men geldige kennis van de Javaan verkrijgen en geeft hij 

tevens op bescheiden wijze weer hoe hij daaraan voldeed: "Niet 

hij, die Java beschouwt uit zijn schrijf- en studeer-vertrek, of 

uit zijn rijtuig, dat langs de groóte en gebaande wegen vlugtig 

voortrolt; ook niet hij, die eene inspectie doet, welke zich 

meestal bepaalt tot de hoofdplaats van eene residentie, van waar 

een kortstondig voor- of achtermiddag uitstapje het non plus 

ui tra van het onderzoek is, waarbij alles zich in het zondagsche 

of feestelijke, maar niet in het dagelijksche gewaad vertoont en 

voordoet, kan in staat geacht worden eene ware kennis omtrent 

den Javaan en omtrent Java te hebben verkregen; maar alleenlijk 
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de zoodanige, die jaar en dag onder den inlander heeft vertoefd, 

en die zijn vertrouwen heeft weten te winnen (...). Dit vertrou

wen inteboezemen is steeds mijn voornaam doel geweest, en er is 

niemand op Java of hij weet, dat ik hierin volmaakt geslaagd ben. 

Hierdoor is het mij niet zelden gelukt om tot het hart van den 

inlander, doortedringen, en dus doende de geheimste zaken van hem 

te weten te krijgen, die mij meer dan menig ander bevoegd hebben 
4 

gemaakt om over zijne zedelijke waarde te oordeelen" . Wanneer 
Nahuys later zijn landverhuurpoli tiek moet verdedigen tegen een 

criticus beroept hij zich op zijn kennis en stelt hij dat het 

zeer moeilijk is om "zonder plaatselijke ondervinding en dagelijk-

sche ervaring in het huishoudelijke der Indische m a a t s c h a p p i j , 

inlandsche aangelegenheden grondig te beoordeelen". De Javaan 

is volgens Nahuys dom en zedelijk verbasterd. Kritiek op zijn 

visie wijst hij van de hand en illustreert die "zedelijke ver

bastering" met de afschrikwekkendste taferelen; ook de "domheid" 

wordt treffend geschetst . Remedie voor die ongelukkige toestand: 

verhuur van land aan Europeanen, waardoor de bloei van land en 

volk verzekerd zal zijn. En tegenover deze ervaren bestuursambte

naar staan dan Van der Capellen en de zijnen die de landverhuur 

juist in strijd met het volksbelang achten. 

De periode die het onderwerp van dit hoofdstuk vormt is een 

bijzonder roerige geweest, waarin hartstochten hoog oplaaiden en 

ideeën botsten. Misschien daardoor zijn personen en gebeurtenis

sen uit die tijd voor latere historici veelal een moeilijk zake

lijk te benaderen onderwerp geweest. Dat blijkt soms zelfs uit 

werken als bronnenpublicaties . 

Daarnaast trachtten nog in onze eeuw bepaalde kampen zich 

te vereenzelvigen met mensen en denkbeelden uit deze eerste de

cennia na 1808, hetgeen tot scherpe woorden kon leiden . 

Toen in Nederland over het lot van de Oost-Indi sehe Compagnie 

werd beslist en men nijver aan de slag toog om het staatsgezag 

over de kolonie te organiseren, veranderde er in het verre Indie 

niet zoveel. Men werd de fundamentele verandering er eerst in 

1808 gewaar, toen Daendels op Java arriveerde en op krachtige 
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wijze uiting gaf aan zijn reorganisatiezin. Hij ging ambtelijke 

misbruiken, een erfenis van de Compagnie, op tal van terreinen 

tegen, zette aan tot scheiding van beleid en bestuur en maakte 

een administratieve reorganisatie tot basis van een modernise

ring van het bestuur. 

Na een aantal korte schermutselingen, die ons, gezien het 

verspreide en kleinschalige karakter en de vaak onduidelijke 

scheidslijnen tussen "vriend" en "vijand" misschien weinig se-
o 

rieus voorkomen, maar die groot menselijk leed veroorzaakten , 

viel de kolonie in handen van de Engelsen. Raffles, die van 

1811-1816 luitenant-gouverneur werd, had grootse hervormings

plannen. Centraal stond de afschaffing van herendiensten en 

verschillende vormen van verplichte levering van producten die 

onder de Compagnie waren ontstaan. Daarvoor in de plaats moest 

een belastingsysteem worden ingevoerd, dat berustte op het idee 

dat het Gouvernement eigenaar van de grond was en dat de gebrui

kers ervan een bepaalde pachtsom verschuldigd waren: het "Land 

rent system". Deze hervorming zou enorme gevolgen hebben op tal 

van terreinen: voor het Javaanse grondenrecht, voor het binnen

lands bestuur, voor het Inlands bestuur en voor de bekendheid 

met het land. 

Raffles benoemde een commissie, die met een voor die tijd 

ongewone grondigheid de implicaties voor de Javaanse maatschappij 

van het systeem onderzocht. Met Raffles werd een onderzoeksgeest 

geïntroduceerd die tot dan toe in Indie niet bekend was - inci

dentele ondernemingen zoals de oprichting van het Bataviaas Ge-
g 

nootschap voor Kunsten en Wetenschappen daargelaten - en waar

van de wetenschappelijke gemotiveerdheid blijkt uit het door hem 

uitgegeven monumentale werk: "The History of Java", waarvan nog 

steeds herdrukken verschijnen. Veel historici hebben zich be

ijverd om op de persoonlijke verdiensten van Raffles als schrij

ver van dit werk af te dingen door te wijzen op anderen die de 

arbeid voor hem verrichtten; echter wanneer iemand er eer in ziet 

om een zo fraai werk over een ander volk uit te geven, dan kan 

dat ons toch veel zeggen over zijn wetenschappelijke drijfveren. 
Toen in 1816 Indie weer Nederlands werd, namen drie commis-
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sarissen de leiding op zich. Van der Capellen, die tot 1825 aan 

het hoofd van het bestuur bleef, bevorderde weliswaar de weten

schappelijke speurzin, maar een uiting van persoonlijke betrokken

heid daarbij zoals Raffles ons in zijn "History" naliet, kennen 

we niet van hem. 

Het idee van Raffles' Land Rent System werd onder de naam 

Landelijk Stelsel door de nieuwe overheid in grote lijnen ge

handhaafd. Tal van problemen konden in de tien jaren van Van 

der Capellen's bewind niet worden opgelost en het leek dat met 

name de ongunstige economische ontwikkeling van de kolonie niet 

meer beheerst kon worden. Krachtige corrigerende maatregelen 

werden verwacht van de Commissaris Generaal Du Bus de Gisignies, 

die na 1825 tal van bezuinigingen doorvoerde, welke degenen die 

met het bestuur van Van der Capellen vertrouwd waren, willekeu

rig toeschenen. De Java-oorlog (1825-1830) maakte de toestand nog 

uitzichtlozer, maar voordat het bericht ervan het moederland be

reikte, was Johannes van den Bosch uitverkoren om volgens zijn 

plan redding te brengen. Zijn oriëntatie hield een ingrijpende 

heroriëntatie van het binnenlands bestuur in: het humanitaire 

ideaal van Raffles en Van der Capellen werd overvleugeld door 

een pragmatisch product!estreven. Zowel voor de organisatie van 

het binnenlands bestuur als voor de persoonlijke instelling van 

de ambtenaren waren de plannen van Van de Bosch van groot belang 

en in deze kan men 1830 een keerpunt noemen: dan ontstaat het 

bureaucratisch bestel. 

Tot slot iets over de titel van dit gedeelte en de afbakening 

van het besproken tijdvak. Afhankelijk van het gezichtspunt van 

waaruit men het historisch proces beziet, kan men grenzen bepalen. 

Het is daarom niet verwonderlijk dat verschillende auteurs tot 

telkens wisselende scheidslijnen besluiten, zeker niet, waar 

het, zoals geldt voor onderhavige periode, een tijdsspanne ge

kenmerkt door twijfel en onzekerheid betreft. Een twijfel en on

zekerheid die op verschillende gronden terug gevoerd kan worden: 

oorloogsdreiging, politieke onzekerheid, economische problemen 

en visies gesmoord in teleurstelling. 

De periode 1808-1830 lijkt daarom weinig coherent (de namen 
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Hoofdstuk IV 

HET BEWIND VAN DAENDELS: 1808-1811, 

1. Betekenis. 

Tot 1808 werd wat het bestuur in Indie betreft het Compagnies

systeem nagenoeg voortgezet: "La Compagnie des Indes Orientales, 

avait cessé d'exister en Hollande le 31 décembre 1799 et transféré 

ses pouvoirs au gouvernement, mais il fallut attendre l'arrivée 

de Daendels huit ans plus tard pour transformer ces possessions 

commerciales en véritable colonie". Aldus drukt Eymeret in een 

recent artikel het belang van Daendels' bewind uit . 

Lange tijd is Daendels een zeer omstreden figuur geweest. 

Zijn optreden heeft daartoe in niet geringe mate bijgedragen: er 

zijn heel wat mythen in omloop geraakt over de Donderende Maar

schalk, zoals de Javanen hem wel noemden. "Nog heden leeft Daen

dels in de herinnering van den Preangerman, waarin andere Land

voogden geene plaats hebben, als een legendarische razende Roe

land of bouillant Achille: "kawas Djendral Mas Kalak" (precies 

de Generaal Maarschalk) zegt men van de onbesuisde heftigheid 

die den Inlander zoo bizonder antipathiek is", zo schreef De 
2 

Haan in 1910 . Daendels' karakter en handelwijze hebben diverse 
historici ertoe verleid zijn persoonlijkheid als geschiedkundi

ge factor te overschatten; zowel verguizende als verheerlijkende 

geschriften getuigen daarvan. Terecht ondernam Paul van 't Veer 

in zijn moderne biografie een poging om tot een genuanceerder 
3 

beeld te komen . 

In het vorige hoofdstuk werd al geduid op het besef van nood

zakelijke hervormingen, dat in het Batavia van rond 1800 lang

zaam veld begon te winnen. Diverse ambtenaren waren de mening 
4 

toegedaan dat er behoefte was aan een krachtig figuur . Zelfs 
wat dat aspect betreft kwam een man met de persoonlijkheid van 

Daendels in Indie niet onverwacht. In Holland besefte men dat 

het succes van hervormingspogingen ook afhankelijk zou zijn van 

102 



de mate waarin een nieuwe gouverneur-generaal erin zou slagen uit 

de greep van de machtige Bataviase oudgastenkliek te blijven. Met 

Daendels leek succes in deze verzekerd, omdat hij een "baar" was 

die bovendien zijn oordeel over een aantal oudgasten al ббг zijn 

aankomst op Java klaar had. Zijn onbekendheid met de mentaliteit 

5 

van de Indische ambtenaren , of zijn onwil zich daarnaar te rich

ten, bezorgde hem al snel vijanden, waardoor zijn neiging af te 

rekenen met Compagniestoestanden ook een persoonlijke dimensie 

kreeg. De benoeming van Daendels resulteerde echter niet alleen 

uit een op deze factoren gerichte besluitvorming; Van 't Veer 

laat zien hoe ook andere omstandigheden daarbij een rol speelden . 

Dat Daendels' bestuur als een breekpunt werd geprogrammeerd 

blijkt uit zijn instructie van 9 februari 1807, artikel 24: "Hij 

zal hebben te zorgen, dat zijne administratie van de vorige ad

ministratie worde afgescheiden, ten einde voor te komen, dat 

geene der misbruiken, die in dezelve zijn ingeslopen, aan hem 

worde geïmputeerd". Overigens mocht hij geen ingrijpende veran

deringen doorvoeren: ideeën die daaromtrent bestonden en waarmee 

o.m. de Commissie van 1803 worstelde, moest hij op hun âitvoer-

baarheid onderzoeken (art. 26, 27 en 1 8 ) ; zijn taak werd dus voor

namelijk als adviserend gedacht . Wellicht hangt deze taakstel

ling ook samen met het "merkwaardige" dat Van 't Veer in Daendels 

berichtgeving aan Holland opmerkte: hij is uitvoerig over zijn 

niet zeer ingrijpende economische hervormingen, maar over zijn 
principiële bestuursorganisatie is hij weinig mededeelzaam 8 

Over de betekenis van het onder Daendels' bewind verrichte 

onderzoek van Indie lopen de meningen uiteen: sommigen zien in 
g 

Daendels een wegbereider van Raffles, anderen bestrijden dat . 

In ieder geval mag de waarde die men destijds aan dergelijk on

derzoek hechtte niet worden afgeleid uit het gebruik dat Daendels 

zélf van de eventuele resultaten ervan maakte: hij liet zich niet 

altijd door kennis hinderen . 

Van 't Veer tracht Daendels' betekenis uit te drukken door 

hem een "efficiency-expert" te noemen, eerder dan een sociale, 

economische, of politieke hervormer . Maar die kwaliteit kon 

in het toenmalige Indie voor de hoogste bel eidvoerder niet tot 
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haar recht komen zonder de andere: het verhogen van de doelmatig

heid in het bestuur, de productie of het verkeer had immers on

vermijdelijk belangrijke sociale, economische en politieke gevol

gen. Dat brengt ons op het grote verschil tussen Daendels en 

Raffles: Raffles onderkende deze samenhang en richtte er zijn 

onderzoeksactiviteiten op. 

Misschien heeft Wertheim Daendels (en diens opvolgers) het 
ι 2 

best getypeerd door te spreken van "confident organizers' , 

een kwalificatie die ons weer terug kan brengen op de boven al 

in ruimer verband toegpaste woorden van M.L. van Deventer, die, 

ondanks zijn vele kritiek op de "willekeur" en het "gebrek aan 

zei fbeheersching" dat naar zijn mening Daendels' bestuur ken

merkte, zegt: "Daendels wist wat hij wilde, maar wist niet wat 

hij k o n "
1 3
. 

2.1 Daendels ' maatregelen. 

De maatregelen die Daendels trof ten aanzien van de be

stuursinrichting waren velerlei. Hij streefde naar scheiding 

van beleid en bestuur en naar centralisatie; voerde een admi

nistratieve reorganisatie door; wijzigde ambtelijke titulatuur; 

ging bepaalde misstanden in het bestuursapparaat tegen; bracht 

veranderingen aan in de positie van regenten en in de relatie 

met de Inheemse vorsten en reorganiseerde de rechtspraak. 

2.2 Europees bestuur: reorganisatie. 

Al direct aan het begin van zijn memorie van 1814 gaf Daen

dels de uitgangspunten aan voor zijn hervormingen die moesten 

leiden tot scheiding van beleid en bestuur, tot centralisatie 

ter verscherping van controle en tot modernisering van het bin

nenlands bestuur. Daendels meende dat in de administratieve 

indeling en de distributie van macht die hij in de kolonie aan

trof "de onmogelijkheid eener goede administratie van zelf be

sloten ..." lag. Al zouden er voldoende instructies en regle

menten geweest zijn, dan nog lag het verderf onvermijdelijk vast 
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in "de plaatshebbende inrigtingen", eerder dan dat de aard van de 

mensen daarvan oorzaak was. "De werkzaamheden van het algemeen 

bestuur en de administratie waren onder eikanderen vermengd, het 

ligchaam der Hooge Regering was met zoo vele nietsbeduidende za

ken overladen, dat de grootere belangen, waarmede dezelve uit

sluitend zich had moeten bezig houden, niet behoorlijk konden 

gade geslagen worden ..." . De eigenschappen van bestuur, di

rectie en controle moesten - zo meende Daendels - "duidelijk uit 

één worden gezet", dit om misbruiken onmogelijk te maken en de 

efficiëntie te vergroten 

Nu mag Daendels zich in zijn memorie achteraf wel tevreden 

hebben betuigd met de personen waarmee hij moest werken (het 

ligt voor de hand dat hij zich zo trachtte te verdedigen tegen 

beschuldigingen dat hij bevooroordeeld zou zijn g e w e e s t ) , uit 

zijn gedrag is daarvan maar weinig gebleken. Boven werd al ge

wezen op de ambtenaren-mentaliteit die Daendels niet lag . De 

Haan noemt het ambtelijk personeel dat Daendels bij zijn komst 

aantrof "sedert jaren niet aangevuld en grootendeels ongewoon 

aan en onbekwaam tot ernstigen arbeid" 

In het Charter van 1804 waren voorschriften m.b.t. benoeming en 

bevordering van ambtenaren aangegeven (in het Regeringsregle-
18 

ment van 1806 art. 38 e.V. ) , maar daarnaar richtte Daendels 

zich niet, "denkelijk omdat bij de geringe bekwaamheid van het 

aanwezige personeel alleen benoeming en bevordering bij keuze 

doel zouden treffen". "Evenmin lieten de omstandigheden hem toe 

voor de opleiding der ambtenaren te zorgen. Wat hij kon doen, 

een knap en energiek man, een Lambertus Zegers Veeckens, een 

Von Winckelmann, naar voren te brengen uit den duisteren achter

grond waar zij onder het Compagniesbestuur zouden zijn gebleven, 

dat deed hij, ook al was hem de persoon niet altijd sympathiek. 

Evenzeer waakte Daendels tegen de cumulatie van ambten die, zoo-

als tijdens Raffles, zoo licht uit de beperktheid der keuze van 
19 

capaciteiten had kunnen voortvloeien" .De kwaliteit van Daen
dels' ambtenaren was zeer uiteenlopend; in 1811 sprak Baud van 

20 
de "verregaande bekrompenheid" der Indische ambtenaren . Samen
werking met deze mensen vereiste boven alles aanpak van hun per
soonlijke positie door scheiding van particuliere en ambtelijke 
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belangen, die voordien zo innig verstrengeld waren. Middel hier

toe was het invoeren van een vaste salariëring der ambtenaren 

ten laste van de staat (ook dat laatste was niet zo vanzelf

sprekend: de inkomsten van b.v. de opzieners bij de koffiecul-

tuur werden voorheen beschouwd als productiekosten die ten laste 
21 van de regenten kwamen ) . Het handel drijven door ambtenaren 

kon Daendels niet effectief tegengaan omdat een handelsstand in 
22 Indie ontbrak ; de negotie werd de ambtenaren derhalve slechts 

"flauwelijk" verboden. "Mogelijk gemaakt werden dergelijke heele 

of halve verbodsbepalingen alleen door de zorg die thans werd ge

dragen dat de staatsdienaren een behoorlijk bestaan hadden", zo 

2 "5 
meent De H a a n . En zijn visie blijkt bevestigd: na een aan
vankelijke neergang van de corruptie trad er weer een stijging 
op toen Daendels zijn ambtenaren wegens gebrek aan waardevolle 
specie in bankpapier van twijfelachtige waarde moest uitbetalen 

De ambtelijke verplichtingen werden vastgelegd in instruc
ties; Daendels vond het nodig dat iedere ambtenaar van een in
structie werd voorzien. Geheel voerde hij dit inzicht echter 

25 niet door 

24 

Al op 25 februari 1808 (Daendels was op 14 januari Wiese 

opgevolgd) werd een instructie voor de residenten aan de hoven 

van Soerakarta en Djocjakarta afgekondigd, en op 27 september 

van dat jaar volgde een instructie voor andere bestuurshoofden 

(toen inmiddels prefecten g e n o e m d ) . De instructie van 25 febru

ari toont de veranderde houding ten aanzien van de zelfbestu-

rende vorsten: de residenten moeten een goede verstandhouding 

met de vorsten onderhouden ("door een billijk en bescheiden 

gedrag zorgvuldig aankweeken", zo staat er l e t t e r l i j k ) , maar ze 

mogen daartoe "nimmer eene houding aannemen, welke de hoog

heid van het gouvernement zoude kunnen kwetsen" (art. 4 ) . Ook 

het vijfde artikel ligt in die lijn; de residenten moeten "zich 

bevlijtigen om op een ongevoelige wijze de Vorsten zoodanige in

drukken van de magt en luister der tegenwoordige. Koninklijke 

regering in Holland en van de bescherming van den grooten Napo

leon te geven, als meest geschikt zullen wezen om die Vorsten 

ontzach en eerbied voor het gouvernement te inspireren...". Ook 
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de positie van die residenten werd door de instructie gewijzigd: 

waren ze eerst ondergeschikt aan de gouverneur van Java's Noord

oost kust, nu werden ze directe vertegenwoordigers van het op-
26 

perbestuur (art. 1, 2, 6; vgl. art. 7 en 8 ) . Deze verandering 

sloot aan bij het idee van centralisatie, dat werd verwezenlijkt 

door de instelling van prefectures waarvan de bestuurshoofden 

direct aan de gouverneur generaal verantwoordelijk waren. Daar

toe moest het tot dan toe bijna autonome gouvernement van Java's 

Noordoostkust worden opgeheven. 

Voor die opheffing, die Daendels al snel in gedachten had, 

werden verschillende redenen aangevoerd, die langs de kern heen

gaan. Van 't Veer kwalificeert als zodanig de mislukte (door 

Engelhard ondernomen) pacificatie van hetsultanaat Cheribon en 

de door de gedupeerde Engelhard geuite beschuldiging als zou het 

Daendels om persoonlijk voordeel te doen geweest zijn. M.L. van 

Deventer meent dat Daendels' wens om tot uniforme invoering van 

verplichte koffieteelt en levering voor heel Java te komen met 
27 die opheffing verband hield 

Interessant is de wijze waarop Engelhard in zijn in 1816 

uitgegeven kritiek op Daendels het belang van de functie van 

Java's gouverneur trachtte aan te tonen en waaruit de "oudgas-

ten"-visie op het handhaven van de rust op Java blijkt. Onder 

Hartingh was het rijk van Mataram gesplitst ( 1 7 5 5 - 1 7 5 7 ) , zo

dat de Compagnie niet langer met één machtige vijand was ge

confronteerd maar een "evenwicht" tussen de "elkaar wantrouwen

de" vorsten kon bewaren, waarbij ze de balans altijd kon doen 

overslaan naar die zijde welke haar het meest aan haar getrouw 

2 8 

leek. Die "evenwichtspoli tiek" vereiste dat men de ontwikke

lingen aan de hoven nauwkeurig in de gaten hield en zonodig 

stuurde. Het zaad der tweedracht was een profetie dat het rijk 

weer ééns door één vorst geregeerd zou worden. Dit speelde de 

Compagnie dus goed in de kaart: "wordende deze indrukken, en 

dit wil ik gaarne erkennen, door ons, als eene alzins gepermit

teerde staatkunde, levendig gehouden", aldus Engelhard, die de 

bewering van Daendels dat men de vorsten tegen elkaar poogde op 

te zetten een "onbeschaamdheid" noemt. Volgens Engelhard was het 
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de eerste plicht van de Gouverneur van Java om alle geschillen 

aan de hoven tussen vorsten, prinsen en hofgenoten "te trachten 

te evitéren, en de bestaanden onmiddellijk door zijne tusschen-

komst te applanéren; en van daar, dat de post van Gouverneur of 

Commissaris, of wel Commandeur of Gezaghebber van Java, welke 

benaming men aan dezen ambtenaar gelieve te geven, allernood

zakelijkst is, om dat dit vertrouwen niet kan worden geschonken 

aan de Residenten, die te veel belang hebben bij de Vorsten, om 

in dezen onpartijdig te zijn, daar ieder Resident de lijn zou 

trekken van zijn Hof; terwijl het met de waardigheid van het 

Gouvernement in het geheel niet overeenkomt, dat de Gouverneur 

Generaal zich de Hofzaken onmiddellijk aantrekt, en daarin uit

spraak doet, als te beslissend zijnde, om, zonder de waardigheid 

van den Gouverneur Generaal te krenken, daarvan ooit te rug te 
29 komen" . Engelhard voert nog een ander argument aan dat later 

ook veelvuldig door bestuursambtenaren is gebruikt (dan om direct 

contact met de bevolking te vermijden ) : "Het frequenteren van de 

Hoven door den Gouverneur Generaal, houde ik zelfs voor onstaat

kundig onder Aziatische Volkeren, en strijdende met de maxime 

der Javasche Vorsten, die het principe koesteren van door hunne 

onderdanen niet te mogen worden aanschouwd, zullende dit hunne 
31 grootheid en waardigheid kwetsen" 

Daendels' nieuwe conceptie van bestuur, gericht op directer 

en indringender gezag en sprekend uit zijn administratieve re

organisatie, uit de door hem gegeven instructies en uit zijn 

aanstel 1 ingsbeleid, botste met de opvatting der oudgasten, die 

zich beroemden op hun "eenvoudig" ingerichte bestuur. Of om het 

met de woorden van Van Alphen te zeggen: de Compagnie "liet het 

geheele binnenlandsche bestuur aan de Javaansche opperhoofden 

over, liet er al de vormen en al de misbruiken van bestaan, maar 
32 behield er de eenvoudigheid van" 

Voor die oudgasten was Daendels' inrichting van het binnen

lands bestuur "onbekrompen", "weelderig", "omslagtig" en "kost

b a a r " , een waardering die ook latere historici wel aansprak. 

Zo heeft M.L. van Deventer het over een "heirleger" van ambtenaren 

(o.m. werd het aantal opzieners voor de koff iecultuur uitgebreid, 

werd hen een bescheiden mogelijkheid totcarrière geboden en 
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stelde Daendels na de val van Bantam ook daar en in de Lampongs 
34 

enkele opzieners aan ). 

Eymeret noemt de organisatie van Java in negen prefectures 

de belangrijkste hervorming van Daendels; de poging het bestuur 

te uniformeren is echter niet geheel geslaagd, getuige de re-
35 

organisatie van het gouvernement van Java's Noordoostkust . Het 

ambt van gouverneur van Java werd wel afgeschaft, maar Daendels 

stelde over het gebied daarna een afzonderlijke hoofdadministra-
3 fi 

teur aan ; onder Raffles kwam de gouverneur in de gedaante van 

de Civil Commissioner for the Eastern Districts (waaraan ook 
37 

de residenten aan de hoven ondergeschikt w a r e n ) weer terug . 

Het is wellicht goed hier even aandacht te schenken aan de 

belangrijkste wijzigingen in titulatuur die onder Daendels tot 

stand kwamen. Op 8 augustus 1808 werd een ranglijst van ambte

naren, militair personeel e n z . gearresteerd, waarbij de Compagnies

benamingen (opperkoopman, koopman etc.) werden gesupprimeerd. Op 

die datum schafte Daendels ook de titel resident af, alsmede de 

benamingen opperhoofd, gouverneur en tweede resident; daarvoor 

in de plaats kwamen (onder) prefect en minister (de vroegere 

residenten in de Vorstenlanden kregen deze titel ter o n d e r s c h e i 

ding van andere residenten die nu prefect gingen h e t e n ) . De ge

zaghebber in de Oosthoek werd eerst op 1 juli 1809 prefect; de 

Oosthoek werd toen van het voormalige gouvernement van Java's 
38 

Noordoostkust afgescheiden . Het is misschien interessant nog 

terloops te wijzen op een taalkundige noot: de Franse koning 

Lodewijk liet per de 28ste Grasmaand 1810 de benamingen (onder) 

prefect en (onder)prefecteur vervangen door die van landdrost 

39 

(drost) en landdrost-ambt (drost-ambt) . De Compagniestitula

tuur was uitdrukking van een historisch gegroeide diversiteit, 

die ook aansloot bij regionale verschillen, т.п. in de verhou

dingen met de Inheemse groten. Het is begrijpelijk dat de nieu

we uniformerende naamgeving niet direct wezenlijke gevolgen kon 

hebben; wel vormde ze een expressie van de overgang naar moderne 

Europese staatkundige organisatieprincipes die met Daendels in

zette. Het beginsel van Daendels: de indeling van het gebied in 
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gewesten met aan het hoofd vertegenwoordigers van het centrale 

bestuur, is tot in de twintigste eeuw gehandhaafd . 

2.2.1 Overzicht van ds belangrijkste bestuursfunctionarissen. 

Tot slot van deze paragraaf wil ik enige aandacht schenken 

aan die functionarissen, welke ook in het derde hoofdstuk al wat 

uitvoeriger werden behandeld; de gecommitteerde tot en over de 

zaken der Inlander, de residenten aan de hoven (nu: ministers) 

en de opzieners. 

2.2.2 De Gecommitteerde tot en over de Zaken van de Inlander. 

Daendels vond bij zijn optreden al belangrijke voorstellen 

betreffende de opheffing van het ambt van gecommitteerde. J.J.A.G. 

Bauer, die op 23 december 1808 werd benoemd tot president van de 

toen opgerichte rekenkamer, had voorgesteld om een aparte ambte

naar voor de benedenlanden te benoemden, die dan alleen met 

rechtspraak en politie belast zou worden. Daarnaast zouden twee 
41 commissarissen voor de regentschappen aangesteld moeten worden 

Daendels voerde deze plannen in zoverre uit dat hij per 20 maart 

1808 de gecommitteerde tot en over de zaken van den Inlander 
42 onthief van "het toezicht en de directie over de beneden landen' 

en op 4 juli 1808 de betrekking van gecommitteerde geheel liet 

vervallen. Aangesteld werd toen een prefect over de Jacatrasche en 
43 Preanger-bovenlanden . Korte tijd was er nog een aparte prefect 

voor de drie Cheribonse Preanger-regentschappen: Soekapoera, 

Limbangan en "'t land van Gallo" (Galoeh); de prefectuur werd 

ingesteld op 3 oktober 1808 en opgeheven per de 20ste Zomermaand 

1810 door vereniging van de Jacatrasche en Cheribonsche Prean

ger-regentschappen omdat deze regentschappen te zeer in elkaar 

verstrengeld waren om een administratieve scheiding te kunnen 
44 handhaven 

De Haan wijst er met nadruk op dat Daendels in feite in de 

Preanger de oude Compagniestoestand zoveel mogelijk bestendigde 

en daardoor de schakel met het latere cuituurstel sel , berucht 

om de gedwongen cultures, vormde. "Daendels was het die, door 

110 



stelselmatig de Preanger uit te sluiten van de elders ingevoerde 
45 

hervormingen, de schepper werd van het Preangerstel sel" . "De 

veranderingen die het ambt van Gecommitteerde, voor zoover dit 

de Preanger betrof, onderging, waren dan ook bijna alleen zulke, 

die noodzakelijk uit de maatregelen voortvloeiden waardoor Daen-

dels de verschillende takken van den staatsdienst onder scher

per contrôle bracht „46 De vaste salariëring gold niet voor de 

gecommitteerde en de prefect die hem opvolgde scheen nog stille 

baten te genieten . Omdat in de Preanger gedwongen leveringen 

van koffie gehandhaafd bleven en omdat de inkomsten van de ge

committeerde (prefect, landdrost) treffende gelijkenis vertoonde 

met de beruchte cuituurprocenten die de bestuursambtenaren tij¿ 

dens het cultuurstelsel genoten, kon De Haan Daendels het "voor-
48 

spook" van Van den Bosch noemen . Voor de instandhouding van het 

Preangerstelsel zijn verschillende rechtvaardigingen aangedragen, 

waarvan sommige heetten aan te sluiten bij de instellingen en hou

ding van de bevolking. Mag dan Vlekke menen dat "Daendels did not 
49 

bother to justify his decisions by theoretical explanations" , 

De Haan acht Daendels ook wat dat betreft vertegenwoordiger van 

een nieuwe tijd. In tegenstelling tot de oud-gecommitteerde N. 

Engelhard, die de voortzetting van het Preangerstelsel onder 

Daendels een "grieve voor de menschelijkheid" noemde, beweerde 

Daendels dat de bevolking niets tegen dwangcultures had omdat 
50 

zij geen grondeigendom kende . De Preangerbewoner was volgens 

Daendels door zijn zorg geworden "zoo gelukkig als hij in den 

nog plaatshebbenden staat van onbeschaafdheid zijn kan", een op

vatting die, mocht Daendels haar al voor 1814 gekoesterd hebben, 

werd verstoord door de mededeling van Pieter Tency, dat de be

volking van Priangan door Daendels' reis van Batavia naar Sema-
51 

rang in opschudding was geraakt . Tency kreeg het daarop met 

Daendels te kwaad en werd op 21 mei 1808 geschorst. Op 4 juli 

daarop volgend werd hij ontslagen en opgevolgd door Van Motman, 

die de titel prefect kreeg. Tency was de laatste gecommitteerde 
52 

tot en over de zaken van den Inlander 
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2.2.3 De residenten; relatie met de vorstenhoven. 

Ook onder Daendels werden de residenten nog wel "politieke 

dienaren" genoemd, een benaming die stamt uit de Compagniestijd , 

Speciaal kwam die titel tot haar recht in de betrekking tussen 

resident en zei fbesturende vorst, een betrekking die waar het de 

Vorstenlanden op Java aanging, wel heel nadrukkelijk Daendels' 

aandacht kreeg en hem aanzette tot omstreden maatregelen. Boven 

werd al aandacht aan de instructie van Daendels voor de resi

denten bij de vorstenhoven geschonken, alsmede aan hun gewijzigde 

titulatuur. De residenten, die tot dan toe in rang onder de vor-
54 sten hadden gestaan werden tijdens het bestuur van Daendels 

55 van "avant tout de bons courtisans" , van "advisers of the sultan 
56 and susuhunan" , tot vertegenwoordigers van het gouvernement. 

Daendels bracht deze overgang tot uiting door op 28 juli 1808 een 

"Reglement voor het ceremonieel, in acht te nemen door de resi

denten bij de hoven te Soerakarta en te Djocjokarta" vast te 

stellen, dat een eind moest maken aan het naar Daendels' mening 

vernederende ceremonieel dat stamde uit de Compagniestijd en 

waarbij de resident uitdrukking gaf aanzijn eerbied voor de vorst. 

Het eerste artikel van het nieuwe reglement, dat het kostuum 

van de resident regelt, drukt hun nieuwe positie als volgt uit: 

"De residenten aan de hoven, thans ministers van Zijne Majesteit 

den Koning van Holland zijnde en den persoon van den Maarschalk 

en Gouverneur Generaal aldaar r e p r e s e n t e r e n d e ' . De ceremoniële 

veranderingen betekenden echter eerder een vernedering voor de 

vorsten dan een verhoging van de waardigheid der residenten (mi

nisters) omdat de wijzigingen niet zozeer werden gezocht in het 

toevoegen van Europese waardigheidsattributen of -gebaren, maar 

in het toeëigenen van Oosterse tekenen van eerbied en gezag. 

Hierop richtte Engelhard zijn kritiek: hij meent "dat het gebrui

ken van de gele Payong door de Residenten of Ministers, niet al

leen onbestaanbaar, maar belagchelijk i s. De groóte gele Payong 

is een sieraad, dat de Vorsten in Azië zich hebben voorbehouden, 

en door niemand, hoe groot in gezag of aanzien in hun Rijk, mag 

gebruikt worden; de Gouverneur Generaal van Indi en alleen uit

gezonderd, uithoofde van hunne opperste Souvereini teit". De am

bassadeur kan de distinctieven van de vorst (G.G.) niet aannemen, 
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aldus Engelhard . Ook wijst hij op een inconsequentie in de 

maatregelen: reagerend op art. 6 van het reglement, waarbij het 

de residenten niet meer werd toegestaan om persoonlijk sirih of 

wijn aan de vorsten aan te bieden, een verbod dat zou worden ge

hanteerd "ten zij de vorsten van deze ceremonie geheel mogten 

afzien", schetst Engelhard de achtergrond van dat gebruik. "En, 

daar de Generaal D. zoo exquis is geweest op het krenken van de 

waardigheid van Zijne Koninglijke Majesteit, zoo mag men billijk 

vragen, waarom dan de Residenten aan de Hoven in het bezit ge

laten van de Pachten van 's Vorsten domeinen, waardoor zij zich 

min of meer van Hunne Hoogheden afhankelijk maakten". Dit was de 

achtergrond van de "vernederende gebruiken", waarbij de residen

ten de vorsten het handwaswater moesten aanreiken of sirih aan

bieden: "eene plegtigheid herkomstig van de tijden, dat de 

Vorsten de pachten door Inlandsche Christenen of Chinezen lieten 
59 admini stréren ..." 

In de latere geschiedschrijving is de kwestie van het 

ceremonieel een onderwerp van veel discussie geweest. Wiese had 

in zijn memorie van overgave van 10 januari 1808 Daendels attent 

gemaakt op de zwakke positie van het gouvernement en gewezen op 

het grote belang van een voorzichtige politiek: "daar bij den 

minsten mispas, de Vorsten bekend worden met onze zwakke magt, 

hetgeen bij het jongste aanwezen van den vijand zoozeer is door

gestraald, gansch Java in rep en roer kan worden gebragt en de 

gevolgen niet te berekenen zouden zijn" . In die situatie was 

het allerminst raadzaam een zo teer onderwerp als het ceremo

nieel met zo'n ruwe hand aan te vatten. Dat Daendels dit des

niettemin deed stelde historici voor een raadsel. M.L. van De

venter die we al als een uitgesproken criticus van Daendels 

hebben leren kennen, schreef in zijn dissertatie: "Wat den nieu

wen Gouverneur-Generaal noopte met revolutionaire omkeeringszucht 

in te grijpen, waar alles samenliep om de noodzakelijkheid van 

den inwendigen vrede te doen gevoelen, is niet licht verklaar

baar". Van Deventer acht het ingrijpen niet verklaard met het 

inhoudelijke doel van het reglement van 28 juli: daarvoor zijn 

de resultaten te onbeduidend geweest . Bovendien waren kort 
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voor Daendels' komst belangrijke wijzigingen (Van Deventer spreekt 

van "overwinning") in het ceremonieel aangebracht, zonder dat dit 

tot problemen leidde en waardoor van vernedering der residenten 

geen sprake meer was (hier spreekt Van Deventer van "enkele 

p l i c h t p l e g i n g e n " ) . Van Deventers conclusie luidt dan ook dat 

Daendels "zonder noodzaak" de kwestie van een nieuw ceremonieel 

aansneed en er zelfs een "casus bel 1 i " van maakte: de eertijds 

goede verstandhouding met de vorsten werd verbroken en de sultan 
с ρ 

van Joejakarta ging tot verzet over 

Dat Daendels zijn onverstandig geachte hervormingen van het 

ceremonieel toch doorzette wordt veelal toegeschreven aan per

soonlijke factoren. De genoemde Van Deventer zegt tot geen an

dere slotsom te kunnen komen dan dat Daendels' handelwijze "in 

de hoogste mate onberedeneerd was" . Vlekke wijst op gebrek aan 
64 

respect voor de Vorsten 

Van 't Veer tracht het probleem dat Van Deventer signaleert 

op te lossen door de gevolgen van de invoering van het nieuwe 

ceremonieel te relativeren. Door de eerst onder Daendels ont

stane vijandschap van de vorsten geheel aan diens optreden te 

wijten stelt men zich voor een raadsel: hoe kon een strateeg 

die de kolonie moest beschermen tegen de Engelsen ertoe komen 

om zich binnen zijn gebied vijanden te maken ? Van 't Veer nu 

stelt dat laatste ter discussie: "Het is ... zeer de vraag of 

de ceremoniëelkwesti e bij de houding van soenan en sultan inder

daad zo'n grote rol gespeeld heeft". "Het is waar dat vooral de 

sultan driester is dan voorheen. Is dat te wijten aan de 'ver

nedering' bij de verandering van het ceremonieel die Daendels 

in het begin van gouverneur-generaal schap heeft ingevoerd ? Het 

is veelal beweerd en natuurlijk niet geheel zonder zin, maar dan 

toch vooral door critici van Daendels' beleid die in de negen-

tiende-eeuwse opvattingen over koloniaal bestuur de 'goede ver

standhouding met de Javaanse Groten', dus versterking van het 

feodale element in het bestuur, als de enig juiste grondslag 

van het hele koloniale bestuursstelsel beschouwden". Van 't Veer 

tracht de gewijzigde houding van de vorsten, die zich manifes

teerde in een vijandiger houding tegen het Hollandse bewind, te 

verklaren uit de zeer benarde situatie waarin het gouvernement 
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was komen te verkeren en waar de vorsten van op de hoogte waren , 

De verzwakte toestand van het gouvernement kan de vorsten 

heel wel in hun agressieve houding hebben gesterkt. Om die toe

stand echter als verklaring voor die houding te geven, lijkt mij 

te ver gaan. Bovendien ben ik niet van mening dat Van Deventer 

c.s. de betekenis van het ceremonieel voor de Javaanse vorst 

hebben overschat vanuit hun eigen visie op wat voor koloniaal 

beleid wenselijk is . Vlekke baseert zich bij het nagaan van de 

gevolgen van Daendels' optreden op de Inheemse kronieken en zijn 

(moderne) studie geeft de negentiende eeuwse critici in dit op

zicht gelijk: "The Javanese chronicles reflect a glimpse of what 

went on in the soul of sultan and the susuhunan when these 

offending novelties were introduced. Their wounded vanity made 

them rage and fume inwardly. They knew how to hide their feelings 

in the presence of the representatives of the government, but 

their wrath promised little good for the future' . 

Van 't Veer s benadering verklaart ook niet waarom de sultan 

feller reageerde dan de soesoehoenan. Het doorvoeren van de w i j 

ziging in het ceremonieel kan daarop wel enig licht werpen (т.п. 

art. 5 was speciaal voor de sultan storend) evenals Daendels' 

persoonlijk optreden: al in Europa schijnt Daendels jegens de 
С Q 

sultan bevooroordeeld geweest te zijn . 

2.2.4 Opzieners bij de ко ffie oui tuur. 

Ten tijde van Daendels waren de opzieners nagenoeg de enige 

Europeanen die de Inheemse talen kenden, voor zover men van 

"kennen" kan spreken . Ook werden zij beschouwd als het best 

op de hoogte van locale instellingen en gewoonten. Zij werden 

daarom ingeschakeld bij het onderzoek dat Daendels ondernam in 

opdracht van de Hollandse overheid en om "meer licht te er

langen en 'grove misslagen' te vermijden' : de bekende 21 vraag

punten van 5 mei 1808, waardoor Daendels als onderzoeker roem 

heeft geoogst en als voorloper van Raffles werd gezien . Deze 

vraagpunten moesten door de gecommitteerde voor de zaken van de 

Inlander aan de opzieners in de Preanger worden ter hand gesteld 

en zijn later ook aan andere bestuurshoofden op Java voorgelegd. 
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Het zijn vooral vragen van statistisch belang en betreffen de 

cultures, houtbossen, e.d.. De elfde vraag (m.b.t. de landmaten 

in de verschillende regentschappen) raakt al aan een van de pro

blemen die zich tijdens het landelijk stelsel zozeer zou doen 

gevoelen. Ook waren er vragen omtrent handel en nijverheid (16, 

17) en de infrastructuur (18, 1 9 ) . De twintigste vraag betrof 

het ineengestrengeld zijn van de regentschappen, waar het be

stuur hinder van ondervond 72 

, i n i l 8 0 8 b e p a a l d e i i . . . . 

de indruk dat de positie en de mentaliteit van de opzieners 

onder Daendels' beheer wel wat verbeterden. Volgens De Haan werd 

;ls' tijd begrepen dat de opziener "de toevlucht en be

den, een gi 
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schap. Het ontzien van de regenten, waarop art. 5 van de in

structie uit 1807 aandringt, blijft een moeilijke kwestie, waar

op in latere bepalingen regelmatig wordt teruggekomen. 

Onder Daendels werd de opzieners niet het handel drijven 

verboden en hun inkomen bleef afhankelijk van het resultaat der 

koff iecultuur. Knevelarij der bevolking door opzieners kon daar

door nog voorkomen en als ze in mindere mate dan voorheen een 

last voor de bevolking vormden, dan moet dat worden toegeschreven 

aan de betere controle en strengere straffen wanneer misdragingen 

werden ontdekt. Ten aanzien van de maatregelen die de druk van de 

Europese ambtenaren op de bevolking moesten verminderen, is De 

Haan sceptisch: van de bepalingen "zal de bedoeling wel wezen, 

ondoelmati ge plagerij der bevolking tegen te gaan, niet de pla

gerij z e l v e ' . 

Onder Daendels begonnen de opzieners in de ambtenarenwereld 

mee te tellen. Kwamen ze in de ranglijst van 8 augustus 1808 nog 

niet voor, in het naamboekje over 1809 zijn ze voor het eerst 

opgenomen . Op de mogelijkheid tot het maken van carrière werd 

al gewezen. Op 11 februari werd een rangregeling voor de opzie

ners bij de koffiecultuur bepaald, die op 24 februari daarop 

volgend werd aangevuld. Opzieners konden - afhankelijk van hun 
78 

koff ie-leverantie - opklimmen tot kapitein . De op 24 Lente
maand 1810 benoemde hoofdopziener is volgens De Haan de voorloper 

79 van de assistent-resident . 

Op voorstel van de inspecteur-generaal werden de opzieners-

werkzaamheden over heel Java eerst per 15 Zomermaand 1810 aan 

een verbeterde regeling onderworpen.De controle op die werkzaam

heden werd daarbij vergroot door nauwkeurige richtlijnen met be

trekking tot rapportage (o.m. moesten ze een dagboek bijhouden, 

art. 1 0 8 0 ) . 

2.3 Inlands bestuur: reorganisatie; positiebepaling der 

Indonesische hoofden. 

Hoewel het niet mijn bedoeling is het Inlands bestuur in 

deze studie te behandelen, zal ik toch beknopt enkele verande

ringen in dat bestuur aangeven, die van betekenis waren voor de 
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positie en functie van de Europese ambtenaren. Boven werd al ge

wezen op de bepaling dat de inkomsten van Europese ambtenaren 

bij de koffiecul tuur voortaan ten laste van de staat zouden ko

men. Voorheen bestond er een onzuivere verhouding tussen die 

ambtenaren en de regenten, van wie ze in hun inkomen min of meer 

afhankelijk waren. Van het waken tegen onderdrukking van de be

volking door de regenten kon zo niet veel terecht komen. De po

sitie van de regenten werd verder gecompliceerd doordat de ge

committeerden hen grote sommen leenden en van de daardoor ont

stane schuldverhouding goed wisten te profiteren. Aan dit alles 

maakte Daendels een einde. De schulden werden de regenten kwijt

gescholden (afbetalen konden ze die niet) en het werd ambtenaren 

verboden geschenken aan te nemen. Dat gebruik om "geschenken" 

aan te bieden had zich zodanig ontwikkeld dat een regent een 

mooi paard maar het liefst buiten het gezichtsveld van een op

ziener hield. Het besluit van 2 februari 1808 dat aan deze in

stelling een einde moest maken, laat zien dat de misbruiken be

kend waren. Interessant is het slot, waarin "een ieder, die 

zoude mogen vreezen zich door het niet doen van geschenken of 

contributien aan onaangename gevolgen en consequent!en te ex-

poneren" wordt gerustgesteld, met de mededeling "dat alle op

en ingezetenen zich van de bescherming van het gouvernement 

tegen oppressie en willekeurig gezag ten volle kunnen verzekerd 

houden". "En opdat niemand hiervan onwetenheid zoude kunnen voor

wenden, zal deze gepubliceerd en in de Hollandsche, Chinesche en 

gewoone inlandsche talen alomme worden geaffigeerd ter plaatse 
81 gebruikelijk" 

Daendels maakte de regenten tot gouvernementsambtenaren, met 

de bedoeling om hun positie ten opzichte van de Europese ambte-
82 

naren te verduidelijken . Het besluit daartoe werd aangekondigd 

op de conferentie die Daendels met de regenten te Semarang had 

(29 juli 1808) en die hij volgens De Salis "langwijlig en ver

drietig" vond, omdat hij zich ergerde aan het omzichtig gedrag 

der regenten . De regenten van Java's Noordoostkust kregen een 

instructie; die van de Priangan niet, maar dat maakte in de 
84 praktijk weinig verschil 
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Voortaan zouden de regenten door de gouverneur-generaal op voor

dracht van de prefecten worden benoemd. Volgens Schrieke werden 

de regenten geplaatst onder de bevelen van autocratische resi-
85 denten . Dat Daendels zich wel bewust was van het belang van de 

ingevoerde verandering voor de regenten, blijkt uit zijn besluit 

van 1 september 1808 over de organisatie van het bestuur over 

Java's N.O. kust: hij zegt daarin overtuigd te zijn dat "niet 

alleen de gemeene Javaan, maar zelfs het grootste gedeelte der 

regenten .... over het algemeen aan de oude inrigtingen te zeer 

verkleefd en niet berekend zijn om den schok te kunnen verdragen, 

welke groóte veranderingen in het inlandsche bestuur zouden voort

brengen". De regenten zouden in rang gaan variëren van majoor tot 

kapitein. Naast zorg voor de koff iecultuur werd ook hen opgedra-
Q С 

gen het lot van de bevolking te verbeteren . De instructie voor 
8 7 

de regenten van de Noordoostkust (27 september 1808 ) begint 

met de stelling dat de regenten in iedere prefecture "in alles 

ondergeschikt" zijn aan de prefect. Ook gold dat de relatie tus

sen de regent en zijn ondergeschikte Inlandse ambtenaren. Nauw

keurig geregeld werd het aantal mensen dat de regent voor zijn 
88 

statie en huishoudelijke dienst ter beschikking mocht staan 

Interessant zijn de artikelen 13 en 33: "Voor het onderwijs van 

de jeugd in de zeden, gewoontens, wetten en godsdienstige be

grippen van den Javaan" moesten de regenten zorgen door scholen 

op te richten en leerkrachten aan te stellen. Het laatste arti

kel betreft het handhaven van de rust: "Een der voornaamste zor

gen van de regenten zal ook moeten zijn, dat de gemeene inlander 

niet ongetrouwd blijve, maar alle huwbare jongelingen en jonge 

vrouwen zich behoorlijk in den echten staat begeven, dewijl 

hierdoor het ledig loopen en rondzwerven, alsmede vele andere 

onheilen voorgekomen worden en de bevolking op eene geregelde 

wijze komt te vermeerderen". 

Hoewel onder Daendels' bewind de positie van de regenten werd 

aangetast, erkende de Maarschalk wel hun belang als steun voor 

het bestuur. Om de dwangcultuur te doen slagen waren de regenten 

onmisbaar. Ze vormden de schakel tussen Europees bestuur en de 

bevolking. In de resolutie van 15 maart 1808 sprak Daendels van 
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het "nut" der " I n l a n d s c h e Hoofden en R e g e n t e n , die als de instru

m e n t e n in handen van het G o u v e r n e m e n t kunnen beschouwd w o r d e n om 

den J a v a a n volgens zijne zeden en g e w o o n t e n op te leiden tot alle 
on 

werkzaamheden die van hem verlangd worden..." . Hun mogelijkhe

den om de bevolking te onderdrukken werden niet weggenomen: de 

regenten bleven ingeschakeld bij de belastinginning. Eerst onder 

Raffles zou deze taak geheel aan het Europees bestuur komen. Deze 

"wortel van het kwaad" durfde Daendels volgens M.L. van Deventer 

niet aan, "omdat de inlandsche huishouding voor hem een gesloten 
90 boek bleef" . Het proces van ontfeudali sering - de term is van 

Burger - waarbij de Europese ambtenaren de regenten gingen pas

seren zette met Daendels in, hetgeen b.v. blijkt uit de bemoeie-
91 nis van de prefecten met de lagere inheemse ambtenaren . Ook 

blijkt het minder ontzag voor de feodale verhoudingen uit de 

bovengenoemde territoriale reorganisaties van regentschappen, die 

daarbij als niet meer dan ambtsressorten werden beschouwd. 

De Haan zegt daarover: "Daendels' zin voor orde en regel overeen

komstig de Fransche begrippen van staatsinrichting had hem mis

schien te ver gevoerd. Weliswaar vormde na zijne reorganisatie 

elk regentschap een geographisch samenhangend geheel en waren de 

enclaves verdwenen, welke de eene Regent binnen het gebied van 

den ander had bezeten, zoodat de bestuurstaak der Europeesche 

ambtenaren thans niet weinig was verlicht, maar moreelen samen

hang kon geen Regeeringsbesluit scheppen; de aangeboren eerbied 

voor den Regent, wiens vaderen men van ouder tot ouder gewillig 

had gehoorzaamd, liet zich niet vandaag of morgen door eene be-
9 2 schikking van den Landvoogd op een vreemd regent o v e r d r a g e n " 

Deze t a x a t i e van de p r o b l e m a t i e k die s a m e n h a n g t met v e r a n d e r i n g e n 

w e l k e s o c i a l e v e r a n d e r i n g e n i n h o u d e n , is later m a a r al te juist 

g e b l e k e n : nog in de t w i n t i g s t e eeuw wees Van der Jagt op het be

lang de g e v o e l e n s van de bevolking te b e t r e k k e n bij a d m i n i s t r a 

tieve r e o r g a n i s a t i e s , een aspect w a a r men naar zijn oordeel te 

weinig oog voor had 93 

Aan D a e n d e l s w o r d t wel t o e g e s c h r e v e n dat hij de b e t e k e n i s 

van het d o r p s h o o f d voor v e i l i g h e i d en rust het eerst heeft er

kend. Ook de a a n s t e l l i n g van deze d o r p s h o o f d e n heeft D a e n d e l s 
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naar het schijnt aan het bestuur willen trekken . Hoewel volgens 

S. van Deventer onder Daendels het dorpsbestuur "uit den nevel 

dien het omhulde" te voorschijn kwam, een verheldering waarvoor 

Muntinghe eer toe komt, is voor de waardering van het dorpsbe

stuur gedurende de negentiende eeuw het onderzoek van Raffles 

(hij werd eveneens door Muntinghe geassisteerd) van meer belang 

geweest. 

3. Reorganisatie van de reohtspraak: tandgerioht, landraad. 

Een complex van maatregelen dat van veel belang was voor de 

ontwikkeling van het binnenlands bestuur betrof Daendels' juri

dische hervormingen. Toen Daendels aan het bewind kwam trof hij 

een verwarde situatie rond de rechtspleging aan waarbij ontoe

laatbare praktijken voorkwamen. Wat de rechtspraak voor de Indo

nesiërs betreft kwam zijn reorganisatie in belangrijke mate neer 

op regeling van het bestaande: bevreesd voor de gevolgen van 

het invoeren voor de bevolking van een onbekend rechtssysteem 

(hier klinkt de stem van Muntinghe d o o r ) , handhaafde Daendels 

het Inheemse recht. Volgens De Salis, die Daendels verdedigde, 

bleven de "godsdienstige begrippen, zeden en gewoonten der Ja
ge 

vanen ... ten volle geconserveerd" . Werden de Javanen voorheen 

overgelaten aan hun eigen instellingen betreffende de rechtspraak, 

Europese ambtenaren konden naar willekeur ingrijpen, omdat het 

Europese recht formeel ook voor hen gold. Daendels stelde voor 

Europeanen en andere niet-Javanen raden van justitie te Batavia, 

Semarang en Soerabaja in (te Batavia een hoge r a a d ) . Aparte ge

rechten werden ingesteld voor Javanen. In de Jacatrasche en 

Preanger-bovenlanden werd een ambulant gerecht in het leven ge

roepen. Het was samengesteld uit de prefect (permanent voorzit

t e r ) , de regent en de "hogenpriester" van het district waarin 

het delict was gepleegd en twee opzieners . Zoveel mogelijk 

moest dit gerecht het adatrecht volgen; wat dat adatrecht in

hield was de Europese functionarissen nagenoeg onbekend: vol

gens Muntinghe heeft eerst het Britse tussenbestuur licht laten 

schijnen over "die aloude instelling der Javasche bevolking, 

welke tot dien tijd toe, onder het duistere en niets bepaalde-
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lijke aanduidende woord van Adat ononderzogt en onbekend" was 
9 7 gebleven . Voor de verdachten werd door het ambulant gerecht 

de toestand nauwelijks beter. "De aanwezigheid van den Regent 

en den Hoogepriester bood den aangeklaagde, ingeval hij name

lijk voor hen werd gebracht (want in den regel werd recht ge

sproken op de stukken alléén) gelegenheid om zich te doen begrij

pen; die der Nederlandsche ambtenaren gaf eenigen waarborg dat 

geene persoonlijke beweegredenen de schaal zouden doen overslaan. 

Daarentegen werd aan de Opzieners een invloed op den afloop van 

het geding toegekend, die niet zelden noodlottige gevolgen moet 
98 hebben gehad" . De opziener spoorde namelijk de daders van een 

misdrijf op en fungeerde tevens min of meer als officier van 

justitie. Getuigen riep het gerecht doorgaans niet op, waardoor 

de opziener het proces kon sturen in een richting die tot ver

oordeling moest leiden. De voorzitter kon hem daarbij gemakke

lijk steunen. 

Bij de reorganisatie van het bestuur over de Noordoostkust 

van Java werd ook aandacht geschonken aan verbetering van de 

rechtspraak. In iedere prefectuur werd een landgericht inge

steld met de prefect als president en de regenten en patihs als 

leden. Aan de "hogepriesters" (panghoeloes) werd een adviserende 

stem toegekend (art. 57 en 5 8 ) . Voor kleine zaken fungeerden 

vredegerichten, waarin geen Europese ambtenaren zitting hadden 

(art. 6 4 ) , wel moest van het daarin voorgevallene verslag worden 

gedaan aan de president van het landgericht. Ernstige delicten 

(zie art. 63 en 67) werden door een landraad behandeld, waarvan 

er een te Semarang en een te Soerabaja was gevestigd. De land

raad stond ook onder een Europees ambtenaar als president (art. 

65)99. 

De reorganisatie van de rechtspraak heette doorgevoerd te 

zijn "Ten einde het lot van den gemeenen Javaan ook door eene 

verbeterde administratie van justitie te meer werde verzekerd", 

maar mede door Daendels' persoonlijke bemoeienis met de recht

spraak (bij administratieve maatregel greep hij vaak in) kon 

willekeur blijven bestaan. Met name wanneer een beklaagde als 

bedreiging voor de openbare orde werd gezien ging het recht geen 
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zuivere loop. De Haan bedient zich van de kernachtige uitdruk

king: "better hang wrong fellow than no fellow": beter is het 

"den onschuldige te straffen dan den schuldige eene kans op 

vrijspraak te geven" 

De Haan spreekt ook het vermoeden uit dat Daendels, ware hij 

langer aan het bewind gebleven, het Inlands recht meer op de 

achtergrond zou hebben geschoven. Deze opvatting sluit aan bij 

die van Van Vollenhoven, die het aantasten van het Inheems recht, 

zoals het grondenrecht, eerst onder Raffles tot een "stelsel" 

ziet worden. De adat werd gehandhaafd, ook bij de rechtspraak 

(ondanks klachten van Europese ambtenaren), ter wille van de rust 

en orde, niet ter wille van de adat 101 

Twee maal in de week moest de prefect de bevolking in 

de gelegenheid stellen om haar grieven aan hem voor te leggen. 

Ook was het mogelijk een klacht tot de gouverneur-generaal te 

richten. Deze maatregelen die de bedoeling hadden de rechtsze

kerheid van de bevolking te vergroten en haar te beschermen 

tegen onderdrukking door haar hoofden, werden door tijdgenoten 

niet erg effectief geacht. Engelhard merkt bijvoorbeeld op: "De 

Javaan klaagt niet gemakkelijk aan uit vrees voor wraak". Daar

om onttrokken de Javanen"zich in het algemeen ook aan de rechts-
1Ω ? 

pleging . Muntinghe meent hetzelfde te kunnen stellen: waar 

de macht van de regenten groot is, heeft de bevolking geen ander 

antwoord op onderdrukking dan te vertrekken. "Te vergeefs toch 

zou men zich vleyen, dat de verdrukten zich vooraf met hunne 

klagten, aan den vertegenwoordiger van het Europische Gouver

nement vervoegden, trouwens zonder zich illusie te maken, mag 

men veilig aannemen, dat in een District gelijk wij tans onder

stellen, waar de inlandsche Regent en invloed en vermogen genoeg 

bezit, om zich bij zijne ingezetenen bevreesd en Eerbiedig te 

maken, geen sterveling onder hen gevonden word, die eene klagte 
103 

tegens hem zou durven uitademen ..." 
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4. Besluit. 

Ten aanzien van de betekenis van Daendels' bewind voor het 

binnenlands bestuur concludeert Burger: "Men kan, op wat gewaag

de wijze zeggen, dat Daendels het Europees bestuur, dat tevoren 

op half oostersche wijze was opgetreden,heeft vereuropeaniseerd 

of wel, dat hij den modernen westerschen invloed deed doordringen 

in de Europeesche bovenlaag" . Hij gaf het bestuur een ander 

aanzien door nieuwe organisatievormen, die het apparaat effi

ciënter lieten werken en beter controleerbaar maakten. Daardoor 

konden misbruiken worden tegengegaan. De veranderingen werden 

dan ook veelal voorgesteld met verwijzing naar zorg voor de be

volking, het "lot van den gemeenen Inlander" . De maatschappe

lijke toestand van de bevolking bleef echter grotendeels onbekend, 

waardoor Daendels' maatregelen aan kracht verloren en bij latere 

beoordelaars omstreden raakten 
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Hoofdstuk V 

"De тгЪЫоепеп -individuen zijn niet 

zoo voor de bestuursambtenaren be

reikbaar als de duizenden gemeenten". 

G.L. Gonggrijp Sr. in 1917. 

HET BRITSE TUSSENBESTUUR: RAFFLES 1811-1816 

1. Inleiding. Onrust op Java. 

De korte bestuursperiode van Janssens (16 mei 1811 - 17 sep

tember 1811) stond nagenoeg geheel in het teken van de strijd 

tegen de Engelsen, die op 4 augustus hun beslissende offensief 

openden. Voor de ontwikkeling van het binnenlands bestuur is deze 

ambtstermijn dan ook nauwelijks van betekenis geweest. Eerder 

wees ik al op de aanstelling van "élèves voor het civiel" (20 

juli 1811 ) . De Haan meent dat Janssens meer dan Daendels de 

opzieners ook als besturende ambtenaren erkende; hij leidt dat 
2 

af uit de regeling van hun tractement door Janssens . 

Bij de capitulatie van Toentang werd er een artikel gewijd 

aan de Nederlandse ambtenaren (art. 2 1 ) , dat hier vermeldenswaard 

is: "The public Officers charged with different civil and political 

arrangements, shall continue, if required to exercise their 

respective functions under the British Government, (to preserve 

order in the Colony, and to prevent that scene of massacre and 

pillage by the Natives, which in some measure has already occurred 

from the absence of regular authorities in the interior of the 

Isl a n d ) , until they are replaced by Officers appointed by the 

British Government ... . De samenhang tussen de bestuurlijke 

chaos ten gevolge van de oorlogvoering en de eventueel toegeno

men onveiligheid kon in het kader van deze studie niet nader 

onderzocht worden. Berichten van ooggetuigen die mij ter kennis 
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gekomen zijn, geven geen inzicht . 

Het is goed mogelijk dat de ongeregelde toestand een uitbarsting 

van banditisme mogelijk maakte. Sociaal banditisme vierde in de 

armste delen van Java al hoogtij: zo wordt vermeld dat Janssens 

de bevolking reeds "onrustig en ontevreden" aantrof . Het is 

interessant de visie van Raffles hierop na te lezen: hij weet de 

onrust en onveilighied aan Nederlandse bestuursmaatregelen en de 

instelling van de Nederlanders tegenover de Inlanders: "The 

Dutch ... placed no confidence: all their windows were barred, 

and all their doors locked, to keep out the treacherous natives 

(as they called t h e m ) , and they never moved five miles abroad 

without pistols and swords. What could be expected by a government 

that derived a principal part of its revenue by the encouragement 

of vice, by the farms of gaming, cockfighting, and opium shops ?" . 

Een uitgangspunt van Raffles en Minto was "To place the 

important influence attached to the interior administration of 

the country in English hands" . Toch konden bekwame Nederlandse 

ambtenaren die niet te Frans gezind waren, onder Raffles tot hun 
g 

recht komen; sommigen behielden belangrijke posities . 

2. Betekenis. 

In de titel van dit gedeelte heb ik de periode van Raffles' 

bestuur gekenmerkt als een van overhaasting. Daarbij sloot ik 

mij aan bij de kijk op het bewind van Raffles die in het alge

meen door vroegere historici werd gehuldigd. In zijn dissertatie 

van 1954 wees John Bastin erop dat die visie niet altijd ver

helderend werkte: "Raffles has been criticized by Dutch historians 

for introducing his land rent system into Java in haste. But this 

criticism has obscured a more important question - why, in fact, 
q 

did he delay so long ?' . Bastin heeft als historicus getracht 
nauwkeurig de ontwikkeling van Raffles' ideeën over het door hem 

ingevoerde systeem van landverhuur (doorgaans "1andrentesysteem" 

of "Engels stelsel" of "landelijk stelsel" genoemd) te volgen, 

waarbij hij een periode van aarzeling die enige maanden duurde, 

moest verklaren. Mag voor een studie als deze, die noodgedwongen 

oppervlakkig blijft, het risico van een algemene typering minder 
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groot zijn; het lijkt mij van belang de grond van de kwalifica

tie die de vroegere historici Raffles toekenden, nader te be

schouwen, omdat die direct betrekking heeft op Raffles' beleid 

ten aanzien van het binnenlands bestuur. 

Met bijvoorbeeld De Klerck kan worden geconcludeerd dat het 

systeem waarvan Raffles veel verwachtte een mislukking werd, om

dat de uitvoering ervan "too hasty and inconsistent" was, een con

clusie volgend uit de vaststelling dat voorwaarden voor het wel

slagen van de hervorming in belangrijke mate ontbraken: de in

formatie was gebrekkig en dubieus van oorsprong en het uitvoerend 

orgaan(het binnenlands bestuur) schoot te kort . Zulk een re

trospectieve beschouwing roept de vraag op of Raffles с.s. de 

vereisten voor en de gevolgen van het nieuwe stelsel onderschat

ten, een probleem dat slechts na gedetailleerd bronnenonderzoek 

zou kunnen worden opgelost. Zelfs De Haan merkt na vele jaren 

van onderzoek, die ten grondslag liggen aan zijn werk "Personalia 

der periode van het Engelsch bestuur over Java 1811-1816", op: 

"Verwonderlijk echter blijft de bekrompenheid der personeels-
1 2 

formatie' . Uit de geschriften van Raffles zou men kunnen op
maken dat hij inderdaad te zeker van zichzelf w a s ; M.L. van 

Deventer reageert daar fel op: "Raffles beweerde wel dat 

zijn Bestuur in het bezit van alle vereischte gegevens was, maar 

beging den vermakelijken Ы under van tegelijkertijd, in hetzelf

de stuk, de verzameling dier gegevens als een der eerste plichten 

van de verschillende ambtenaren, Europeesche en inlandsche, voor 

13 

te schrijven" . Ter uitvoering van die plicht moesten - anal

fabete - dorpshoofden uitvoerige staten invullen; de schrijvers 

die Raffles in zijn Revenue Instructions van 11 februari 1814 

noemt en die dat probleem kennelijk moesten ondervangen, bleken 
14 

in de practijk nauwelijks aanwezig 

Dat het memorandum van 1813 of dat van 1814 in zelfverze

kerde stijl is geschreven, is om politieke redenen begrijpelijk: 

15 

Raffles moest zijn directie overtuigen . In een latere publica

tie van John Bastin wordt ook ingegaan op de inconsistenties die 

in Raffles' regelingen talrijk zijn. Zo stelde Raffles dat in de 

regel "collectors" zouden worden aangesteld, die belast waren 
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met de inning van de landrente. De residenten zouden nog slechts 

in speciale gevallen als ontvanger fungeren: "In some instances, 

however, from strong local, political, or other reasons, it is 

considered advisable, that several branches of the public duty 

remain still vested for a time in the Resident alone" . De re

aliteit was net andersom: slechts in enkele gevallen werd er 

een collector benoemd. Afgezien van het feit dat de financiële 

situatie aanstelling van een voldoend aantal collectors niet 

toeliet (en Raffles moest dat geweten hebben: om tot acceptabe

le bezoldigingen te geraken werden vele functies v e r e n i g d ) , waren 

er niet voldoende ambtenaren die als zodanig benoemd konden 

worden. Bastin vraagt zich dan ook af waarom Raffles zo'n ge

compliceerde organisatie opzette, terwijl hij moet hebben ge

weten dat er weinig kans van slagen was. In dat verband noemt 

Bastin Levyssohn Morman,die meent dat Raffles de bestuurders in 

Londen heeft willen imponeren . Het probleem wordt daarmee 

slechts verlegd: Raffles zou dan de hoop gekoesterd moeten heb

ben dat deze wat kortzichtige politiek geen funeste gevolgen 

zou hebben. Alleen gedetailleerd archiefonderzoek zou dit opti

misme, zo het aanwezig w a s , kunnen aantonen. 

Het is opmerkelijk dat Raffles de bestuursorganisatie van 
18 

Daendels nagenoeg overnam , terwijl de "revolutie" die hem voor 

de geest stond aan dat bestuur andere eisen zou gaan stellen. 

Levyssohn Norman concludeert in zijn dissertatie: "Men regeerde 

te veel, en men bestuurde te weinig". "Het was een groóte mis

greep van Raffles, dat hij het gewicht eener krachtige administra

tie niet voldoende besefte". "Het gansche bestuur, en vooral het 

inwendig beheer, zoo voortreffelijk in schijn, is in vele opzich-
19 ten niets anders geweest dan eene jammerlijke mystificatie" 

Dat onder Raffles de bestuursorganisatie onvoldoende is gebleven 

moet niet alleen worden toegeschreven aan practische omstandighe

den, maar ook aan Raffles' instelling: hij identificeerde zich 

in de eerste plaats met zijn algemeen beleidsplan, met zijn stel

sel. Door de uitvoeringsvoorzieningen daaraan ondergeschikt te 

maken, geeft hij een indruk van gehaastheid, die overigens in 

diverse publicaties grond vindt. In een officieel schrijven van 
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de Board of directors der East India Company te London, gedateerd 

op 15 januari 1814, werd ingestemd met de verbetering van de 

administratie der ontvangsten, maar de haastige invoering van 

het landrentesysteem werd afgekeurd: "But, although the Gov. 

Gen. in Council would find no difficulty in acquiescing in the 

abstract proposition, upon which the Lt. Governor has proceeded, 

H.L. in Council is not prepared to say that a necessity existed 

for introducing so sudden and so general a change in the system 

of Revenue-administration in Java, while the information possessed 

by this Government, with respect to the recources of the Island, 

the nature of the Tenures, the rights of Individuals on the soil, 

and other points of high interest and importance, was necessarily 
20 

so imperfect" . 

Wat de maatschappelijke gevolgen van de voorgestane ver

anderingen betreft: al sedert de geschriften van Dirk van Hogen-

dorp was er een discussie aan de gang over de mogelijke gevaren 
2 1 

die een aantasting van het feodale hoofdengezag zou inhouden 

En voor een liberaler stelsel achtte men het verdwijnen van het 

despotisme dat de Javaanse bevolking in een .verlammende greep 
22 

hield, een eerste vereiste 

Het rapport van de Staatscommissie van 1803 wees ingrijpende her

vormingen af uit vrees voor onrust, doordat de hoofden ontevre

den zouden worden. Bovendien werd het succes van vrije productie 

dubieus geacht: de Javaan was naar men meende van nature niet 

arbeidzaam en kijk op persoonlijke vooruitgang zou daar niet veel 

aan veranderen 23 

Onder Raffles' bestuur werden de gevolgen van de invoering 

van het door hem gepropageerde stelsel gereduceerd tot deze twee 

typen problemen (die van de soci aal-pol i ti eke gevaren en die ver

bonden met het Javaanse nationaal k a r a k t e r ) , waardoor de impli

caties werden onderschat en de omwenteling op een mislukking 

moest uitlopen . Het is interessant hier even te verwijlen bij 

de oplossing die men zich voor de genoemde problemen dacht. Het 

aspect van de volksaard (indolentie) was in wezen onderwerp voor 

een theoretische discussie: verbond men karakter met klimaat, 
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dan liep men vast in determinisme. Raffles benadrukt in zijn 

"The History of Java" de sociaal-histori sehe condities als vor

mende factoren. Bovendien differentieert hij de bevolking naar 
2 5 die condities . Het vooroordeel dat de Javaan lui zou zijn noemt 

hij een aantijging (De Sturler spreekt van "lasterlijke beschul-

diging" ) , die hij wenst te bestrijden. Raffles' adviseur Mun-

tinghe schreef in 1812: "The first objection, drawn from the 

indolence of the Javanese, will I hope be answered by human 

nature itself. Let the Javanese be deprived of every prerogative, 

of a right of property, and of every propect of ameliorating his 

situation, and he naturally will be what he now is, an indolent, 

poor and wretched creature - but grant him a right of property 

and open to him a view of mending his situation, and naturally 

he will display the principles and faculties innate to every 
27 human being" . De overtuiging die men had met betrekking tot 

de volksaard moest uiteindelijk getoetst worden in een experi

ment. Daarvan is eerst echt sprake nadat de kolonie weer in Ne

derlandse handen is gekomen en de uitslag laat dan weinig ruimte 
28 voor optimisme 

Een concreter politiek probleem was het tweede: dat van de 

aantasting van de macht der hoofden. Er was geen twijfel over 

mogelijk dat de Javaanse groten de ontfeodal i sering zouden tegen

werken. Dit gevaar werd door de tegenstanders van hervormingen 

breed uitgemeten. Raffles en Muntinghe meenden dat het hier 

slechts ging om het vraagstuk hoe de regenten te compenseren voor 

hun verlies aan macht. In feite loste Muntinghes advies in deze 

kwestie het probleem niet op, maar hij ging het uit de weg door 

de hervorming gedeeltelijk te laten zijn, of liever: door ze in 

haar wezen aan te tasten: zijn voorstel komt erop neer de feo

dale toestanden in bepaalde gebieden te laten voortbestaan. Wan

neer Burger schrijft: "Het knotten van de macht der regenten ge

lukte zonder slag of stoot", hetgeen zou betekenen "dat de in

voering van het nieuwe stelsel op het kardinale punt geen moei

lijkheden had opgeleverd", dan lijkt dat mij derhalve te opti

mistisch, evenals zijn stelling dat aan het eind van de periode 

van het landelijk stelsel de "wezenlijke macht" der regenten 
29 

"in beginsel" was overgegaan op het Europees bestuur . Onge-
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twijfeld konden de Europese ambtenaren door hun grotere greep op 

de lagere Inheemse functionarissen de regenten gemakkelijker pas

seren en zeker had de wil van het opperbestuur dat de regenten als 

tussenpersonen bij de revenu-administratie moesten worden uitge

schakeld, tot gevolg dat ook de plaatselijke ambtenaren ze als 

"overtollig" konden beschouwen, maar daarmee was de greep van 

de regenten op de bevolking nog niet verdwenen. Het handjevol 

Europese ambtenaren, die bovendien in vrijwel al hun informatie 
30 van de regenten afhankelijk waren , kon dan misschien op papier 

de hoofden als bestuurders vervangen, in de praktijk zal te veel 

buiten hun weten zijn omgegaan. Toegegeven, het aantal ambtenaren 

werd uitgebreid: wat de residenten betreft was de toename relatief 

zeer aanzienlijk. Maar die stijging moet worden toegeschreven 

aan de uitbreiding van het gebied met direct bestuur; er was geen 

sprake van verlichting van de residentstaak, waardoor de beheer

sing van maatschappelijke processen had kunnen toenemen. De be

noeming van assistent-residenten had, evenals die van collectors, 
31 meer betekenis op papier dan in realiteit . Muntinghe erkende 

het blijvend gezag van de regent bij de bevolking en paste zijn 

voorstellen daarbij aan. Bovendien suggereerde hij een verbete

ring van de positie der regenten, vergeleken bij hun situatie 

onder het vorige bewind: "Who will prevent the lower class of 

Javanese from showing to their Regents the same veneration the 

same subjection, and from bestowing upon them the same services 

and contributions, which they think it next to a religious duty 

to offer and perform ? The system of feudal services may, 

therefore, be abolished with regard to Government, but it seems 

difficult to prevent its continuation with regard to the Native 
3? 

Chieftains" . "The difficulty of providing for the native chiefs 

is undoubtedly the principal objection,..." " I venture on a 

supposition of the mode in which these native chiefs might be 

satisfied. From the favour which formerly prevailed in giving 

them any preferment, and from the arbitrary sway which they 

experienced ... under the French government, the whole class of 

these Regents must be .deeply impressed with a sense of their 

precarious situation, and consequently they must be inclined 

in favour of a permanent settlement, if any such could be made 
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for them. This settlement, now, I think, it would not be impossible 

to make in a manner acceptable to the Regents by granting them in 

full property, and free from all contributions in kind or in money, 

for themselves and for their heirs to come, such a portion of the 

districts now under their control as would yield them a yearly 

revenue more than equal to their present income - stipulating at 

the same time that in future they should have no right to levy 

for themselves any taxes in kind or in money in any other parts 

of their former territories, but that in compensation of the 

permanent possession granted to them of their estates, they should 

be obliged to continue in the same duties of police which they 

performed before as Regents, and that their next heirs, capable 

of holding the situation, should always be preferred in case, of 
33 vacancy" . Dat Muntinghe meende dat de invoering van het nieuwe 

stelsel mogelijk was zonder de Inheemse maatschappij ingrijpend 

te hervormen, blijkt uit zijn woorden: "Thus the whole of the 

native establishment and administration might be preserved under 

the introduction of a system of free trade and free cultivation, 

and no dangers as to the public peace and tranquility seem to be 

34 

threatened by it" . Het principe van de erfopvolging is in la

tere discussies over het volkshoofdkarakter van de regenten een 

belangrijk probleem geworden. Enerzijds zou toezegging van erf

opvolging door het gouvernement de regenten tevreden kunnen stem

men, anderzijds zou het principe hun greep op de bevolking ver

groten. Ook de politiefunctie van de regenten moet als machts

factor niet onderschat worden; Muntinghe erkende dat in zijn me

morie van 28 juli 1813: "... the authority of the Native Chiefs 

and Regents is to be continued in matters of police; and this 

measure seems unavoidable, to prevent discontent, and to preserve 

the public tranquility. But who is to control this power of 

police . . . ? " 3 5 

Hoewel Raffles Muntinghe's adviezen niet altijd zo nauw volgde 

als zijn enthousiaste uitlatingen over hem zouden doen vermoeden, 

wist hij de aangegeven problematiek niet te overstijgen . In 

feite bleven de vroegere verhoudingen tussen de Inlandse ambte

naren en de bevolking bestaan; Kartowisastro's opmerking dat de 

regenten tenslotte niet meer waren dan een instrument van het 
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Europees bestuur is dan ook onjuist. Hij negeert de gevallen 

waarin het Europees bestuur, misschien zonder het te vermoeden, 

een factor was in het Inheemse politieke spel, zoals dat ook in 
3 7 latere tijd nog vaak het geval was . Het "klemvol" toezicht der 

residenten kon daar niet veel aan veranderen. Raffles' streven 

om de regenten uit te schakelen als tussenpersonen en een directe 

relatie tussen bestuur en bevolking tot stand te brengen was een 

essentieel onderdeel van zijn beleid: "It was essential, that the 

rents should be collected with as few intermediate agents as could 

be done, consistently with established usages; or, at any rate, 

that the exclusive influence and authority of the Native Chiefs 

should be broken through: and it will be evident, that if feudal 

services had been abolished, without rendering the peasantry 

more immediately dependent upon and connected with the Government, 

the authority of the Native Chiefs would have been strengthened, 

instead of that reduction of their real influence being effected, 

which it was a primary object to introduce „38 

Uit de woorden van zowel Muntinghe als Raffles blijkt, dat 

zij de beheersing van de regentenmacht, ook wanneer landrente-

hervormingen succesvol konden worden doorgevoerd, als een belang

rijk probleem zagen. En om dat te elimineren schoot het Europese 

bestuur te kort 39 

Om het belang van de door Raffles ingevoerde hervormingen 

te kunnen bepalen, is het niet voldoende om na te gaan in hoe

verre (naast practische moei 1 ijkheden)de evaluaties van de voor

waarden voor en de gevolgen van het nieuwe stelsel door Raffles 

en de zijnen, bijdroegen tot de uiteindelijke mislukking. Raffles 

streven berustte op idealen, die na hem bleven doorwerken en 

waardoor zijn beleid uiteindelijk meer betekenis kreeg, dan uit 

de concrete resultaten tijdens zijn bewind verkregen, zou kunnen 
40 worden afgeleid 

Veel omstreden is de waarde van Raffles' humanitaire en li

berale principes. Vroegere onderzoekers als Levyssohn Norman 

twijfelen aan de betekenis van de humanitaire idealen: hij noemt 

de officiële bescheiden waaruit een "groóte philantropische li-

beraliteit" spreekt een "papieren sluijer"; tilt men die op, dan 
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blijken die beginselen niet in de praktijk gebracht . Wright 

schrijft: "His measures, of course, would be 'liberal', but he 

was accustomed to apply that word to any policy which seemed 

42 

momentarily expedient" . Hoewel ideaal en praxis ver uiteen kon

den lopen, was de betekenis van de "new philosophy of philanthropy" 

groot: "These liberal or humanitarian ideas exercised so powerful 

an influence on public opinion that from henceforth every proposal 

had to be defended as being in 'the interests of the p e o p l e ' . . ' . 

John Bastin geeft de betekenis van Raffles als volgt aan: "Raffles 

is best understood as conforming to a policy, no less pronounced 

in Dutch than in British colonial practice, of paternalism - of 
beneficent autocracy"; de importantie van Raffles is volgens hem 

44 met name gelegen in het humanitaire fundament van zijn bestuur 

In de politiek was het onontkoombaar dat de nieuwe idealen niet 

altijd even ondubbelzinnig gebruikt werden. Toch bracht Raffles 

een nieuwe geest die bij belangrijke bestuursambtenaren aan

sloeg en een hoogtepunt bereikte onder Van der Capellen. Muntinghe, 

wiens bewondering voor Raffles niet gering was, bleef na het her

stel van het Nederlands bestuur een belangrijke rol spelen. Het 

waren de bestuursambtenaren van de "weldadige autocratie" die 

zich verzetten tegen de invoering van het cuituurstel sel, dat 

het landelijk stelsel na 1830 moest verdringen. 

Eerder werd bij de bespreking van Raffles' voorgangers aan

dacht geschonken aan onderzoek van de Inheemse samenleving, dat 

werd verricht ten dienste van het bestuur. Soms was "onderzoek" 

een groot woord voor de gebrekkige enquêtes waarop werd gedoeld. 

Bij Raffles is ook wat dit betreft een nieuwe geest aanwijs

baar. Onder hem is sprake van een warme belangstelling voor de 

andere cultuur; hij liet archeologische bijzonderheden systema

tischer regristreren als bijvoorbeeld Engelhard vóór hem, hij 

maakte een studie van Inheemse talen en van de Javaanse maat

schappij en - we zagen het al in de woorden van Muntinghe uit

gedrukt - hij beschouwde de Javaan als mens, waarbij hij de 

peasantry zelfs idealiseerde. Nieuwenhuys spreekt van de "ver

anderde verhouding tot de 'inboorling'". "De Inlander is niet 

meer de vreemd uitgedoste toneelfiguur in wie men toch altijd 
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een vijand bleef zien; hij wordt langzaamaan mens, weliswaar 

een mens uit een andere wereld, maar niettemin mens, een mens met 

deugden en gebreken, al blijft de toetssteen altijd de eigen 

wereld „45 

Raffles'"The History of Java" zou bijna een eeuw het belang

rijkste boek over geschiedenis, land en volk van Java blijven. 

Toen de Commissarissen Generaal na het verschijnen van het werk 

in 1817, een exemplaar toegestuurd kregen, ging daarbij de waar

schuwing dat het boek niet in handen mocht komen van de vorsten 

op Java "ten einde de vleijende wijze, op welke de Javaan wordt 

voorgesteld, niet somwijlen aanleiding geve, om denkbeelden te 

doen ontstaan, die voor de zoo noodzakelijke goede verstand

houding met de inlandsche vorsten, nadeelig zouden kunnen 

worden" . Natuurlijk betrof die angst ook de min-vlei ende wijze 

waarop het Hollands bestuur werd voorgesteld, want Raffles wist 

als goed politicus zijn moreel gelijk te onderstrepen door an-
47 

dermans fouten ampel uit te meten . Zijn memorie van 1814 is 
samengesteld uit gegevens, verzameld door een "cohort van goed

gekozen helpers" en gebaseerd op "local information and 

experience ... both of the usages and customs of the country 
48 and the nature of the Javanese institutions" . Het is wellicht 

de wat moeilijk te verwerken combinatie van eigenschappen in 

Raffles, die zoveel onderzoekers ertoe zette speculaties over 

zijn karakter te beproeven: zijn geslepenheid in het politieke 

spel, waarin hij de Nederlanders de baas w a s , kon men maar moei

lijk verenigen met de integriteit die men als voorwaarde stel

de voor humaniteit en wetenschappelijkheid. 

Van 't Veer mag dan gelijk hebben wanneer hij schrijft dat 

de invoering der landrente door Raffles "meer schijn dan wezen 

w a s " , het nieuwe stelsel was voor de ontwikkeling van het bin

nenlands bestuur van grote betekenis, zij het dat men van een 

niet bedoeld effect zou kunnen spreken. Raffles had in zijn 

Revenue Instructions van 11 februari 1814 (art. 83) een grond

slag voor de 1andrentebepaling aangegeven, die "as much as 

possible, as the general Standard" moest worden beschouwd. Zulk 
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een algemene grondslag bleek echter volstrekt niet haalbaar, 

waarom men zijn toevlucht tot het admodiatiestelsel - zie onder -

moest nemen. De Klein gaf het belang daarvan als volgt aan: "Hoe 

gebrekkig dit systeem werd toegepast [= land rent system ] , 

toch veranderde het het geheele aanzien van het bestuur over 

Java buiten Priangan. De Europeesche bestuursambtenaar werd door 
49 het admodiatiestelsel als het ware de desa op Java ingedreven" 

De bestuursambtenaar moest de zwaarte van de heffing naar om

standigheid ramen (admodiëren), waardoor ze gebaseerd werd op 

discussies tussen die Europese ambtenaren en de dorpshoofden. 

"This idea was more in accord with native custom than the 

principle of regular taxation, and it introduced into the land 

rent system an element of elasticity ...". aldus Bastin . 

Een ander lang nawerkend aspect van Raff 1 es'activi teit 

wordt gevormd door het domeinbeginsel, tot in de twintigste eeuw 
51 een begrip voor de bestuursambtenaar 

Furnivall wijkt in zijn beschouwing over Raffles af van 

Clive Day en M.L. van Deventer, die de periode van het Britse 

bestuur zagen als een breuklijn in de geschiedenis van Java. 

Furnivall toont daarentegen dat de Commissarissen-Generaal die 

Raffles opvolgden, in hun bestuurssysteem waar het essenties 

betrof, eerder teruggingen op Daendels en het rapport van 1803, 

dan dat zij in Raffles' voetspoor traden. Met de terugkeer van 

het Nederlands gezag viel de economische basis van de Britse 

hervormingen (Java als afzetgebied voor de Engelse industrie) 

weg en de ideeën van de oudgasten staken de kop weer op. Toch 

bleek Raffles' bijdrage tot het moderniseringsproces van het ko

loniaal bestuur daartegen bestand: "Dutch rule was never quite 

the same after their ideas of colonial policy had been cross-

fertilized with those of Raffles „52 

3. Land Rent System: basis voor bestuurlijke reorganisatie. 

De periode van het Brits tussenbestuur verwierf vooral be

kendheid door de invoering van het land rent system, waarbij 
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toename van overheidsinkomsten hand in hand moest gaan met de 

verbetering van het lot der Javaanse bevolking. De gedachten van 

rechtszekerheid en vrijheid van persoon en goed die ten grond-
53 slag lagen aan het nieuwe streven , zouden gemanifesteerd moeten 

worden in de ontwikkeling van het binnenlands bestuur, van de 

rechtspraak en van de positie der hoofden. De met de humanitaire 

instelling verbonden achting voor de Javaanse bevolking en cul

tuur vond haar uitdrukking in breed georiënteerd onderzoek. 

4.1 Europees bestuur: humanitaire taakstelling; gedachten 

over sociale verandering ; onderzoek als basis voor 

geplande verandering. 

Wat de inrichting van het Europese binnenlands bestuur 

betreft, zette Raffles het door Daendels gekozen beleid voort, 

eerder dan dat er sprake was van een ingrijpende heroriëntering, 

die bij de invoering van zijn nieuwe systeem had gepast. Want 

al bleef de inrichting in grote lijnen onveranderd, de taak van 

het binnenlands bestuur werd aanzienlijk gewijzigd. Het was de 

bedoeling dat de Europese ambtenaren direct invloed kregen op 

het desaleven; dat het systeem van besturen via de regenten werd 

verlaten. In zijn "The History of Java" maakt Raffles onder

scheid tussen "the privileged classes of society" en "the mass 

of the people", en zijn karakterisering van die groepen geeft 

een inzicht in hoe hij zich jegens hen opstelde: "Long continued 

oppression may have injured the character of the latter, and 

obliterated some of its brighter traits; but to the former, the 

constant exercise of absolute dominion has done a more serious 

injury, by removing every salutary restraint on the passions, 

and encouraging the growth of rank and odious vices. In the 

peasantry we observe all that is simple, natural, and ingenuous: 

in the higher orders we sometimes discover violence, deceit, and 
54 

gross sensuality" . Die geprivilegieerde groep moest nu haar 

macht over de bevolking worden ontnomen. Het nieuwe systeem van 

1andsinkomsten moest de hoofden niet meer de mogelijkheid bieden 

om de bevolking te onderdrukken. Ze werden dan ook niet langer 

als intermediair apparaat bij de perceptie getolereerd. De be-
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volking moest worden gesteld onder bescherming van verlichte 

Europese ambtenaren. Want van Europese invloed zonder meer ver

wachtte Raffles niet veel goeds: "The population collected at the 

native capitals is naturally influenced, to a certain extent, 

by the vices of the court; but the further they are removed from 

European influence and foreign intercourse, the better are their 

morals and the happier are the people". Raffles schuwde toelating 

van Europese particuliere ondernemingen in het binnenland, omdat 

die zou leiden tot "too great a breach of the habits and customs 

of the people ... and would, moreover, be altogether unadvisable 
55 on every account ..." . In zijn memorie van 14 juni 1813 is 

Raffles optimistisch over de relatie tussen de genoemde Javaanse 

klassen en het verlichte gouvernement. Van de hoofden zegt hij: 

"We shall effectually bind them to our interests". En van de be

volking, die een eerbiedig ontzag voor haar hoofden had: "...the 

lower class, removed from their oppressions, will gradually 

relinquish those habits of deference and submission, to which 

they have so long been accustomed, and transfer them to the more 

immediate officers of Government, by whom they will be cherised 

and p r o t e c t e d " 5 6 . 

Sommige Engelsen zagen het liefst direct alle Nederlandse 

ambtenaren verdwijnen. Zij verwachtten van hen weinig medewer

king in hun humanitaire streven (de verruiming van de promotie

mogelijkheid bij vertrek van de Hollanders zal ook wel een punt 

van overweging geweest z i j n ) . Zover kwam het echter niet: de 

ervaring van de oudgasten en "Bataafsen" - voor zover deze laat-

sten niet openlijk Fransgezind bleven - was hard nodig. 

In afwijking van Daendels wilde Raffles het zwaartepunt van 

het bestuur dus overbregen naar het Europese apparaat. Waar

borgen tegen onbekwaamheid en willekeur van Europese ambtenaren 

waren er echter onvoldoende .Uit onwetendheid werden belangrijke 

fouten gemaakt. Wat scherp concludeert M.L. van Deventer: "terwijl 

de willekeur ter voordeur uitgeworpen was, werd zij thans door de 
57 

achterdeur weder binnengelaten" . Het admodiatiestelsel , waar
van we eerder zagen dat het voor de ontwikkeling van het Euro
pese binnenlands bestuur van groot gewicht was, wordt door ver
schillende historici scherp gecritiseerd. De landrente-aanslag 
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kwam in de praktijk tot stand door een proces van loven en bieden 

tussen Europese ambtenaren en dorpshoofden. De schattingen van 

wat opgebracht kon worden bleken nu sterk afhankelijk van de per
ir Q 

soonlijke inzichten en schattingen van de residenten . Wanneer 

S. van Deventer de verdere ontwikkeling van het landelijk stel

sel bespreekt, noemt hij het ontbreken van een vaste maatstaf 

bij de bepaling van de landrente "de wortel van het kwaad". On

danks de grondslag van art. 83 Revenue Instructions werden de 

verordeningen van het landelijk stelsel "naar de zinnelijkheid 

der onderscheiden residenten en andere ambtenaren, onderschei

denlijk ... uitgelegd en toegepast". Van Deventer spreekt van 
"dat inderdaad kolossaal euvel „59 

De ambtenaren, met wie Raffles "in 3 χ 24 uren" en "onder 

de toejuiching van het volk" (Muntinghe) zijn landelijk stelsel 

invoerde, worden in zijn Substance of a Minute van 11 februari 

1814 met veel verve voorgesteld. En zijn Revenue Instructions 

besluit hij met een beroep op de persoonlijke kwaliteiten van 

zijn ambtenaren: "It is not enough that the government lay down 

the principles of a benevolent system intended to introduce the 

practical freedom which has been bestowed on all the nations 

subject to the honourable Company's dominions; it is with them 

that the application of these principles is entrusted, and to 

their temper, assiduity, judgement, and integrity, that the 

people have to look for the enjoyment of the blessings which 

it is intended to bestow upon then" . Raffles moest zijn woorden, 

die in de eerste plaats gericht waren aan de Board of Directors 

te Londen, goed kiezen, maar gezegd kan worden dat de bekwaam

heid van zijn belangrijkste medewerkers, evenals hun toewijding, 

daarmee niet geheel ten onrechte geprezen waren. In het alge

meen staken de Britse ambtenaren gunstig af bij de Nederlandse; 

voor hun kritiek op het Nederlands beheer bleek men later ook 

niet ongevoelig . Wat hun betekenis is geweest voor het sociale 

leven binnen de Europese koloniale maatschappij is mij niet 

bekend 62 

Meer dan voorheen werd onderzoek als basis voor bestuurs-
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ingrijpen noodzakelijk geacht. Dat blijkt al uit de leidraad 

voor het plaatselijk bestuur van Minto . De belangrijkste on

derzoeksresultaten ter fundering van het in te voeren land rent 

system werden bijeengebracht ook door Nederlandse ambtenaren 

(Rothenbühler, Knops, Van Lawick van P a b s t ) . Voor een beschouwing 

over dit onderzoek verwijs ik naar de dissertatie van John 

Bastin , waarin met name het werk van de Mackenzie Land Tenure 

Commission, waarvan voornoemde Nederlanders deel uitmaakten, wordt 

besproken. Om een indruk van de problemen waarmee deze commissie 

worstelde te geven: behalve Rothenbühler sprak geen van de leden 

Javaans, zodat directe ondervraging van de bevolking nauwelijks 

mogelijk was; het was moeilijk betrouwbare informatie van de 

regenten te verkrijgen en de Nederlandse leden beheersten het 

Engels onvoldoende, hetgeen de communicatie binnen de commissie 

ernstig bemoeilijkte. 

Over de informatie van de regenten schrijft Bastin: "Knops 

complained that he was always working against those 'who do not 

wish to understand you'. But he realized that much of the 

information that the Regents supplied had to be accepted, other

wise the Commission would have had to continue its investigations 

for years". Bastin concludeert dan "Despite all these difficulties 

one cannot help being impressed by the activities of the 

Commissioners. Although their findings on land tenures were 

often astray, they produced a mass of useful information on the 

6 5 
conditions in Java at the time" . Waren tot nu toe onderzoe
kingen veelal beperkt van opzet en reikwijdte geweest, onder 
Raffles wordt het ingepast (zij het niet altijd even consequent) 
in één kennisveld, dat heel Java omvat en wordt het belang van 
•de accumulatie en toegankelijkheid van die kennis beseft . Ook 
wordt er grote waarde gehecht aan "veldwerk" ter verhoging van 
de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten . 

Hoe moeilijk het kan zijn om de inzichten die men destijds 

opdeed te evalueren, moge blijken uit de waardering van John 

Leyden's plan tot oprichting van een parlement van Maleise 

staten. Verwijzend naar dat idee zegt zijn tijdgenoot John 

Crawfurd van hem: "His political views were wild, speculative, 
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and scholastic ...". De Haan spreekt van "zijn ijlhoofdig plan". 

Ook Vlekke neemt het voorstel niet serieus. Van Vollenhoven ech

ter erkent erin het inzicht dat bij Leyden bestond, en dat door 

Raffles werd overgenomen, dat Indonesië een "bijeenbehoorend 

geheel" w a s . Van Leur ten slotte, slaat niet zozeer acht op de 

mogelijke (of onmogelijke) verwerkelijking van het plan, maar 

ziet het als een manifestatie van politiek inzicht: "Is this 

[Leyden's p l a n ] a figment of his imagination, or is it a concept 

giving evidence of a deep feeling for politics, based upon the 

political significance of the Indonesian states at the time ? 

I believe the latter „68 

4.1.1 Residenten; administratieve reorganisatie. 

De aantasting van de positie der zelfstandige vorsten ging 

onverdroten voort. De annexatie van Bantam, onder Daendels aange

vangen, werd voltooid en ook Cheribon hield op een sultanaat te 

zijn. In de Vorstenlanden werd de Europese macht eveneens uitge

breid; uit de door de vorsten afgestane gebieden werd de resi

dentie Kedoe gevormd. Daarnaast werd het gebied dat onder di

recte gouvernementsbemoeienis stond vergroot door de terugname 

van gebieden, die tijdens het bewind van Daendels waren ver

kocht (Probolinggo ) . Alleen al om deze ontwikkelingen waren er 

meer bestuursambtenaren nodig. Het aantal residenties steeg van 

9 onder Daendels tot 16 onder Raffles. Van de 7 nieuwe residenties 

was de instelling van 3 verbonden met de uitbreiding van het ge

zag. Slechts in West-Java was er sprake van een belangrijke re

organisatie: de Preanger Regentschappen werden een afzonderlijke 

residentie, de Bataviase Ommelanden kwamen onder de residentie 

Buitenzorg en Batavia werd geplaatst onder het gezag van een 

Bench of Magistrates. Om een indruk te geven van de administra

tieve herindeling van Java geef ik (op de volgende pagina) een 

lijst van namen van de residenties tijdens het bestuur van Daen

dels en dat van Raffles 

Uit voorgaande kan blijken dat de toename van het aantal 

residenties en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van het 

bestuurlijk apparaat niet resulteerde in een werkelijke ver

lichting van de taak der residenten. 
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RESIDENTIES. RAFFLES: DAENDELS: 

Bantam Bantam 

Gouvernement Java's 

Noordoost Kust 

Bui tenzorg 

Preanger Regentsch 
+ Krawang 

Chéri bon 

Tegal 

Pekalongan 

Samarang 

Japara 

Rembang 

Pasoeroean 

Banjoewangi 

Gri see 

Soerabaya + Pame-
kasan + Bangkalan 

Soemenep 

Probolinggo + 
Besoeki + Pana-
roekan 

Kedoe 

(Soerakarta) 

(Djocjakarta) 

'Krawang 

Jaccatrasche en 
Cheribonsche 
Preangerregentsch, 

Tegal 

Pekalongan 

Samarang 

Japara 

Rembang 

— Oosthoek 

(Soerakarta) 

(Djocjakarta) 

Slechts een aanzienlijke inkrimping van de ambtsressorten zou 

wat dat betreft enig effect gesorteerd kunnen hebben. 

Om financiële redenen was het voor Raffles onmogelijk om een groot 

aantal residenten aan te stellen, maar daarnaast zou het ook niet 

zijn gelukt een voldoend aantal bekwame mensen te vinden. Soms 

moest een resident het bestuur voeren over twee residenties en 

het kwam ook wel voor dat een resident werd belast met de land-

rente-aanslag in een ander gewest dan het zijne. De residenten 

werden overladen met administratieve werkzaamheden en soms was 

er sprake van een raadselachtige accumulatie van functies, zoals 

in het geval van William Ainslie, die werd toegevoegd aan een 
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rondreizend commissie: "Niettemin bleef hij Resident der Omme

landen [Buitenzorg ] ; als zoodanig schrijft hij derhalve nu eens 

uit Rustenburg of Kampong Makassar, dan weer uit Samarang of 

Soerabaja !" . De moeilijkheden die Raffles bij de samenstelling 

van zijn bestuurscorps ontmoette, spreken ook uit de veelvuldige 

overplaatsingen. Ondanks het onderzoeksbeleid ontbrak - zeker 

gedurende de eerste tijd - de meest fundamentele kennis: taal

kennis, kartografische wetenschap e t c . De Haan komt tot de 

"voorloopige conclusie" dat óf het Inlands bestuurspersoneel 

veel werk verzette, óf (en hij acht dat waarschijnlijker) dat 

alles "met den Franschen slag ging" . Overziet men al de pro

blemen waarmee Raffles' residenten geconfronteerd werden, dan 

moet de meeste waarde gehecht worden aan hun formele positiever

andering, niet aan wat zij in de praktijk tot stand brachten. 

Al op 15 september 1812 stelde Raffles een instructie voor de 

residenten vast, die hen tot de "spil" van het bestuursapparaat 

maakte. De taakomschrijving welke hij in die instructie gaf werd 

door de Commissarissen Generaal overgenomen. Ook zij kampten met 

het probleem van onvoldoende bekwaam personeel. Het principe was 

echter gevestigd en realisering was slechts een kwestie van tijd; 

tijd om geschikte bestuurders te selecteren en hen de mogelijk

heid te bieden aan de eisen van hun beroep te voldoen. Baud, die 

in de Engelse periode bewondering opvatte voor de bekwaamheid van 

de Britse ambtenaren, zou daar als minister nog een belangrijke 

rol bij spelen 

Volgens de instructie van 1812 was de resident hoofd van 

het gewestelijk bestuur en hij bleef dat tot 1922/25, toen in 

het kader van de bestuurlijke reorganisatie en administratieve 

herindeling de resident afdelingshoofd werd en over de gewesten 

(op Java 5, waarvan kort daarop 3 tot provincies werden) gou

verneurs werden aangesteld. Raffles wilde dat de resident de 

bestuursfuncties van de regent grotendeels overnam en "klem

vol toezigt" onderhield over de regent. Hadden volgens Raffles 

de vroegere residenten slechts contact met de regenten, nu moesten 

zij ook bevel voeren over de lagere Inlandse ambtenaren, die 

daardoor voor de koloniale overheid belangrijker werden (Het is 
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wellicht interessant hier te vermelden dat in Djocjakarta de Brit

se resident de waardigheid van rijksbestuurder zou bekleden. Tot 

dan toe kon de rijksbestuurder slechts met instemming van het 

gouvernement worden benoemd of o n t s l a g e n ) . De residenten kregen 

een vierledige functie: civiel beheer; beperkt militair gezag; 

financieel beheer en verplichtingen in het rechtswezen. Tournees 

werden verplicht gesteld (onder Daendels facultatief) en regel

matig moesten de residenten verslagen uitbrengen van hun persoon

lijke bevindingen tijdens die dienstreizen. Het klachtenrecht werd 

algemeen; Javanen en Europeanen hadden het recht om klachten aan 
73 de resident voor te leggen 

Raffles' memorie van 14 juni 1813 toont wat er dan terecht 

is gekomen van het contact tussen bestuur en bevolking: ".. the 

personal character of the Regent affords almost the only security 

for the good treatment and prosperity of the cultivators; for it 

is neither possible, under the existing duties of the Resident, 

that he should personally visit and examine the state of the 

villagers, nor was it consistent with the policy of the Dutch 

Administration, that he should do so. He must depend chiefly 

on the representations of the Native Chief, whose influence 

would be exerted to prevent complaints, and whose interests 

must consist in looking chiefly to the personal and present 

advantage of himself and his family, because he knows that he is 

removable at pleasure, and that his successor may have other 
74 connections of his own to provide for" . Om het direct toezicht 

van het Europees bestuur, zoals dat voor zijn 1andrentestelsel 

nodig w a s , mogelijk te maken,moest de resident worden ontlast. 

Volgens de instructie van 1812 was de resident overal nog beheer

der van de kassen, behalve te Semarang en Soerabaya. Nieuwe in

structies moesten financieel beheer scheiden van de bestuurlijke 

en rechterlijke functies en de residenten de ontvangerstaak ont

nemen. In de practijk kwam van die functieverlichting niet veel te

recht: de resident bleef met zoveel werk belast dat het onmoge

lijk was alles naar behoren te doen. 

De Revenue Instructions en de Regulation for the more 
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effectual administration of justice in the provincial courts of 

Java van 11 februari 1814 vormen de basis voor het binnenlands 

bestuur na invoering van Raffles' nieuwe systeem. Bastin wijst 

op de inconsistenties die in deze richtlijnen schuilen; Clive 

Day daarentegen meent dat de voorschriften voor de residenten 

"zoo goed het eigenaardig karakter van hun machten en plichten" 

uitdrukten . Raffles realiseerde zich al wat in de verdere 

geschiedenis van het binnenlands bestuur telkens weer naar voren 

kwam: de uitvoering van beleidsplannen vereiste een afstemming 

op locale omstandigheden, waardoor exacte en eenduidige richt

lijnen van de centrale overheid die geen ruimte voor flexibele 

interpretatie lieten, ongewenst waren. In zijn memorie van 14 

juni 1813 schreef hij: "It is evidently impossible to define the 

extent and manner in which these principles [= die van zijn 

nieuwe systeem] shall be carried into effect. It must depend on 

local circumstances, which can only be known by local 

i nvesti gation ..." 

Het is niet waarschijnlijk dat acht maanden later die lo

cale omstandigheden voldoende bekend waren en het ligt dus voor 

de hand dat wanneer Raffles er dan een beroep op doet, zoals 

in zijn Revenue Instructions artikel 3 (februari 1 8 1 4 ) , de kans 

op tegenstrijdigheden en onduidelijkheid ruimschoots aanwezig is. 

4.1.2 Civil Commissioner, Assistant Residents en Collectors. 

De Haan deelt een brief van N. Engelhard aan Janssens mee, 

waaruit blijkt dat Daendels de opheffing van het gouvernement 

van Java's N.O.-kust tegenover Janssens had betreurd. Engelhard 

adviseerde Minto om tot herstel over te gaan en Janssens steunde 

dat advies . Daaraan voldeed Minto gedeeltelijk door een civil 

commissioner voor de Oostelijke districten aan te stellen (18 

oktober 1811; H. Hope werd als zodanig beëdigd op 21 oktober 1811), 

De vroegere gezaghebber van de Oosthoek vinden we terug in de 

deputy Civil Commissioner voor de Oostelijke districten. Beide 

commissioners zouden supervisie krijgen over de residenten en de 

deputy civ. com. was ondergeschikt aan de civ. com. te Semarang. 

Uit de duisterheid rond de instructies van deze ambtenaren leidt 
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De Haan af dat Raffles de instelling van een civil commissioner 

ongaarne zag en liever zelf de touwtjes in handen hield. Na veel 

w e d e r w a a r d i g h e d e n werden de residenten op 9 augustus 1814 op de 

hoogte gesteld van de opheffing van het ambt. De reden was dat 

"a more direct and immediate influence on the part of the 

Government was ...consistent with the acknowledged principles 

of all good g o v e r n m e n t , the principles of which must be that as 

little intermediate agency as possible should exist between the 

source of power and reward, and the persons who are entrusted 
7 8 to execute its m e a s u r e s " 

De residenten in Oost Java waren zo tijdens Raffles' be

stuur direct onder het centrale g o u v e r n e m e n t g e b r a c h t , waar

mee de historisch gegroeide autonomie werd uitgewist. Het pro

ces kan worden gezien als een uitdrukking van de veranderde 

relatie tussen het gouvernement en de v o r s t e n l a n d e n alsmede van 

de definitieve uniformering van het binnenlands bestuur. 

De grotere invloed van het Europese bestuur moest mogelijk 

worden door de aanstelling van assistant r e s i d e n t s , die let

terlijk assistants to the residents w a r e n , daar ze geen eigen 

ressort (de latere a f d e l i n g ) hadden. Eerder werd al aangegeven 

dat door de "zuinige" inrichting van het bestuur slechts enkele 

assistenten konden worden aangesteld en deze waren dan doorgaans 

niet veel meer dan " w r i t e r s " : hun emplooi bestond, zoals De Haan 

het uitdrukt, uit " k l e r k e n w e r k " . Zij vervingen de resident bij 
79 diens afwezigheid . Levyssohn Norman drukt hun relatie als volgt 

uit: "Den Resident is toegevoegd een a d s i s t e n t , die tot hem in 
80 dezelfde betrekking staat als de Patih tot den Boepatih' . Deze 

formulering geeft uitdrukking aan het feit dat, ondanks de sterk 

toegenomen v e r e u r o p e a n i s e r i n g van het binnenlands bestuur, de 

h i e r a r c h i s c h e verhoudingen nog Oosterse inspiratie v e r t o o n d e n . 

Een belangrijk idee van Raffles was de scheiding van 

civiel bestuur en r e v e n u - f u n c t i e s , een gedachte die ook na zijn 

bestuur werd bewaard. Ondanks het feit dat er in de practijk 

wel f u n c t i e v e r m e n g i n g voorkwam, noemt Furnivall deze scheiding 

een belangrijk v e r s c h i l p u n t tussen de b e s t u u r s t a k e n in Burma en 
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81 
in Nederlands-Indië . In Raffles' tijd was er echter van realise
ring van het idee nauwelijks sprake. Sommige onderzoekers over
schatten het belang van de collectors, doordat ze te veel op de 
woorden van de Revenue Instructions afgingen. 

De collectors zouden rechtstreeks met het gouvernement cor

responderen, dus met voorbijgaan van de resident, die in alles 

hoofd van het gewest heette te zijn. Daardoor dreigden conflicten, 

hetgeen Muntinghe voorzag. Daarom - en omdat hij de uitbreiding 

van bestuurspersoneel financieel niet haalbaar achtte - was hij 

niet gelukkig met de aanstelling van collectors, hoewel hij af

scheiding van de perceptie der landelijke inkomsten van de be

stuursfunctie wel wenselijk achtte. In 1817 adviseerde hij de 
82 Commissarissen Generaal over dit onderwerp 

Toen de Engelsen Java hadden veroverd, werden in eerste 

instantie de opzieners in hun functie gehandhaafd. Wegens ver

mindering van personeel door intrekxing van de koffiecultuur 

in verschillende streken, verloren diverse ambtenaren deze be

trekking en werden ze aangesteld als landmeter, toezichthouder 
83 op openbare werken, schout, etc. 

4.2 Inlands bestuur. 

„84 

In het voorgaande is al ingegaan op de positieverandering 

van de hoofden, met name op die van de regenten. Zij waren van 

min of meer autonome gezagsdragers tot "mere district officers 

geworden. Daarmee was de basis gelegd voor het Inlands bestuur, 

dat onder toezicht van het Europese bestuur in het gouvernements 

gebied functioneerde. De positie van de regent werd ook aange

tast doordat de Europese bestuursambtenaren meer greep op de la

gere Inheemse ambtenaren kregen en dus niet meer alle contacten 

via de regent verliepen. Ook daardoor ging het Inlands bestuurs

lichaam zich duidelijker aftekenen. 

Kort wil ik hier nog ingaan op de politiek ten aanzien van 

de zei fbesturende vorsten en de dorpshoofden. 

M.L. van Deventer bekritiseerde Veth, omdat deze stelde dat 

de politiek van Raffles jegens de vorsten een voortzetting was 

van die van Daendels. Vo-lgens Van Deventer "handelde Raffles in 
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allen gevalle hier in lijnrecht tegenover gestelden zin", maar 

het lijkt erop dat de negatieve instelling van Van Deventer 

jegens Daendels hem bij deze oordeelvelling parten gespeeld hee 

De formulering in de tweede druk van Veths "Java" zal zijn be

zwaar wellicht voor een belangrijk deel hebben weggenomen: in d 

uitgave wordt expliciet aangegeven dat Daendels
1
 wijze van op

treden afweek van die van Raffles. De overeenkomst ligt volgens 

Veth hierin, dat ook Raffles' "vol hardend streven was ... het 

Europeesch gezag ten koste dier vorsten te versterken en uit te 
о с 

breiden" . Men moet overigens de politiek van beide bewinds

lieden ten aanzien van de vorsten niet verwarren met die tegen

over de regenten. 

Het "verdeel en heers" van de Compagnie werd door Raffles 

vervangen door een systeem van administratieve orde, waarbij 

de ineengestrengelde territoria der hoofden werden gescheiden 

en ondergebracht in het stelsel van gelijkmatige administratie

ve indeling, dat voor heel Java gold. De aanvankelijk gematigde 

opstelling tegenover de vorsten moest Raffles opgeven toen 

bleek dat hij zijn politiek op die wijze niet kon uitvoeren. 

M.L. van Deventer ziet die gematigde benadering als uitdruk

king van Raffles' "volslagen onbekendheid met het karakter der 

Javaansche Hoven". (Volgens Hall was sultan Sepuh van Djocjakar 

"foolish enough" om te denken dat de milde behandeling een teke 

van zwakte was.) Raffles geeft er overigens blijk van heel wel 

te weten dat "ever since the first arrival of Europeans, they 

[ = de Javanen 1 have neglected no opportunity of attempting 
86 

to regain their independence" . Zijn aanpak kan dan ook worden 

gezien als gemotiveerd door berekende politiek, die weliswaar 

niet succesvol w a s . De "volslagen onbekendheid" lijkt wat over

dreven, te meer daar Raffles zich liet adviseren door ervaren 

ambtenaren als Muntinghe. De toegenomen invloed van het gou

vernement in de Vorstenlanden manifesteerde zich in de zeggen

schap die de Europese overheid had bij de benoeming van een rij 

bestuurder. Bij de vors ten-instel1 ing op Java was er namelijk 

een dissociatie tussen ceremoniële en bestuurlijke functies: de 

laatste delegeerde de vorst aan de rijksbestuurder (of -bestier 
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d e r ) . Door deze functionaris in haar macht te krijgen trachtte 

het gouvernement het bestuur in het vorstenrijk te beheersen. 

Raffles meende uit onderzoekingen te kunnen vaststellen 

dat de Javanen volgens "aloud gebruik" zelf hun dorpshoofden 

kozen, een mening die volgens Adam tot in de tweede helft der 
8 7 

negentiende eeuw door de regering is gehandhaafd . Het betrof 

echter geen vrije verkiezingen in Europese zin en Raffles gene-

fi R 
raliseerde zijn bevindingen teveel . Het idee van de vrije ver

kiezing sprak Raffles aan omdat hij erin een waarborg tegen on

derdrukking van de bevolking zag: een dorpshoofd dat zich mis

droeg zou immers niet herkozen worden. Het belang van het dorps-

bestuur wordt onderstreept door Muntinghe: "Het aloude Dorps-

bestuur is derhalven de eerste en ware Schakel, waardoor zich het 

Europeesch gezag, kan en behoort te brengen, in aanraking met de 

gantsche Massa der Indische bevolking. Die aan de Asiatische be

volking haar Dorps Bestuur verzekerd, is hunne vriend en gunste-

89 
ling" . Volgens Raffles' Regulation for the more effectual 

administration of justive (art. 7 ) , kon de Resident wel bemoeie

nis hebben met de feitelijke aanstelling van het "vrij gekozen" 

hoofd. Het dorpsstelsel werd gehandhaafd door de Commissarissen-

Generaal, waardoor het werd opgenomen inde Nederlandse koloniale 

politiek: "Zoo is dan ... aan het dorp een autonomie verleend, 

die van geheel ander karakter is dan die het vanouds kende en, 

die in haar wijze van toepassing, aan de bevolking vreemd was". 

Het is interessant dat verkiezing in Europese zin op den duur 

bij de bevolking wel een "zekere populariteit" heeft gekregen' 

De mogelijkheid voor het Europese bestuur om zich met de dorps

hoofdverkiezing te bemoeien, werd een van de factoren in het 
91 

proces van aantasting der dorpsautonomie . 

,90 

5. Rechtspraak en binnenlands bestuur: Resident's Court. 

Resident als Magistraat. 

Dat de rechtspraak nauw verbonden was met het bestuur blijkt 

uit de al eerder genoemde Regulation vanii februari 1814, die 

tevens een verordening op het binnenlands bestuur was. Al ббг 
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die datum (in 181L) had Raffles hervormingen in de jurisdictie 

aangebracht. Daendels' rechtbanken van ommegang werden toen als 

Courts of Circuit voor het gehele gouvernementsgebied ingesteld 

en zij namen een groot deel van de zaken over, die voorheen door 
92 

de landgerechten werden behandeld . Blijvende betekenis verkreeg 

de Regulation van 11 februari 1814, die de jurisdictie van de 
9 3 landgerechten - nu Resident's Court geheten - weer uitbreidde . 

De Resident sprak alleen recht en de Inlandse leden kregen slechts 

adviserende stem: "The Resident or his assistant shall sit in it 

as sole judge or magistrate", zo luidt het in artikel 90. Ten 

minste twee maal per week moest zitting worden gehouden "for the 

purpose of hearing complaints of every description that may be 

brought before it, of examining into all offences reported to 

have been committed, and trying all causes, whether civil or 

criminal, that occur in the Residency; with the exception only 

of those that w i l l , in a subsequent section, be pointed out, as 

belonging to another and higher authority, the Court of Circuit" 

(art. 9 1 ) . Dit betekende een zware taak voor de residenten. Ik 

wees al op de risico's die een aanklager liep; in zijn Regulation 

schenkt Raffles daar ook aandacht aan: "But as, in the ordinary 

course, the officers or servants of government, or others, may, 

from interested, partial, or resentful motives, find means to 

debar approach to the Resident in his house, he shall cause a 

box to be placed at the door of the court, into which petitions 

may be dropped; of this he shall himself keep the key, and, on 

going into court, open it with his own hand, and have the contents 

read to him. He shall, at the same time, in the open space before 

the court, invite the giving in to him any complaints from persons 

who may consider themselves as aggrieved" (art. 1 3 4 ) . 

Furnivall wijst op het grote verschil tussen Raffles' rege

lingen en die van de Commissarissen-Generaal wat de functie van 

de resident betreft:"To Raffles, the pivot of administration 

was primarily, as in British India, the Magistrate and Collector; 

he empowered the Resident, sitting alone, to try all cases not 

punishable with death ...". De resident moest zorgen voor "law 

and order"; onder die condities zouden de mensen zelf voor hun 

belangen kunnen opkomen. De Nederlandse politiek was meer ge-
94 richt op vaderlijke zorg in een sfeer van "rust en orde" 
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Raffles behandelde de reorganisatie van de jurisdictie over 

de Inlanders slechts voorlopig "omdat men besloten had, volledige 

kennis omtrent de zeden, gewoonten en instellingen onzer inland-

sche onderdanen te verwerven, alvorens een algemeen wetboek voor 

het inwendige beheer van het land zamen te stellen... Omtrent 

het beginsel, dat mij essentieel tot leiddraad zou verstrekken, 

bestond echter geen twijfel. Het is onnoodig uit te weiden over 

het onstaatkundige, ongepaste, of billijke, dat gelegen zou zijn, 

in het onderwerpen der inboorlingen van Java, aan eenige andere 

wetten, dan die van hunnen ouden regeringsvorm en gevestigde 

godsdienst". Nader onderzoek werd aan de residenten opgedragen 

6. Besluit. Het PreangersteIsel. 

In % 2 werd enigzins uitvoerig ingegaan op de betekenis van 

Raffles' bestuur, omdat die door het grote verschil tussen regel 

en practijk moeilijk te bepalen is. Hier wil ik nog tot slot 

één omstreden kwestie aanstippen: de handhaving van het Preanger-

stelsel. Raffles zou volgens Furnivall het Preangerstelsel met 

opzet onaangeroerd hebben gelaten . De Klein meent daarentegen 

dat het ware motief onbekend is gebleven; de reden die Raffles 

zelf opgaf voor de handhaving van het dwangsysteem in de Pre

ander (de bevolking zou er aan gewend z i j n ) , acht hij niet over

tuigend. Uit zijn "The History of Java" blijkt dat Raffles nog 

na zijn bestuursperiode van mening was dat de Soendanezen aan de 

dwangcultuur gewend waren. Toch was het zijn plan om het liberale 

stelsel ook in de Soendalanden in te voeren. "The Súndas living in 

an inland and mountainous country, and having been long accustomed 

to the hardship of the coffee culture, are less sensible of its 

pressure than the rest of their countrymen: time and habit have 

reconciled them to what was at first revolting, and what must 

always be considered as unjust; their modes of life, their arts, 

their domestic economy, and other social habits, have all 

adapted themselves to a species of labour, which was first 

forced upon them, and a state of servitude, which the philosopher 

would lament as a degradation, is scarcely felt to be a grievance 

by them". Over de wijzigingen die tijdens zijn bestuur in de 
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Soendalanden zijn doorgevoerd schrijft Raffles: "... the free 

cultivation of coffee, in common with that of other articles, 

was permitted to the inhabitants of Bantam, Chéri bon, ... and at 

the time when the island was again ceded to the Dutch, 

arrangements were in progress for extending the same provision 
Q 7 

throughout the Súnda districts ..." (=Priangan) . Over de ef

fecten van het liberale stelsel was Raffles optimistisch, zowel 
wat de voortzetting van de cultuur betreft als over de ορ

ά o 
brengst . Hij beschouwde daarbij de ervaring die de bevolking 

opdeed en de bemoeienis van Europese ambtenaren: "A considerable 

portion of the peasantry, as already observed, have long been 

accustomed to the cultivation, and it is owing to their skill 

and experience, as much as to any direct superintendence or 

interference of the European officers (who generally derive 

their information from the native chiefs, and have little more 

to do, than occasionally to ride through the garden with a 

pompous suite, keep the accounts, and examine the coffee as it 

is rece i v e d ) , that the coffee has so long been furnished for 

the European market „99 Dat Raffles aarzelde om het nieuwe 

systeem in de Preanger in te voeren, schrijft Bastin toe aan 

een complex van factoren 

Tot nu toe is uitsluitend aandacht besteed aan de ontwik

kelingen op Java. Ten tijde van het Britse bestuur waren, evenals 

onder Daendels, de gebeurtenissen op de buitengewesten onder

geschikt aan die op Java. Na de teruggave van de kolonie komt 

daarin enige verandering. 
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Hoofdstuk VI 

HERSTEL VAN HET NEDERLANDS BEHEER: DE OVERNAME VAN DE KOLONIE, 

1. Inleiding. 

Het tijdvak 1816-1830 zou ik willen kenmerken als een perio

de van zoeken en ontnuchtering: zoeken naar een adequate effec

tuering van de nieuwe ideeën over het koloniaal beheer die in 

Europa en in Indie waren ontwikkeld en waarbij wegen werden be

wandeld, die voor deze tijd onrealistisch waren. Een correctie 

kon dan ook niet uitblijven. Aan hooggestemde idealen werd een 

eind gemaakt, hetgeen voor veel mensen hard aankwam. Met de 

term "ontnuchtering" heb ik het emotionele moment dat daarmee 

verbonden was, willen uitdrukken. Het klinkt door in met name 

de bittere toon van de discussies rond de juistheid van de beleids

maatregelen van Van der Capellen (1816-1825). 

In dit hoofdstuk zal ik hierop een toelichting geven en 

tevens de belangrijkste problemen bespreken, waarvoor de Neder

landers zich geplaatst zagen toen zij de kolonie van de Engelsen 

overnamen. 

De Conventie van Londen, 1814. De Commissarissen-Generaal. 

In 1814 was bij de Conventie van Londen op politieke gronden 

bepaald dat de meeste Britse bezittingen in de Archipel aan Ne

derland zouden worden overgedragen. Willem I stelde daarop in 

1815 een regeringsreglement (Rr.) vast, waarin de invloed van 

Dirk Hogendorp zich deed gelden en dat door Stapel op grond 

van de artikelen 37, 38 en 50 "verlicht" wordt genoemd . De bron

nen waarover men in Nederland met betrekking tot de situatie in 

Indie beschikte, waren echter onvoldoende. Mede op grond hier-
2 

van bleek het Rr. 1815 inadequaat en trad het nimmer in werking . 

De communicatie tussen Europa en de kolonie was uiterst gebrek

kig vanwege de recente oorlogstoestand en de primitieve tech

nische middelen (door de oorlog had men b.v. diverse schepen van 
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ongeschikt hout gemaakt en in de volgende jaren zijn er daarvan 

een aantal v e r g a a n ) . Slechte verbindingen vertraagden de invoering 

van verbeteringen na het herstel van de vrede. Geruime tijd na de 

besluiten van de Londense conventie was men in Indie daarvan nog 

niet of onvoldoende op de hoogte. De onzorgvuldige formulering 

van enkele van die besluiten maakte de onduidelijkheid bij de 

bestuursoverdracht compleet . 

Ter overname van het bestuur werden drie Commissarissen-

Generaal uitgezonden: C.Th. Elout, G.A.G.P. Baron van der Ca-

pellen en A.A. Buyskes. Na beëindiging van hun taak zou Van der 

Capellen als Gouverneur-Generaal achterblijven. Om de betekenis 

van elk van deze heren te achterhalen is het van belang te weten 

dat het gezelschap heterogeen w a s . Elout en Van der Capellen 

bleven "totoks", Buyskes was een "oudgast". Wanneer we Van der 

Capellen willen vergelijken met Raffles, wiens werk hij zou voort

zetten, dan lijkt het mij van belang hiermee rekening te houden. 

Waar Raffles zich ijverig toelegde op de talenstudie en de motor 

was achter het onderzoek van de Javaanse cultuur, steekt Van der 

Capellen wat mager af, bijvoorbeeld wanneer hij in een brief van 

20 maart 1820 Baud vraagt zijn oordeel te geven over een "proef

stuk" van Roorda van Eysinga (die zich in de drie maanden dat hij 

in Indie w a s , in het Maleis geoefend had en nu "bij het civiele" 

geplaatst wilde w o r d e n ) , omdat, zo schrijft Van der Capellen, hij 

tot zijn leedwezen "niet beter over het Maleisch geschrift dan 
4 

een blinde over de kleuren kan oordelen" . Dat wil niet zeggen dat 
er onder Van der Capellens bewind geen belangrijk onderzoek werd 

verricht; namen van medewerkers als Reinwardt, Küh en Van Has

selt, hebben in de geschiedenis van de wetenschap in Indie een 

zeer goede klank . Maar wel heeft het onderzoek in deze periode 

een ander karakter en is het anders gericht. Werken als die van 

Raffles en Crawfurd zouden eerst veel later worden geëvenaard. 

In de tijd dat Van der Capellen G.G. was, verscheen in Neder

land een vertaling van Crawfurd's "History of the Indian Archi

pelago" door een verklaard tegenstander van Van der Capellen: 

P. de Haan. Hij voorzag het werk van een voorwoord, waaruit 

Van der Capellens adept Olivier naar het schijnt argeloos citeert, 

overigens zonder bronvermelding . Het "statistisch" onderzoek 
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betreffende land en volk werd door Van der Capellen bevorderd 

door zijn besluit over de Residentievers 1 agen (14 november 1823) . 

Deze verslagen bieden jaren later nog stof voor diverse tijd

schriftenartikel en , maar tot integraties van materiaal als Raffles' 

"Substance of a Minute" of tot compilaties als de "History of Java" 

en het genoemde werk van Crawfurd komt het niet . En dat terwijl 

juist voorzetting van deze arbeid na 1816 zo belangrijk was omdat 

er nog allerminst overeenstemming was verkregen over de vermogens 

en denkwijze van de Javaanse bevolking. Waar deze een plaats in

namen in theoretische discussies rond politiek belangrijke vraag

stukken gold onverminderd de redeneertrant die Van den Bosch 

kernachtig typeerde in de formulering waarmee dit tweede gedeel-
q 

te werd geopend . 

Elout was jurist, maar voor het adatrecht is zijn houding 

volgens Van Vollenhoven "teleurstel 1 end",hij "lijkt van adatrecht 

afkeerig" en is "voorlooper van die latere 'vrijzinnigheid', die 

van het oostersche weinig zou willen weten" . Hij moest wel in 

conflict komen met Van der Capellen, die het belang van de In

lander niet aan Europese belangen wenste op te offeren, getuige 

zijn woorden, aan Elout gericht: "De ontwikkeling der zaak zal 

U.E. overtuigen dat hetgeen op eenen afstand van meer dan 3000 

mijlen, in sommige zaken, voor liberaal gehouden wordt, in de 

toepassing hier ter plaatse, hoogst i 11 i beraal zoude worden" 

Nadat zijn commissariaat was volbracht werd Elout minister van 
12 

koloniën , maar Van der Capellen kon zijn zelfstandigheid be
waren omdat hij zich de plaatsvervanger van de koning achtte 

13 en geen bemoeienis van de minister accepteerde 

Buyskes oefende vooral de eerste tijd een overwegende in

vloed uit op de plaatsing van de ambtenaren. Van de Graaff, later 

een van Van der Capellens belangrijkste m e d e w e r k e r s , liet zich 

daar afkeurend over uit, omdat Buyskes bij het aanbevelen van 

ambtenaren de marine teveel zou hebben voorgetrokken. Van der 

Kemp relativeert de kritiek van Van de Graaff in zijn publi

catie van diens brieven en wijst erop, dat het beleid van Buys

kes een goede reden gehad kon hebben, daar "de zeeoff ici eren 

wellicht eenige Indische ervaring hadden opgedaan, en bovendien niet 
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zonder kennis en beschaving waren", iets wat beslist niet van 

alle nieuwe ambtenaren gezegd kon worden ! Voor Van de Graaff 

was Buyskes alleen al onsympathiek omdat hij "oudgast" was 14 

De Commissarissen-Generaal kwamen op Java aan vergezeld van 

een troepenmacht en een "stoet" ambtenaren. Die laatste waren 

doorgaans mensen die moesten bijdragen tot de opbouw van het 

bestuursapparaat, maar die daar niet op waren voorbereid. Hen 

wachtte in Indie een moeilijk leven, dat al direct na aankomst 

op Java begon omdat door vertragingen in de bestuursoverdracht 
15 plaatsing (en de daarbij horende salariëring) uitbleef 

3.1 De situatie in de kolonie: onzekerheid over de reactie 

van de hoofden op de aantasting van hun positie. 

De toestand die de CCGG in de kolonie aantroffen was bijzon

der ongunstig. De voortdurende aantasting van de positie der In

heemse hoofden had bij hen dat gevoel van grote onzekerheid ver

oorzaakt, waar Muntinghe zo voor had gewaarschuwd. Van wat er in 

de bevolking omging, wist men in die tijd nagenoeg niets en men 

overschatte de Europese macht over vorst en volk. 

In het verslag van de provisioneel resident Van Haak en 

assistent-resident Lippe over de Britse administratie te Soera-

karta (16 dec. 1816) heet het dat de soesoehoenan "in het bestier 

zijner landen geparalyseerd" was en dat de resident de situatie 

er onder controle had: de regenten zijn van hem afhankelijk, po

litie en justitie worden door hem geadministreerd en waar voor het 

gouvernement nadelige ontwikkelingen kunnen optreden, heeft hij 

de macht om voor de belangen van het gouvernement te waken. Dit 

alles door een tractaat dat de Britten in 1812 sloten. In het

zelfde verslag wordt het practisch belang van die overeenkomst 

echter sterk gerelativeerd: "zo zal het egter altijd een moei

lijke zaak blijven het oogmerk dat daarmede bedoeld word in des-

zelf geheele uitgebreidheid te bereiken, omdat alle de ambte

naren in de gehele étendue van het Rijk, welke de Resident moe

ten seconderen en tot het oogmerk contribueren Javanen zijn welke 

over het geheel genomen wel hunnen eigen vorst en natie doch niet 
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het gouvernement toegedaan zijn..." . Door een gebrekkig inzicht 

in het functioneren van de andere samenleving, kunnen er theorie-

en ontstaan over de middelen om het gezag af te dwingen, die ge

makkelijk "de snaaren der magt ... overspannen" . In het voor

noemde verslag van Lippe en Van Haak wordt geconcludeerd "... dat 

het dus alleen door vrees en ontzach is dat zij kunnen worden ge

noodzaakt om conform des geest van het residentie-bestuur mede 

te werken, dat om den Resident in staat te stellen ontzag en vrees, 

de enige middelen van bedwang te kunnen in boezemen aan hem een 

ongekreukt aanzien en een onbepaalde en onverdeelde autoriteit 

in alle departementen van den dienst in zijn ressort moeten wor

den toegekend ...". Het is deze neiging tot autocratie die het 

gouvernement tot "speelbal van de residenten" maakte, zoals Engel-
1 Q 

hard eens klaagde :niet alleen kregen de opeenvolgende residen

ten er een handje van het werk van hun voorgangers af te breken 

(de indruk van wispelturigheid die daardoor werd gewekt wisten 

Inheemse functionarissen handig te b e n u t t e n ) , maar ongecoördi

neerd en eigenmachtig ingrijpen in Inlandse aangelegenheden stel

de het gouvernement daarnaast niet zelden voor moeilijke poli

tieke problemen. Dat gebrek aan kennis van de Javaanse samen

leving leidde tot tegenstrijdige inzichten, zowel bij het plaat-
19 selijk bestuur als bij de beleidvoerders 

3.2 Europese gemeenschap op Java: baren en oudgasten. De "be

schavende" invloed van de Europeanen. 

Ook viel het de nieuw gekomenen niet gemakkelijk greep te 

krijgen op de Europese gemeenschap op Java. Door wisselvallige 

politieke omstandigheden in het recente verleden en het sociaal 

isolement was er een samenleving ontstaan, die op de baren de 

indruk van een vrijgevochten bende moest maken. Men was in Ne

derland al wat op de hoogte van de "gevaren", waaraan Europeanen 

in Indie bloot stonden. Hoe men die zag moge blijken uit een 

boeiend schriftuur van D.F. van Alphen (10 januari 1 8 1 5 ) : "Iets 

over de beschaving en uitbreiding van godsdienst kennis en mo

ral i tei t op Java", waarin hij schrijft: "De Europeër, die in 

Christenlanden leeft, blijft altijd onder den invloed van den 
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leer, welke op reinheid gegrond zijnde, elk één, den zedeloosten 

zelfs binnen eenigen band houdt, welke nooit strafloos kan ver

broken worden, doch, onder Indiaansche Volken levende, verliest 

hij die band, waarvan het gevolg is, dat hij in stede van de 

Indianen tot zich te verheffen, langzamerhand zich zelven verlaagt 

tot hun alleen dierlijk bestaan ...". Hoe diep de Europeanen in 

Indie gezonken zijn illustreert Van Alphen door op te merken, 

dat het huwelijk, "de heiligste band der M a a t s c h a p p i j " er het 

minste bindt; de kinderen kan men niet opvoeden: men moet ze 

óf van zich verwijderen, öf aan slaven overlaten. Er zijn veel 

onechte kinderen van Europese vaders en Inlandse m o e d e r s , die 

"ofschoon Christenen", meestal de moeders volgen "en in 't wilde 

dwalen „20 

De oudgasten zagen dat alles wat pragmatischer. Zij moesten 

zich wel aanpassen aan de omstandigheden van het Indische leven, 

waardoor de scherpe principiële kantjes snel werden afgerond. 

Van Alphen meent dat zij geen "vooroordeel omtrent het verschil 

der kleur - nog in de samenleving nog in huwelijk nog in be

volking" kennen. Naarmate de nieuwkomers wat langer op Indische 

bodem verbleven kregen zij ook oog voor de practische aspecten 

van het leven in de kolonie. Scherpe kritiek op verinlandsen kon 

gevolgd worden door een even felle aanval op discriminatie en 

een betoog over de voordelen van een Inlandse "huishoudster" 

(njai) voor de aankomend ambtenaar (hij leerde dan zijn talen 

beter en sneller dan wanneer hij met een Europese vrouw uitkwam) 

kon samengaan met uitdrukkingen van de grootste minachting voor 

"liplappen". Het is interessant dit eens te volgen aan de hand van 

Johannes Olivier, die enige tijd s e c r e t a r i s t e Palembang was en 

die veel over Indie schreef om jonge ambtenaren voor te lichten 

en omdat hij vond dat er weinig bekend was in Nederland over de 
21 levenswijze van Europeanen en Inlanders 

Ter vergelijking met Van Alphen: in zijn"Land- en Zeetogten" 

citeert Olivier met veel instemming John Malcolm, die van mening 

is dat men jonge lieden het best op jeugdige leeftijd naar In

die kan sturen in plaats van te wachten tot hun karakter en "hunne 
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grondbeginselen" vaster en meer ontwikkeld zijn: "de ondervinding 

bewijst ... dat in het algemeen de zeden der jongelingen in den 

ouderdom van 17, 18 tot de 22 en meer jaren, ligter bedorven dan 

verbeterd worden; vooral wanneer zij door meer uitlokkingen en 

g e m e t i n g e n omringd zijn, hetwelk buiten kijf in het moederland 

meer dan in de k o l o m e n plaatsvindt, en des te verderfelijker 

is, wanneer de ouders met het denkbeeld,dat zij van hunne lieve

lingen eerlang, welligt voor altijd, zullen scheiden, meer toe

gevend dan voorheen zijn geworden. In Indië ontbreekt het den 

jongeling zelfs bij de bestaande inrigtingen geenszins aan be

weegredenen, aansporingen en voorbeelden, welke zijn karakter 

ontwikkelen, en hem tot een werkzaam nuttig en onbaatzuchtig 

ambtenaar kunnen vormen, wanneer zijn karakter in het moeder-
,-_ _ 

land nog m et bedorven is geworden" 

Ik wil Olivier wat uitvoerig over de Europese samenleving 

op Java aan het woord laten, omdat hij en zijn geestverwanten 

zich sterk afzetten tegen de (vaak veel ervarener) "oudgasten"; 

m e t alleen zakelijk, maar ook op het persoonlijke vlak, waar

door hun beleid een ervaringsbasis miste en het optreden tegen

over die "oudgasten" soms unfair was. 

In zijn " A a n t e e k e m n g e n gehouden op eene reize in Oost-

Indië en gedurende een veeljarig verblijf in onderscheidene 

Nederlandsche Etablissementen aldaar" beschrijft Olivier uit

voerig de carrière van Oost-Indisch ambtenaar: "Het is in 

Indie een stelregel, dat het beter is stil te staan dan te wan

delen, beter te zitten dan te staan, beter te liggen dan te zit

ten, en beter te slapen dan te waken. Zoodra een aanvangend amb

tenaar in Indie de eerste moeijelijke baan doorworsteld heeft, en 

als kommies of eerste kommies, drie of vier honderd ropijen trak

tement per maand heeft, begint het klimaat op zijne ligchaamsge-

steldheid te werken, en maakt dat hij m e t meer te voet kan gaan, 

maar ten minste een rijpaard houden moet. De invloed van het kli

maat vermeerdert te gelijk met het traktement, want zoodra hij 

den post van secretaris eener residentie bekomt, zou het paard

rijden hem weldra eene leverziekte berokkenen, en schaft hij zich 

wijsselijk eene bendi aan". Stijgt hij nog verder, dan houdt hij 
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siavenmeisjes, "een paar met breede schouderbanden en zilveren 

platen versierde oppassers [ dat zijn door het gouvernement be

zoldigde justi tiedienaren, die dus niet ter persoonlijke decora

tie zouden mogen dienen ] vertreden de plaats van lakkeijen achter 

zijn rijdtuig, en hij moet altijd door eenen trawant met een' 

paijong gevolgd worden ... Hij zit niet anders dan met de voeten 

op den rand van de tafel in zijnen armstoel uitgestrekt; hij 

vertoeft niet langer dan een paar uren op zijn bureau, en voert 

aldaar weinig of niets uit, want in Indie houdt men zich vooral 

aan den regel, dat naarmate de traktementen toenemen, de lust en 

werkzaamheid moeten verminderen. Tot noodhulp echter heeft men 

in Indie een legioen VÏII zoogenaamde liplappen". De bureaus 

"zijn ook altijd Joi, liets uitrichtende, maar goede traktemen

ten trekkende liplappen overstroomd, gelijk Egypte door sprink

hanen". 

Olivier deelt dan de Europese bevolking van Indie in twee 

klassen in: de gouvernementsdienaren, waaronder de civiele 

ambtenaren, en de particulieren. Die laatsten leven minder "oost-

indisch" en schijnen minder door verveling gekweld dan de ambte

naren die een levensstijl, de Compagniesdienaren eigen, ten toon 

spreiden: getekend door "zuipen en zwelgen". Voor de sobere Van 

der Capellen en de zijnen was een dergelijke weelderige levens

stijl natuurlijk een voortdurende aanstoot; hij bracht ze tijdens 

zijn ambtsperiode volgens Olivier terug tot "ingetogenheid, ma

tigheid en stipte welvoeglijkheid", maar deze is realistisch 

genoeg om op te merken dat de "orgies" nu voortaan in het geheim 

werden gehouden. Beschaving in de vorm van letteren, kunsten en 

wetenschappen is niet in tel in de samenleving die Olivier ons 

schildert: dat zijn slechts "viezevazen". Ambtenaren die pas 

beginnen, werken om vooruit te komen, maar niets is "baarscher" 

dan zo'n carrière-aanpak: "Het is ten minste noch gemakkelijk, 

noch van spoedig effect". "In Indie moet men gezelschappen, maar 

geene bureaux bezoeken ...". Men moet duidelijk weten te maken 

dat "men niet gekomen is om muskieten, maar om Spaansche matten 

te vangen". Huwelijkskeuze, de relatie tussen echtgenoot en echt

genote, ze krijgen er bij Olivier allemaal van langs als middelen 

om vooruit te komen en de zinnelijkheid te bevorderen. Tal van 
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elementen uit de maatschappij die Olivier beschrijft, kenmerk

ten ook de Europese groepen in andere koloniën. Van Lier ver

meldt over Suriname veel overeenkomstige trekken: gebrek aan 

traditie, de animus revertendi , concubinaat, gebrek aan gebon

denheid aan religie en wet (wat de geringe religiositeit betreft: 

de meeste civiele ambtenaren waren vrijmetselaar en Van Weideren 

Rengers vroeg zich zelfs af of de factor dat Du Bus de Gisignies 

katholiek was, van invloed was op zijn - slechte - relatie met 
23 

de a m b t e n a r e n ) , coterievorming etc. . Het zou dus onraadzaam zijn 

om Oliviers schetsen als alleen een karikatuur te beschouwen, 

waartoe de formulering soms wel doet neigen. Zelf noemt Olivier 

nog een aantal oorzaken van de "oostindisehe" levensstijl op die 

het vermelden waard zijn. De hitte, waarover in Nederland de 

wildste verhalen de ronde deden (Olivier bestrijdt die in verschil-. 

lende p u b l i c a t i e s ) , valt volgens hem wel mee. Het vermoeiendst 

is het ontbreken der seizoenen, waardoor de mensen een "doode-

lijk vervelenden eentoonigheid" wordt opgedrukt en die leidt tot 

veel zelfmoorden, krankzinnigheid en dronkenschap. Ook wordt die 

verveling nog versterkt door de altijd durende gelijkheid van 

dag en nacht. (Olivier leefde in een tijd dat discussies over de 

leefbaarheid van de tropen,voor Europeanen volop interesse kre

gen; de vraag of Europeanen zich daar zonder ernstige degenera

tie konden voortplanten speelde een rol in de kolonisatietheo

rieën. Juist in Oliviers tijd was de gezaghebbende Von Hu.boldt 

door zijn onderzoek in Zuid-Amerika tot de conclusie gekomen dat 

vestiging in de tropen voor Europeanen niet schadelijk w a s . Naar 

aanleiding daarvan gaan in de beschouwingen langzamerhand sociale 

factoren van de kolonisatie een belangrijker plaats innemen, zo

als bijvoorbeeld bij de nog nader te bespreken opvattingen van 

Nahuys het geval was: hij pleitte voor een zorgvuldige sociale 

selectie van de uit te zenden k o l o n i s t e n ) . 

Voor het botte overheers ings- en uitbuitingssysteem dat men 

de oudgasten toedacht, wilde men een nieuwe koloniale relatie in 

de plaats stellen, waarbij de belangen van het moederland welis

waar buiten kijf stonden (M u n t i n g h e ) , maar ze mochten niet wor

den behartigd ten koste van de Inlander. Bescherming van de Ja

vaan wordt, zoals Schrieke het noemt "de leus van de dag", en 
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hij heeft daarin gelijk, wanneer hij doelt op het als om strijd 

aantonen van het betere lot dat de Inlander onder de Europeanen 

zou geni eten .waarvan de literatuur uit die dagen vervuld is. Maar 

hij kan met die formulering tekort doen aan de ernst, waarmee 

Van der Capellen en zijn medestanders uitdrukking gaven aan hun 

visie dat "laissez faire" ontoelaatbaar was 24 

Olivier meent dat de Nederlandse overmacht een zedelijke 

moet zijn. "Toevallige" factoren als gebrek aan eendracht tussen 

de Indonesische volken, "diepe onkunde van onze hulpmiddelen, eene 

ellendige krijgskunst en gebrekkig staatsbeleid" bij die volken, 

al deze omstandigheden die de vroegere Nederlandse macht schraag

den: ze verdwijnen nu snel. Daarom moeten "hoogachting en gene

genheid voor het Nederlandsch karakter de vroeger bestaan hebben-

de toevallige hulpmiddelen vervangen" . En die waardering zal 

slechts een helper, een beschermer ten deel vallen. 

Maar er moest niet slechts sprake zijn van een zedelijke 

superioriteit; daar moest ook iets mee gedaan worden. Het bescher

mingsideaal wordt gekoppeld aan een opvoedingsstreven; residen

ten moeten onderzoeken of de Inlander voor verbetering vatbaar 

is . De ervaren Nahuys meent ббк dat er geen reden is om de Ja

vaan ontwikkeling te onthouden (hij is het niet eens met de vi

sie dat "ontwikkelde inlanders" een dreiging voor de Nederlandse 

heerschappij vormen, zo ver is het nog lang n i e t ) , maar hij ziet 

de Europese zedelijke superioriteit als een meer passieve kracht: 

de Inlander zal zelf wel beseffen dat de Europese zeden, ondanks 

beperkingen, humaner zijn dan die van zijn vroegere heersers. 

Waar de nieuwe idealisten de Inlander ббк wensen te beschermen 

tegen bepaalde groepen Europeanen, accentueert Nahuys in zijn 

beschermingspoli tiek dat de Javaan wordt bevrijd van zijn mon

sterachtige vorsten. Zo schrijft hij ergens: "De goedhartige 

Philanthropist, die zich niet zelden door schoonschijnende theo-

riën en afgetrokkene bespiegelingen laat wegsiepen en verblin

den, moge zich bedroeven, dat zoo wel het Nederlandsche als 

Britsche bezit der overzeesche koloniën grootendeels op onregt, 

geweld of list is gebouwd geworden, en dat beider bestuur niet 

alle die kenmerken draagt van zoodanige beginselen van regtvaar-

162 



digheid, van billijkheid en milddadigheid, waarop beschaafde 

natiën in Europa met regt aanspraak maken: maar hij zal voor

zeker, wanneer hij met zijne menschlievendheid de gave van goed 

oordeel, van onderzoek en vergelijking paart, naar mate hij meer 

doordringt tot de kennis van het karakter der Inlanders, tot het 

verstand van hunne Regering, hunne gewoonten en denkbeelden, ge

troost worden door de overtuiging, dat de Indische natiën veel 

gelukkiger onder Europesche, dan onder eigene Regering leven..."27, 

Nahuys laat dan een overzicht volgen van de "hemel tergenden" 

Javaanse geschiedenis en komt tot de conclusie, dat het niet be

twijfeld kan worden "dat de komst van ons, Europeanen, in Indie, 

en onze verkregen invloed aldaar, in de hand der Voorzienigheid, 

doelmatige middelen geweest zijn, om aan ongelukkige, onbeschaaf

de volkeren de weldaad van verlichting en bescherming te doen 
28 genieten" 

Olivier is daarentegen gematigder in zijn uitspraken over 

het vorstenbestuur : "Met betrekking tot de willekeur der azia-

tische Vorsten moet men nog in het algemeen aanmerken, dat z i j , 

ofschoon werkelijk met onbepaald gezag bekleed, nogtans in hunne 

handelingen door aloude godsdienstige instellingen en voorvader

lijke volksgebruiken, aanmerkelijk beteugeld worden; vermits de 

Vorsten, zoo wel als alle overige klassen der inlandsche bevol

king, deze instellingen en gebruiken als heilig en onschendbaar 

achten. Van daar dat het bestuur dezer despoten wel vele afper

singen, heerediensten en andere drukkende lasten der bevolking 

toelaat, omdat dezen van ouds gebruikelijk zijn geweest; maar 
29 zich zeer zelden door barbaarsche dwingelandij schandmerkt" 

Bijzonder interessant is een opmerking van Olivier betreffende 

de leider van de Java-oorlog (1825-1830), die hij maakt na een 

bespreking van het gedrag van enkele hoofden, welke hem tot de 

conclusie brengt dat de Indische vorsten niet "persoonlijk en 

uit eigen aanleg en karakter wreede, onmenschelijke dwingelanden 

zijn, gelijk zij zoo dikwerf afgeschilderd worden. Zelfs DIPO 

NEG0R0 was op verre na zulk een monster niet, als de meeste be-

rigtgevers van hem hebben willen maken, en het is nu vrij algemeen 

bekend, dat voornamelijk de roekelooze onverstandige handelwijze 
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van een' onervaren Europeaan, het eergevoel van dien vorst (een 

gevoel hetwelk bij de Javanen van eiken stand heilig is) en ook 

zijn godsdienstig gevoel op eene betreurenswaardige wijze ge

griefd heeft" 3 0. 

Verderop zullen we de discussie over de beschavende invloed 

van de Europeaan nog even volgen, wanneer de vraag of die in

vloed nu vooral van gouvernementswege of van de kant van parti

culiere ondernemers verwacht moest worden, aan bod komt. Hier 

zou ik nog even willen ingaan op de argumenten die men gebruik

te om de resultaten van de verbeterde Europese invloed vast te 

stellen. Ook in die redeneringen zijn tal van meningsverschil

len en inconsistenties (soms binnen de geschriften van één au

teur) op te merken. 

Dat er volgens Olivier wel wat te verbeteren viel aan de 

morele invloed van de Europeanen op de Javanen, blijkt uit het 

contrast dat hij opmerkt tussen de bevolking uit de binnenlan

den en de "zedeloze" stads-Javanen. Wil men de Javaan van zijn 

goede zijde leren kennen, dan moet men zich verwijderen van 

"de bedorvene strandplaatsen". Voor Batavia geldt een afstand 

van zeker 10 palen "om den Inlander nog eenigermate in zijn oor

spronkelijk, onbedorven karakter te zien". Zijn de Inlanders 

in de steden doorgaans "schaamteloos, indringend, losbandig en 

onwellevend", op voldoende afstand van de stad "zal men zelden 

eenen Javaan ontmoeten, die niet op den weg stil houdt, om 

den voorbij rijdenden Europeaan beleefd te groeten. Javanen 

die te paard reizen, stijgen af, en houden den hoed ... in de 

31 

hand tot dat de Europeaan voorbij is" . In de latere lite

ratuur komt men steeds weer dit contrast tussen de rurale bevol

king en de stads-Javanen tegen. In al die beschouwingen wordt 

de "echte" Javaan herkend aan zijn on-Europese beleefdheid; 

tegenover de Europeaan zal hij, ook al is hij "meer ontwikkeld", 

altijd dezelfde eerbied ten toon spreiden, als tegenover zijn 

eigen "aartsvaderlijke" hoofden. De visie van deze schrijvers 

toont ons daarom méér dan de door hen bedoelde kritiek op de 

levenswijze van oudgasten en ruwe zeelieden. Ze toont ons in 

de kiem het argument dat de westerse geest het "monopolie van de 

Europeanen" was, om het met woorden van Wertheim te zeggen. 
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Wertheim wijst erop dat afkeer van urbanisatie van Javanen zelfs 

"experts" ertoe aanzette een eenzijdige interesse voor de idyl-

lische, rustieke Javaanse traditie te ontwikkelen . 

Maar keren we terug naar de ervaringen van de vroeg-negen-

tiende eeuwse auteurs. In een van zijn werken stelt Olivier de 

weldadige invloed van het gouvernement zelfs voor de Preanger 

vast. Omdat de hoofden daar een zekere mate van autonomie genoten, 

kon het bestuur er lange tijd niet veel uitrichten tegen kneve-

larij en onderdrukking ("ofschoon dezelve bij den eenvoudigen 

en geduldigen landman luttel opziens baarden", zo voegt hij er 

aan t o e ) . Maar de Nederlandse regering was er dan toch in geslaagd 

om een verlichte staatkunde te bevorderen "zonder daarbij in 

dwang en dweepzucht te vervallen". En het resultaat mocht er 

zijn: de Preangerman werd "gelukkig", zoals te lezen staat in de 

resi denti everslagen van R. van der Capellen (een broer van de 

G . G . ) . Hoe men dat kan vaststellen, geeft Olivier als volgt 

aan: "Men doorreize het binnenste gedeelte dezer landstreek, men 

sla den bewoner gade in deszelfs gelaatstrekken en bewegingen, 

die meestal de gesteldheid der ziel uitspreken, en men oordele 
33 daarna of hij met zijn lot te vreden i s " . Dat "gelukkig maken" 

moet natuurlijk worden gez-ien in het licht van het beeld dat men 

had over de behoeften van de Javaan. In zijn "Tafereel van Oost-

Indië voor jonge lieden van beiderlei kunne " (vierde druk in 

1844) schetst Olivier de matigheid van de Javanen: "Helder water 

is voor hen de heerlijkste wijn, honger de smakelijkste saus, en 

arbeid de geurigste kruiderij" . R. van der Capellen, die ver

hoging van de koffieproductie voor het gouvernement wist te com

bineren met het terugdringen van misstanden die rond koffie-

transport en herendiensten bestonden, wilde het bewijs leveren 

"dat de Javaan bij zijne geringe behoeften slegts geringe in

komsten benoodigd heeft en daarbij onder de beschermende en ver

zorgende hulp van het Gouvernement gelukki g kan leven, zonder 

dat hiertoe andere instellingen vereischt worden welke hem wei-

ligt bij het schenken eener denkbeeldige vrijheid van zijn rust, 

geluk en welvaart zoude beroven !" (een duidelijke verdediging 

van het Preangerstelsel , dat ook in de periode 1816 -1830 ge

handhaafd Ы e e f ) . 
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Een andere medestander van Van der Capellen, C.S.W. van 

Hogendorp, leidt uit het feit dat er vrijwel geen voldoening 

van landrente in producten bestond, af, dat het gouvernement 

"de nijverheid en den handelsgeest" bij de Javaan had weten op 

te wekken; het verband is voor hem "zonneklaar". In feite werden 

de Javanen veelal door de ambtenaren genoodzaakt om in geld te 

betalen, ondermeer omdat betaling in producten voor hen veel 
35 moeilijkheden gaf . Wanneer men nu de residentieverslagen leest, 

dan is het vaak moeilijk aan te nemen dat mensen als R. van der 

Capellen het werkelijk goed met de bevolking meenden. 

Als bijvoorbeeld bleek, dat hooggelegen gronden geschikt voor 

koff ieaanplantingen waren, dan móesten deze daar komen, ook al 

had de bevolking er grote weerzin tegen, al was het alleen al 

omdat zij het daar bar koud vond. De indruk wordt dan gewekt dat 

de tegenzin met enkele feesten en geschenken aan de hoofden was 

weggenomen. De Klein twijfelt aan de waarheid van wat C.S.W. 

van Hogendorp meedeelt over de uitstekende toestand van de Pre-

angerbevolking. En terecht. Wanneer men echter de verbeteringen 

beschouwt die zijn aangebracht in bijvoorbeeld de regeling van 

het koffietransport en de aflevering van het product in 's Lands 

koffiepakhuizen , dan kan men deze residenten enige zei fingenomen-

heid met hun beleid wel vergeven . Toch is het even wennen aan 

de redeneringen waarmee de rapporten uit die dagen volstaan en 

die er altijd op neer komen dat het mes aan twee kanten moet 

snijden: maatregelen ter bescherming van de rijstteelt (ter 

voorkoming van h o n g e r s n o o d ) , het tegengaan van de wachttijden 

voor de koff iepakhuizen (die niet zelden zo lang waren, dat de 

mensen uit gebrek aan voedsel hun karbouwen - vaak hun enige 

bezit - moesten a f s l a c h t e n ) , e.d.; altijd weer worden deze be

stuursdaden gemotiveerd in het belang van de groeiende koffie-

productie. Gaat men echter uit van het gezichtspunt van de genoem

de "humanitaire" residenten en van hun werksituatie, dan blijkt 

er weinig reden om aan hun integriteit en goede bedoelingen te 

twi jfel en. 

Een ander veelgebruikt argument ter staving van de beweerde 

gunstige invloed die de Europeanen op de Inheemse samenleving 
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had, was de bevolkingsgroei. Op dat punt waren de particuliere 

ondernemers in het voordeel: toename van de bevolking zou wijzen 

op verhoogde welvaart. En voor gebieden met onvrije cultuur, zo

als de Preanger waarover R. van der Capellen c.s. zo te spreken 

waren, gold die toename niet. P. de Haan meent dat daar "de toe

neming van de bevolking op de sterkste wijze wordt onderdrukt, 

en die voortgang gestuit, die anders, door het gelukkige climaat 
τ 7 

en de groeikracht van Java, verkregen zou moeten worden' . 

Het is wellicht interessant te wijzen op een soortgelijke 

demografische correlatie die Cornets de Groot in 1858 aan Bleeker 

ontleende, die een verband legde tussen de welvaart welke de 

Europese samenleving tijdens het bewind van Van der Capellen ken

de, een bloei die "sedert niet meer heeft bestaan", en het aan-
38 

tal huwelijken, dat in die periode het talrijkst was 

Tot slot zou ik nog één "bewijsgrond" voor de Europese be

schavingsinvloed willen vermelden: het verschil tussen de hoven 

van Soerakarta en Djocjakarta. Nahuys, die op dat terrein de on

betwiste deskundige w a s , nam aan het hof van de Soesoehoenan 

"een groot decorum" waar, terwijl aan het de Europeanen vijandi

ger gezinde Sultanshof "oude Javaansche onbeschaafdheid, onge

louterd door de minste Europesche beleefdheid en hoflijkheid, 

heerschte" en "eene ruwe lompheid aan de order van de dag was". 

"Zoodanige Javaansche onbeschoftheid zoude ik niet gaarne met 
39 den naam van decorum willen bestempelen ...", aldus Nahuys 

C.S.W. van Hogendorp geeft een algemene karakterschets van de 

Javaan, "nogtans vooraf aanmerkende, dat, hetgeen vooral de 

aanzienlijken dezer natie onderscheidt, een hoogere graad van 

beschaafdheid, kunde en wellevendheid is, welke zij aan hunne 
40 dagelijksche betrekkingen met Europeanen verschuldigd zijn" 

In het voorgaande heb ik getracht enkele gedachten aan te 

geven, die in de toenmalige Europese gemeenschap speelden en die 

achtergrond vormden van de gebeurtenissen welke later in dit 

geschrift besproken zullen worden. Vroegere geschiedschrijvers 

hebben de bestuursperiode van Van der Capellen wel gezien als 

de restauratie van de Compagniesbenadering. Veth meent zelfs 
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dat Van der Capellen als voorbereider van het cultuurstelsel be-
41 schouwd kan worden . Nu is het juist dat door de onhandigheid 

van Buyskes de oude Compagnies-families direct na 1816 wel wat 

van hun vroegere invloed konden hernemen, maar de militante 

nieuwe garde zorgde er wel voor dat hun glorietijd voorbij was. 

Het is eerder gerechtvaardigd om te zeggen dat de geest die Van 

der Capellen, Merkus, Meylan, Van de Graaff en Olivier uitdroe

gen, juist een ongunstig klimaat betekende voor de invoering 

van het Cuituurstelsel. Dat een C.S.W. van Hogendorp later aan 

dat stelsel meewerkte, of een Olivier het roemde, moet worden 

gezien in verband met de "milde" aanvangssfeer van het cultuur-
42 

stelsel . Terecht merkt Burger op dat het landelijk stelsel 

van Raffles, dat door Van der Capellen werd voortgezet, ruimte 

liet voor zedelijke idealen en humanitaire opvattingen, die een 

rol gingen spelen in het verzet tegen het cuituurstelsel. Ook 

de paternalistische beschermingspoli tiek was voor de ambtenaren 

geen goede voorbereiding op het doel waarvoor Van den Bosch hen 
43 wilde gebruiken . Uit het voorgaande moge blijken dat, hoewel 

bepaalde bestuursmaatregelen misschien ook in de geest van de 

Compagnie of het cuituurstelsel gepast kunnen hebben, het ide

aal van Van der Capellen en de zijnen werkelijk anders gericht 

was. Daarom ook lijkt het mij wat ongelukkig om, zoals Van Wei

deren Rengers deed, het verschil tussen Van der Capellen en zijn 

opvolger Du Bus terug te brengen tot een verfijning van het 

begrip "liberalisme". Moge dan Du Bus een eind gemaakt hebben aan 

wat Van der Capellen opbouwde, zijn betekenis heeft hij niet 

kunnen uitvagen: de menselijke idealen geven het begin van de 

negentiende eeuw een fris aanzien en blijven tot het gemoed spre

ken. Zij overstijgen de politieke en economische sfeer, waarin 
44 het begrip liberalisme een plaats heeft 

4. De bestuurlijke erfenis van Raffles. 

Waren de maatschappelijke problemen waarvoor de CCGG zich 

geplaatst zagen al niet gering, de bestuurlijke erfenis die 

Raffles hen naliet was evenmin benijdenswaardig. Daarbij kwam 

nog dat de Britten weinig aandacht besteedden aan de zorg voor 
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openbare werken, toen zij eenmaal beseften, dat hun dagen op Java 

geteld waren: houtbossen werden weer verwaarloosd, wegen niet 

meer bijgehouden, e t c . Veel bestuursambtenaren, voor wie deze 

zaken een belangrijk deel van hun werk vormden, klaagden dan ook 

over de vervallen staat van de kolonie bij de overname, hoewel 
45 de berichten soms wel wat gekleurd waren 

Volgens Ottow scheepte Raffles de CCGG op met een latent 

conflict tussen drie "stelsels"; een probleem waar zij niet 

uitkwamen en Van der Capellen alléén voor stelden: het "onzalige 

imbroglio van drie niet langer zónesgewijze gescheiden, onder

ling tegenstrijdige stelsels: landrente, koff iemonopoli e en 

particuliere landerijen ..." . De eerste twee vielen direct 

onder verantwoordelijkheid van het gouvernement en omdat ze te

gengesteld waren, konden opponenten van het overheidsbeleid 

wijzen op een inconsequentie die dat beleid alle aanspraak op 

geloofwaardigheid ontnam. Het verlichte en "liberale" Landelijk 

Stelsel was niet te verzoenen met het verouderde dwangsysteem 

van de Preanger, waarvan de CCGG overigens niet wisten wat het 
47 inhield . De particuliere ondernemers voelden zich bedreigd, 

omdat ze slechts konden gissen welke weg ingeslagen zou worden: 

de hen vijandige van het monopolie of de liberale richting van 

vrije grondverwerving door huur of koop. De CCGG werden benaderd 

met vele verzoeken om aanvragen voor landerijen, waarvan zij 
48 er slechts éën honoreerden . Intussen vonden de ondernemings-

lustigen een andere oplossing. Zij huurden gronden in de "zelf

standige" Vorstenlanden, met goedkeuring van het gewestelijk 

bestuur. In resident Nahuys hadden zij hun voorbeeld, want hoe

wel zijn functie handel drijven verbood (Reglement S.1819: 16, 

art. 4; Rr.1818, art. 1 1 5 ) , zag hij geen bezwaar om van de ge

bruikelijke huur van een klein stuk grond voor zelfvoorzienings

productie over te gaan op agrarisch ondernemerschap. 

Binnen het gouvernementsgebied was er bij de plaatselijke 

ambtenaren ook geen overeenstemming over de vraag welk systeem 

voor land en volk verkieslijk was: resident R. van der Capellen, 

die zoals we zagen het Preangerstelsel verdedigde, liet door 

zijn assistent resident M.H. Halewijn enkele "vrije" residenties 
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м' eh 

ìen 

lander te laten 

di e ζ' 

bij een regering die niet bereid is de ^^. -, _. ... 

"it brengt hem tot de vertwijfelde uitroep: .ими.;, ..
t
 , U . .

C
M . w* brengt hem tot de vertwijfelde uitroep: 

"Het gaat alle denkbeelden te boven, dat men hem, die zijn geld

vermogen, zijne kennis, en zijn werkzame vlijt aanbrengt, gelijk 

stelt met den inboorling, die niets meer dan een slaaf is, onder 

het Indische Bestuur, en dus op zich zelven, weinig of niet op

brengt ten nutte van den Staat" 
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5. Overname van de "onderhoorigheden": onderwevpingspotitiek. 

Grote problemen ontmoetten de CCGG bij de overname van de 

zogenaamde "onderhoorigheden": er rezen diplomatieke moeilijk

heden met de Engelsen op Sumatra en bovendien bleek de vestiging 

van het Nederlands gezag in de overgedragen gebieden verre van 

eenvoudig. In de hier besproken periode trachtte men de buiten

gewesten met meer vaart te onderwerpen dan wenselijk was, waar

door men zich menigmaal in een wespennest stak. Voor die poli

tiek, welke de mogelijkheden waarover men beschikte soms ver te 

boven ging, kunnen diverse verklaringen worden gegeven, die on

derling samenhangen. Allereerst is daar het gebrek aan kennis, 

waardoor men vaak niet wist waar men aan begon. Baud erkende 

in een nota van 6 september 1821 het belang van locale kennis. 

Hij schrijft over de "habituële vijandelijkheid" van de Boniërs, 

waar men nauwelijks tegen opgewassen was: "Het is eene algemeen 

bekende bijzonderheid van het inlandsch Charakter, om den staat 

van zaken die eenmaal plaats heeft, en waaraan men door een 

langdurig bestaan is gewoon geworden, gaarne te zien volhouden; 

het laten inwortelen van eenen toestand van verwijdering en 

inimiteit, is dus even nadelig in de gevolgen, als het perpe-

tuëren van eene eervole vrede wenschelijk is", aldus taxeert 

Baud het probleem van de Bonische onafhankelijksstrijd. Hoe het 

probleem Boni op te lossen, weet Baud niet. Militaire onder

werping mislukte, de taktiek van "verdeel en heers" vergt meer 

controle dan mogelijk is en het doen van concessies vindt Baud 

zeer bedenkelijk. Zijn conclusie is dat welke beslissing ook 

genomen wordt: er is een hoge mate van plaatselijke kennis 
.. 52 nodig 

Daarnaast - en niet vreemd aan het informatiegebrek - is er 

sprake van een onderschatting van de problematiek, zowel op re

geringsniveau als bij het lokale bestuur. Van der Kemp stelt 

dat "zoowel Elout ten aanzien van Palembang, als Van der Capel-

len met betrekking tot de Makkassaarsche en Javaansche vorsten-

landen, te zeer op die inlandsche machten neerzagen; zij en 
53 hunnen raadgevers droegen het hoofd te hoog" . Hoe weinig men 

op de buitenposten had in te brengen wordt duidelijk uit een 
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interessante brief van de provisioneel Resident van Sambas, J.C. 

Reynst, van 8 april 1820. Hij betuigt zich daarin tevreden over 

de rust die in zijn ressort heerst, daar het hem zeer zou ver

wonderen, "indien wij aan eenen ernstigen aanval genoegzaam 

weerstand boden". De vrees om bij een opstand het onderspit te 

delven, stelde eisen aan de diplomatieke opstelling, die door 

de sultan als teken van zwakte werd ervaren: "... het kan op 

den duur zoo niet blijven, want nu en dan moet ik reeds toege

vendheid gebruiken; deze toegevendheid is natuurlijk eene na-

deelige politiek; dezelve is in den aanvang als goedhartigheid 

aangezien; nu wordt gewis reeds verondersteld, dat het zwakheid 

is, spoedig zal men daarvan overtuigd zijn, en dan zal men mij 

laten toegeven ..." Reynst schreef de brief naar Batavia, omdat 

een broer van de sultan naar de hoofdstad ging en hij bang was 

dat deze daar de tevredenheid met het bestuur van Reynst zou 

overbrengen, waardoor de GG bewogen zou kunnen worden hem te 

Sambas te laten: "Het zwak bestuur, dat ik voer, bevalt waar

schijnlijk de ingezetenen ...", maar "het is niet uit achting, 

dat de ingezetenen mij misschien zullen willen houden, maar om

dat ik de menschen zoo wat laat doen, hetgeen dat zij zelven 

willen ..."54. 

Als derde reden voor de onderwerpingspolitiek zou ik wil

len opgeven de gebrekkige organisatie van het bestuursapparaat 

(vermenging van civiele en militaire functies) en het slechte 

personeel. De meer militair geïnteresseerde bestuurders lieten 

zich gemakkelijk verleiden tot interventie. Zat men eenmaal in 

dat moeras, dan was de weg terug moeilijk, getuige de bezwaren 

tegen de onthoudingspolitiek, welke minister Baud na 1841 voor

schreef voor Sumatra, en waarover Schadee zich in 1918 nog af-
55 

keurend uitliet . Eerst in 1871 komt onder invloed van de ont
dekking der Oembi1 i η-kolenvelden door De Greve ( 1 8 6 8 ) , de ont-

56 
houdingspoli tiek weer in discussie . Men moet dan een afvoerweg 

dwars door Sumatra trachten te ontdekken, wil men de kolen eco

nomisch verantwoord naar Singapore kunnen transporteren. 

Wanneer men de expeditieverslagen van Veth (1877-1879) en 

IJzerman (1891) leest, krijgt men een idee, hoe huiverig de 
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Indische regering nog in die dagen om politieke redenen tegen-
57 over het verlaten der onthoudingspolitiek stond 

Voor een regering die ver van de plaats van handeling ze

telde, was het zeer moeilijk het locale bestuursapparaat, dat 

tevens als voorlichtingsorgaan functioneerde, te beheersen. 

Onderlinge veten tussen bestuursambtenaren, ondeskundig en on

tactisch optreden, volslagen gebrek aan inzicht in de Inheemse 

politiek: het waren allemaal factoren die de situatie gemakke

lijk uit de hand konden laten lopen. Bekwame ambtenaren die 

de ongeschikte zouden kunnen vervangen waren er nagenoeg niet, 

zodat men node moest volstaan met de corrigerende werking van 

commissarissen, die op hun tochten niet meer dan een oppervlak

kige indruk van de problematiek konden krijgen en daardoor een 

niet al te gelukkig kompas voor de beleidskoers waren. Het 

spreekt vanzelf, dat de ongeschikte ambtenaren een gemakkelijke 

prooi voor de Inheemse politici waren. In dat politieke spel 

waren de Nederlanders verre hun minderen, zoals Muntinghe na 

een onderzoek op Borneo toegaf: hij stelde in 1821 vast, dat 

van de tractaten met de vorsten geen heil te verwachten was. 

In zijn rapport schrijft h i j : "Deze inlandsche vorsten kennen 

geen dankbaarheid ... Zij zien onze meerderheid in kennis, in 

den wapenhandel, in de kunst des oorlogs; zij erkennen hunne 

zwakheid, doch in die zwakheid voelen zij zich sterk in het wa

pen der zwakken: - zij vertrouwen op hunne list. Hoe vele trap

pen zij ook in kennis en beschaving beneden ons mogen staan, 

hebben zij echter de verwaandheid, zich in list en doorzigt boven 

ons verheven te achten. Zij kennen onze driften, onze zwakheden, 

- en spelen er mede; zij kennen onze eerzucht, onze begeerlijk

heden, - en wekken ze op. Maar de middelen om ze te voldoen ont

houden zij ons of ontwikkelen zij slechts ten halve. Zij weten 

dat wij ons in hun rijk vestigen met uitzigt om een nuttig ge

zag te oefenen en billijke voordeelen te behalen; maar in beide 

opzigten maken zij ons steeds de speelbal van hun eigen bedoe-

1 i ngen „58 

De laatste reden die ik hier voor de politiek ten aanzien 

van de buitenbezittingen zou willen noemen is de overspannen 
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verwachtingen die men ten aanzien van de buitengewesten had, zo

wel economische als ethische (verlossing van bevolkingen uit de 

greep van d e s p o t e n ) . De verovering van Palembang zag Van der 

Capellen als een der gelukkigste gebeurtenissen tijdens zijn be-
C Q 

stuur . In een brief van 4 juli 1831 aan Van den Bosch, geeft 

Baud een samenvatting van de politiek - "op hoop van goed succes", 

waarin ook de overspannen verwachtingen worden genoemd: "Men zou 

h i e r [ = de planloze p o l i t i e k ] nog kunnen bijvoegen, dat de geaard

heid van den lijdelijken resident, eenen beslissenden invloed 

oefende op het sistema dat men volgde; was hij traag of zag hij 

de zaak uit het ware oogpunt, dan werd er niet veel geld ver

spild; was hij oorlogzuchtig, dan werd er veroverd, was hij een 

plus mâcher (en dit waren onder den invloed van den Heer de 

Graaff de meesten) dan meende hij overal een Eldorado te zullen 
vinden en spaarde noch bloed noch geld om het te zoeken „60 
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Hoofdstuk VII 

HET BINNENLANDS BESTUUR TUSSEN 1816 EN 1826, 

Inleiding. 

In het vorige hoofdstuk heb ik getracht enig idee te geven 

van de problemen, die de herstellers van het Nederlandse gezag 

in Indie ontmoetten. Ook heb ik geprobeerd iets te laten proe

ven van de geest waarin belangrijke vertegenwoordigers van de 

nieuwe garde werkten. Zij kregen hun kans vooral nadat de Com

missie-Generaal was ontbonden en Van der Capellen achterbleef 

met een aantal vraagstukken, die door de Commissie niet tot 

een oplossing waren gebracht en die nu acuut werden. 

Om de betekenis van de periode 1816-1826 voor de ontwikke

ling van het binnenlands bestuur te bepalen, is het van belang 

om nader in te gaan op de voornaamste beslissingen van de CCGG, 

de bemanning van het ambtenarenapparaat, de verhouding tussen 

bestuursambtenaren en het opperbestuur - met name onder Van der 

Capellen - en de inzichten en theorieën, welke werden gehanteerd 

bij de bepaling en uitvoering van het beleid. Natuurlijk hangen 

deze onderwerpen nauw samen en zijn ze met nog veel andere te 

verbi nden. 

De bestuursoverdraoht: positie van de ambtenaren. 

Op 19 augustus 1816 vond de bestuursoverdracht plaats. 

Volgens de instructie van de CCGG (art. 4) moesten zij alle amb

tenaren gelasten om tot nader bevel hun functies te continueren. 

Op een enkeling na vertrokken uiteraard de Britten en hun plaatsen 

werden voorlopig ingenomen door Nederlandse ambtenaren, die tij

dens het tussenbewind hadden gediend. In de Almanak van 1817 staan 

alle residenten op 2 na vermeld als "fungerend resident". Spoe

dig werden echter de meesten definitief in hun ambt bevestigd, 

slechts enkelen werden overgeplaatst (2) of ontslagen ( 3 ) . Was 

daarmee in eerste instantie dp voortzetting van zaken gewaar-
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borgd, men kon zich daartoe niet beperken, want dat zou de con

tinuering van een chaos betekend hebben. De Britten hadden op 

papier het 1 andrente-systeem ingevoerd, maar we zagen al dat 

ondermeer door de gebrekkige administratie, de practische uitvoe

ring veel te wensen overliet. Een eerste onderzoek naar de wer

king van het 1andrentestelsel bracht de CCGG tot het inzicht 

dat zij het niet door een beter systeem konden vervangen. Zij 

besloten tot consolidatie onder invoering van verbeteringen. Het 

lag voor de hand dan ook voort te bouwen op het Britse bestuurs-

stelsel: de administratieve indeling van Java onderging in de 

komende jaren slechts geringe wijzigingen. De personeelsuitbrei

ding was vooral in de lagere rangen van betekenis. Toch zijn er 

enige aanwijzingen dat men nauwelijks een gericht idee had ten 

aanzien van de opzet van het bestuursapparaat, een euvel dat werd 

versterkt door het grote gebrek aan bekwaam personeel. Het Re

geringsreglement van 3 januari 1815 bevat slechts één artikel 

over het "politieke bestuur", zoals het binnenlands bestuur toen 

nog werd genoemd (art. 3 6 ) . Daarin werd gesteld dat het moest 

worden ingericht "op den meest eenvoudigen voet" en "zooveel de 

omstandigheden zullen toelaten" "in den geest" van dat Rr. Oran

je, die de beginselen van 1815 in samenhang met het Rr. van 1818 

analyseerde, plaatst daarnaast het 13 artikelen tellende hoofd

stuk "Van het binnenlandsche bestuur", dat in het door de CCGG 

samengestelde Rr. is opgenomen. Wat betreft de staatkundige be

tekenis van dat nieuwe hoofdstuk wil ik volstaan met een ver

wijzing naar Oranje , uit wiens beschouwing moet blijken dat ten 

aanzien van de functie van het binnenlands bestuur wel belang

rijke principes werden doorgevoerd. Zo moest elke reminiscentie 

aan de Compagnie wijken voor de "souvereini teit door den mo

dernen na-revolutionnairen staat": in navolging van Daendels 

werden gouverneurs en residenten vertegenwoordigers van de GG. 

Zij werden daarmee de hoogste ambtenaar in hun ressort, uitge

rust met voldoende macht om het geregeld beheer en de rust en 

orde in hun ressort te waarborgen. Ten aanzien van de praktische 

positie van de bestuurshoofden zou echter nog lange tijd meer 

onduidelijkheid blijven dan het Rr. en de daarmee verbonden 

instructie (besluit van 9 januari 1819 no. 3: S.1819: 16) doen 

vermoeden. 
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3.1 Geen wezenl-i¿ke verandering van de bestuurstaak. 

Allereerst valt op dat een grote zwakheid van de Britse be

stuursorganisatie, de onrealistisch omvangrijke taak van de resi

dent, onder het nieuwe bewind niet werd weggenomen. Dit manco 

aan het bestuursapparaat wordt niet alleen verklaard door te w i j 

zen op het grote gebrek aan geschikte personen. Zo legde de 

Landrenteverordening van 9 maart 1818 aan de residenten uitge

breide werkzaamheden op en in verband hiermee werd per 12 maart 

van dat zelfde jaar het personeel in veel residenties uitgebreid. 

Toch werd de taak welke de residenten was toegedacht daardoor 

niet realistischer: de verordening bepaalde namelijk dat zij 

in persoon en i η 1oco de aanslag van de landrente moesten regelen, 

De resident van Soerabaya, De Salis, achtte dat onmogelijk en de 

voormalig resident van dit gewest, Van Lawick van Pabst, die nu 

optrad als Inspecteur-Generaal over de Landelijke Inkomsten, 

steunde hem daarin en droeg ondergeschikte ambtenaren (die al 

door De Salis waren aangesteld) op om met de aanslag te begin

nen. De CCGG veroordeelden dit eigenmachtig optreden en bleven 

erbij dat de aanslag door de resident zelf gedaan moest worden, 

waardoor De Salis "in de uiterste verlegenheid" werd gebracht. 

Het idee van het opperbestuur was om alle bemoeienis van de 

regenten met de belastingopl^gging tegen te gaan, dit als on

derdeel van hun strijd tegen knevelarij en voor bescherming van 

de bevolking. De uitvoering van het ideaal werd echter gebrekkig 

geregeld, evenals dat het geval was met een ander aspect van 

dezelfde zaak: de inning van de landrente en belasting (de zgn. 

" h u i s t a x " ) . Niemand buiten de resident of collecteur (meestal 

fungeerde de resident als zodanig) mocht de landrente innen. 

"Voor het bezwaar tegen den toch nagenoeg onmogelijken eisch, 

dat al die hoofden naar de verblijfplaats van den resident 

moesten reizen om hun gelden over te storten, waardoor ook de 

goede en eerlijke bewaring aan een groot risico werd blootge-

steld, bleek de wetgever evenmin een geopend oog te hebben" . 

Van Lawick stond ontheffing aan de dorpshoofden van de plicht 

tot belastinggaring voor; hij wilde Europese bestuursambte

naren daarmee belasten, in het bijzonder de opzieners. Zijn 

opdracht aan de residenten om op deze wijze de landrente te 

177 



innen, werd door de CCGG afgewezen. De procedure van de ervaren 

bestuursambtenaar Van Lawick. verschilde van de voorstelling die 

zijn adjunct, de "baar" Van de Graaff, zich van de organisatie 

der collecte maakte. Deze laatste, die blijkbaar het vertrouwen 

van de CCGG had, erkende het bezwaar tegen inning door de dessa-

hoofden en wilde deze taak aan een hogere klasse van hoofden op

dragen. Van Lawick meende dat men de bevolking zo niet tegen 

knevelarij kon beschermen, evenmin als de overheid voor bedrog 

door haar ambtenaren. Zijn organisatie bood die bescherming 

wel: door de taak aan opzieners of assistent-residenten toe te 

delen, "heeft men niet alleen een controle over die collecte of 

ontvangst, maar van de minste malversatie, die er gepleegd wordt, 

bekomt de Resident kennis". Van Lawick baseert zijn opvatting op 

de ervaring dat de bevolking eerder bij de resident klaagt over 

een Europees ambtenaar, dan over haar hoofden: "... de Javaan 

is nog niet tot die staat gebracht, dat hij zal klagen, zoo lang 

men hem niet geheel den voet op den nek zet, en men hem tot het 

laatste toe heeft uitgezogen... doch hij komt en zal komen om 

zijne bezwaren in te brengen, wanneer hij ziet dat zijne hoofden 

buiten de gelegenheid zijn of worden gehouden zich op hem door 

nieuwe knevelarijen te wreken, dat men zich hunne klagten aan

trekt en zich daaraan gelegen laat liggen". Veel eerder gaat 

de Javaan volgens Van Lawick ertoe over "om de daden van een 

Europeesch ambtenaar, die aan den Resident is ondergeschikt, aan 

laatstgenoemde bekend te maken, ja zelfs dikwijls die onder

geschikte ambtenaren te belasteren..." "De Javaan ziet op tot 

den Resident, en neder op die Europesche ambtenaren, aan den 

eerstgenoemde ondergeschikt; dit ligt in zijn carácter, en ik 

voor mij stelle zeker, dat de resident spoediger en zekerder 

door den Javaan kennis zal hebben wanneer bijvoorbeeld de Assi

stent -Residenten of Opzienders zich misdragen of knevelarijen 

daarstellen dan dat hij door deze ambtenaren zal bewust worden, 

wanneer de inlandsche hoofden kwalijk handelen..." De Inspec

teur-Generaal gaat dan voort: "Alle de residenten zijn met mij 

van gevoelen, dat de Europesche ambtenaar in de districten ge

plaatst, gevoeglijk de collecte zouden kunnen doen, dat de 

Regenten en Hoofden door gestadig onderzoek in de Dessas zelve 
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die collecte moeten controleren zonder eenige onmiddellijke di-
3 

rectie daar in te hebben" . Maar zoals gezegd, de maatregelen 
die Van Lawick reeds had genomen, moesten ongedaan gemaakt wor

den en alle last drukte weer op de Residenten, slechts bijgestaan 

door Inlandse ontvangers (de "Ondercol 1ecteurs", naar het voor

stel van Van de Graaff; S.1818: 49, art. 6 ) . Bovendien moesten de 

residenten er zorg voor dragen dat zij hun collecteur-functie 

zorgvuldig afscheidden van hun civiele taken, een scheiding die 

we ook al onder het Britse bestuur opmerkten en die in de prac-
4 

tijk moeilijk realiseerbaar bleek . 

Interessant is hier nog te vermelden een nota die Van Lawick 

later als waarnemend resident van Rembang opstelde (21 november 

1826, ) en waarin hij de organisatie van de met het Landelijk 

Stelsel verbonden huistax bespreekt. Raffles had in zijn Revenue 

Instructions de aanslag en de collecte van deze belasting der 

niet-1andbouwers (hij sprak van "a tenement tax", "or more 

properly a small rent for the ground on which their houses stand" 

- art. 38) opgedragen aan de collecteurs (art. 4 0 ) , in de practijk 

dus de residenten. Daar kwam 'heel wat bij kijken: de huizen moe

sten naar grootte en "general circumstances of their owners" 

in drie klassen worden ingedeeld, terwijl er voor sommige dor

pen en voor armen een uitzondering gemaakt kon worden. De CCGG 

namen deze bel astingvorm over maar breidden het aantal uit

zonderingen uit (S. 1818: 14 en S.1819: 15, bij S.1824: 47 weer 

ingetrokken), zodat de regeling alleen maar ingewikkelder werd. 

Daarom werd de aanslag in de praktijk overgelaten aan de dis

trictshoofden, "en dit kan ook moeilijk anders, want van welke 

Europezen of Inlandsche ambtenaren die van eenige rang zijn, zal 

men het vergen om zelve, huis voor huis, te gaan in ogenschouw 

nemen ...", aldus Van Lawick, die eraan toevoegt dat soms alleen 

wordt afgegaan op de mededelingen van de dessahoofden, waardoor 

veel onrechtvaardigheden voorkomen. 
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3.2 Aehtergrond van de omvangrijke bestuurstaak. Conflicten 

tussen ambtenaren en tussen ambtelijke en militaire macht: 

geen duidelijke scheiding der bevoegdheden. 

Uit het voorgaande moge blijken dat de accumulatie van 

functies en de omvang ervan niet alleen verklaard wordt door 

het personeelsgebrek (in Soerabaya was daarin immers al voor

z i e n ) . Het is duidelijk dat het gouvernement niet besefte welke 

werkzaamheden aan haar bepalingen waren verbonden en daarom ook 

niet kon voorzien aan welke eisen de bestuursorganisatie moest 

voldoen. Door de resident tot hoogste ambtenaar in zijn ressort 

te proclameren en hem tevens te beschouwen als beschermer bij 

uitstek van de bevolking, moest men hem overal persoonlijk in 

moeien en konden de betrekkingen met andere ambtenaren met eigen 

verantwoordelijkheid problematisch worden. Dat laatste werd dui

delijk waar collecteurs waren aangesteld door Raffles, hetgeen 

door de raad van financiën in haar rapport van 1817 werd onder

kend. Om deze reden en omdat men ze te duur vond werden er 

slechts weinig aangesteld . Het zelfde probleem zou zich echter 

nog lang voordoen in de relatie met de assistent-resident, die 

in 1818 tot afdelingshoofd werd (S.49, art. 2 ) . Dat gold vooral 

wanneer de a.r. in dezelfde plaats woonde als de resident. In 

zijn residentieverslag van 1823 maakt R. van der Capellen daar 

melding van: "De uitlegging welke soms aan den post van assistent 

resident wordt gegeven, geeft dikmaals botsingen die geheel uit 

den weg zijn geruimd door de benoeming van eenen Secretaris der 

Residentie' . Eerder dan de a.r., die nog maar kort tevoren de 

assistent was van de resident, maar nu in een andere positie 

was gekomen door de zorg over een eigen ressort, was de secre

taris geschikt om de resident op zijn bestuursniveau bij te 

staan. Naast de vervulling van administratieve werkzaamheden op 

het residentiebureau en het toezien op de uitvoering van de be

velen van de resident, kon hij deze vervangen. Ook dat was in 

het begin niet altijd duidelijk omdat de a.r. eveneens plaats

vervanger kon zijn, zoals b.v. in de Landraad (S.1819: 20, be

sluit van 10 januari 1819 no. 6, art. 9 6 ) . Bij S.1819: 77 werd 

bepaald dat bij afwezigheid van de resident en a.r. ook de 

residentie-secretaris de Landraad kon presideren. (Het is wellicht 
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interessant om hier terloops op te merken dat bij de reorgani

satie van 1900 in een aantal residenties het ambt van residen

tie-secretaris werd toegekend aan een zogenaamde "assistent-

g 

resident-secretaris" .) In 1818 werden een aantal secretarissen 

benoemd, te weten 12, waarvan er б voordien a.r. waren. De 

Almanak van 1817 vermeldt 17 residenten en 14 assistent-resi

denten, 1825 waren er 21 residenten (in Soerakarta 2 ) , 23 as

sistent-residenten en 18 secretarissen op Java. In slechts twee 

residenties was er toen geen secretaris: in Banjoeangie, waar 

ook geen a.r. was en in Jocjakarta, waar naast de resident 

(A.H. Smissaert) wel een a.r. was (P.F.H. Chevalier). De con

flicten tussen deze twee laatste ambtenaren zijn van beteke

nis geweest in het complex geheel van aanleidingen tot de Java-

oorl og. 

Met name op de buitenbezittingen kon ook de relatie van de 

resident tot de militaire functionarissen problematisch zijn. 

Al bij besluit van 5 januari 1817 (S.l) werd de verhouding tus

sen de civiele en militaire machten in de residentiën geregeld, 

maar dat bleek niet voldoende want men moest er diverse malen 

op terugkomen. Dit ondanks de mening van de Commissie Goldman 

(16 maart 1 8 2 7 ) , dat de bepalingen van 1817 "proef ondervinde-

lijk goed zijn, en niets schijnen te ontbreken als eene ampli-

atie wegens de verhouding der Kommandanten van 's Konings sche

pen in Indie met de Civiele autoriteiten en met de Militaire 
g 

Kommandanten ..." . Later zal ik nog nader op deze kwestie 

i ngaan. 

3.3 De Resident als beschermer van de bevolking. 

In zijn functie van beschermer van de bevolking kon de 

resident problemen ontmoeten die niet of moeilijk oplosbaar wa

ren. Gedeeltelijk omdat de organisatie van het binnenlands bestuur 

niet de nodige ondersteuning verleende. We zagen al dat Van La-

wick voorstelde om de last van deze taak over meer ambtenaren te 

spreiden. Toen in 1829 de resident van Pekalongan de suggestie 

deed om de bepaling dat de resident alle contracten met de 
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bevolking moest registreren (S.1819: 20 - dit ter bescher

ming van "den geringen inlander" en vooral om tegemoet te komen 

"aan zijne ongenoegzame ondervinding en gebrekkig doorzicht, om 

voor zijne belangen te zorgen") en zich van de identiteit der 

contractanten vergewissen moest (art. 5 ) , zodanig te wijzigen, 

dat die verplichting aan de controleurs der landelijke inkom

sten (zoals met ingang van S.1827: 109 de opzieners werden ge

noemd) kon worden opgedragen, om deze dan de contracten met de 

nodige inlichtingen aan de resident te laten aanbieden, werd 

ook dat voorstel afgewezen. Dit, aldus de Directeur van 's Lands 

Middelen en Domeinen, "omdat de, bij bovengemelde publicatie, 

gemaakte bepalingen, ter bescherming van de belangen der Inland-

sche bevolking, van zeer veel belang zijn, en dat het noodig 

mag worden geacht, dat de residenten zelven zich verzekeren van 

de identiteit der kontrakterende personen ..." . Op vele ge

bieden waren er zo anomalieën omdat de beleidsregels niet 

accordeerden met uitvoerende organisatie. De liberale gedachte 

van het Landelijk Stelsel was dat de Javaan vrij over het door 

hem geproduceerde mocht beschikken, wanneer de "pacht" was vol

daan. Het surplus kon hij naar eigen wens verkopen aan hande

laren (ondanks verboden m.b.t. handeldrijven door bestuurs

ambtenaren fungeerden dezen niet zelden als opkopers ! ) , waar

bij de resident dan met "vaderlijk" oog zou toezien dat slinkse 

zakenlieden niet van de commerciële onervarenheid der Javaanse 

landman zouden profiteren. Dat de registratie van de contracten 

door de resident alleen al door de grote afstanden hoogst ver

lammend kon werken , moest maar op de koop worden toegenomen. 

'Hoe de resident bij het op Java gebruikelijke voorschottenstel-

sel konden toetsen of de overeenkomst niet ten nadele van de 

planter was, kan men slechts raden. Van der Kemp constateert 

dat de plaatselijke ambtenaren een onoplosbaar probleem het hoofd 

moesten bieden: opvolging van de voorschriften maakte de ontwik

keling van een Europese landbouwindustrie onmogelijk en wilde 

men dat gevaar ontlopen, dan moest met de bepalingen de hand 

worden gelicht, hetgeen allengs geschiedde 12 

Eerder merkte ik al op dat uitdrukkelijk was bepaald dat de 
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"pacht" zowel in geld als in natura voldaan mocht worden: de boer 

stond daarin geheel vrij. In feite was de tendens aanwezig om 

de betaling in geld te bevorderen, dit om staatkundige redenen 

en omdat bij levering in natura de residenten met veel werkzaam

heden werden belast. Ook was er kans op misbruiken: de verlei

ding was voor de Europese ambtenaren aanwezig om het product 

tegen een willekeurige (lage) prijs af te nemen en aan handelaren 

door te verkopen. In het rapport van de Inspectie der Landelijke 

Inkomsten van 1818 wordt van afwijkingen van de wettelijke be

palingen melding gemaakt. In art. 7 van de Provisionele In

structie voor de ambtenaren en geëmploijeerden bij de Admini

stratie, Collecte, en Controle der Landrenten werd de vrije 

keuzemogelijkheid in de betaling nog eens herhaald(S.1818: 4 9 ) . 

Wat de politieke bezwaren tegen betaling in natura betreft 

merkt Van der Kemp op:"...het nieuwe Landelijk stelsel wilde 

in beginsel van geen leveringen in natura ... weten, ook daarom 

niet, wijl zij vereischten handhaving der bemoeiingen van de 

Inlandsche besturen als in den Compagniestijd, terwijl in tegen

deel de leidende gedachte was de mate dier bemoeiingen te be

p e r k e n " 1 3 . 

Blijven we nog even stilstaan bij de bescherming van de be

volking, die in de functiebepaling van de resident hoog geno-
14 teerd stond en hem tot een autocraat maakte . Enerzijds werd 

de zaak ernstig opgenomen, hetgeen kan blijken uit de be

paling dat wanneer de resident bij de registratie van contrac

ten in gebreke bleef, hij met ontslag werd bedreigd (S.1817: 

4 3 ) . Anderzijds hield men in belangrijke mate rekening met de 

geest, waarin de overtredingen waren begaan. Zo werd de resi

dent van Pekalongan, Pinket van Haak, beschuldigd van aller

lei wi11ekeurigheden , "die men echter met eenige verschooning 

opnam, omdat hij niet uit eigenbelang handelde, een criterium, 

dat volgens den Van der Graaffschen catechismus veel afdeed 

Het streven van de CCGG om het landsbelang te verbinden met het 

welzijn der bevolking kon niet dan gebrekkig gerealiseerd wor

den. In een van zijn vele bronnenstudies over deze periode 

merkt Van der Kemp op, dat dit geen reden mag zijn om aan de 

• „IS 
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oprechtheid van de beleidsvoerders te twijfelen: "Maar niet ge

noeg kan er aan herinnerd worden, dat ... dwalingen voortvloei

den uit gemis aan kennis der toestanden, geenszins uit zucht 

om slechts voor den schijn te werken" . Kon men goedschiks be

reiken dat de bepalingen werden nageleefd, door vermaningen, dan 

"was men lang niet karig; en de goedmoedigheid, waarmede men de 

nieuwe area van welstand en vrijheid verkondigde, grensde som

wijlen aan het naTeve" . Dat men de voorzorgen die nodig waren 

om bevolkingsbelangen te beschermen, onderschatte, blijkt uit 

het Inspectierapport van 25 december 1818: men erkende de 

noodzaak om de Javaan tegen misleiding te waarborgen, "alleen 

zouden wij deze voorzorgen niet verder willen uitstrekken dan 

gebiedend zal worden gevorderd en niet langer dan de omstan

digheden die thans nog gevonden worden niet geheel zullen kunnen 

worden veranderd. Wij zijn dan van oordeel dat de zorg van het 

Gouvernement en van deszelfs ambtenaren omtrend de contracten 

tusschen Javanen en andere personen geen Javanen zijnde aan te 

gaan zich alleenlijk behoord te bepalen tot zoodanige eenvou

dige en weinig belemmerende maatregelen welke ten doel hebben 

om het Gouvernement de verzekering te geven dat aan den Javaan 

de vrije beschikking zoowel over zijne velden en over de voort

brengselen derzelve als over zijnen eigen handenarbeid word 

gelaten, en dat hij daarin noch door misleiding, noch door 
18 

dwang noch op eenigerhande andere wijze word belemmerd" 

3.4 Ideeën over koloniaal beheer niet uitgedrukt in bestuur
lijke organisatie. 

Is het voorgaande reeds voldoende om twijfels te hechten aan 

het optimisme waarmee Oranje voorstelt dat de ideeën der CCGG 

over de opzet van het bestuursapparaat duidelijk en gericht zou-
1 g 

den z i j n , er is meer. De residenten behielden niet alleen hun 

omvangrijke taak, zoals die tijdens het tussenbestuur was bepaald; 

ook namen de CCGG de administratieve indeling vrijwel ongewij

zigd over. Dat leidde tot klachten over de uitgestrektheid der 

ressorten: deze stelde de residenten niet in de gelegenheid om 

hun taak naar behoren te vervullen. Ook lagere functionarissen 
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als assistent-residenten en opzieners werden door dit euvel ge 
20 hinderd . De uitgesproken ideeën over het koloniaal beheer we 

den niet ondersteund door evenveel visie met betrekking tot 

het beleid inzake de organisatie van het plaatselijk bestuur. 

Zelfs de officiële bescheiden rechtvaardigen die conclusie. 

4. Veranderingen in de personeelsbezetting van het binnen
lands bestuur. 

Tussen 1817 en 1826 onderging de personeelsbezetting van 

het binnenlands bestuur een uitbreiding. Het is daarbij op

vallend dat - behoudens ten aanzien van enkele hoofdambte

naren - er weinig aanzetten waren tot planmatige organisatie: 

Rr. 1818 spreekt van "omstandigheden" en "behoeften op elke 

plaats" (art. 6 1 ) . Rr. 1827 bevestigt het tot stand gebrachte 

en noemt voor eventuele wijzigingen slechts dezelfde gronden 
21 

(art. 62 ) , behalve het artikel voor de buitenbezittingen, 

dat in de nieuwe redactie nadruk legt op "de eenvoudigste wijz 

van inrichting en het voorkomen van "alle omslagtige vorm van 

bestuur en van regtsbedeeling" (art. 63).Daarmee werd uitdruk

king gegeven aan de omvangrijke bezuiningingen welke onder het 

bestuur van Du Bus de Gisignies werden doorgevoerd en die voor 

het binnenlands bestuur belangrijke gevolgen hadden. Niet al

leen werd toen het aantal civiele ambtenaren (met name op de 
?2 buitenbezittingen, maar ook op Java ) teruggebracht, maar de 

van de residenten werd ook verzwaard door intrekking van ander 

diensten, zoals bijvoorbeeld de waterstaat. 

Belangrijk is het motief voor die reorganisatie: men vond 

dat het bestuur "weelderig" en "omslagtig" was ingericht en 

volop de gelegenheid bood om tegemoet te komen aan de noodzaak 

tot vermindering van de staatsuitgaven. Om dit oordeel te kun

nen waarderen is het nodig om na te gaan hoe het ambtenaren

apparaat tussen 1817 en 1826 was gegroeid. Ik zal dat doen aan 

de hand van de Regeeringsalmanakken, die in deze jaren niet 

altijd erg nauwkeurig waren, maar die wel een globale indruk 

kunnen verschaffen. (Overigens: ook het ministerie wist in die 

tijd niet exact hoe de ambtenaren in Indie geklassi f iceerd 
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waren; bij K.B. van 4 maart 1825 no. 119 werd de G.G. opgedragen 

een overzicht te bezorgen van de personen die als civiel ambte

naar dienden - art. 10 -, een opgave waarom de bewindhebbers 

ook nu weer te vergeefs vroegen). 

Overzicht (tussen haakjes de percentsgewijze toename t.o.v. 

1817): 

JAVA BUITENBEZITTINGEN TOTAAL AMBTENAREN 

1817 82 31 113 

1825 198 98 296 

toename 116 (141) 67 (216) 183 (162) 

Gezien de humanitaire idealen die men koesterde en het be

leid dat men ten aanzien van de regeling der staatsinkomsten 

wilde voeren, wekt het enige verbazing dat deze - nominale -

personeelsuitbreiding "overdadig" genoemd kon worden, een con

statering die veel 1aat-negentiende eeuwse en vroeg twintigste 
23 eeuwse historici overnamen . De grote financiële nood waarin 

het gouvernement rond 1825 verkeerde, beïnvloedde natuurlijk 

de opvatting over wat voor de beleidsuitvoering nodig was, maar 

de bemanning van het apparaat zal in die taxatie ongetwijfeld 

hebben meegespeeld. Veel ambtenaren die tussen 1817 en 1826 ge

plaatst waren, hadden niet de bekwaamheid om hun taak naar be

horen te vervullen en waren derhalve eerder een last. 

Ontegenzeglijk was de zorgvuldige opbouw van een bestuurs

lichaam ook ernstig gehinderd door de willekeurige wijze, waarop 

de kolonie vanuit Nederland van nieuw personeel was voorzien. De 

bestuursambtenaren die bij de overdracht al in Indie aanwezig 

waren en ervaringen hadden, werden wanneer ze iets voor te stel

len hadden al heel snel tot hoge functies bevorderd, waardoor veel 

posten in het plaatselijk bestuur moesten worden opgevuld door 

onervarenen. Voornamelijk waren dat uit Noord-Nederland afkom

stige Jacobijnen, die schrokken van de als feodaal bekend staan

de Javaanse maatschappij en nu niet direct tot snelle aanpassing 
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geneigd waren 

In 1832 schreef Baud (hij was naar Indie onderweg) over dat 

probleem aan Van den Bosch een lange brief, waarin hij opmerkte 

dat van 1816 tot 1826 omtrent de benoeming van personen voor de 

Indische dienst "de grootst mogelijke wanorde" had geheerst. 

"In weerwil van de talrijkheid der schare van rijp en groen, 

door Zijner Majesteits schip van linie Nassau in 1816 overgebragt, 

verliet geen schip de haven van het moederland, zonder met eeni-

ge nieuwe ambtenaren voor Indie te zijn beladen. Wie slechts 

eene aanstelling vroeg, en eenige voorspraak bij het Departe

ment of elders had, verkreeg die ook geredelijk; wilde men op 

de bureaux van het algemeen bestuur in 's Gravenhage, op de 

etablissementen ter kuste van Guinea ofwaar het ook anders zijn 

mögt, bezuinigen, eene overwijzing der ontslagenen naar Neder-

landsch Indie, was het middel, waardoor men zich in het moeder

land van den last der pensioenen en wachtgelden ontsloeg. - De 

behoefte of het belang van Nederlandsch Indie werden bij die 

aanstelling nimmer in aanmerking genomen - en op deze wijze werd 

het bestuur aldaar met het onderhoud van een aantal, meestal ge

huwde, menschen belast, onder welke velen, die niet bruikbaar 

waren in de Koloniën". (N.B.: om een indruk te geven van de 

schaal waarop men dacht: de Nassau had 300 passagiers aan boord, 

25 

naast mannen ook hun vrouwen en kinderen ! ) . In een particu

lier schrijven van 4 juli 1817 aan de Directeur Generaal van 

Koloniën Goldberg, beklaagde Elout zich over de resident van Banka, 

die handel bleek te drijven en concludeerde dat het moeilijk was 

"den ouden zuurdesem er uit te krijgen". "Maar nu moet ik er 

bijvoegen, dat dit onmogelijk zal zijn, indien men doorgaat met 

menschen uit het vaderland te zenden zooals er vele gezonden 

zijn. Enkelen zijn bruikbaar, en zouden door anderen, die ik 

niet noem, lijden". "Maar, wat doen wij met menschen die aan den 

drank zijn, daarbij verwaandheid en onbeschaamdheid paren, hoe-

zeer zij op geene verdiensten roem kunnen dragen !" . Baud 

meent in zijn genoemde brief dat de klachten van het Indisch be

stuur wel terecht waren, maar dat de gevolgen van het wanbeleid 

door de Indische regering "oneindig verergerd" waren, "zoowel 
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door het plaatsen van een aantal officieren in burgerlijke be

trekkingen [ Buyskes !] , als door het opnemen onder de Ambtena

ren van een aantal ontslagen soldaten & van allerlei fortuin-

zoekers, van welker vroegeren levensloop men hoegenaamd geene 

kennis droeg of dragen kon". Hij beschuldigde die regering van 

"het promi scue in dienst nemen van personen, zonder eene aan

stelling uit het Moederland vertrekkende en dus meestentijds 

in Indie aanlandende zonder eenige waarborgen voor hunnen ge-

zinningen of hunne zedelijkheid". Een probleem voor de Indische 

regering was het ook dat men veel van de nieuw aangekomenen 

wegens hun leeftijd en vroegere betrekking of afkomst, niet in 

de onderste rangen kon plaatsen. Sommige van die mensen kenden 

de hoge beleidsambtenaren bovendien persoonlijk van de over

tocht, zoals in het geval van J.G. van den Bergh, die later 

resident van Saparoea werd en door zijn onbekwaamheid schuld 

was aan het ontstaan van een opstand, waarbij hij het leven 

liet. Zijn klerk kon hem gemakkelijk misleiden omdat hij de taal 
27 

slechts zeer gebrekkig verstond 

Het onderbrengen van dit soort mensen bevorderde de instel

ling van residenties, die na 1825 veelal snel weer werden inge

trokken (zo werd J. van der Eb, die in 1825 wnd. resident van 

Saparoea was, in 1826 a.r. van Saparoea èn Haroeko, dat tevoren 

ook een afzonderlijke residentie w a s ) . Du Bus, die op 4 februari 

1826 op Java aankwam, had na vier maanden zi jn opinie gevormd en 

formuleerde die kernachtig in een schrijven aan Elout: "... je 
28 

compte grand nombre d'individus mais fort peu d'hommes" 

Typerend is een opmerking van Van der Graaff: "Cornets de Groot 

is een braaf, goed mensch, maar was niet berekend voor raad van 

Financiën. Hij is dus resident van Grissee geworden, alwaar hij 
29 

zeer content is" . Van de Graaff, die over de wanorde die re
sidenten in hun comptabiliteit konden aanrichten soms wanhopig 

30 
werd en ten einde raad zelf maar achter de boeken ging zitten 1 

Ik vraag mij dan ook af hoe Louw ertoe kwam om te schrijven dat 

Resident Smissaert (ten tijde van het uitbreken der Java-oorlog 

te Jocjakarta) als ongeschikt voor zijn hoge post een "uitzonde

ring" was "op de flinke en kundige mannen waardoor de regeering 
3 1 

in die dagen werd gediend". "De beteren waren voor 't grijpen" , 

zo voegde hij er nog aan toe. Van den Bosch had over de royale 
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voorziening een andere mening: om goede Residenten ben ik zeer 
32 verlegen; krukken zijn er in overvloed" 

Trachten we nu de groei van het apparaat aan een nader on

derzoek te onderwerpen, dan doemen er diverse problemen op. 

Allereerst is er het wisselend spectrum van functies, die boven 

dien niet altijd consequent worden aangeduid. Daarnaast loopt 

de inhoud soms aanzienlijk uiteen: kon er op Java al een be

langrijk verschil in betekenis van bijvoorbeeld het residents

ambt zijn, sterker gold dat nog voor de buitenbezittingen. Dan 

moet men nog rekening houden met de sterk variërende motieven, 

waarop de aanstellingen gebaseerd konden zijn (de "omstandig

heden" van het R r . ) : politieke (gezaghebber in de Ka m p o n g s ) , 

administratieve (collecteur S o e r a b a y a ) , humanitair-juridische 

(reorganisatie Amboina en T e r n a t e ) , etc.. Gaan we gemakshalve 

aan deze problematiek voorbij en differentiëren we globaal naar 

"hogere" (gouverneur, resident, a.r., secretaris) en andere, 

doorgaans "lagere" ambtenaren (respectievelijk H.A. en L . A . ) , 

dan vertoont zich het volgende: (zie tabel op pag. 190). 

33 

In de tabel zien we de eerder gemaakte opmerking, dat het 

binnenlands bestuur vooral in de lagere rangen aanzienlijk werd 
34 

uitgebreid, bevestigd 

Daarnaast kan deze becijfering - hoe globaal ook - die 

uitspraak misschien wat aanvullen. De opvallende toename van het 

aantal "hogere" bestuursambtenaren op de Buitenbezittingen moet 

worden toegeschreven aan de nieuwe politiek ten aanzien van die 

gebieden, welke was gericht op een sterke uitbreiding van het 

gezagsareaal. Bovendien verdient de reeds genoemde diversiteit 

van functieinhoud hier speciale aandacht: sommige posten kwamen 

onder het beheer van een resident zonder verder Europees perso

neel. Deze functionarissen hadden die titel dan om formele 

redenen (de persoonlijke gronden die ik aanstipte werden natuur

lijk niet officieel v e r w o o r d ) , bijvoorbeeld omdat voor de uit

oefening van bepaalde taken de residentsrang noodzakelijk was. 

Later bleek dat gemakkelijk gewijzigd te kunnen worden, zoals 

in het geval van de bevoegdheid om acten op te maken, die bij 
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Tabe l I 

Toename 

H.A. 

1817 

1825 

H.A. 

I 

JAVA 

31 
62 

31 (100) 

II 
BUITENBEZITTINGEN 

12 
43 
31 (158) 

III 

TOTAAL 

43 
105 
62 (44) 

IV 
AANDEEL IN DE TOTALE 
TOENAME VAN AMBTENAREN 

1/3 

Tabel II 

1817 

1817 

1817 

1825 

1825 

1825 

L.A. 

totaal 

H.A. 

L.A. 

totaal 

H.A. 

L.A. 

I 
JAVA 

82 
31 

198 
62 

51 

136 

85 (67) 

II 
BUITENBEZITTINGEN 

31 
12 

98 
43 

19 

55 

36 (89) 

III 

TOTAAL 

70 

191 

121 (73) 

IV 
AANDEEL IN DE TOTALE 
TOENAME VAN AMBTENAREN 

2/3 



S.1829: 92 werd toegekend aan de a.r. waar deze was belast met 

het bestuur, dat voorheen door een resident werd verricht. 

Op Java werden kort nadat de bestuursoverdracht definitief 

geregeld was een aantal residentiesecretarissen aangesteld, waar

door het boven opgegeven percentage (100) geflatteerd wordt: 

eigenlijk zouden ze bij het "aanvangsgetal" moeten worden opge

nomen, dat daarmee op 43 komt en dan een groei van 19 (44%) laat 

zien. Zou men er in slagen deze opmerkingen in de vorm van cor

recties op de berekening tot uitdrukking te brengen, dan zou 

daarmee de indruk dat vooral de lagere rangen versterkt werden, 

nog meer ondersteuning verkrijgen. Deze ontwikkeling van de on

derbouw was gezien de uitbreiding van taken en ondanks de gecen

traliseerde structuur van het gewestelijk bestuur, alleen maar 

logisch. Desondanks kan men moeilijk onder de indruk komen van 

die versterking (zeker numeriek): bij de toch nog forse uit

breiding van de top had men mijns inziens een andere ontwikke

ling in de verhoudingen mogen verwachten en wel een relatief 
35 grotere toename van de lagere niveaux . Deze veronderstelling 

wordt gesteund door de beschouwing welke ik gaf van de residents-

OVERZICHT: DE VERHOUDING VAN H.A. TOT L.A.: 

Java Buitenbezittingen 

1817 6:10 (31 -51) 6:10 (12-19) 

1825 5:10 (62-136) 8:10 (43-55) 

functie, die in het onderhavige tijdvak nauwelijks werd verlicht. 

In de praktijk betekende de niet proportionele groei van het 

lagere Europese bestuursapparaat dat een belangrijk beroep op 

het Inlands bestuur gedaan moest worden. Zoals nog zal blijken, 

werden de regenten echter steeds meer gepasseerd. Er zijn nu tal 

van aanwijzingen dat vooral de districtshoofden in toenemende 

mate bij de bestuursuitvoering betrokken raakten. Volgens Furni-

vall ademde het Rr. van 1818 een geest van "supervision rather 

than direct rule" (in tegenstelling tot de politiek van Raffles, 

die op direct bestuur door Eurpeanen was gericht). Van der Ca-
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pellen deed bij publicatie van 9 mei 1820 (S.1820: 22) een po

ging ora het geschonden aanzien van de regenten te herstellen. 

De regeling die hij daarbij gaf voor de relatie tussen resi

dent en regent werd door de hoofden van het plaatselijk bestuur 

echter niet gevolgd: het staatsblad herinnert hen er regelmatig 

aan . De residenten vonden het besturen via de regenten te om

slachtig en achtten het efficiënter direct met het districts-
37 hoofd (wedono) samen te werken . Hieruit blijkt - zoals Furm'vall 

juist aangeeft, maar Hall verkeerd uit zijn analyse afleidt -

dat er niet gesproken kan worden van een terugkeer naar "the 

old dual system" ( H a l l ) , maar dat het nieuwe binnenlands bestuur 

was "a native Dutch plant, cross-fertilized from English stock" 

(F u r n i v a l l ) , waarbij ik dan speciaal de aandacht wil vestigen 

op de besproken ongeplande factoren, die van niet geringe bete

kenis waren voor plaatselijke Europese bestuursvoering en daar-
38 mee ook de ontwikkeling van het Inlands bestuur beïnvloedden 

Bovendien blijkt uit het negeren van de publicatie van 9 mei de 

eigenzinnige wijze, waarop de residenten te werk gingen. 

5.1 Oe retatie tussen de Indisohe Regering en de bestuurs

ambtenaren. 

Met dat laatste zijn we gekomen op de relatie tussen het 

opperbestuur (de Indische regering) en de bestuursambtenaren. 

Wie nu een overheid verwacht die haar geëmployeerden ondubbel

zinnig beveelt tot uitvoering van gestelde taken, komt maar al 

te vaak bedrogen uit. Van der Kemp verbaast zich in een van zijn 

werken over een "verzoek" aan een resident, waar een opdracht 

beter gepast had. Misschien bevorderde de lankmoedigheid van de 

werkgever de onhandelbaarheid van sommige ambtenaren, zeker is 

dat de eigenzinnigheid van met name residenten de overheid voor 

grote problemen kon stellen en haar beleid kon frustreren. Op 

de buitenbezittingen kon het eigenmachtig optreden van bestuurs

ambtenaren zelfs tot internationale verwikkelingen leiden, zoals 

in het geval van de "voorbarige stappen van den Nederlandschen 
39 Resident op Timor ten aanzien van de Portugeesche Regering" 

De bezorgdheid daarover vindt men terug in de nieuwe ar-
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tikelen onder het hoofd "Van het binnenlandsch bestuur" in het 

Rr. 1818: art. 66 geeft de gouverneurs en residenten op de 

buitenbezittingen de opdracht om te "trachten in de beste ver

standhouding te leven met omliggende Europesche regeringen en 

Indische vorsten en volkeren". Art. 67 gaat daar op door 

Toch kon hiermee niet worden voorkomen dat het onderwerp pro

blematisch bleef: de communicatie tussen Java en de buiten

posten was gebrekkig, waardoor de controle- en correctiemoge-

lijkheid gering bleef. Het is nu veelal nog maar moeilijk vast 

te stellen of bij overtreding van het genoemde artikel over

macht dan wel onwil in het spel was. Zo was de resident ter 

Westkust van Sumatra, H. de Stuers, niet te spreken over de po

litiek van zijn opvolger, die zich tot inmenging in zaken bui

ten het gouvernementsgebied liet verleiden. Deze opvolger, 

H. Mac Gillavry, was tevoren als resident van Soerakarta ont

slagen (1827) omdat hij niet met zijn superieur De Koek had 

meegewerkt ("in jeugdigen overmoed [ hij was toen 30 ! ] en uit 

misplaatst eergevoel", zoals het heette). Hoewel men de zaak 

hoog opnam werd Mac Gillavry toch weer geplaatst, nu op Su

matra. Volgens De Stuers beschouwde hij zijn ontslag als een 

ongenade en kwam met tegenzin te Padang, hetgeen De Stuers ver

bindt met zijn laakbaar optreden aldaar. Door een latere 

historicus wordt die suggestie van De Stuers bekritiseerd: 

Mac Gillavry zou de nieuwe benoeming juist als een eerherstel 

hebben gezien en er dankbaar voor geweest zijn, hetgeen hem 

ertoe aanzette om alle pogingen aan te wenden de staat goed 

te dienen. Volgens de visie van De Stuers zouden we de poli

tiek van Mac Gillavry ten aanzien van de Padries op Sumatra 

met een groot woord als sabotage kunnen beschouwen; volgens de 

genoemde historicus (Kielstra) was daar geen enkele reden toe 

(in tegendeel !) en moet de inmenging in Padriese aangelegen

heden worden gezien als onvermijdelijk voortvloeiend uit de 

kennis die Mac Gillavry opdeed van die moslims. (In plaats van 

persoonlijke factoren als eigenzinnigheid accentueert Kielstra 

herhaaldelijk de "noodzaak" om fouten te maken, voortkomend 

uit het volgens hem "zeer verschoonbaar" gebrek aan lokale 

kennis). Kielstra's conclusie volgend zouden we menen dat Mac 

Gillavry's herbenoeming als resident te Soerakarta (1830) hem 
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zijn hart aan het gouvernement zou doen verpanden, maar dat 

blijkt toch te optimistisch gedacht. Uit een brief van Baud (19 

juni 1834) lezen w i j : "De Heer Macgillavry heeft zich te Solo 

door trotschheid gehaat gemaakt, ik heb dit uit des Soesoenans 

eigen mond". En verder: "Het zal moeijelijk zijn te bewijzen, 

dat de Heer Macgillavry deel heeft gehad aan de knoeijerijen, 

die bij de kas te Sourakarta ontdekt zijn. Hij heeft zijnen broe

der en een' klerk de kastanjes uit het vuur laten halen, en deze 

zullen er dus voor boeten". Baud noemt zijn gedrag "in eenen 

hoogen graad onkiesch" en voert nog een ander staaltje van werk

wijze van de resident aan: "Tijdens mijn aanwezen te Solo is de 

Heer Macgillavry beschuldigd geworden een uitermate fraai Door-

niks tapijt, door Uwe Excellentie in 1832 aan den Soesoenan ge

zonden, voor zich gehouden, en een ander, dat van gemeene kwa

liteit en bijna de helft kleiner was, in de plaats gegeven te 

hebben' . Mogen later vastgestelde opinies als deze, die buiten 

het bestek van Kielstra's studie bleven, diens kritiek op Mac 

Gillavry's tijdgenoot De Stuers aan kracht ontnemen, ook de 

beschouwing van deze laatste heeft haar zwakke plekken: noem ik 

slechts het polemische waar ze niet geheel van vrij te pleiten 

is. Wel is zeker dat Mac Gillavry op Java eigenzinnig te werk 

ging en als Kielstra meent dat hij die houding op Sumatra uit 

"dankbaarheid" liet varen, dan toont dat des te meer hoe de 

regering afhankelijk was van stemmingen bij haar (hoge) plaat

selijke ambtenaren. Tal van factoren als onderlinge ruzies, 

veten tussen superieuren en gewoon onbekwaamheid en domme arro-

.gantie, stimuleerden het eigengereide optreden van plaatselijke 

ambtenaren. Berucht was het Mol ukken-geval : Engelhard van Van 

Middelkoop werden uitgezonden om dit deel van de kolonie van de 

Engelsen over te nemen: "Over de minheid der menschen, die het 

centraal gezag vertegenwoordigden, slaat men de handen van ver

bazing in elkander. Niet zoals zij de teruggave ten einde brach

ten, verwekt afkeuring ... maar wat de heeren uithaalden als be

stuurders, speciaal Van Middelkoop ...", aldus Van der Kemp, die 

elders nog opmerkt: "Onder zulk een leiding, of liever geen lei

ding, konden de gewestelijke ambtenaren, naar hun karakter toe

vallig medebracht, tot zekere mate doen, wat hun in den zin 
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42 kwam, en alzoo ook aan aanmatiging den teugel vieren" . Op de 

Molukken was dit oorzaak van een opstand, evenals in andere ge

bieden, waar gebrek aan overeenstemming in het optreden van ru

ziënde bestuursambtenaren door bepaalde groepen werd uitgebuit 

en de overheid tot speciale maatregelen gedwongen werd. 

Een dergelijk geval treffen we aan op Borneo in de eerste 

jaren van het hersteld Nederlands "gezag". Veth verhaalt hoe 

op Borneo's Westkust in 1818 een situatie ontstond die de CCGG 

noodzaakte Nahuys als commissaris daarheen te zenden. Oorzaak 

was "den overmatigen ijver, dien de waarnemende residenten van 

Sambas en Mampawa aan den dag legden, en maar al te zeer een 

ijver was zonder verstand" . Het lijkt mij interessant Veth's 

relaas hier enigzins uitvoerig weer te geven, omdat het ons een 

indruk kan geven van het soort mensen waarmee het Indisch bestuur 

op de buitenposten moest werken en de omstandigheden waarin zij 

konden komen te verkeren. 

De wnd. resident van Sambas, G. Muller, zag erkenning van 

het Nederlands gezag door de Chinezenkolonie te Montrado als een 

vereiste voor de bloei van het door hem beheerde établissement. 

Hij wilde een contract afsluiten om zich in de aangelegenheden van 

de Chinezen te kunnen mengen 'en hen desnoods met geweld "tot 

reden" brengen. Hij reisde naar Montrado, waar hij direct het 

land onder oppergezag van het gouvernement verklaarde, zich be

roepend op een contract met de sultan van Sambas. Het nieuwe be

stuur zou voortaan "den gehoorzamen onderdaan rust en geluk ver

zekeren". De Chinezen onderwierpen ¿¡ch gemakkelijk, naar Veth 

meent óf om voor het moment van het gezeur af te zijn, óf omdat 

ze een hoge dunk hadden van de macht van het gouvernement. Daar

naast is het mogelijk, "dat de moedige houding van den resident 

van Sambas, die zich met een zoo klein gevolg en zoo hooge eischen 

in hun midden vertoonde, hun ontzag ontboezemde". Tot zover leek 

het allemaal naar wens te gaan. Intussen echter kwam ook bij de 

wnd. resident van Mampawa, C.J. Prediger - wiens bestuur zich, 

evenals dat van Muller, kenmerkte door wi11ekeurigheden - eigen

machtig het plan op om onderhandelingen met de Chinezen van Mon

trado aan te knopen. Aan overleg met zijn collega te Sambas dacht 

hij niet. Na een onderhoud met Chinese vertegenwoordigers werd 
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besloten dat Prediger naar Montrado zou komen voor een defini

tieve regeling. Hij ging op reis, de dag nadat Muller aldaar 

aankwam. Müller hees de vlag, regelde zijn zaken en ging weer 

huiswaarts. Even later kwam Prediger en ook híj hees de vlag. 

Uit zijn berichten blijkt niet of hij toen van Müllers activitei

ten kennis kreeg, maar Veth acht het onwaarschijnlijk dat hij 

daarvan onkundig bleef. Veth vermoedt dat hij de maatregelen 

van Muller onvoldoende achtte en daarom zijn plan verder uitvoer

de, hoewel hij aan de juistheid van zijn optreden begon te twij

felen en daarom in zijn rapport over Muller zweeg. Te vergeefs 

probeerde Prediger te voorkomen dat de Chinezen afgevaardigden 

naar Sambas stuurden om de resident en de sultan op de hoogte 

te brengen van de laatste ontwikkelingen en hij wekte door 

zijn pogingen om die missie te voorkomen argwaan. Toen hij enige 

tijd daarna in het holst van de nacht uit Montrado vertrok, za

gen de Chinezen dat als een vlucht en de onrust die onder hen 

heerste kwam tot een uitbarsting. Intussen was het gezantschap 

te Sambas aangekomen en Müller "geraakte in blakenden toorn" 

bij het vernemen van wat Prediger had gedaan. Hij ijlde wederom 

naar Montrado, haalde daar de door Prediger gehesen vlag neer 

en verving die door een andere Nederlandse vlag. Dat maakte geen 

gunstige indruk op de toch al roerige Chinezen. Om de stemming 

te proeven, waaronder Muller met zijn handjevol militairen 

moest optreden, laat ik een passage uit Veth's werk volgen: "Des 

anderen daags liet de heer Muller de oogmerken zijner komst be

kend maken bij eene publicatie, die echter door de Chinezen wel

dra werd afgenomen; te gelijker tijd veroorloofde zich het ge

peupel een zeer onbescheiden indringen in het kongsie-huis, waar 

de heer Muller aan eene tafel zat te schrijven. Om hun opdringen 

te beletten liet de resident touwen spannen, wat bij deze stugge 

republikeinen grooten wrevel verwekte". Müller nam maatregelen die 

weinig geschikt waren om de mensen tot bedaren te brengen. "Duizen

den Chinezen ... stonden onder een vreesselijk getier, van bar-

baarsche muzijk en het lossen van schoten vergezeld, digt inéén

gedrongen bij den vlaggestok, toen eensklaps de schildwacht ... 

bespeurde dat de vlag weg was. Woedend over dezen hoon hechtte de 

resident, alle gevaren trotserende, in persoon een krijgsvaandel 

in plaats der afgescheurde vlag aan den stok, en hield alleen, 
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door zijne moedige houding, de duizenden aandringende Chinezen 

in bedwang ..." Tot meer dan genoegdoening kon Muller de hoofden 

niet bewegen na dit incident en moest zonder een nieuwe overeen

komst te kunnen sluiten Montrado verlaten. Hij ging naar Pontia-

nak om daar Prediger bij commissaris Nahuys aan te klagen. Een 

tijdrovend en onaangenaam onderzoek volgde, maar veel kon Nahuys 

niet uitrichten. Was het ook om andere redenen gewenst om Müller 

te vervangen, gebrek aan een geschikte opvolger belette Nahuys 

daartoe over te gaan. Hij moest volstaan met een oproep om "in 

alle landen, doch inzonderheid daar waar ons gezag nog zoo kort 

was gevestigd als ter kust van Borneo, onze regering te doen 

kennen door zachtheid en gematigdheid, als alleen geschikt om de 

harten der ons vreemde bevolking te winnen, terwijl daarentegen 

alle maatregelen van dwang en geweld, wanneer de noodige magt 

om ze krachtig door te zetten ontbreekt, als halve en onstaat

kundige middelen, slechts geschikt om de bevolkingen van ons te 
44 verwijderen, te verwerpen zijn 

De drie voorbeelden die ik hier gaf laten zien hoe eigen

zinnig optreden van bestuursambtenaren, verschillend gemoti

veerd en in verschillende omstandigheden plaatsvindend, de over

heid voor problemen stelde, waar niet gemakkelijk structurele 

maatregelen tegen te vinden waren die herhaling konden voor

komen. Vandaar wellicht het voortdurend uitzenden van regerings

commissarissen (zie o n d e r ) . 

5.2 Commentaar op de art. 66 en 67 Er. 1818: kritiek van 

politici op bestuur in de buitengewesten. 

De artikelen 66 en 67 bleken in de praktijk niet haalbaar. 

Het gebrek aan locale kennis leidde, zoals Kielstra terecht op

merkt, tot fouten. Gegevens over de politieke toestand in aan

grenzende gebieden ontleende men aan hoofden die daar belang 

bij hadden en die de bestuursambtenaren zodanig informeerden, 

dat ze hen in hun politieke spel wisten te betrekken. Het be

leid van de regering was er niet speciaal op gericht om dat ken

nisgebrek tegen te gaan: men zond niet de beste krachten naar de 
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buitenposten; het was een voortdurend komen en gaan van ambte

naren, die nauwelijks tijd kregen om met hun gebied vertrouwd 

te raken en er werd weinig of niets gedaan ter bevordering van 

het aanleggen en onderhouden van goede archieven. Dat laatste 

was van groot belang in streken waar de verhouding met omringen

de volken via contracten of overeenkomsten was geregeld. Toen 

Du Puy in 1820 resident van Padang werd, bleken vele van die 

contracten niet meer in de archieven aanwezig . Ondanks Mars-

den's "History of Sumatra", waarvan in 1811 de derde druk uit

kwam en waarin een uitvoerige beschouwing over de Minangkabau 

te vinden w a s , die de macht van de Minangkabause sultans relati

veerde , lieten de Nederlandse ambtenaren jaren later zich ver

lokken tot onverstandige overeenkomsten vanuit de veronderstel

ling het Nederlandse gezag te hebben uitgebreid over een mach

tig rijk. De commissarissen De Stuers en Verploegh merkten in 

hun rapport van 31 augustus 1826 op: "De vorige residenten zijn 

misleid door de illusie welke hen heeft vervoerd door de hoog-

klinkende benaming van het rijk van Menangkabouw, waarvan zij 

de bezitneming als uitvoerlijk beschouwden, al dadelijk hoogst 

voordelig voor het Gouvernement oordeelden, zonder echter te 
47 onderzoeken welke bevolking dit land van belofte inhield" . 

Ook bleken de artikelen 66 en 67 Rr. 1818 in strijd met 

de humanitaire geest die het opperbestuur wilde belijden en 

waardoor de bestuursambtenaren zich geroepen voelden overal 

waar zij onrecht meenden aan te treffen, in te grijpen. In grens

gebieden betekende dat veelal inbreuk maken op de souvereini-

t£it van andere volken. Beloften die waren neergelegd in contrac

ten waarbij bepaalde volken zich onderwierpen aan het Nederlandse 

gezag en die bescherming tegen vijandige aanvallen inhielden, коп-
ля 

den dan niet gehouden worden 

Het is opvallend dat we, waar problemen ontstaan, zelden 

horen klagen over "luie" ambtenaren; meestal is sprake van 

"rusteloze ondernemingsgeest", "overmatige ijver" (zoals in het 

aan Veth ontleende v o o r v a l ) , van "drijvers" e.d. (Wat dit aspect 

betreft had Louw misschien gelijk, toen hij Smissaert een uit-
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zondering noemde, hoewel ook daarover demeningen verdeeld z i j n ) . 

Het optreden van de bestuursambtenaren werd natuurlijk in een 

nu nog maar moeilijk vast te stellen mate beheerst door hun fy

sieke conditie - die op eenzame posten en in ongezonde gebie

den vaak te wensen overliet -, psychische spanningen doordat men 

het werk niet aankon en.ideeën van een vijandige omgeving. De 

taak was niet realistisch gezien de samenstelling van het uit

voerend apparaat, hetgeen extra gold voor de buitengewesten, 

waar controle en communicatie gebrekkig waren. Nog een tachtig 

jaar na de periode die hier besproken wordt, ziet Enthoven zich 

geroepen om het humanitaire ideaal tot een illusie te bestem

pelen: "En helaas, niemand zal kunnen ontkennen, dat onze zeker 

philanthropische bestuursinrichting niets heeft kunnen bijdra

gen tot de vermeerdering van de welvaart der inheemse bevolking". 

"Onze bestuursmiddelen schieten te kort om in een zoo uitge

strekt gewest als de Westerafdeel ing van Borneo de geheel ver

spreid wonende Dajaksche bevolking tegen de vexatieën van de 

Maleische besturen te beschermen; de ambtenaren kunnen lang niet 

alles vernemen van hetgeen er in de binnenlanden voorvalt, ook 

omdat de bevolking er niet spoedig toe zal overgaan zich over 

hare radja's en hoofden te beklagen [een steeds terugkerende 

constatering ] . En daar de bevolking in de overtuiging verkeert, 

dat het bestuur, bij eventueel verzet tegen de vorsten en hoof

den, de zijde der vorsten kiest, legt zij zich behalve in die 

gevallen, waar zij zich door naar elders te verhuizen aan de 

vexatieën kan onttrekken, eenvoudig bij het onvermijdelijke neer. 

Van eenige aanhankelijkheid der Dajaks aan het Europeesch bestuur 
49 is dan ook in het geheele gewest niet de minste sprake" 

Vergelijken we dit met wat Muntinghe in zijn memorie van 

31 augustus 1821 schreef: hij stelde dat de Dajaks door "de 

sterkste banden van eigenbelang" aan het gouvernement gehecht 

zouden zijn, "zoodra dit slechts de beschermende hand tot hen 

uitstrekte om hen van het juk hunner verdrukkers te bevrijden". 

En die humanitaire taak zou beloond worden: Muntinghe achtte 

de Dajakse bevolking "als was tot eiken vorm te kneden: tot den 

arbeid geschikt en genegen, kon zij in de handen van een ver-
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licht en weldadig bestuur een krachtig werktuig worden om de 

onberekenbare rijkdommen van Borneo aan den bodem te ontwoeke-

ren; terwijl zij ons tevens een gepast tegenwigt zou kunnen op

leveren, zoowel tegen de inlandsche vorsten als tegen de Chi

nezen, en alzoo een middel om beiden in toom te houden. De regt-

streeksche voordeelen echter, die zich het Gouvernement van de 

opleiding dezer volken kon beloven, zouden voornamelijk moeten 

bestaan in uitbreiding van den landbouw en de exploitatie van al 

wat Borneo oplevert, geschikt voor den handel in Indie en van 
50 

Indie op Europa" . G. Muller, die in 1819 als resident van 

Sambas was ontslagen, werd in 1822 benoemd als inspecteur der 

binnenlanden van Borneo. Hem werd de taak opgedragen om de 

binnenlanden te leren kennen en "de bescherming der Nederlandsche 

regering aan de verdrukte Dajaks aan te bieden", een opdracht 

die men hem toekende omdat men zijn dapperheid waardeerde. (Van 

der Capellen schijnt een hoge dunk van hem gehad te hebben) Met 

groot doorzettingsvermogen ondernam Muller zijn tocht, doch het 

lot was hem niet gunstig en op een tweede reis vond hij zelfs 

de dood ( 1 8 2 6 ) . Ook andere maatregelen werden aangewend om een 

begin te maken met de bescherming der Dajaks, maar al vroeg 

bleek de machteloosheid tegenover de onderdrukkers van dit volk. 

Mocht het al eens gelukken via verdragen met heersers de toe

stand van de Dajaks te verlichten, ook dan lieten de onderdruk-
51 kers "hunne prooi" niet gewillig los . Zij die opkwamen voor 

onderdrukte bevolkingen tastten belangen van anderen aan en 

raakten gemakkelijk verzeild in politieke problemen die niet meer 

op plaatselijk niveau opgelost konden worden. Daarbij kwam dan 

nog de moeilijkheid dat de overheid zich moest laten voorlichten 

door de ambtenaar, onder wiens bestuur de problemen waren ge

rezen. Men kon niet overal een commissaris op af sturen. Keer 

op keer zien we dan dat de ontwikkelingen van kwaad tot erger 

verlopen. Volgen we nog even het geval-Borneo. In 1824 was 

M. van Grave resident van Sambas. Hij ontwikkelde plannen om het 

lot der Dajaks te verbeteren, een poging die hij paste in het 

algemene streven om de welvaart in zijn ressort te verhogen. 

Naar zijn uitdrukking was Sambas "een kind van tien maanden, dat, 

behoorlijk geleid, zich in het volgend jaar zou kunnen oprichten 
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en in het daaraanvolgend loopen". Ook in zijn taxatie van de 

politieke toestand was beheersing van de ontwikkelingen in zijn 

bestuursressort die tot verhoging van de welvaart moesten leiden, 

afhankelijk van de mogelijkheid om greep te hebben op de Chi

nese kongsi's. De opzet om Montrado te verslaan werd door de 

Chinezen verijdeld, hetgeen andere kongsi's aanmoedigde tot op

standigheid tegen het gouvernement, waarvan men de zwakte had 

leren kennen. Van Grave adviseerde tot het zenden van een "vol

doende magt om de Chinezen te straffen en de waardigheid van het 

Gouvernement te handhaven". Om een lang verhaal kort te maken: 

de zaak liep uit de hand, steeds meer Chinezen kwamen in op

stand en men moest meer manschappen inzetten. Het definitieve 

einde van de bemoeiingen met de Dajaks werd bepaald door de 

bezuinigingsmaatregelen van Du Bus. Door de geschetste moei

lijkheden waren de kosten ver boven de draagkracht gestegen. 

J.H. Tobias, die in 1821 tot commissaris was aangesteld, 

had een ontwikkelingsplan voor het gebied opgesteld, dat, als 

het ongestoord uitgevoerd had kunnen worden, "eene weldaad voor 

de bevolking" geworden was. Dit, aldus Veth, ondanks het optre

den van de Inlandse vorsten en de opstanden. De mislukking zoekt 

hij te verklaren door te wijzen op het falend beleid van het 

opperbestuur, dat algehele bezuinigingen nodig maakte. Gezien la

tere ontwikkelingen mogen we wel twijfelen aan de juistheid 

van Veth's visie, die ondermeer gebaseerd is op de te optimis

tische balans welke Tobias zelf van zijn werkzaamheden opmaakte. 

Tobias, die in 1822 een aanzienlijke uitbreiding van het ambte

narenapparaat ter Westkust van Borneo voorstelde, moest in 1825 

een begin maken met voorstellen betreffende inkrimping van het 

ambtelijk personeel. Het waren deze adviezen die in 1826 werden 

uitgevoerd 

Een weloverwogen uitbreiding van het gezagsgebied, onder

steund door een evenwichtige uitbouw van het bestuursapparaat, 

was door plaatselijke gebeurtenissen onmogelijk gemaakt. 

In het voorgaande heb ik getracht aan te geven hoe het op

treden van bestuursambtenaren het overheidsbeleid kon hinderen 
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en de beschouwing van het Rr. 1818 toonde dat de ambtenaren de 

bepalingen die het opperbestuur hen oplegde soms wel moesten over

treden. De locale omstandigheden maakten uitvoering van het be

leid onmogelijk of ongewenst: deed men het toch, dan waren de ge

volgen niet te overzien. De relatie tussen bestuursambtenaar en 

opperbestuur wordt veelvuldig gekenmerkt door de spanning tussen 

wat voor het locaal belang wenselijk is en wat in het kader van 

het algemeen beleid moet worden gedaan. Door de frequente zending 

van commissarissen slaagde men er niet in die spanning weg te 

nemen. Deze functionarissen kregen niet altijd genoeg de gelegen

heid het gebied voldoende te leren kennen en ook hun optreden 
53 kon door persoonlijke factoren falen, zoals te Palembang 

Naast ontevredenheid van het opperbestuur over de eigen

zinnigheid van de uitvoerende ambtenaren treffen we al vroeg 

waarschuwingen van plaatselijke functionarissen tegen "wijd-

54 

lopige instructien" . Met name de ambtenaren op de buitenbe

zittingen beseften het belang van de mogelijkheid om zich op 

telkens wisselende omstandigheden te kunnen instellen. Hun be

stuur werd, naar zij meenden, bepaald door heel andere facto

ren dan dat van de Java-ambtenaar: voor hen waren de betrekkingen 

met vorsten en volken van wie men nauwelijks iets wist een on

berekenbare grootheid. Maar die omstandigheid deed het opper

bestuur juist schromen de gewenste flexibiliteit te verschaf

fen. In tegendeel: al vanaf het begin trachtte de overheid Ja

vaanse bepalingen op de buitengewesten toe te passen en voort

durend verzetten bestuursambtenaren daar zich met de meeste 
55 kracht tegen vooral die regels . Ook deze unificatie kon niet 

leiden tot effectieve controle over en beheersing van de acti

viteiten van het gewestelijk bestuur; eerder versterkte ze de 

neiging tot "transigeren". De Stuers meende dat de meest nauw

keurig bepaalde voorschriften maar weinig zouden baten, wanneer 

de personen die daarmee belast waren, geen "cordiale" instem-
56 ming ermee hadden . Zij moesten in staat gesteld worden om de 

instructies op doelmatigheid te toetsen en consequenties daar

uit te trekken. De Stuers vroeg zich af: "Hoe komt het, dat, 

terwijl wij sedert twee eeuwen op Padang geweest zijn, onze 

invloed aldaar nog zoo gering is ? Waarom zijn wij zoo onhan-
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dig op Sumatra, terwijl wij zooveel vorderingen gemaakt hebben 

op Java ? Omdat Java en Sumatra, die twee broeder-eilanden, elk 

eenige millioenen inwoners bevatten, die niet de minste over

eenkomst met elkander hebben, noch in hunnen ouden regeerings-

vorm, noch in hunne zeden en gebruiken, en dat wij in 1819 ... 

met onze op Java verworven denkbeelden op Sumatra zijn gekomen, 

waardoor wij ons voor den inlander onbegrijpelijk hebben gemaakt. 

Java en Sumatra keeren elkander den rug toe, en zoolang niet 

speciale bepalingen voor dat gewest zullen gemaakt zijn, zal 
57 alles mank gaan" . Nog in 1864 schreef A. Pruys van der Hoeven: 

"op Java behoeft men alleen het stelsel te bestuderen, op de bui-

tenbezittingen het land en volk" . Zijn woorden zijn een uit

drukking van de idee dat Java onder controle was, dat daar 

slechts de regels uitgevoerd moesten worden, terwijl op de bui-

bezittingen de grondslag voor het ontwerpen van regels nog ge

legd moest worden, wat speciale eisen aan de bestuursorganisatie 

stelde. Wel, wat één aspect betreft kreeg het "buitencorps" 

zeker een speciale behandeling - en De Stuers en Pruys richten 

daarop hun bitterste verwijten - : de siechste krachten gingen 
59 naar de buitengewesten . De gehele negentiende eeuw slaagde 

men er niet in om door middel van een adequate bestuursorgani

satie de spanning tussen plaatselijk en centraal gezag weg te 

nemen. Dat gold voor de buitengewesten, maar ook - zij het in 

mindere mate - voor Java. De klachten zijn dan ook niet van de 

lucht. 

5.3.1 De onafhankelijke positie der bestuursambtenaren. 

De onafhankelijke positie die bestuursambtenaren zich wis

ten te verwerven, en die zoals we zagen in de hand werd gewerkt 

door persoonlijke factoren en door het niet op elkaar afgestemd 

zijn van bestuurstaak en -organisatie, kwam tijdens de hier be

handelde periode op tal van manieren tot uitdrukking. Enkele 

van de belangrijkste ontwikkelingen in dat tijdvak wil ik nu 

wat nader beschouwen. 
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5.3.2 Verwarring in het Land Rente Stelsel. Inspectie Lande

lijke Inkomsten en bestuursambtenaren. 

Eerder wees ik er al op dat onder Raffles de residenten 

een grote vrijheid kregen bij de invoering en regeling van het 

land rent system. Hoewel vanaf het begin van de bestuursperiode 

der CCGG zowel particuliere als officiële stukken vol zijn van 

klachten over het gemis aan orde en over de verwarring die onder 

het Britse bewind was ontstaan omdat de residenten toen te veel 

naar "eigen zinnelijkheid" konden handelen, konden de CCGG dit 

euvel niet door het aangeven van een vaste grondslag en ge-

eigende richtlijnen voor de uitvoering van het landelijk stelsel 

verhelpen . In 1818 werd er een "provisionele" instructie uit

gegeven voor de ambtenaren die bij de administratie, inning en 

controle van de landrente waren betrokken (S.1818: 4 9 ) . Om de 

verwarring, die naar men meende was ontstaan doordat de Engel

sen te voorbarig waren overgegaan op individuele aanslag, op te 

heffen, wilden de CCGG terugkeren tot de dorpsaanslag. Het is 

opvallend dat Elout, die het overhaasten van de individuele aan

pak vooral toeschreef aan het plaatselijk bestuur, niet kwam 

tot een degelijker regeling van de activiteiten van dat bestuur. 

Was men vanaf het begin volgens het dorpssysteem werkzaam ge

weest, dan zou men volgens Elout veel verder gekomen zijn en had 

men de meting, rangschikking en waardering van plaats tot plaats 

kunnen regelen. "Doch het verlangen van het plaatselijk bestuur 

van Java om ten spoedigste het dorpstelsel te laten varen en tot 

den hoofdelijken omslag over te gaan, de onnaauwkeurige berigten 

hun gegeven, bragten hen in den waan, dat de zaken daartoe ge

noegzame rijpheid bekomen hadden, en alzoo wierd de onvolkomen 

werking van het eerste stelsel gestuit, om door een ander, het

welk in waarheid niet werken kon, in schijn vervangen te worden" 

Interessant is de "definitieve" landrente verordening van 

1819 ( S . 5 ) , waarbij de wetgever overwoog dat nu "vaste bepa

lingen" gemaakt moesten worden, zij het ook, dat de voldoende 

kennis daarvoor nog ontbrak. "Men ziet hier onzen wetgever in 

al de zwakheden van zijn zeggensmanieren", aldus Van der Kemp's 
fi ? 

c o m m e n t a a r , d a t a a n s l u i t o p d e k r i t i e k v a n S . v a n D e v e n t e r 
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De vaste regels die men zich voorstelde, zouden te zijner tijd 

worden vervangen door "onherroepelijke". Eerst in 1872 werd de 

gebrekkige regeling van 1819 vervangen, niet, "omdat men die 

kennis had verkregen, waarop C.C.G.G. het oog hadden; doch omdat 

de steeds krachtiger wordende bureaucratie ook op dit gebied de 
fi я 

dwaasheid beging om aan haar almacht op papier te gelooven" 

Het ligt voor de hand dat de gebrekkige regeling, die te veel 

overliet aan de persoonlijke inzichten van de residenten, aan

leiding was tot misstanden. De ambtenaren hielden de maatstaf, 

die was gegeven in de revenue instructions aan, maar niet in 

de zin, waarin die was bedoeld ("aanprijzing tot matige toe

p a s s i n g " ) . De opbrengsten werden opgedreven door ambtenaren 

die zich verdienstelijk wilden maken. Van Hogendorp ontkent het 

voorkomen van onrechtvaardige aanslagen om deze reden, maar zijn 
64 

argumenten zijn te zwak . Gezien de beoordeling van de opbrengst 

van een ressort moest de resident wel tot ongeoorloofde maatre

gelen overgaan: "Daalde het cijfer in een gewest, de plaatse

lijke ambtenaar zag zich ter verantwoording geroepen; had men hoo-

ger opgevoerd, men boekstaafde meer welvaart ;" Iets dergelijks 

wachtte een resident die het ongeluk had dat de bevolking van 

zijn gewest geen zin had om grond te huren van het gouvernement. 

De resident van Grissee, De Groot, meende dat er in zijn gebied 

geen belangstellenden waren, maar de inspectie kwam tot een 

andere conclusie: de resident was in zijn "onderrigtende leiding" 
65 

te kort geschoten . De "onderrichting" kwam dan niet zelden 

neer op dwang: volgens resident Valck werden de mensen met de 

stok naar de tuinen gedreven. In theorie had de provisionele 

instructie wel zin: ze maakte verschillen in de uitvoering van 

het landelijk stelsel mogelijk, waardoor men kon onderzoeken 

welke techniek de beste resultaten opleverde. In de praktijk 

bleek dat die van de "aan dwang grenzende aansporingen" . Toen 

deze uitvoeringswijze door Du Bus en W.van Hogendorp aan de 

kaak werd gesteld, erkende Elout (die inmiddels minister was 

geworden) niet de zwakheid van het stelsel, maar wees weer op 

"tegenwerkende ambtenaren" 

Geheel afgescheiden van de werkzaamheden der residenten was 
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er een Inspectie der Landelijke Inkomsten ingesteld, volgens 

S.1817: 57 een "algemeen oppertoezicht over al de takken der 

landelijke inkomsten". Deze inspectie moest onder meer elke re

sidentie onderzoeken op de uitvoering van het landelijk stelsel 

en op inkomsten der ambtenaren. Aangezien het onmogelijk was 

voor de residenten om aan al de hun opgelegde bepalingen te vol

doen, konden zij zich gemakkelijk door zo'n onafhankelijk orgaan 

bedreigd voelen en het tevens ervaren als een ondermijning van 

het autocratisch bestuur dat zij noodzakelijk achtten. Er be

stond dan ook een zekere animositeit tussen de residenten en 

de inspectie. R. van der Capellen klaagt in een residentie

verslag over " de graad van jalouzie" welke de koff ieinspecteur 

bezielde. Wellicht bedoelde Van der Graaff deze vijandschap, 
fifi 

toen hij opmerkte dat de Inspectie "gehaat" was . Later werd 

het conflict tussen inspecteurs (dan: die bij de Directie der 

(Cultures) en residenten nog scherper en openlijk veroordeelden 

de hoofden van het plaatselijk bestuur de inspectie als strijdig 

met de waardigheid van dat bestuur 

Enerzijds gaf men de residenten door gebrekkige instructies 

veel gelegenheid om naar eigen inzichten te werk te gaan - ja, 

men noopte hen daar in veel gevallen toe-, anderzijds erkende 

de regering zelden haar feilen wanneer de ambtenaren daardoor 

fouten maakten. De residenten moesten "transigeren" en werden 

als het ware opgevoed tot autocraten, maar altijd hing boven 

hen de dreiging van het regeringsongenoegen. Houdt men dit 

dilemma voor ogen, dan worden veel aspecten van de ambtenaren-

maatschappij duidelijk. Het is opvallend in hoeveel moeilijk

heden ambtenaren die toch waarlijk hun sporen hadden verdiend, 

werden gebracht, wanneer ze eens een ongelukkige streek uit

h a a l d e n 7 0 . 

5.3.3 De resident als autoavaat. 

Diverse malen sprak ik reeds over de residenten als auto

craten. Ook gaf ik het dilemma al aan: de residenten moesten 

soms snel en naar eigen inzicht handelen. Dat gold met name 
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in de omgang met Inheemse groten, waarbij zich situaties konden 

voordoen die ruggespraak met de centrale overheid niet toelieten, 

Het opperbestuur kon echter geen carte blanche geven omdat zij 

dan een essentieel gedeelte van haar taak zou afstaan en de 

controle erop verliezen. Het gezegde wil ik hier uitbreiden met 

een illustratie die de visie van één der meest vooraanstaande 

residenten uit deze tijd op dit onderwerp weergeeft. In zijn 

"Herinneringen uit het Openbare en Bijzondere Leven" van 1852 

geeft Nahuys een beschrijving van enkele van zijn bestuursdaden 

om te tonen "welke groóte verantwoordelijkheid niet zelden op 

den Indischen Hoofdambtenaar rust, en dat deze zich in onvoor

ziene omstandigheden kan gebragt vinden, waar het pligt wordt, 

zich geheel boven de Wet te stellen, en, hoe wanklankig dit ook 

in de ooren van den liberalen Staatsman luiden moge, autocra

tisch te handelen, waar het naleven van bestaande voorschriften 

en wetlijke bepalingen tot groot gevaar, ja, soms tot verderf 

van het Koloniaal Opperbestuur zou kunnen strekken, gelijk zulks 

te vreezen was geweest, indien de Heer Merkus en ik hadden terug

gedeinsd voor de groóte verantwoordelijkheid, om een Keizer op 

eigen gezag van den troon vervallen te verklaren, gevangen te 

nemen, en een ander eigenmagtvg ten troon te verheffen. De nood

zakelijkheid dier autocratie, in vele gevallen, heb ik, ofschoon 

ббк liberale beginselen toegedaan, steeds gepredikt, en meer

malen, tijdens dat aan mij het bestuur over twee Residentiën, 

met drie millioen Javanen, was toebetrouwd, deze leer in prak

tijk gebragt, waardoor ik mij bij den regtschapen Inlander ge

acht en geëerd, en bij den slechten Javaan zeer gevreesd heb 

gezien". Nahuys besluit: "Alleen dán is autocratie in Indie 

hatelijk en gevaarlijk, wanneer zij niet gepaard gaat met 

groóte verantwoordelijkheid van den hoogsten tot den laagsten 

Ambtenaar, en met behoorlijke publiciteit van autocratische 

daden". Aan die voorwaarde ontbrak het echter nogal eens: van 

gebrekkig personeel kon men niet altijd een juist inzicht ver

wachten in de verantwoordelijkheid welke verbonden was aan be

paalde daden en bovendien was het weinig waarschijnlijk dat 

mensen die niet konden voorzien hoe hun escapades buiten het 

wettelijk veld door hogere instanties opgevat zouden worden, 
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daaraan meer ruchtbaarheid zouden geven dan hen nodig of wense

lijk leek. Dat men soms balanceerde op het scherp van de snede 

valt op te maken uit een stelling van Nahuys: "In vele gevallen 

ook, kan Indie niet geregeerd, en ons gezag en invloed aldaar 

gehandhaafd worden naar beginselen en begrippen van Europesche 

regtvaardigheid, want dikwijls wordt nood daar wet' . De dis

cussie spitst zich dan toe op wat "nood" is en de conclusie zal 

ongetwijfeld worden beïnvloed door het al dan niet bereiken van 

het resultaat dat met een bestuursdaad werd beoogd. Nahuys kon 

zijn opvatting over autocratisch bestuur onomwonden formuleren 

omdat hij in de vorstenlanden een grote invloed had en de In

dische regering hem bij herhaling liet merken dat zij hem nodig 

had. Dat was wel duidelijk, toen hij in 1818 aanbood bij de oor

log tegen Palembang behulpzaam te zijn. Van der Capellen nam het 

voorstel niet aan, omdat Nahuys' aanwezigheid "nog te zeer te 

Djocjocarta noodzakelijk was", zoals hij het zelf in zijn më-
72 moires schrijft . Ook toen hij tijdens de Java-oorlog zich wilde 

wijden aan het krijgsbedrijf, dat hij beminde als middel om zijn 

liefde voor het vaderland uit te drukken (en dat hem en passant 

de mogelijkheid bood roem te vergaren), ontving hij het ver

zoek het slagveld te mijden, daar men hem als bestuurder niet 

gaarne in de Vorstenlanden zou missen. Nahuys werd dan ook be

noemd in de commissie, die na de oorlog werd ingesteld ter 

regeling van de zaken in de Vorstenlanden en door zijn eigen

zinnigheid (hij huurde landerijen in zijn residentie, hetgeen 

niet toegestaan was) bracht hij de commissie bij haar oordeel 
73 in moei lijkheden 

5.3.4 Een illuster ambtenaar: Nahuys van Bürgst, 1782-1858. 

In die twintiger jaren was er in Indie waarschijnlijk geen 

tweede civiel ambtenaar met zoveel invloed als Nahuys en in 

zijn loopbaan kunnen we duidelijk de ambiguïteit in de relatie 

tussen het plaatselijk bestuur en "Batavia" vaststellen. 

De levensfilosofie, waarmee Nahuys zijn "Herinneringen" 

inluidt, geeft ons enig zicht op de grondslag van zijn leven 
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en streven en toont ons een maatschappijbeeld, zoals dat destijds 

wellicht aan meerdere ondernemingsgezindenvertrouwd geweest zal 

zijn: een mengeling van ideeën over de kracht die de (gedeter

mineerde) afkomst verleent en over het vertrouwen in de indivi

duele vermogens om het leven richting te geven. Nahuys is zich 

bewust van zijn "maatschaplijken stand", die weliswaar verge

leken bij de positie zijner voorvaderen "een verminderden staat" 

inhoudt, maar die hem tot hoge staatsambten toeliet: "ik ijze 

en deins terug voor het denkbeeld van eene Familie, die geheel 

beneden het peil van den wèlgezeten ambachtsman, die zijn dage-

lijksch brood heeft en zijne kinderen zedelijk kan opvoeden, 

gedaald is, gelijk niet zelden plaats vindt wanneer haar achter

uitgang van verregaande zedeloosheid of misdaad het vreselijk 

gevolg is". 

Tevreden over de wijze waarop hij zijn stand ongeschonden 

aan zijn kinderen kan overdragen, dringt hij er bij hen op aan 

veelvuldig de bevoorrechte positie af te meten aan het lot dat 

minder gelukkigen was beschoren: "Laten deze denkbeelden toch 

dikwijls voor onzen geest tegenwoordig zijn, bij de jongeren, 

om hunne harten met dankbaarheid, bij de ouderen, om hun hoofd 

met wijsheid en voorzichtigheid te vervullen". Nahuys' tijd was 

er een, waarin roemrijke geslachten in korte tijd tot de bedel

staf gebracht konden worden en zich genoodzaakt zagen om hun 

financieel herstel in het gevaarvolle koloniale leven te zoeken. 

Tijdens de Compagnie was het de minste der minsten mogelijk 

om in eigen kracht de weg naar de top te gaan; nu moest het be

lang van vaderlandse stand ook in de kolonie verzekerd en ge

rechtvaardig worden. "Aan zeer enkelen, wel is waar, ofschoon 

in de laagste standen geboren, mag het gebeuren, zich, door 

eigen genie of bijzonder geluk, boven hunnen stand te verheffen; 

maar dit zijn hoogst zeldzame uitzonderingen, als zoovele witte 

raven. Het gros der in ellende, in onbeschaafdheid en armoede 

geboren en opgevoede kinderen, verlaat, bij volwassen ouderdom, 

deze wereld in denzelfden beklagenswaardigen toestand, als waar

in zij die binnengetreden zijn". Aldus Nahuys' voor zijn tijd 

weinig originele kijk, die hij elders in zijn boek aanvult met 
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de opmerking dat het individu (en dat geldt dan blijkbaar voor 

de betere klassen) veel vermag: volgens hem "heeft de mensch, 

uithoofde van zijn vrijen wil en zijne verstandlijke vermogens 

het veelal in zijne magt, om d i e n [ = de "natuurlijken loop de 

aardsche zaken" ] , even als den loop van zijn leven, in zeer 
74 vele gevallen te wijzigen, te verhaasten of te vertragen" 

Het voorgaande kan enige aanvulling geven op het oordeel dat 

Louw, die Nahuys zelfingenomen en zelfzuchtig noemt, optekent. 

Louw kenschetst hem als een man, "die autocraat was in zijn 

hart, die van de inlandsche Vorsten en grooten een zeer heil

zaam respect wist af te dwingen en toch zich hunne vriendschap 

wist te verzekeren, in welk streven hij geholpen werd door de 

ruime ervaring en de groóte kennis, welke hij van de inlandsch 

hoven bezat ...". Ondanks zijn gereserveerde houding tegenover 

Nahuys, komt Louw tot de volgende slotsom: "Toch blijft het 

te betreuren, dat hij zich gedwongen zag om in November 1822, 

in een van de kritiekste momenten, de hoven te verlaten. Hij 

bezat groóte eigenschappen van geest, die niet altijd door 
7 5 grootheid van ziel werden b e s t u u r d ' . 

Nahuys tekende zijn maatschappijbeeld op toen hij bejaard 

was en zijn herinneringen hoeven ons derhalve geen betrouwbaar 

beeld te geven van de motieven welke zijn ambtelijke leven rie 

ting hebben gegeven (diezelfde betrouwbaarheidskwesti e is na

tuurlijk altijd in het spel, wanneer iemand "feiten" uit zijn 

leven boekstaaft, nadat hij jaren gelegenheid tot reflectie 

heeft g e h a d ) . Maar het is niet onwaarschijnlijk dat zijn hard

nekkig vasthouden aan die middelen welke het hem mogelijk maak 

ten om zijn invloedrijke positie ten eigen voordele aan te wen 

den, steunde op de angst om niet meer volgens zijn stand te 

kunnen leven wanneer het grillige carrièrepad van de Indisch 

ambtenaar zijn enige toeverlaat zou zijn. Te veel immers had 

hij kunnen zien hoe zulk een loopbaan eindigde in onverwachte 

armoede wanneer een ambtenaar in ongenade viel of door natuur

lijke tegenspoed werd getroffen 

Nahuys werd in 1782 geboren en vertrok in 1805 naar Indie 

Zijn rechtenstudie had hij onderbroken voor een kortstondig 
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militair avontuur. Volgens zijn mededeling verliet hij Holland 

niet om den brode, maar uit zucht naar een avontuurlijk leven. 

Toen de Engelsen Java bezetten kon hij zich aan het militaire 

bedrijf wijden; hij werd gevangen genomen en via India naar 

Europa gebracht. In 1814 kwam hij weer in Den Haag aan na een 

avontuurlijke tocht. Hij bood zijn diensten (op eigen kosten) 

aan bij het ministerie van oorlog en werd naar Java gestuurd 

om de komst van de CCGG voor te bereiden. Men wilde hem die 

commissie niet weigeren, daar hij de "gekheid" had zelf de reis 

te willen betalen. Direct na de regeling van de bestuursover-

dracht werd Nahuys benoemd als resident te Djocjakarta, waar 

hij naar zijn zeggen een groot vertrouwen genoot, omdat hij 

tijdens het bewind van Daendels diens bevel om twee prinsen te 

elimineren, wederstreefd had. In 1818 ontving hij een benoe

ming als commissaris van Borneo's westkust. Het gloriemoment 

van zijn leven kwam spoedig na zijn terugkeer op Java: de soe-

soehoenan van Soerakarta had zich, aangemoedigd door het ver

trek van de resident en waarschijnlijk ook door de overbrenging 

van een groot gedeelte der troepen naar Palembang, weer her

steld verklaard in de rechten welke hij tijdens de O.I.C. genoo 

Op doeltreffende en vreedzame wijze wist Nahuys die aanmatiging 

te corrigeren. Voor Nahuys was- dit een groot ogenblik: in diver 

van zijn geschriften doet hij het geval uitvoerig uit de doeken 

Men schreef toen 1820 en Nahuys' roem leek onbedreigd. Het 

jaar ervoor was Van der Capellen bij hem op bezoek geweest en 

had hem opdracht gegeven om rapport uit te brengen over de ver

huren van landerijen door de vorsten aan Europeanen. In de vor-

stenlanden was namelijk niet het landelijk stelsel ingevoerd, 

omdat de grond aldaar "van de vroegste tijden" aan de vorsten 

toebehoorde. Voor een deel dienden de landerijen voor het onder 

houd van hun familieleden en hovelingen en zij beschikten ter 

eigen voorziening over een deel van de producten. Enkele Euro

pese ondernemers hadden nu onder aanvoering van Nahuys kans ge

zien om landen van de vorsten te huren, waarop zij dan met be

hulp van de opgezetenen producten voor de Europese markt ver

bouwden. Het was gebruikelijk dat de residenten beschikten over 
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stukjes grond, waarop zij voedsel ten eigen gebruike lieten 

voortbrengen, maar dat was nu tot een heuse bedrijfsvoering ge

worden. Voor de Indische regering doemden er allerlei problemen 

op, vandaar het bevel aan Nahuys en zijn collega te Soerakarta 

(Van Prehn, die kort daarna wegens malversaties bij het aanstel

len en ontslaan van ambtenaren werd ontslagen en uit het land 
y o 

verwijderd ) om inzicht in die ontwikkeling te verschaffen. 

Vooreerst leidde dat nog niet tot moeilijkheden voor Nahuys: 

hij legde de opdracht eenvoudig naast zich neer en toen hij in 

1821 opnieuw ermee belast werd (de landverhuren bleken Van de 

Graaff toen "sterk" u i t g e b r e i d ) , ontkende hij ooit eerder dat 

bevel gehad te hebben. De Indische regering liet de zaak nu 

echter niet meer los; er ontwikkelde zich een pennestrijd die 

Nahuys in Indie verloor toen op 6 mei 1823 (S.17) een algehele 

regeling voor de landverhuren werd afgekondigd. Nahuys nam ont

slag en vertrok naar Nederland, waar hij revanche nam. Daarbij 

werd hij gesteund door het verband dat tussen de maatregel van 

1823 en de inmiddels uitgebroken Java-oorlog gelegd scheen te 

kunnen worden. Er ontwikkelde zich een theoriestrijd die gevoerd 

werd met duistere argumenten over en weer,waarbij onplezierige 

methoden niet geschuwd werden. Louw noemt het 1andverhuurvraag-

stuk "in zijn geboorte meer een personen-, dan een economische 
70 

quaestie" .Hoewel het gehele relaas misschien beter onder een 

apart hoofd besproken zou kunnen worden, wil ik het toch hier af

handelen om de voortgang van het verhaal niet te zeer te onder

breken. De 1andverhuurkwestie staat in nauw verband met het op

treden van Nahuys; in de discussie namen diverse belangrijke 

bestuursambtenaren deel en bovendien geeft het vraagstuk nog 

enig verder zicht op het onderwerp van deze paragraaf: de onaf

hankelijke positie der residenten en hun relatie tot het centraal 

bestuur. 

Het gouvernement had diverse redenen om niet erg gelukkig 

te zijn met de ontwikkelingen in de vorstenlanden. Afgezien van 

het gerucht dat Hageman enkele ti entai 1 en jaren later op zijn 

reizen door Java optekende, volgens welk Van der Capellen tot 

zijn bedenkingen werd gebracht door een persoonlijke ruzie tussen 
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Nahuys en de echtgenote van de landvoogd (is het verhaal niet 

waar, dan drukt het toch aardig uit het persoonlijke en emotio

nele, dat de strijd kenmerkte), zijn er wel enige zakelijke be

zwaren te noemen. De particuliere ondernemers waren concurren

ten voor de gouvernementskoffieplantages; omdat er nogal wat 

vreemdelingen (Engelsen) onder de planters scholen, ervaarde 

men ze als een politiek gevaar. Men vreesde onrust omdat de on

dernemers de bevolking niet goed zouden behandelen en omdat de 

vorsten door verkwisting van pachtsommen in de schulden zouden 

geraken (of omdat ze die bedragen juist zouden kunnen aanwenden 

tot het vormen van eigen legers) en ten slotte zag men in dat 

toename van de Europese bevolking in de binnenlanden uitbrei

ding van het bestuursapparaat vergde, terwijl de ondernemers 

niet voor de kosten daarvan zouden opdraaien (kon men de Javaan 

zien als "levende schatkist"; de Europese ondernemers voerden 

hun winsten het land uit: ze waren "parasiete planten" gelijk)' 

Niet het voor en tegen van al deze bezwaren zal ons hier interes

seren. De discussie was uiterst verward, niet alleen omdat ze op 

de man gevoerd werd, maar ook omdat men ten aanzien van veel 

zaken in het ongewisse verkeerde. Dat laatste heeft mijn be

langstelling meer dan een pogen uit te maken welke factoren men 

destijds al of niet terecht bij de kwestie betrok en hoe ze pre

cies geschat moeten worden als aanleiding tot de Java-oorlog. 

Wat dit punt betreft waren er de meest uiteenlopende visies 

mogelijk. Nahuys en P. de Haan waren voorstanders van landver-

huur en zagen de intrekking ervan bij het besluit van 6 mei 1823 

als oorzaak van de Java-oorlog: de vorsten hadden voor de ver

huur voorschotten ontvangen, die ze nu moesten terugbetalen. Ze 

moesten schadevergoeding geven voor de gevolgen van een eenzij

dige overheidsmaatregel. Deze stellingname werd fel bestreden 

door voorstanders van de maatregel van 6 mei, die elk verband 

tussen dat besluit en de oorlog ontkenden (C.S.W. van Hogen-

dorp, De S t u r l e r ) . Van Sevenhoven was tegenstander van de land-

verhuur, maar zag noch de verhuur, noch het verbod daarvan als 

oorzaak van het ongelukkige gebeuren dat tussen 1825 en 1830 

Java in zijn greep hield. Daarnaast waren er tegenstanders van 

de verhuur, die ze opvatten als onrustveroorzakende factor 
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waardoor de Java-oorlog ontstond (Knoop, beïnvl oedde Groen van 

P r i n s t e r e r ) . Zij vonden hun bestrijder in Steyn Parve, die in 

1850 een studie aan de kwestie wijdde, waarin hij concludeerde 

dat men aan de hoven pijnlijk was getroffen door de intrekking 

der verhuren, maar bovenal bevreesd was voor annexatie van ge

bieden door het gouvernement. Dit had namelijk geeist dat aan 

haar voor 30 jaar enkele districten werden afgestaan, terwijl 

te gelijker tijd de a.r. van Djocjakarta verscheidene inspec

tiereizen ondernam, vooral naar Banjoemas, dat na de Java-oor

log inderdaad werd ingelijfd bij het gouvernementsgebied. C.F. 

Walraven van Nes, die in 1844 een artikel had gepubliceerd dat 

op oudere memoires was gebaseerd, accentueerde het Europeani-

satieproces, dat sedert Daendels aan de hoven had plaatsgevonden. 

Hij stelde vast dat de vorsten of regenten niet gemakkelijk tot 

verhuur van landen zouden overgaan: "Het is de invloed van de 

residenten, die hem daartoe moet verplichten". Het verbod op 

de landverhuur zou volgens die benadering juist "grote tevre

denheid en blijdschap" in de kraton gegeven hebben, een vreugde 

die slechts getemperd werd door de afwikkeling van de schade-
,. 81 vergoeding 

Zo men ziet: de meest uiteenlopende en strijdige visies 

werden geboden en ook bij latere beschouwers kon de veelheid 

van opvattingen niet tot een eensluidende slotsom worden terug

gebracht. 

Tegenwoordig wordt de Java-oorlog gezien als een reactie 
82 op het ontfeodaliseringsstreven van het gouvernement . In dat 

kader speelde Nahuys een belangrijke rol door zijn poging tot 

het invoeren van Europese gewoonten aan sultanshof, hetgeen 

niet door iedereen daar werd gewaardeerd. De leider van de 

Java-oorlog, Dipo Negoro, liet zich afkeurend over Nahuys uit 

omdat deze "de Javaansche jongelingschap vereuropeeschte", al

dus Louw, die Nahuys noemt "een man van z.g. opgeklaarde denk

beelden ... en van de regeeringswijze van het Fransche Keizer

rijk". "Zonder nu op Java, vrijheid, gelijkheid en broederschap 

te willen invoeren, schonken zijn liberale, maar autocratische 

beginselen hem toch de zucht, om op de Javaansche Prinsen de 
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Europeesche zeden, gewoonten en kleederdracht over te planten, 

en voorwaar reeds dit alleen was voor de ultraconservatief 

gezinde vorstenhoven een revolutie op zich zelf". Louw vraagt 

zich zelfs af wie meer kwaad heeft gesticht: Nahuys of Smis-

saert, de resident onder wiens gebrekkig bestuur de oorlog uit

b r a k
8 3
. 

In een schrijven van 23 december 1817 hadden de CCGG zich 

gunstig uitgelaten over de wijze waarop Nahuys met het sultans-
84 

hof omging ; zijn streven om de hoven te verwestersen werd 

in die tijd niet als gevaarlijk beschouwd. In tegendeel: het 

idee van Nahuys dat de Europese invloed, die in dat streven 

paste, door de particuliere ondernemers kon worden versterkt en 

dat dezen "beschavend" konden werken, werd door velen gedeeld. 

Tegenstanders van het particuliere bedrijf in Indie moesten dat 

in principe toegeven. Als de Arabieren en Chinezen al een verbe

tering van zeden bewerkstelligden, zo vraagt Olivier zich af, wat 

zou men dan niet mogen verwachten van Europese kooplieden en 

landbouwers, die onder de bescherming van een geregeld bestuur 

aan de beschaving van ruwe eilanders werkzaam zijn ? Dat de er

varing weinig goede voorbeelden toont, ligt volgens hem uitslui

tend aan de verkeerde maatregelen, die door de Europeanen zijn 

genomen. Het ontbreken van regels die de relatie tussen de onder

nemers en de bevolking moeten regelen, is er de oorzaak van dat 
о с 

de belangen van de Inlanders te oppervlakkig zijn behartigd 

Dat probleem bestond niet, naar R. van der Capellen meende, waar 

gouvernementscultures door goedbetaalde en derhalve niet door 

eigen baatzucht gedreven overheidsdienaren werden geleid. Maar 

zó had Nahuys het weer niet bedoeld: juist particuliere landerij

en in de vorstenlanden zijn voor de bevolking een weldaad; het 

gouvernement zou alleen al vanwege haar personeel geen kans 

hebben in dat opzicht een beter figuur te slaan. In zijn "Ver

zamel i ng" geeft Nahuys een beschouwing over dit onderwerp, die ik 

graag uitvoerig wil laten volgen. Hij stelt dat de particuliere 

planters door hun'belang aangespoord worden om de Javanen door 

"zachtheid en billijkheid" aan zich te verbinden. Hun opzich

ters streven datzelfde belang na, omdat tevredenheid van de 
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wijl de particuliere opziener bij zich zelven zeggen zal: 'Ik 

moet trachten, mij bij den Inlander bemind te maken; ik moet 

pogen, om in deze mijn nieuwe loopbaan, welke voor altoos mijne 

hoop en kostwinning is geworden, kundigheden op te zamelen 1' . 

En zo konden dan Nahuys en (in Nederland) P. de Haan hartstoch

telijk de benijdenswaardige positie van de Javanen op de parti

culiere landerijen schilderen en de beschavende kracht van deze 

Europese ondernemers aanvoeren. Langzamerhand echter rezen er 

bezwaren tegen de vereuropeanisering van de vorstenhoven en van 

Java's binnenlanden. Van Lawick van Pabst vermeldt de "buitenge 

wone bemoeienissen" van de Nederlanders met de hoven, die na he 

vertrek van Nahuys nog toenamen, als een oorzaak van de Java-

oorlog. Maar hij ziet het proces niet als een structurele facto 

want hij meent dat ondanks die bemoeienissen de oorlog uit had 

kunnen blijven, ware het niet dat de ambtenaren onverschillig-
8 7 

heid in hun taakuitoefening aan de dag legden 

Tot 1822 was Van de Graaff, die van overheidswege de land-

verhuurkwestie volgde, nog voorzichtig ten aanzien van de vor-

stenlanden. Het lijkt wel of men niet goed wist hoe Nahuys aan 

te vatten, want toen deze op 2 december 1821 zijn memorie (die 

een verdediging van de verhuren bevatte) had ingediend en men 

tot actie moest overgaan, toen nam men de toevlucht tot "onedel 

wapenen „88 

Na het bovenvermelde incident met de soesoehoenan was Na

huys ook resident van Soerakarta geworden. Er volgde een tijd, 

"rijk in genoegens", die echter nu omsloeg in dagen van "kommer 

en ontmoediging". Op 29 april 1822 moest Nahuys de residentie 

Soerakarta overdragen aan A . M . T . de Salis, de man die de grote 

invloed van Nahuys zou inperken, daartoe volgens Van Hogen-

dorp in staat gesteld door "zijn vast en onafhankelijk karakter 

Als antwoord op Nahuys' memorie kreeg De Salis de opdracht om 

nieuwe onderzoekingen te verrichten. Op basis van "de stellig

ste bewijzen" (aldus Van Hogendorp) kwalificeerde De Salis de 

landverhuren als strijdig met de Javaanse wetten en zeden en 

stelde voor om op bepaalde termijn de huurcontracten te ver-
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nietigen. Maar wat Van Hogendorp niet vermeldt is dat De Salis 

bij zijn onderzoeksopdracht de memorie van Nahuys ontving als

mede een nota van Van de Graaff erover en een geheime missieve, 

waarin hem werd kenbaar gemaakt dat men Nahuys niet wilde in

lichten over de argumenten tegen zijn systeem en waarin men 

De Salis een wenk gaf, welke weg deze bij zijn opinievorming 

betreffende het onderhavige vraagstuk had in te slaan. De stuk

ken - die waren gericht aan de resident - kwamen echter te Solo 

aan ббг de bestuursoverdracht een feit was en daarom beschouw

de Nahuys ze als aan hem gericht. Van de door het toeval gebo

den gelegenheid maakte hij gebruik door het rapport van Van de 

Graaff te copiëren en de door deze gevolgde handelwijze te 

laken. Van de Graaff uitte in zijn rapport aan De Salis een aan

tal bezwaren tegen de verhuur en stelde voor, de aanplanting 

van koffie op de verhuurde gronden te beperken en een invoer-

belasting te heffen op de koffie die uit de vorstenlanden het 

gouvernementsgebied binnenkwam. De suggestie van De Salis, die 

veel verder ging, zou echter voor Van der Capellen de doorslag 

hebben gegeven en diens twijfel hebben doen verdwijnen: ondanks 

Nahuys' verdere verdediging van zijn beleid werd nu overgegaan 

tot het besluit dat op 6 mei 1823 werd gepubliceerd. Het zou 

te ver voeren de discussie nader te volgen, maar één punt eruit 

zou ik nog willen vernoemen om te laten zien hoe men werkelijk 

alle kanten opkon, wanneer de mentaliteit van de Javaan in de 

argumentatie werd betrokken. Van de Graaff had uiting gegeven 

aan zijn vrees dat de grotere rijkdom die de vorsten door 

de verhuur wisten te vergaren, door hen gebruikt zou kunnen 

worden om zich tegen het Nederlands gezag te wapenen. De Salis 

praatte hem hierin na. Nahuys nu zag hierin een illustratie 

"hoe de verstandigste mannen zich kunnen vergissen en valsche 

gevolgtrekkingen maken indien zij het carácter van den Javaan 

naar het Europeesche beoordeel en". Hij wijst erop dat zich 

onder opstandelingen nooit vermogende vorsten en hoofden hadden 

bevonden. Zo de groten bezwaren tegen de landverhuur zouden 

hebben, worden die volgens Nahuys ingegeven door de angst dat 

de bevolking zou wennen aan de betere behandeling door de Euro

pese ondernemers en daardoor niet meer op despotische wijze 
90 geregeerd zou kunnen worden 
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Via een reis over West Sumatra en Bengalen, arriveerde 

Nahuys in 1823 in Nederland, waar zijn lezing van de zaak met 

grote instemming werd begroet. De koning keurde de maatregel 

van het Indisch bestuur af en wenste dat de planters in hun rech

ten werden hersteld. Tevreden blikt Nahuys in zijn "Herinneringen" 

daarop terug: "Het genoegen over deze bewijzen van goedkeuring 

van mijn Vorst, en de voldoening van een goeden strijd te hebben 

gestreden, en daarin over de Indische Regering, ten voordele van 

mijn vaderland en van vele verongelijkte planters, te hebben ge
zegevierd, waren wel geschikt, om mij te troosten over de opof

feringen, welke het verlaten van een aangenamen, eervollen en 
9 1 

voordeeligen post mij gekost had" . Wat Nahuys was gelukt, vorm
de ook voor latere Indische besturen een bron van zorg; veel 

verongelijkte ambtenaren trachtten in Nederland het beleid dat 
9 2 in de kolonie gevoerd werd, aan de kaak te stellen . Nahuys 

werd in zijn visie dat de intrekking der verhuren de oorzaak 

van de Java-oorlog vormde, gesteund door Elout, die kort na 

Nahuys' terugkeer in Nederland Falck als minister was opgevolgd 

en die in een nota suggereerde dat Van der Capellen tot zijn 

besluit van 1823 was gekomen onder invloed van enige oude ambte-
93 naren die nog doordrongen waren van de Compagniesgeest . Het is 

Van der Capellens lot geweest dat zijn humanitaire beginselen 

hem aanzetten tot het nemen van maatregelen, die in de smaak 

vielen van de echte oudgasten. Dezen zagen (maar dan om andere 

redenen) ook weinig heil in de penetratie van Europeanen in de 

binnenlanden. In het slot van dit hoofdstuk zal ik nader op dit 

aspect van Van der Capellen's positie ingaan. 

6.1 Maatregelen m.b.t. het binnenlands bestuur. 

Tussen 1816 en 1826 werden met betrekking tot het binnen

lands bestuur een aantal maatregelen genomen, die ik hier een 

aparte bespreking wil schenken: de opleiding van de civiele 

ambtenaren, behartiging van de sociale belangen, taakomschrij

ving (instructies), .verhouding tussen Europees en Inheemse be

stuur (regeling daarvan, positie Inheemse bestuurders) en de 

organisatie van de rechtspraak. In verschillende contexten is 
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over enkele van die onderwerpen in het voorgaande al wat gezegd; 

in het volgende geef ik een inventarisatie, waardoor de diverse 

maatregelen wat los van elkaar komen te staan. Er was natuurlijk 

wel onderling verband, maar door gebrekkige uitvoering of door 

ad hoc beslissingen (eerder gaf ik al aan dat de organisatie van 

het binnenlands bestuur weinig planmatig g e s c h i e d d e ) , raakte dat 

verband wat op de achtergrond. 

6.2 Plaatsingsbeleid. 

Een grote hindernis bij de opbouw van het ambtelijk appa

raat was de ongeschiktheid en onbekwaamheid van de meeste men

sen die men toegestuurd kreeg uit Nederland. Ik wees er al op 

dat de bekwamere ambtenaren snel naar hoge posten werden ge

trokken. Hun plaatsen kwamen dan niet zelden in handen van men

sen die onbekend waren met het leven in de kolonie. De residen

ten trachtten zoveel mogelijk te voorkomen dat ondergeschikte 

ambtenaren die bleken te voldoen werden overgeplaatst. Voor de 

personen in kwestie waren die overplaatsingen echter van belang 

als mogelijkheid om promotie te maken. Het probleem komt ge

durende de gehele geschiedenis van het binnenlands bestuur 

steeds terug: wanneer een ambtenaar gezien zijn diensttijd recht 

had op bevordering, kon men hem doorgaans alleen maar in een 

hogere rang benoemen, als in die positie een vacature was ont

staan. Het zou toeval zijn wanneer dat in dezelfde streek het ge

val wa s ; gewoonlijk betekende promotie tevens overplaatsing, 

soms naar een totaal ander gebied. Zowel voor de ambtenaar als 

voor de dienst waren daaraan voor- en nadelen verbonden. Een 

resident bepleitte voor een goed ambtenaar eerder salarisver

hoging dan bevordering in rang, terwijl die ambtenaar juist bij 

overplaatsing belang kon hebben, bijvoorbeeld om een ongezond 

en zwaar gebied vaarwel te kunnen zeggen. Nog in de twintigste 

eeuw ontmoeten we ambtenaren, die om deze reden trachten hun 

kennis van volk en streektaal zo bescheiden mogelijk voor te 

stellen. Persoonlijke belangen en dienstbelangen bleken niet 

alleen onderling veelal moeilijk te verzoenen, ook in zich waren 

ze vaak strijdig. Vanaf het begin lijkt er nauwelijks sprake 
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van een overplaatsingsbeleid en de klachten zijn legio dat men 

te veelvuldig van ressort moest wisselen en daardoor te weinig 
94 met een streek bekend kon worden . Want Olivier kan dan stellen 

dat het voordeel van frequente verplaatsing voor ambtenaren w a s , 

dat ze minder dan andere Europeanen te lijden hadden van "doode-

lijk vervelende eentoonigheid", uit de eindeloze stroom van klach

ten kan men opmaken, dat overplaatsing zelden in het belang van 

de ambtenaar was. En al is dat beeld misschien onjuist, het drukt 

wel de gevoelde frustratie uit 

6.3 De opleiding der ambtenaren en het K.B. van 1825. 

In de hier besproken periode zou een goed plaatsingsbeleid 

veel hebben kunnen bijdragen aan de vorming van een kundig ap

paraat. Men zou dan immers de ervaring kunnen verkrijgen, die 

wel voortdurend in discussies als argument werd gebruikt, maar 

die in feite maar weinig voorstelde. Daar een dergelijk beleid 

moeilijk te realiseren bleek, moest naar andere wegen worden 

gezocht om een einde te maken aan wat Baud ervaarde als een ge

mis aan factoren die konden helpen het ambtenarencorps te ver

beteren. Op 20 augustus 1816 werd Baud benoemd tot secretaris 

van het gouvernement en hij was als zodanig werkzaam bij de 

G.G. die tijdens de Commissie-Generaal belast was met de uitvoe

ring van de commissie-besluiten en het dagelijks beheer. Op 

12 januari 1819 (vier dagen voordat de CCGG het bestuur neer

legden) werd hij aangesteld als algemeen secretaris der hoge 

regering, een betrekking die hij aanvaardde bij het optreden 

van het nieuwe bestuur op 16 januari (S.1819: 2 5 ) . Tijdens het 

Britse tussenbestuur had Baud de waarde van een ontwikkeld amb

tenarencorps leren kennen en hij wendde nu zijn invloed aan om 

het gehalte van de Nederlandse bestuursambtenaren, onder wie 

hij tot dan toe slechts "gunstige uitzonderingen" meende te 

kunnen opmerken, te verhogen. Bij resolutie van de G.G. in rade 

van 25 maart 1819, no. 3 (S.1819: 3 4 ) , die erop was gericht 

om de kennis van de Inlandse talen onder de ambtenaren uit te 

breiden, werd bepaald: "Eene grondige kennis van de Landstaal 

een onontbeerlijk vereischte zijnde, tot eene behoorlijke ver-
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vulling van vele ambten, zoo zal, bij alle gelegenheden, een 

gunstig regard worden geslagen op ambtenaren, die zich, boven an

deren, daarmede hebben gemeenzaam gemaakt". De tweede bepaling 

van de resolutie hield in dat alle assistent-residenten, secre

tarissen bij de residentie en bij de Inlandse rechtbanken en al

le "opzienders tot het binnenlandsche bestuur behoorende" binnen 

één jaar na deze resolutie (en in het vervolg binnen 1 jaar na 

hun benoeming) "genoegzame vorderingen" in de landstaal van hun 

district gemaakt moesten hebben, zodanig, dat zij hun dagelijkse 

werkzaamheden "zonder hulp van tolken, of van het Maleis" kon

den verrichten. Na 2 jaar zouden ze die taal volledig moeten 

kennen, "zoodat zij dezelve met gemak kunnen lezen en schrijven". 

De derde bepaling bevatte de sanctie: degenen die niet aan ge

noemde eisen voldeden werden beschouwd "als door eigen toedoen 

minder geschikt tot de behoorlijke waarneming hunner posten" 

en hen werd een salarisvermindering in het vooruitzicht gesteld 

tot maximaal J van hun tractement, uitgezonderd degenen, die 

door gevorderde jaren of andere omstandigheden niet in staat 

waren een hen onbekende taal aan te leren. Omdat de eisen te 

hoog gesteld waren en geschikte onderwijsmiddelen ontbraken, 

sorteerden de bepalingen weinig effect. Onder meer vormde fre

quente overplaatsing voor vele ambtenaren een redelijk excuus. 

Nog twee onderwerpen uit de resolutie verdienen de aandacht: de 

uitnodiging aan de ambtenaren om vertalingen van belangrijke 

manuscripten en opschriften te maken en om geschied- en oud

heidkundige en andere berichten in te zenden (nader aangegeven 

in Bijblad 248, besluit 24 juli 1 8 2 3 9 6 ) en de verkiezing van 

élèves, een instelling die we al van Janssens kennen. Het motief 

is hetzelfde als dat van 1811: men wil ambtenaren, die kennis 

hebben ("een meer gemeenzame kennis", zoals het in punt 6 van de 

resolutie heet) van de taal en gewoonten der Inlandse volken. Zij 

moeten belangrijke stukken vertalen en worden voor "zendingen 

van vertrouwen bij de Inlandsche vorsten" ingezet. Punt 9 en 10 

geven aan welke opleiding men nodig achtte voor de élèves: naast 

gelegenheid tot "grondig onderwijs" dient "eenen gestadigen om

gang met Inlandsche hoofden of hunnen zonen" om bekend te worden 

met de "zeden, gewoonten en beschaafde spreekwijzen der Inlanders" 

Ze moeten de zittingen der Inlandsche gerechtshoven bijwonen, ge-
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zantschappen naar vorsten vergezellen en zoveel mogelijk bij het 

ontvangen van Inlanders gezanten of bij leerzame plechtigheden 

aanwezig zijn. Ook hun sociaal milieu krijgt de aandacht: ze 

worden bediend door "inboorlingen, die geen andere dan de 

landstaal spreken" (punt 1 2 ) . Hoe dat "grondig onderwijs" precies 

werd verzorgd is niet aangegeven. In die tijd bestond er wel 

een opleidingsinstituut op Java, de zogenaamde Militaire school 

te Semarang, die in 1818 was opgericht (S.1818: 13 en 17) en die 

tot doel had onderwijs in o.m. de Inlandse talen te verzorgen 

(art. 1 1 ) . Het eerste instituut dat speciaal daarvoor in het 

leven geroepen werd was echter het Instituut voor de Javaanse 

taal, dat bestond van 1832 tot 1843, waarover later meer. Het 

was de bezuinigingspoli tiek van Du Bus, die de Semarangse school 
9 7 liet sneuvelen . Dat de ambtenaren zelf weinig behoefte eraan 

hadden zich in de kennis der talen te (laten) onderrichten, mag 

blijken uit de regelmatige herhaling van wat in het besluit van 

1819 was bepaald. De last die bij regeringsresolutie van 4 april 

1826 no. 16 werd gegeven, te weten: dat iedere ambtenaar op en 

buiten Java zich de Maleise spraakkunst en het woordenboek van 

Marsden (in 1824 en 1825 in vertaling door C.P.J. Elout versche-
98 nen) moest aanschaffen, werd ook niet enthousiast opgevolgd 

Hadden de pogingen die in- Indie werden ondernomen om het 

ambtenarencorps op een hoger niveau te brengen weinig succes, 

evenmin slaagde men erin om dat doel te bereiken door aan Ne

derland te verzoeken de uit te zenden personen op "geschikt

heid om kunde te verkrijgen" te beproeven: zo daar al gehoor 
99 aan gegeven werd, ontbraken duidelijke richtlijnen . Deze werden 

eerst gegeven bij K.B. van 4 maart 1825, no. 119, toen het ra

dicaal van Indisch ambtenaar werd ingesteld . Het was de eer

ste belangrijke poging te komen tot een planmatige samenstelling 

van het corps civiele ambtenaren. Art. 7 bepaalde 3 klassen: ge

gradueerden en z i j , die een openbaar ambt dat niet beneden de 

rang van commies lag, hadden bekleed; academici, die niet gegra

dueerd waren of die enig ambt niet beneden de rang van adjunct

commies bezaten en tenslotte een derde klasse van personen die 

aan bepaalde eisen (art. 4) voldeden, maar niet in de twee andere 
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omdat de gekwalificeerde am 

Idoende kennis hadden. 

uaarom noemt Van den Bosch het K.B. van 1825 een maatrege , 

"niet alleen als nutteloos, maar als schadelijk" moest worden 

beschouwd. Want als het Indisch bestuur zi eh eraan zou houden, 
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zou dat volgens hem een gebrek aan bekwame instructeurs en uit

voerders van de cultures veroorzaken. "Kan men gewild hebben, 

dat indigo gefabriceerd, suiker en thee bereid zou worden door 

menschen, die daartoe geene andere vereischten bezitten dan het 

radicaal van ambtenaar, of wil men, dat de verdere uitbreiding 

der kultures zal worden gestaakt, die reeds zulke milde vruchten 

oplevert en de Kolonie alleen dienstbaar maken kan aan de be

langen van het Moederland ?" Van den Bosch twijfelt ook aan de 

zuiverheid van de achtergronden, die aan de hernieuwde aandacht 

voor het K.B. zijn te verbinden: hij vreest de al eerder ge

noemde invloed van ambtenaren die uit Indie verwijderd zijn of 

toevallig in Europa waren, óf de verscherping is naar hij meent 

het gevolg van "klagten en schriften van dikwerf zeer onwaardige 

voorwerpen van hier ingekomen": "Ik kan tevens niet geloven, dat 

Zijne Excellentie de Minister, uit eigen vrije beweging, in de ar

chiven van het jaar 1825 eene bepaling zou hebben gezocht en 

opnieuw door den Koning hebben doen bekrachtigen, waartoe geene 

mijner handelingen ... heeft aanleiding gegeven. Ik moet dus 
102 vreezen, dat vreemde invloed hierin is werkzaam geweest ..." . 

Baud, wiens kritiek op de kwaliteit van de ambtenaren die 

tijdens de CCGG werden toegezonden we al leerden kennen, was het 

met de kijk van Van den Bosch geheel niet eens. Het K.B. van 

1825 was naar zijn mening noodzakelijk om het binnenlands bestuur 

langzamerhand te bemannen met mensen, die geschikt waren om 

"een volk, geheel van hem onderscheiden in Taal, Godsdienst, 

Zeden en Instellingen, op eene zachte & billijke wijze te helpen 

regeren, en dat volk op eene geleidelijke wijze dienstbaar te 

maken aan de oogmerken en belangen van den Moederstaat". Interes

sant is vooral wat Baud dan daaraan toevoegt: "De gewone opvoe

ding, zooals men die op onze lagere en hoogere scholen geniet, 

is ontoereikende om aan den Jongeling de begrippen en kundig

heden mede te deelen, welke deze bestemming vordert, niet alleen, 

maar zij is daaraan zelfs, гп vele opzigten, sahadelijkj daar 

zij hem denkbeelden inprent, met dezelve ten eenemale onvereenig-

baar". Baud meende het probleem van Van den Bosch te kunnen op

lossen door de geëmployeerden bij de kultures te beschouwen als 

225 



personen "voor een b e p a a l d beroep" en niet als ambtenaren, die 

"voor de algemeene administratie, in al hare takken" bestemd 

zijn, zodat voor hen het radicaal niet nodig zou zijn. Maar dat 

kon dan slechts betrekking hebben op de opzieners of "onder

wijzers" der cultures, terwijl voor Van den Bosch de zorg voor 

de cultures voor het gehele apparaat van het binnenlands be
id 3 

stuur een aangelegenheid van de eerste orde moest worden . 

Baud schreef zijn gedachten aan Van den Bosch, toen hij op weg 

was naar Batavia, om Van den Bosch te gaan opvolgen. Maar ook 

daarvoor, tijdens zijn verblijf in Nederland, waar hij directeur 

voor koloniën aan het departement w a s , hield de kwestie van het 

ambtenarencorps hem bezig en tonen zijn uitlatingen wat hij van 

het binnenlands bestuur verwachtte. Dat bleek onder andere uit 

zijn kritiek op het besluit van Du Bus van 1827 (zie o n d e r ) , 

waarbij de kennis van het Maleis werd gehanteerd als een belang

rijk criterium voor de bevordering van civiele ambtenaren, 

terwijl de resolutie van 1819 sprak van de landstaal van de 

districten en eiste dat ambtenaren die taal zodanig moesten 

kennen dat ze nóch tolken, nóch het Maleis nodig hadden om zich 

verstaanbaar te maken. Volgens Baud werd nu door Du Bus "onkunde 

of althans oppervlakkigheid" tot regel gemaakt, omdat volgens 

hem het Maleis kan worden beschouwd als "een ¿argon waarin het 

zeer moeijelijk is een gewigtig onderwerp op eene waardige wijze 

te behandelen". Deze kritiek werd later bestreden, onder meer 

op grond van het feit dat de regenten tegen Europeanen geen 

kromo of ngoko konden gebruiken en evenmin het madyo, maar ze 

geeft wel aan welke eisen Baud aan het contact tussen het Euro

pees bestuur en de Indonesiërs meende te moeten stellen. Ook 

.toen hij verantwoordelijk was voor de uitvoering van het cul-

tuurstelsel bleef de kwaliteit van dat contact hem bezighouden 104 

6.4 De integriteit van het bestuur. 

Nauw verbonden met het streven om het peil van de ambte

naren te verhogen, waren de maatregelen die de mentaliteit 

moesten hervormen: de geneigdheid tot plichtsbetrachting en de 

integriteit waren daarbij belangrijke onderwerpen. Daendels 
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vulde al het verbod aan ambtenaren om handel te drijven aan met 

maatregelen om tot een deugdelijke salariëring te komen en de 

CCGG volgden hem daarin (S.1816: 2 8 ) . Integriteit werd een 
10 5 

sociale waarde . Over de toereikendheid van de tractementen 

verschillen sommige historici van oordeel: M.L. van Deventer, 

die de lijst van in 1818/9 vastgestelde wedden weergeeft, spreekt 

van "voor dien tijd vooral hooge jaarwedden" , terwijl Van der 

Kemp sterke twijfels hecht aan de doelmatigheid van de sala

riëring: veel ambtenaren klaagden erover dat ze in verdiensten 

achteruit gingen, waaruit Van der Kemp concludeert dat de ambte

naren menigmaal niet fair lijken te zijn behandeld . Ook con

trasteert de wat spottende toon, waarop Van der Kemp zich uit

laat over de instelling van een weduwen- en wezenfonds voor amb

tenaren, met de beschouwing van Oranje over dat zelfde onderwerp. 

Die laatste schrijver gaat af op de formele bronnen, waaruit 

hij afleidt dat de CCGG veel voor de materiële verzorging van de 

ambtenaren deden, omdat ze "doordrongen" waren van het belang 

van een goed ambtenarencorps en zich daarom niet slechts uit

ten in verboden en dreigementen, "maar zij poogden ... een nauw

gezette uitoefening der ambtsplichten zo aantrekkelijk mogelijk 

te maken". Van der Kemp stelt daarentegen vast dat de zaak op 

papier schoner zag dan in werkelijkheid. De ambtenaren moesten 

het fonds zelf bekostigen want het mocht niet ten bezware van 

's lands kas komen, zoals in "5.1817: 37 werd bepaald 108 

6.5 Instructies. 

Verdere maatregelen ter bevordering van een geregeld binnen

lands bestuur waren gelegen in de uitvaardiging van instructies. 

Maar ook hierbij bleef veel steken in papier. Eerder gaf ik dat 

al aan met betrekking tot de provisionele instructie van 1818 
109 (S: 49 ) . Deze gaf de ambtelijke hiërarchie aan: resident 

- a.r. - collecteur - controleur (met de titel: opziener der 

landelijke inkomsten). Ook werd in die instructie opdracht ge

geven tot het doen van onderzoek dat voor de regeling van het 

landrentestelsel nodig was (art. 3 4 ) . Daartoe behoorde onder

meer de landmeting, die bij wijze van proef op grote schaal in 
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Kadoe werd verricht. De poging mislukte omdat men bij de keuze 

van het proefgebied was gehinderd door onbekendheid met het 

land en de sociale organisatie van de bewoners. De plannen wer

den ook doorkruist door grillige beslissingen. Zo zette het idee 

dat de bossen evenveel konden opbrengen als de landrente ertoe 

aan, alle landmeters in 1820 ineens naar de bossen te sturen. De 

invoering van hervormingen en het uitvaardigen van maatregelen 

om de bestuursorganisatie te verbeteren mochten dan op papier 

enige systematiek vertonen, de onvolledige en onrustige reali

satie maakte die in de praktijk soms onherkenbaar. De voort

durende aanvullingen op en correcties van bepalingen (de bestuurs

ambtenaren klaagden wel dat bepaalde verordeningen zoveel modi

ficaties ondergingen - wijzigingen die men lang niet altijd aan 

hen doorgaf - dat ze soms in strijd waren met wat ze oorspron

kelijk inhielden) doen denken aan improvisaties, die bij het 

ontbreken van een gericht algemeen beleidsidee, gebaseerd op 

een zorgvuldige taxatie van wat mogelijk is, onvermijdelijk 

worden. Het landelijk stelsel had meer het karakter van bestuurs

voering dan van belastingregeling, hetgeen door de instructie 

van 1818, die scheiding van deze sferen eiste (art. 5 en 1 1 ) , 

niet werd onderkend. Waar het welslagen van het landrentesys-

teem bij uitstek van die bestuursvoering afhing (de a d m o d i a t i e ) , 

bleek het de meest scherpe kritiek te ontlokken. 

In het Indisch Staatsblad van 1819 (no. 16) is opgenomen 

een "Reglement op het binnenlandsche bestuur en dat der finan

ciën op Java" (besluit CCGG van 9 januari 1819, no. 3 ) . In het 

eerste artikel wordt de administratieve indeling in 20 residen

ties aangegeven. Bij S.1817: 18 (Pekalongang en Kadoe werden 

•2 afzonderlijke r e s i d e n t i e s ) , 1817: 58 (residentie Madoera 

en Sumanap, afscheiding districten Bankalang en Pamakasang van 

de residentie Soerabaya) en 1818: 53 (Krawang werd afzonder

lijke residentie; grensscheiding: S.1818: 75) waren al reorga

nisaties ingevoerd. Daarnaast was Batavia een residentie gewor

den, maar de resident daar kreeg in 1823 (S.14) een andere 

functie dan zijn collega's: zijn taak zou niet langer de admi

nistratie der financiën omvatten. Een andere positie hadden al 
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de residenten aan de vorstenhoven: in de wandeling werden ze 

daar nog steeds "minister" genoemd, volgens MacGillavry terecht. 

In een missive van 29 juni 1825 merkt hij op dat in de gouverne-

ments-residenties de hoofden van het plaatselijk bestuur belast 

zijn met het gehele bestuur, met de financiële, politieke en an

dere directies en met de administraties. Dit in afwijking van de 

hoven, "waar de attributen van de residenten kunnen gezegd wor

den, meer ministerieel te zijn ..." .Met inachtneming van deze 

bijzonderheden kan de functie welke men de residenten toedacht, 

worden afgelezen uit het reglement van 1819 (art. 4 e . V . ) . Be

langrijk is art. 6, waarin de residenten uitdrukkelijk wordt op

gedragen, gebruik te maken van Inlandse ambtenaren en regenten. 

Er bestond immers de tendens deze laatsten steeds meer te pas

seren, hetgeen schadelijk werd geacht voor de handhaving van rust 

en orde. De beschermingsfunctie werd in artikel 16 verbonden 

aan het klachtenrecht: de resident moest "bijzonderlijk zorgen, 

dat door niemand, wie hij z i j , eenige knevel ari jen, geldafper

singen, dwangarbeid, mishandelingen of wi11ekeurigheden jegens 

de Inlanders gepleegd worden, maar dat hun allen volkomen regt 

wedervare. Hij zal, daarom, aan alle ingezetenen de gelegenheid 

verschaffen, hem over hunne belangen mondeling of schriftelijk 

te onderhouden". Artikel 40 verplichtte de resident "van tijd 

tot tijd, zijne residentie te doorreizen, ten einde zich met de 

menschen en zaken bekend te maken, en aan de onderscheidene in

gezetenen gelegenheid te geven, hunne belangen voor te dragen". 

Later (14 november 1823) werd dit door Van der Capellen nog aan

gevuld met de opdracht de bekendheid die men met zijn residentie 

had opgedaan, vast te leggen in een jaarverslag, waarin ook mel

ding gemaakt moest worden van de ondernomen tournees . (Die 

jaarverslagen boden de bewindvoerders een idee van de ontwikke

ling van de residentie en bovendien konden ze als informatiebron 

dienen voor opvolgers: aan memories van overgave werd na de 

Compagniestijd zo'n halve eeuw niet meer g e d a a n ) . Het was niet 

overbodig de verplichting tot het ondernemen van dienstreizen 

nog eens in de bepalingen op te nemen en nog minder om hierop 

enige controle uit te oefenen. Het bleek moeilijk om de mentali

teit te veranderen: bepalingen die het belasten van de bevol-
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king moesten tegengaan werden ófwel genegeerd óf ze stuitten op 

tegenstand. Was men al bereid een tournee te ondernemen, dan 

vond men het doorgaans nog vanzelfsprekend dat met groot deco

rum te doen, hetgeen natuurlijk op de bevolking drukte want zíj 

moest voor proviandering, versiering en vermaak zorgen. Nog in 

1834 werd het besluit tot verbod van het onwettig vorderen van 

leverantiën en diensten door de bevolking (iets wat onwettig 

was moest meestal nog meermalen verboden worden) door sommige 

ambtenaren sterk afgekeurd. Hoeveel dat er waren is natuurlijk 

niet na te gaan, maar de spotnaam "kippenbesluit" spreekt voor 

zich. Er werd wel gesproken van een aantasting van de grond
ili 

slagen van het Indisch bestuur . Ook wat de tournees betreft 

was de mentaliteit in het spel: ambtenaren die belangstelling 

voor de bevolking hadden zouden er wel zoveel arbeidsvreugd in 

vinden dat verplichting niet nodig was (al in deze tijd treffen 

we overigens wrevel over het vele schrijfwerk: C.S.W. van Ho-

gendorp spreekt van "de mode om papier systematisch te beklad-

113 

den" ) . Daarnaast waren er residenten die zonder gewetens

wroeging hun officiële standplaats verruilden voor een aange

naam oord in de bergen of aan de kust en dat slechts verlieten 

als het niet anders kon. Het residentieverslag van J.H. Tobias 

over Bantam (1821) geeft ons een indruk van wat zoal mogelijk 

was. Volgens Tobias was er bij zijn in dienst treden in Bantam 

geen waarborg tegen onderdrukking, daar er geen sprake was van 

een binnenlands bestuur of een ander soort controle. Met name 

het zuiden was geheel regeringsloos: a.r. Klinkert, die voor 

dat gebied was benoemd, had de hoofdplaats Ceram (= S e r a n g ) , 

"ofschoon hij daar niets te doen had, nog nooit verlaten, als 

om eens twee dagen te Pandeglang door te brengen". Geen resident 

had zich ooit de moeite gegeven om de binnenlanden te gaan be

zoeken. Resident De Bruyn ontbrak daartoe volgens Tobias de ge

legenheid en waarom zijn voorgangers niet op dat idee kwamen, 

wist Tobias niet. S. van Deventer geeft als interessant detail 

daarbij dat de CCGG in 1816 van De Bruyn verklaarden, "dat hij 

het land door en door kende" en dat zij melding maakten van zijn 
114 "vlijtige onderzoekingen en daardoor verkregen bevinding" 

Tobias achtte het nodig zich op de hoogte te stellen van 
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het land en de geest van de bevolking, reden waarom hij de eer

ste maanden onafgebroken de residentie doorreisde. In zijn rap

porten gaf hij ondermeer aan hoe hij meende te moeten reizen: 

alles wat vrees aan kon jagen, vermeed h i j . Zijn opvatting was: 

"dat ik het in staatsie en met gewapende magt reizen, overal 

oordeel juist geheel ongeschikt om vertrouwen te verwerven, en 

om die gemeenzaamheid mogelijk te maken, zonder welke men de 

waarheid bij den inlander nooit te weten krijgt; - dat ik door 

gemeenzamer omgang vertrouwen heb zoeken te winnen ...". Bij 

zijn werk heeft Tobias veel steun gehad van zijn opzieners 

(controleurs) en hoofden. Als resident kon hij immers nooit 

alle dorpen van het uitgestrekte Bantam leren kennen: "Al be

steedt hij de helft van zijn tijd aan reizen en onderzoeken, 

hij kan toch geene andere dan oppervlakkige kennis van het ge

heel verkrijgen, zoo geene rapporten van vertrouwde personen hem 

te hulp komen". Volgens Tobias toonde zijn beleid aan "dat 

het oude sprookje: de Javanen zijn luye schepsels, alleen is 

uitgestrooid door dezulken, die den geest der natie volstrekt 

niet kenden, of zich door hun zweet zochten te verrijken". 

7. De positie der "opzieners"; relatie met de bevolking. 

Liep de functie van de assistent-resident parallel met die 

van de resident, de opzieners - bij S.1827: 109 "controleurs" 

geheten - bleven volgens hun taakomschrijving geëmployeerden 

bij de cultures. Uit hun plaatsing onder de collecteurs (S.1818: 

49, art. 11) mag worden opgemaakt dat men ze als fiscale ambte

naren beschouwde, maar onder het landelijk stelsel en zeker in 

de Preanger was de belastingheffing direct met de productie ver

bonden. Hun werkkring stond ook in nauwe relatie met die van de 

eigenlijke bestuursambtenaren, waar het de cultures en het 

daarmee gepaard gaande contact met de hoofden betrof. Zij hiel

pen de resident met de jaarlijkse aanslag en ontvangst der land-

renten, waarbij zij vooral "in het veld" werkten. R. van der 

Capellen deelt in een verslag mee dat hij ter verlichting van 

de bevolking enige passangrahans had opgeheven, maar die maatre

gel betekende meer: "Een verblijfplaats in de tuinen zelve voor 
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de inspecteurs of opzieners en in de nabijheid der droogschuuren 

is van meer nut ". C.S.W, van Hogendorp noemt de betrekking van 

opziener der landelijke inkomsten "eene aangename, leerrijke 

loopbaan voor jonge lieden, die zich aan de dienst der Kolonien 
115 willen toewijden" . In de werkelijke positie van de opziener 

ten opzichte van de regent was weinig verandering gekomen: nog 

steeds verliep het contact tussen het Europees bestuur en de 

regent in belangrijke mate via de opziener, eerder dan via de 

resident. Van der Kemp vermeldt een rapport van de Inspectie, 

waarin staat: "In ieder Regentschap heeft men een Europeesch 

ambtenaar, die eigenlijk slegts moest zijn navolgens zijn titel 

opziener over de koffieaulture, doch deze is ook tevens in wezen

lijkheid degenen, die met den Regent het Regentschap bestuurt". 

8. Inlands bestuur. 

De periode 1819-1830 staat wel bekend als het tijdvak, 

waarin het Inlands bestuur werd georganiseerd. Maar ook hier

bij moet men de gerichtheid van het beleid niet overschatten. 

Enerzijds erkende men (Van der Capellen) het overwicht van de 

regenten op de bevolking, anderzijds (bestuursambtenaren) werden 

ze gezien als overtollige raderen, zoals het doorgaans heet. Men 

wist te weinig van de betekenis van allerlei hervormingen voor 

de positie en de gedragingen van de Inheemse hoofden, waardoor 

het debat tussen aanhangers van tegenstrijdige visies met be

trekking tot de behandeling der hoofden kon voortduren en in 

overheidsbesluiten vastgelegde stellingnamen ten aanzien van die 

theoriestrijd voortdurend bevochten en ontdoken konden worden. 

Was de ene partij voorstander van herstel van de hoofden in hun 

oude luister (inclusief de toekenning van ambtsvelden ) , de an

dere meende prompt dat zij daardoor hooghartig zouden worden en 

een goede bezoldiging hen niet tot medewerking met het gouverne

ment zou stimuleren. Iets van de naïviteit waarmee de discussie 

werd gevoerd blijkt uit Olivier's "Land- en zeetogten" , wanneer 

hij ergens opmerkt dat het bij Nederlandse ambtenaren gebruikelij

ker werd om "overeenkomstig met het verlangen van het Gouverne

ment, de inlanders van aanzien alle beleefdheid en onderschei-
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ding ... te bewijzen", terwijl hij elders in datzelfde werk zijn 

verwondering uit over de onverschilligheid van ambtenaren om

trent de rangen en titels die onder de Javaanse bevolking be

staan. Hoe dat te rijmen is wordt niet aangegeven, óf het moet 

zijn dat Olivier zijn eerstgenoemde optimistische kijk gerecht

vaardigd acht door de aanwezigheid van "een aantal jonge lieden 

van uitstekende verdiensten en b e k w a a m h e d e n " . 

Wilde men de politiek van bescherming en opvoeding geloof

waardig maken, dan moest men toch een zekere vertrouwensrelatie 

hebben met de bevolking of althans met haar hoofden. Al in 1817 

uitte Van der Capellen zijn ontevredenheid over de omgang van de 

residenten met de regenten en bij S.1819: 16, art. 6 gaf hij hen 

het uitdrukkelijk bevel om van de Inlandse ambtenaren gebruik te 

maken. Die maatregel had echter weinig effect en ze werd gevolgd 

door het veelbesproken reglement van 1820 op de verplichtingen, 

rangen en titels der regenten, waarin de verhouding van de resi

dent tot de regent werd vastgelegd. De regent werd de "jongere 

broeder" van de resident, een uitdrukking waaraan Fasseur de 

nietszeggende frase verbindt: "een van die paternalistische trek

jes, waaraan iedere koloniale samenleving rijk was en is" 

In feite was de aanduiding gebruikelijk in de betrekking tussen 

heerser en vazal, een relatie die vroeger bestond tussen vorst 

en regent en waarin het gouvernement nu de plaats van de eerste 

had ingenomen. Natuurlijk was het karakter van die betrekking 

allengs aan verandering onderhevig, maar dat hoefde niet van in

vloed te zijn op de aanspreekwijze: immers ook in de vorsten-

tijd kon de relatie variëren, zoals overigens ook het geval was 

met die tussen de soesoehoenan en de sultan, waarvoor een over-
118 

eenkomstige aanspreekwijze bestond 

Van de vertrouwensbasis die artikel 2 van het reglement van 

1820 bedoelde, kwam echter weinig terecht. Er was sprake van wan

trouwen over en weer, gebaseerd op vooroordelen en onbekendheid 

met elkanders gebruiken, waardoor gemakkelijk misverstanden ont

stonden. Zo verlangde men bij de sluiting van een contract met 

de soesoehoenan van hem de eedaflegging, waartegen Nahuys bezwaar 
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maakte omdat hij begreep dat die eis voor de Javanen een uiting 

van wantrouwen betekende. Volgens de Javaanse gebruiken kon de 
1 1 Q 

eed slechts inzake straf of zuivering worden gebruikt . Natuur

lijk ontbrak bij de Europese ambtenaren niet de illusie dat zij 

het vertrouwen van de bevolking en haar hoofden bezaten, met 

name van de door de beleidsvoerders gekoesterde dorpshoofden. 

De resident van Batavia, C.S.W. van Hogendorp, schrijft in 

zijn "Beschouwi ng": "Het dorpshoofd, bijgestaan door de aanzien-

lijksten zijner gemeente, handelt regtstreeks met het hoogste 

ambtsgezag dat hem bekend is. Alle vrees, alle oostersche ver

nedering is daar ongepast; hij mag vrijelijk bedenkingen en 

tegenwerpingen opperen, en ontvouwt altijd vrijmoedig de regten 

zijner onderhoorigen ...". Het vaderlijke komt fraai tot uit

drukking in een geheime missive van de wnd. resident van Jogja, 

J. Kruseman, waarin hij meedeelt de sultan te hebben onderhouden 

over "mogelijk wangedrag" (de vorst was een jonge knaap, die 

mogelijk "gemeenzaam" was geweest met enige vrouwen van wijlen 

zijn vader en g r o o t v a d e r ) . Kruseman besluit met de opmerking 
12П 

dat de sultan hem voor die bemoeienis dankbaar was 

Anderzijds beseften de meeste ambtenaren wel, dat met name 

de regenten weinig reden hadden tevreden te zijn met het optreden 

van de Europeanen en dat hun "verknochtheid" aan het gouverne

ment, evenmin als die van de vorsten, niet te vertrouwen was. 

In het algemeen erkende Baud bij de bevolking een verandering 

in de betrekking tot het Europees gezag: in zijn waarschuwend 

schrijven tegen herinvoering van dwangcultuur merkt hij op 

"dat de Javaan van 1829 niet meer die is van het jaar 1808 of 

vroeger" en dat het ontzag voor de Nederlanders was verzwakt. 

Het reglement van 1820 deed zelfs de ontevredenheid van de re

genten nog toenemen: Van Lawick van Pabst, die aangaf welke 

ongelukkige gevolgen het afschaffen van de staatsiestoeten der 

regenten voor deze hoofden had, concludeert dat het reglement 

hen nog sterker het gemis van ondergeschikten als statusattri

buten liet voelen. Dat ligt in de lijn van de kritiek die S. 

van Deventer op de bepalingen betreffende rangen en titels 

heeft: hij constateert bij de regenten een zucht om steeds ho-
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gère rangen en titels. Aanvragen van hoofden om bijvoorbeeld 

meer saluutschoten dan hun buurman moesten door de regering wor

den afgewezen, hetgeen de tevredenheid niet verhoogde en zelfs 

problemen tussen de ambtenaren kon opleveren wanneer een resi

dent om de goede plaatselijke relaties op het verzoek in wilde 

gaan en de beleidsvoerders om politieke redenen hem daarin niet 
121 konden steunen 

Ook in de gedachten over de dorpshoofden lopen theorie en 

praktijk uiteen. Zij kregen de aandacht van het bestuur omdat 

ze door hun vrije keuze door de bevolking, een waarborg tegen 

misbruiken en wantoestanden zouden vormen. Van Sevenhoven noemt 

in een overzicht van de toestand der Vorstenlanden in 1826 het 

recht van de bevolking om haar dorpshoofden te kiezen "het pal

ladium van hunne veiligheid" en de handhaving daarvan in de 

gouvernementsresidenties kan men volgens hem beschouwen als 

"een der sterkwerkendste middelen waardoor ons gezag over de be

volking geliefd is,want niet altijd eerbiedigen de Regenten 
122 dit regt ..." . De gedachte was dat de dorpshoofden wel de 

belangen van de bevolking moesten behartigen, omdat ze anders 

bij een volgende verkiezing geen kans meer zouden maken. Men zag 

het dorpshoofd als "vader" van de bevolking, terwijl de Inlandse 

ambtenaren verder van haar stonden. In zijn residentieverslag 

van 1823 merkt P. LeClerq (Kadoe) op dat de gewone man niet 

"dat onbepaald vertrouwen" heeft in de Inlandse ambtenaren, dat 

hij wel aan zijn dorpshoofd schenkt. De districtshoofden of 

hogere ambtenaren behartigen volgens hem de belangen van de be

volking "in het afgetrokkene" en maken de mensen door hun slink

se handelingen vaak bevreesd: "dagelijks worden door den inlander 

met voorbijgang zelfs van zijnen regent klachten bij den resi

dent ingebracht die steeds aangehoord wordende, maar al te dik

wijls bewijzen opleveren voor het weinige bezef hetwelk in het 

algemeen de Inlandsche ambtenaren hebben van hunne verpligtingen 
123 met opzicht tot de belangen van den gemeenen man" . 

Mocht dan de dorpshoofdpol itiek beschouwd worden als pij

ler voor het beschermingsbeleid, de plaatselijke ambtenaren 

wisten heel wel, dat in feite de resident een grote invloed 
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kon uitoefenen op die "vrije" verkiezingen en dat de verkiezings

strijd de gegadigden uitnodigde tot manipulaties. Dat kwam omdat 

het instituut van de dorpshoofdverkiezing te zeer werd geregeld 

in westers democratische termen. De procedure rond deze "aloude 

gewoonte" vond derhalve plaats in een nieuw soci aal-pol itiek 

milieu en bepaalde mensen wisten daarvan te profiteren. Het 

idee van de vrije verkiezing werd ook doorgevoerd in streken 

waar men die traditie niet had gekend en ook daar werkte het 

systeem anders uit dan volgens het ideaal de bedoeling was. Dat 

men op de hoogte was van de gevaren die verbonden waren aan een 

te sterke positie van het dorpshoofd, blijkt wel uit het ver

bod om contracten desasgewijs af te sluiten. Dat Europese ambte

naren de dorpshoofden eigenlijk net zo min vertrouwden als de 

andere leiders van het volk, blijkt uit klachten over de onbe

trouwbaarheid van de informatie, waarvoor men bij het regelen 

der landrente van die dorpshoofden afhankelijk w a s . Men ver

dacht hen ervan ten eigen bate gegevens achter te houden of te 

verdraai en. 

Het beleid ten aanzien van het Inheems bestuur was erop ge

richt om in directer contact met de bevolking te komen, en ook 

waar men de positie van de regenten wilde verbeteren, moest 

voorkomen worden dat zij daarvan misbruik konden maken ten 

laste van de bevolking. Daarom was het klachtenrecht (in theorie) 

zo belangrijk. Daarom ook werden kennis en "takt" als noodza

kelijke vaardigheden erkend: de kennis van land en volk moest 

"ook en vooral" samengaan met de "geschiktheid om met het volk 

en zijne hoofden behoorlijk om te gaan". ... "dáár, waar de 

goede takt van omgang met hoofden en bevolking bestaat, heeft 

hij zijn oorsprong gevonden in toenadering en sympathie; dáár 

is dus reeds eene zekere taalkennis, en wat daarmede noodwendig 

in verband staat, verkregen, die zich meer en meer, door dage-
124 lijksche aanraking en verkeer, zal volmaken" . Maar de relatie 

tussen de Europese ambtenaren en de bevolking was niet zo nauw 

- en werd dat ook nooit - als men meende of wenste. Het idee 

"dat, bij de invoering der bepalingen, door welke een naauwer 

verband is daargesteld tusschen het Europeesche gezag en den 
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gemeenen man, de invloed te voren door de regenten bezeten, ge

heel op de residenten was overgegaan", steunde volgens S. van 

Deventer's uitdrukking "op valsche gronden": "De Europeesche 

ambtenaar, hoezeer ook voor den inlander, naar gelang zijner 

handelingen, een voorwerp van vrees of eerbied, mist schier 

alles, wat die betrekking naauwer zou kunnen toehalen, of die 

in eene duurzame gehechtheid zou kunnen doen overgaan. Ofschoon 

ook soms de Europeesche ambtenaar het middel is, om den Javaan 

tegen de onderdrukkingen zijner hoofden te beschermen, ziet hij 

in hem steeds,den geheel van hem verschillenden vreemdeling, 
en terwijl eene geheele verscheidenheid van alles, wat, naar 

elks begrippen, het kriterium van betamelijkheid en zedelijke 

volmaaktheid is, een onoverwinnelijke scheidsmuur opwerpt, 

tusschen Europeaan en Javaan, werkt alles mede, om aan den 

inlandschen regent, in weerwil der knevel ari jen, die hij zich 

soms veroorlooft, het behoud gemakkelijk te maken, van die on-

bepaalden invloed, welke de voorouderlijke instellingen van 
125 Java, tot het erfdeel der Grooten doen worden" 

Nu mag Van Deventer, die de betekenis van de volkshoofden 

voor het koloniaal bestuur wil accentueren, de veranderingen die 

het Europese bestuur in de loop der tijd wist te bewerkstelligen 

in de positie der hoofden onderschatten, zeker is dat de Neder

landers geneigd waren hun invloed te hoog te waarderen en een 

te grote dunk hadden van hun kennis van en inzicht in het leven 

en denken van de Indonesiërs. De zelfbewuste uitspraken van 

Nahuys die ik aan het begin van dit gedeelte weergaf, mogen 

ter illustratie dienen. Maar we moeten voorzichtig zijn met ons 

oordeel en ons niet direct tot wantrouwen laten verleiden door 

de hoogdravende negentiende eeuwse formuleringswijze. Ervaren 

ambtenaren die in Indie waren opgegroeid of daar een lange 

staat van dienst hadden, konden vanuit hun "naïeve inzicht" 

(zoals de kennis die een participant van zijn samenleving heeft 

door de arrogante maatschappijwetenschapper genoemd kan worden) 

natuurlijk in veel gevallen de situaties die ze ontmoetten 

snel en adequaat taxeren. In de Inleiding illustreerde ik dat. 

Echter, zelfs wanneer we proberen bij onze oordeelvelling 
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de nodige voorzichtigheid te betrachten, zal ons de werkelijke 

betekenis van de grote woorden der vroeg-negentiende eeuwse 

berichtgevers niet zelden pover blijken. De zelfingenomenheid 

hebben ze overigens met velen die na hen kwamen gemeen. Het lijkt 

mij interessant hier iets weer te geven van de bevindingen die 

Snouck Hurgronje in zijn "Mekka" over dit thema optekent: "An 

einfacher, praktischer Menschenkenntniss sind die naiven Djïwah 

den Europäern weit überlegen. Ein Malaie, der einige Zeit mit 

einem Europäer verkehrt, berührt diesen unzählige Mal unbemerkt 

mit seinen feinen Fühlhörnern und richtet sein Benehmen nach den 

Resultaten solcher Experimente ein. Wenn er seinen Zweck erreicht, 

so beutet er die schwache Seiten seines "Freundes" ordentlich 

aus, bleibt sich aber dabei immer bewusst, dass er das Wesen 

des Europäers nicht ergründen kann, denn dazu fehlen ihm zu 

viele Daten und liefert ihm das Bekannte zu viele jeder Aus

gleichung trotzende Widersprüche. Nie habe ich einen Dj¥wah 

behaupten hören, er kenne und verstehe die Europäer. Selbst 

verhüllen die Leute ihr wirkliches Fühlen und Denken dem 

europäischen "Freunde" so geschickt, zeigen sich immer so 

gleichförmich und doch natürlich, dass der "Freund" allmählich 

glauben kann, das Herz des "Eingeborenen" in seinen Tiefen durch

schaut zu haben, während er nichts als den Herzensdeckel gesehen 

hat „126 

In de vroege negentiende eeuw werd de groei van de kennis 

der Inheemse culturen en van het inzicht in de verhoudingen 

tussen Europeanen en Indonesiërs gehinderd door etnocentrische 

superiori teitsdenkbeelden - meer misschien nog dan in later 

tijd, toen objectievere wetenschappelijke interessen een kans 

kregen -; de ironie kan niet beter worden geïllustreerd dan met 

woorden van Du Bus: "De kinderachtige eigenliefde en het zelf

behagen van den Javaan, ook onder de aanzienlijken, is bekend, 

en men kan hem met enkel schijn en uiterlijkheden al ligt te 

vreden stellen en zijne genegenheid behouden „127 

9. Hervorming van de rechtspraak. 

Na de overname van de kolonie werden geen belangrijke juri-
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dische hervormingen ingevoerd. De CCGG wilden de rechterlijke 

organisatie in Nederland afwachten omdat ze meenden dat de wet

geving in Nederland en Indie zoveel mogelijk dezelfde moest zijn. 

De Britse jury-rechtspraak werd afgeschaft en ook in Batavia 

werd een raad van justitie opgericht (dergelijke raden beston

den al te Semarang en te S o e r a b a y a ) , waarmee het Hooggerechts

hof werd ontlast. De residentiehoven en hoven van ommegang liet 

men nagenoeg onveranderd intakt (de gezworenen bij de hoven van 

ommegang werden vervangen door Inlandse rechters, de bemoeienis 

van de hoge regering met de dagelijkse rechtsbedeling werd af

geschaft en gezien als een vermenging van machten en de wijze 

van rechtspleging in burgerlijke zaken zou aanmerkelijk verkort 
.. ,128 

zijn) 

Voor de "gewone man" beschouwde men het eerder genoemde 

klachtenrecht van groot belang. Oranje meent dat dit middel 

tot bescherming van de bevolking niet alleen voortkwam uit 

humanitaire overwegingen, maar vooral gesteund werd door fis

cale interessen: "Het landsbelang eischte bescherming van het 

belastingobject". En een van de eerste gevaren die dat object 

bedreigden "waren en bleven intusschen de ambtenaren, hoofden 

en grooten". Tegenover hen moest de resident de bevolking gele-
129 genheid geven hun klachten in te brengen 

Naast beweringen dat het klachtenrecht goed functioneerde en 

dat de bevolking door "eenige voorbeelden van gestrenge en 

spoedige rechtspleging", de moed had gekregen "over het onder

drukken zijner regten eene vrije taal te voeren", staan aan

wijzingen dat vele factoren de mensen juist hinderden in hun 

uiting van onbehagen. Met name kon men weinig doen aan de drei-
130 ging van wraakacties die de klager boven het hoofd hing . De 

resident J. de Bruyn stelde in zijn verslag van 1817 over het 

Britse bestuur in Bantam de invoering van Europese "onder

assistenten" (assistenten van de a.r.) voor, die naast zorg voor 

de landrente ook zouden kunnen helpen om het klachtenrecht ef

fectiever te doen zijn: "De onderassistenten zouden door hun 

gedurig verblijf en onafgebroken omgang met den inlander ge

makkelijk in staat zijn, om de kleine hindernissen te ontdekken 

en op te ruimen, en steeds door een onmiddellijk toezicht dade

lijk kunnen opmerken en verhelpen zoodanige geringe defecten, 
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als welke nu meestal nimmer ter kennisse van het bestuur komen". 

"De gemeene inlander, doorgaans schroomvallig om zijn bezwaren 

in te brengen, vooral wanneer hij dagen reizen en zich van de 

zijnen verwijderen moet om het hoofdkantoor te naderen, zoude 

alsdan een gemakkelijker toevlucht vinden, en niet zoo zeer 

afhankelijk zijn van de willekeurige en veelal onrechtvaardige 

hoofden, die door zulk een nader en onmiddellijk op- en toe

zicht van veele verkeerde handelingen teruggehouden en tot een 

rustige en behoorlijke administratie verplicht zouden worden". 

Het voorstel van De Bruyn om 4 van die onderassistenten te 

plaatsen werd niet opgevolgd. Eerst jaren later werd het aan

tal a.r.'s uitgebreid, maar zij waren geen vertrouwensmannen 

volgens het ideaal van De Bruyn, waar de opzieners als voor

lopers van de latere controleurs misschien nog het dichtst b i j -

131 
kwamen 

10. Под éénmaal : het PreangersteIsel. 

Al eerder werd het Preangerstelsel genoemd als een omstre

den punt: een overheid die zich beijverde om een liberale huis

houding te vervolmaken zou alle vorm van dwangcultuur moeten 

bannen. De handhaving van zulk een cultuur in de Preanger 

door Raffles stelde De Klein, die een dissertatie over dit stel-

13 2 

sel schreef, voor een raadsel . Met betrekking tot de handha

ving van het stelsel door de CCGG noemt hij een motief, dat 

evengoed voor Raffles zou kunnen opgaan: verwachti ngen over een 

herstel van de koffiemarkt, waardoor de Preanger het land van de 

baten zou kunnen voorzien, die voor de bestuursvoering nodig 

waren. Ook de CCGG namen de rechtvaardiging voor de consolidatie 

van het dwangsysteem over, die door de Britten werd gehanteerd: 

de bevolking zou eraan gewend zijn en onder het "verouderde" 

bestuursstelsel gelukkig zijn. Halewijn trachtte in een verge

lijkend onderzoek aan te tonen, dat de Javanen in de Preanger 

heel wat beter af waren dan die in de vrije residenties, waar 

het landelijk stelsel was ingevoerd en de positie der hoofden 

was veranderd. Van den Bosch zag in het Preangerstelsel een 

voorbeeld voor zijn cuituurstelsel : was onder de zogenaamde vrije 
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huishouding de Javaan slechts met moeite aan te zetten tot cul-

tuurarbeid, in de Preanger was de regeling der koffieproductie 

"met het gunstigste gevolg" bekroond omdat men daar geslaagd 

was "het belang der hoofden met dat der bevolking aan dezelve 
134 te verbinden", zoals de latere G.G. P. Mijer het uitdrukte . 

Voor de bestuursvoering in de Preanger kan ik volstaan met 

een verwijzing naar De Klein, die dit onderwerp nauwgezet uit

werkte in zijn proefschrift. 

Dat ik hier nog een keer terug kom op de redenen voor handha

ving van het stelsel, vindt grond in het feit dat de bronnen 

uit de hier besproken periode vrijwel uitsluitend slechts twee 

redenen vermelden, die dan ook door alle historici worden over

genomen: economische en "volkenkundige". Het is Olivier's ver

melding van de geografische geïsoleerdheid van de Preanger, die 

de aandacht vraagt voor nog een motief: het politieke. 

Sinds het optreden van Daendels tegen de sultan van Bantam 

was dat gebied een voortdurende bedreiging voor de rust op 

Java. In Oost-Java kon men het landelijk stelsel invoeren, zon

der bevreesd te zijn voor invloeden vanuit de haard van onrust 

in het Westen: immers het ontoegankelijke Preangergebied vorm

de een gunstige communicatiebarrière, die nog werd verstevigd 

door de "achterlijke" toestand waarin de bevolking daar leefde. 

Expliciet vond ik deze visie in een archiefstuk van Duymaer 

van Twist, waarin een opmerking van Pahud is opgenomen: deze 

stelt dat in de Preanger alles gebleven is als onder de O.I.C.. 

"Men meende daardoor ingeval van onlusten, die regentschappen 

te maken tot een bolwerk tusschen de westelijke landen en het 

oostelijke gedeelte van Java". Overigens acht Pahud de poli

tiek niet gelukkig: juist omdat de mensen in de Preanger in 

grote armoede en ellende verkeren (dit in tegenstelling tot 

wat residenten als Van der Capellen en Van Hogendorp ons wil

len doen g e l o v e n ) , is het Nederlands gezag daar niet bepaald 

b e m i n d 1 3 4 . 

11. Het bestuur op de buitengewesten: oommissarissen van de 

Indisahe regering ; overname rapporten. Volkenkundig 

onderzoek. 
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In vorige paragrafen heb ik al enige aandacht geschonken 

aan het beleid ten opzichte van de buitengewesten en het bestuur 
135 

aldaar . De politiek was gericht op herstel van het vroegere 

invloedsgebied (De K l e r c k ) , of liever: uitbreiding van het Ne

derlands gezag buiten Java. De uitvoering van dat streven was 

dermate gebrekkig, dat Van den Bosch er later elk beleidsmatig 

karakter aan zou ontzeggen. Voor een overzicht van de verove-
1 о с 

ringsstrijd wil ik verwijzen naar Colenbrander en De Klerck . 

Het verloop ervan deed bewindvoerders en plaatselijke ambtenaren 

beseffen hoe beperkt de mogelijkheden van Nederland waren en er 

ontstond een discussie tussen voorstanders van consolidatie van 

wat men stevig in handen had, afstoting van wat wankel leek en 

niet-inmenging (onthouding) in zaken die buiten het directe 

gezagsgebied lagen en tegenstanders daarvan, die elke aantasting 

van het Nederlands prestige onmiddellijk wilden afstraffen. Zij 

waren degenen die meenden dat volken die met geen geweld te 
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beheersen waren, dat nog minder met zachtheid waren . In plaats 

van geweld stelden zij méér geweld, en dat werd hun nederlaag: 

wat slechts een gradueel verschil lijkt, was in feite essen

tieel: het verschil namelijk tussen het mogelijke en het onmo-

gelijke. 

Zoals bij alle veten telden beide kampen gematigder en ex

tremer figuren en meningsverschillen tussen die vleugels binnen 

elke partij maakte de discussie er niet helderder door. Globaal 

kunnen we de strijd tussen haviken en duiven identificeren met 

die tussen militairen en civiele ambtenaren. De bestuursambte

naren zagen hun positie aangetast door militairen, die bij de 

herovering van de buitengewesten de meest spectaculaire rol 

leken te spelen en die, waar het gezag - zij het wankel - was 

gevestigd, arbiters leken in kwesties van leven en dood. Dat 

het civiele bestuur dan in handen van krijgskundigen werd ge

legd, was voor de ambtenaren niet alleen een indicatie dat hun 

specifieke taak werd onderschat of een onaanvaardbare ver

menging van functies, maar ook een directe bedreiging voor hun 

carrière. Zij verweten de militairen dat dezen doorgaans de be

kwaamheid om met de Inlanders om te gaan misten en dat ze de 

diplomatie" en pogingen tot het leggen van contacten doorkruisten 
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met hun provocaties. Suggesties als zouden de militairen voort

durend de strijd zoeken om zich zo de mogelijkheid te verschaf

fen tot het behalen van roem en eer, waren niet uit de lucht ge

grepen: natuurlijk waren er dappere aanvoerders voor wie het 

krijgskundig bedrijf een edele zaak w a s , maar het nemen van 

risico's werd ook vergemakkelijkt doordat de troepen groten

deels bestonden uit mensen die van andere delen van Indie af

komstig waren en Fransen en Duitsers, waarvoor men doorgaans 

weinig achting had. Zulk een samenraapsel van soldaten was niet 

erg bevorderlijk voor de goede verstandhouding, noch onderling, 

noch met de bevolking. Eenheden werden soms aangevoerd door een 

commandant die zich bij zijn ondergeschikten niet anders ver

staanbaar kon maken dan met gebaren of klanksignalen (zoals 

we het gamma van de meest vreselijke vloeken en de raas- en 

tierpartijen kunnen a a n d u i d e n ) , waarvan de expressie op de 

bevolking geen beste indruk gemaakt zal hebben. 

Door hun volstrekte onbekendheid met de Inheemse culturen 

was het voor de militairen moeilijk om uitingen van de bevolking 

juist te taxeren. Voeg daarbij een geprikkelde en nerveuze geest 

die voortkwam uit het zware en gevaarvolle werk, en het is dui

delijk dat de kleinste voorvallen de ernstigste gevolgen konden 

hebben. Nahuys vermeldt een geval, waarbij officieren paniekerig 

reageerden toen ter gelegenheid van een Boeginese bruiloft vreug-
138 deschoten werden gelost, met als gevolg een kleine oorlog 

Dit soort voorvallen waren zo frequent, dat illustraties clichés 

lijken. Het is dus niet ten onrechte dat Francis, die zich een 

naam als onderhandelaar verwierf, ook bij de oorlogvoering de 
139 civiele ambtenaar onmisbaar noemde . Anderzijds is het te 

begrijpen dat de militairen niet altijd geduld konden opbrengen 

wanneer de contacten van de civiele ambtenaren met altijd dralen

de hoofden (die met name op Sumatra voortdurend ruggespraak 

moesten houden) hun campagnes in gevaar brachten. Bovendien waren 

de ambtenaren ook lang niet altijd consequent: Francis bijvoor

beeld stond bekend als een Proteus en het is voorgekomen dat 

overste Bauer hem van "eene onvoorzigtige en ontijdige uitbrei

ding der hostiliteiten" moest afhouden . Door de persoonlijke 

belangen werd de relatie tussen de civiele en militaire machten 

- die al onvermijdelijk zakelijke spanningen in zich borg - tot 
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een gekibbel, waartegen overheidsreglementen weinig vermochten. 

Inheemse hoofden, die soms erg goed op de hoogte waren van de 

lotgevallen der Nederlandse strijdmacht in de gehele archipel, 

zullen daar zeker wel hun voordeel mee gedaan hebben 

De woordenstrijd tussen bestuursambtenaren en militairen 

is voor ons een van de mogelijkheden om na te gaan welke taak 

de civiele ambtenaren op de buitengewesten voor zich zagen weg

gelegd. Een andere ingang wordt gevormd door de uitingen over 

het verschil tussen het bestuurswerk op Java en dat in de buiten

bezittingen: het gevoelen gediscrimineerd te worden, de drei

ging van het Javaanse keurslijf, de roep van het avontuur en het 

trotse gevoel pionierswerk te verrichten; factoren die de ambte

naren van Java en van de buitengewesten langzamerhand steeds 

sterker tegenover elkaar deden staan. Het gaat mij bij dit alles 

niet zozeer om de historische juistheid van de berichten: bij 

de vele en ingewikkelde polemieken zou dat voor elk gebied en 

14 2 

voor elk tijdvak een specialistische studie vergen . Mijn in

teresse gaat uit naar de visie die bestuursambtenaren hadden 

op hun werk. Daarin zijn enige algemene facetten te onderkennen, 

zoals de neiging van bestuursambtenaren om de contact- en be

schermingsfunctie tot hun exclusief arbeids terrei η te verklaren, 

waarbij plaatselijke (volkenkundige) kennis werd gehanteerd als 

een privilege dat hen bij alle locale voorvallen de beslissende 

stem toewees. 

Bij mijn beschouwing zal ik een geografische selectie moe

ten maken: het is mij onmogelijk om de ontwikkeling van het 

civiele bestuur in de buitengewesten per localiteit systema

tisch te bespreken. Bij die keuze zal ik mij laten leiden door 

mijn persoonlijke belangstelling voor bepaalde gebieden (Su

matra, Borneo) en trachten de willekeurigheid die daarvan het 

gevolg is wat af te zwakken door na te gaan welke streken daar

naast in een bepaalde tijd de speciale aandacht van de bewind

hebbers kregen. Gezien de overstelpende hoeveelheid materiaal 

zal ik daarin slechts ten dele kunnen slagen. Zo is tijdens 

het bewind van Van der Capellen de politieke schijnwerper onder-
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meer op de Molukken en Celebes (Boni) gericht geweest, maar ik 

heb van die gebieden geen speciale studie kunnen maken, omdat 

de ontwikkelingen op Sumatra reeds al mijn aandacht opeisten. 

Een ernstig nadeel lijkt de beperking mij niet: was b.v. bij de 

overname van de Molukken de provisionele instructie van de gou

verneur nog geheel opgesteld in termen van zorg voor de cultures, 

het provisioneel reglement en de beroemde publicatie van 1824 

voor Amboina en Ternate (S.1824: 19a en 26b) veranderden de 

taak van het binnenlands bestuur aldaar belangrijk en confron

teerden de ambtenaren er met sommige problemen die hun colle

ga's elders ook vertrouwd waren. Natuurlijk waren er ook ver

schillen: de moeilijkheden met de vorsten die het bestuur te 

Makassar plaagden waren anders dan die men te Padang ontmoette 

(groten die zich in de rechten der Compagniestijd hersteld wil

den zien, respectievelijk opdringende P a d r i e s ) , maar men was di

plomaat of men was het niet. Ook waren er verschillen in de 

wijze waarop men zich met de Inheemse samenlevingen bemoeide, 

afhankelijk van het "beschavingspei1" en problemen die bepaalde 

levensvormen voor de bestuursvoering meebrachten. Zo werden op 

hoog niveau de belangen van het "primitievere" Borneo onderge

schikt gemaakt aan die van Sumatra, zoals bleek tijdens de 

Palembangse oorlog, toen er voor Borneo geen troepenvermeerde

ring werd toegestaan. Dat had natuurlijk gevolgen voor de wijze 

waarop de ambtenaren hun taak uitvoerden. Maar meer nog was 

daarbij van belang hoe men de bevolking ervaarde: toen Francis 

in 1832 naar Borneo werd gestuurd bekroop hem de lust de Dajaks, 

een volk "dat in beschaving en schoonheid slechts even boven 

den orang-oetang verheven is", op te heffen. Hij suggereerde 

daarvoor een methode die hij voor de hem bekende Sumatraanse 

volken niet zo snel zou aanbevelen: volgens hem zou men enige 

Dajak-kinderen onderwijs moeten geven en ze daarna naar hun ou

ders terug moeten brengen. Die kinderen zouden zich dan daar 

niet meer aan de "voorvaderlijke barbaarsche levenswijze" kunnen 

aanpassen en "alligt eenige wijzigingen" in hun maatschappij be

werkstelligen. Ambtenaren die oppervlakkig met de Dajaks in 

aanraking kwamen, konden de levenswijze van deze mensen niet 

aanzien en achtten elke verandering niet alleen een verbetering, 
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maar ook gemakkelijk realiseerbaar . Elders wendde men ge

richter pogingen tot cultuurverandering aan, omdat de toestand 

van beschaving die men aantrof op een enkel punt na bevredi

gend werd geacht. Toen Muntinghe in 1818 als commissaris te Pa-

lembang verbleef, richtte hij zijn aandacht al snel op een pro

bleem dat langer dan een eeuw de bestuurders zou bezighouden: 

hoe de ladangbouw te vervangen door sawahbouw, waarbij de be

volking meer sedentair zou worden en dus gemakkelijker te be

sturen zou zijn. Over de Inheemse organisatie had men eigen

lijk weinig te klagen: "Van al de Nederlandsche bezittingen bui

ten Java is Palembang de eenigste, alwaar wij bij onze komst een 

stelsel van bestuur en belasting hebben aangetroffen, dat, hoe 

willekeurig ook in praktijk gebragt, echter in zijn principe en 

naar oostersche begrippen vrij goed geregeld mögt genoemd wor-
144 

den" . Bij publicatie van 1818 werd dan ook bekend gemaakt 

"dat alle de wetten en deugdelijke gewoonten van het Palembang-

145 

sehe volk zouden worden gehandhaafd en geëerbiedigd" . Mun

tinghe verzocht de regering om toezending van enkele Javaanse 

hoofden, mantries of nabestaanden van regenten die dan de Pa-

lembangers moesten voorlichten over de huishouding van de Javaan 

en onderricht zouden gaan geven in landbouwmethoden. Hij wilde 

ook de patjol (hak) invoeren, maar schijnt daarmee geen groot 

succes gehad te hebben: in 1843 schreef De Sturler daarover: 

"de inboorlingen betoonden zich toen zeer genegen tot het ge

bruik van verbeterde gereedschappen, ofschoon men niet mag ont

kennen, dat de algemeene invoering derzelve in een land, waar 

de behoeften des levens zoo gering zijn, zonder gestadige zorg 

en aansporing moeijelijk zal tot stand komen. Ook de gehechtheid 

aan z-ijne voorouderlijke gebruiken en eene aangeborene traagheid 

van geest, die den binnelander dezer streken kenmerken, gedogen 

niet, dat hij middelen uitdenkt, welke tot verbetering leiden 
kunnen 

„146 

Het hier geïllustreerde contrast dat de ambtenaren ervaarden 

tussen de meest uiteenlopende beschavingsvormen, heb ik vermeld 

om aan te geven dat ik mijn selectieve benadering zeker niet ge

lukkig vind, maar daartoe slechts uit noodzaak ben overgegaan. 
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De wijze waarop men de andere cultuur zag, beïnvloedde het ver

loop van het contact en daarmee de inhoud van het bestuurswerk. 

Afhankelijk van de positie die men dacht te kunnen innemen tegen

over een bevolking, betekende besturen meer of minder bemoeie

nis. Zo oefent Van Sevenhoven kritiek uit op een overzicht van 

de staat van zaken te Padang, dat hij in zijn functie van Raad 

van Indie van resident Francis ontving. De resident stelt voor 

om het bestuur over de Inlanders aan civiele ambtenaren op te 

dragen, maar Van Sevenhoven corrigeert hem: geen bestuur maar 

"leiding" aan het Inlands bestuur ("overleg en goede r a a d " ) . 

Want, zo schrijft de Raad van Indie, "Ambtenaren die menen -

of benoemd worden om - te besturen, zullen gezag aanneemen; 

dit wordt niet geduld door de Maleijer". Ondermeer vreest Van 

Sevenhoven ernstige gevolgen wanneer de ambtenaren echt beve

len gaan uitvaardigen waar de kans aanwezig is dat de bevol

king die niet opvolgt. Het gezag moet dan gehandhaafd worden, 

wat een grote militaire macht nodig zal maken, en die kon 
14 7 

nu juist niet geleverd worden . In dezelfde nota vraagt Van 

Sevenhoven zich af, of het niet beter zou zijn om helemaal geen 

ambtenaren in de binnenlanden te hebben, maar dat idee wijst 

hij af: "door onze zeet in de binnenlanden, door onze forten 

en militaire versterkingen, hebben wij te veel met de hoofden 

en bevolking te doen, om niet tusschen hen en de militairen 

een ambtenaar te hebben, die de vorderingen, welke dagelijksch 

gedaan moeten worden, weet te regelen ...". Als voorbeeld noemt 

hij dan: kwesties, voortkomend uit het contact van de militairen 
148 met de bevolking 

Erkennen we dus dat een totaal overzicht van de ontwikke

lingen in de buitengewesten vanwege de omvangrijke lokale ver

schillen van groot belang zou zijn, anderzijds kunnen we alleen 

al op Sumatra de nodige variaties in de visie op het bestuur 

ontmoeten. Misschien had Van Sevenhoven geleerd van zijn op

treden in Palembang (waar hij in 1821 tot commissaris werd be

n o e m d ) , toen hij de hiervoor vermelde kritiek op Francis gaf 

( 1 8 3 4 ) . Want daar was in 1823 de situatie net andersom: na een 

periode van bestuur in de zin van "leiding" (door Muntinghe in 
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1819 voorgesteld) die werd omschreven als "middel ij ken, maar 

zekeren invloed van een Europeesche oppermagt", stelde Van 

Sevenhoven ondanks bezwaren van resident J.C. Reijnst voor om 

tot "direct" Nederlands bestuur over te gaan. W.L. de Sturler 

spreekt in zijn "Bijdrage" van 1855 van "roekelooze handelingen" 

van de commissaris, die de toekomst van de hoofden vernietigden 

en zo de onrust bevorderden. Reijnst kwam in moeilijkheden en 
149 de blaam werd op hem geworpen 



voorstelt als gewone mensen, waarmee communicatie mogelijk is. 

Misschien de beste etnografie uit deze tijd is de b e s c h r i j 

ving van de Lampongs door J.A. Dubois, die na 1852 in het Tijd

schrift voor Nederlands-Indie is opgenomen, maar die rond 1825 

werd opgesteld. Natuurlijk zijn er opmerkingen in te vinden die 

ons momenteel niet bepaald aanspreken en die overeenkomen met 

de uitlatingen van Nahuys over West-Sumatra die door Van Vollen-

hoven in "De Ontdekking van het Adatrecht" voor een bloemlezing 

werden gebruikt, maar het geheel maakt een voor die tijd dege

lijke indruk. Een groot aantal onderwerpen wordt behandeld op 

een wijze die toont dat DuBois met een niet aflatende en vrij 

gelijkmatige belangstelling heeft geluisterd en waargenomen. 

Interessant is de relatie die hij legt tussen de geringe be

volkingsdichtheid en de werking van het systeem van huwelijk 

en verwantschap. In het derde gedeelte ga ik nader op zijn werk 

i η . 

Het arbeidsterreiη op de Buitengewesten nodigde de bestuurs

ambtenaar daar - meer dan die op Java - uit tot beoefening van 

etnografie en mocht dan in het begin die activiteit worden on

dernomen met te vergeven naïviteit, correctie bleek daarop moge

lijk, doordat men kritisch stelling nam tegen het werk van voor

gangers of kwalitatieve eisen ging stellen . 

Van Vollenhoven spreekt in zijn "Adatrecht van Nederlandsch 

Indie" zijn bevreemding erover uit, dat de etnografie van Java 

zo ver achterstaat bij die van de buitengewesten. De verklaring 

die Van Ossenbruggen daarvoor geeft en die Van Vollenhoven over

neemt ("het feit, dat de Europeaan juist op dit eiland 'naast, 
151 niet onder de inheemsche bevolking', leeft") , zou ik willen 

aanvullen door te wijzen op het andere karakter van het bestuurs-

werk op de buitenbezittingen, dat de civiele ambtenaren daar 

eerder tot etnografen maakte. Dat andere karakter wordt zo dui

delijk gemanifesteerd in het woord van Pruys van der Hoeven, 

dat ik boven al weergaf: "Op Java behoeft men alleen het stel-
152 sel te bestuderen, op de buitenbezittingen het land en volk" 

Ter afsluiting van deze paragraaf zal ik een korte be-
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schouwing wijden aan een overname-rapport, en wel dat van de 

commissie ter overname van Sumatra's Westkust ( 1 8 2 5 / 6 ) , dat be-

rust in het Rijksarchief en voor een deel is gepubliceerd . 

De representativiteit van één rapport zou nauwelijks overwogen 

hoeven te worden, ware het niet, dat enkele van de bekwaamste 

ambtenaren (Tobias, Muntinghe, Van Sevenhoven, De Stuers, 

F r a n c i s ) , die in verschillende gebieden commissies vervulden 

en wier namen telkens terugkeren, een sterke geestverwantschap 

vertonen. Het lijkt mij in elk geval niet te gewaagd om het 

rapport van 1825/6 over Benkoelen en Padang te bespreken als 

een illustratie van een benaderingswijze die rond 1830 een be

langrijke plaats in de discussies over hetbestuur van de bui

tengewesten gaat innemen en die afwijkt van de geest welke men 

aantreft in bijvoorbeeld het verslag van Engelhard, dat hij 

als commissaris ter overname van de Molukken gaf van de op

stand aldaar. Let de laatste slechts op het volkskarakter (de 

mensen zijn er "lastig, woelziek en geneigd tot v e r z e t " ) . De 

Stuers c.s. hebben er ook oog voor dat de bevolking door 
154 onjuist bestuur tot verzet wordt aangemoedigd 

Hadden de Engelsen te Benkoelen het Europese bestuur ver

vangen door een corps Boeginezen, de Nederlanders gingen weer 

over tot het plaatsen van Europese ambtenaren, omdat de Boegi

nezen door de bevolking als even vreemd werden ervaren en dus 

niet, zoals de Britten suggereerden, konden optreden als "de 

natuurlijke hoofden van het land". Europese ambtenaren hadden 

het voordeel "van door eene meer beschaafde en Europeesche 

Opvoedi ng, en de hoedanigheid zelve van Europeaanen, meer op 

het volk te vermogen, dan deze Inlandsche Hoofden, die be

halve de roode uniform niets imposeerende bezaten". En dat ver

mogen te imponeren bleek wel nodig, want ondanks dat de com

missarissen opmerken dat de bevolking verzocht de pepercultuur 

weer te mogen uitbreiden (zij het tot 500 i.p.v. 5000 ranken 

per h u i s g e z i n ) , bleek "gepaste strengheid" bij de controle van 

de cultuur nodig en moest het liberale systeem van de Engelsen, 

dat de bevolking tot schade van haarzelf - populatievermindering, 

armoede, slavernij door in schuld te raken e.d. waren de gevol-
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gen - de gelegenheid gaf aan haar "natuurlijke onwerkzame ge

neigdheid" de vrije teugel te laten, worden vervangen door een 

stelsel van "leiding". Ten aanzien van de bestuursinrichting 

beval de commissie aan, Benkoelen apart te behandelen: "De Geo

graphische ligging der Residentie Benkoeloe, ofschoon over 't 

algemeen tot bevordering van eenheid in het bestuur der west

kust, daarvan een gedeelte moetende uitmaken, vorderd dat al 

wat het Inwendige der administratie aangaat, en de relatien 

tot palembang en de Lampongs, onafhankelijk van padang alhoewel 

commenicatif met de chef aldaar, afzonderlijk zal behoren te 

worden behandeld; aangezien de verschillende aard der bevolking, 

en de bijzondere relaties der uitgestrekte buitenposten, onmoge

lijk aan het overzigt van den Resident van padang onderworpen 

kunnen worden' . 

Ten aanzien van Padang had de commissie de opdracht inlich

tingen te vergaren ter regeling van het Inlands bestuur en de 

invoering van een "gematigd" stelsel van belastingen. Het bleek 

een moeilijk probleem die regeling uit te voeren, een zaak 

"waaromtrent met niet te veel omzigtigheid en beleid kan worden 

gehandeld". De hoofden hadden er niet dat gezag, wat de ambte

naren van de Javaanse groten gewend waren en vorige residenten 

hadden zich daar dan ook deerlijk in vergist. Belasting op

brengen was de bevolking niet gewend en de commissie bracht dat 

in verband met een geest, die Raffles al had gehinderd en waar

over in latere reisverhalen telkens weer wordt geklaagd: "De 

berg Maleijer zeer verschillende van den Javaan is zoo vasthou

dend en gierig dat zelfs den dorstigen reiziger hier, ver van 

die gulle herbergzaamheid van den berg Javaan te ontmoeten 

[ later zou Junghuhn duidelijke woorden wijden aan de "bereid

heid" van de Javaan om de Europeaan te helpen ] , naauwlijks 

een teug water; doch zeker geen klappernoot zonder betaling en 

zelfs daarvoor naauwelijks, bekomen kan". De onafhankelijke en 

zakelijke instelling van de bevolking werd ervaren als de groot

ste moeilijkheid bij de organisatie van het bestuur. Het inheems 

bestuur, berustend op moepakat, maakte het sluiten van overeen

komsten tot een tijdrovende en onzekere zaak: "het gevoelen 

der menigte moet eenstemmig (rapport) zijn, anders is niet 
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geldig". "Deze veel hoofdige onafhankelijke regering is het 

grootste obstacle tegen alle regelmatige inrigtingen, waarbij 

noch komt, dat de gantsche Maleidsche natie zoowel in de bene

den als bovenlanden verdeeld is in twee geslachten of Larés 

[lar¥h ] genaamd... en deze beiden weder in een groot aantal 

Soekoos [ s o e k o e ] of stammen". Als tegenwicht hiervoor wilden 

vorige bestuurders vroegere hoofden in hun macht "herstellen", 

maar daarvoor heeft de commissie geen goed woord over: in plaats 

van de restauratie "met het zwaard der dwingelandij intevoeren", 

acht zij het beter "den republikeinschen geest ten eenemaal 

intewi11 i gen". Het Inheems bestuur "kan niet op eens in een 

bestuur worden herschapen, waar alles op vasten spillen draait, 

zonder de grootste schok te veroorzaken". De commissarissen 

menen dat de superieure Europese bestuurskennis, tot uitdrukking 

gebracht in leiding, "eenen spoedigen voortgang tot daarstelling 

van een geregeld bestuur" zou kunnen bewerkstelligen. De bepa

lingen van het provisioneel reglement voor het bestuur van Pa-

dang (22 december 1824) vertonen volgens de commissie "eene te 

groóte gehechtheid aan de voor Java bestaande voorschriften van 

bestuur" en de administratieve indeling die wordt gegeven voor 

het gebied van Minankabau noemt ze geschikt "indien het Gou

vernement in het bezit dier landen ware". Ernstig betreurt de 

commissie het dat men zich heeft laten verleiden om de gezags

illusie met geweld om te zetten in daadwerkelijke beheersing, 

een streven dat slechts ellende maar geen voordeel bracht. Het 

commissielid De Stuers formuleerde later zijn idee over de "ge

wapende vrede": de posten die men bezat en die voordelig waren 

goed verdedigd handhaven, maar geen middelen zoeken ter verdere 

uitbreiding van het gezagsgebied. Het stelsel van de gewapende 

vrede eist van de ambtenaren echter een bepaalde mentaliteit: 

men moet het bestuur toevertrouwen aan "bedaarde ambtenaren", 

"welke zich niet te ligt door hunne driften en hartstogten 

laten wegsiepen, of tot te voorbarige stappen verleiden" en ze 

moeten zich niet direct geraakt voelen wanneer de bevolking 

iets doet wat men niet begrijpt. Men moet niet overal een poging 

tot belediging achter zoeken: "Waarlijk wij zullen geene beledi

ging te vrezen hebben als wij er geene aanleiding toe geven, 
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laten wij toch eerst de zaken goed onderzoeken, dan zullen wij 

ontdekken dat wij grooter opvatting hebben gemaakt als het ge

beurde vorderde ... wij moeten geen aanleiding geven dat het 

Gouvernement wordt beledigd". Het motto is: "alles wat dus te 
157 zwaar is moeten wij laten liggen" 

12. Besluit. Positie van Van der Capellen: is Van der Cabel

len "zeldzaam zichzelf gebleven" ? 

Zoals in 5.3.4 toegezegd, tot slot van dit hoofdstuk nog 

iets over de positie van Van der Capellen, met name ten opzichte 

van de "oudgasten". Naast historici die in Van der Capellen de 

restaurateur der Compagniesgeest zagen, treffen we er ook, die 

hem zien als de voorloper van het moderne humanitaire libera

lisme, zoals dat vooral na de periode van het Cuituurstelsel 

opkwam. Daarnaast staat de visie van Rob Nieuwenhuys, die Van 

de Capellen tracht te houden buiten de twisten tussen deze twee 

groeperingen, die elk aanspraak maken op deze - door ieder ge-
15 8 

respecteerde - landvoogd als hún inspirator . Engelhard richt
te op 2 februari 1830 een interessante brief aan D.F. van Alphen, 
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die in Nederland lid van de Tweede Kamer was . Naast de op

merking dat het geschrijf van P. de Haan en De Wilde (een grond

bezitter die zich met succes bij Willem I over de Indische re

gering beklaagde ) niet de minste attentie behoorde te krijgen, 

schrijft hij daarin: "De jonge Graaf van Hogendorp [ = Willem, 

de schrijver van het kolonisatie-rapport-Du B u s ] , heeft niet in 

credit bij mij gewonnen. Hij had geen jaar ruim op Java moeten 

lanterfanten, dit heeft zijn principe niet verbetert: Hij schijnt 

zich geheel op de zijde van de kolonel Nahuys te hebben geworpen, 

het zal mij verwonderen, wat van deze bederver van Java worden 

zal". De verwarde stijl die F. de Haan Engelhard toeschreef komt 

in het dan volgende goed tot z'n recht: "Ik heb uit liefde voor 

Java, en den dienst van zijn Majesteit, heeft geheel ontmaskert 

waar de verdiensten van Nahuys bestaan weet ik niet, zijn snoeven 

zal hem het credit niet bijzetten". En: "Van Java is een God 

Mijn [ s i c !, voor de oud-compagniesman is dit waarschijnlijk een 

freudiaanse verschrijving - of equivalent ? - voor "goudmijn" ] 
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voor het moederland te maken, als men maar de natuurlijk loop 

volgd om daarvan partij te trekken, en zonder grote omslag, in 

een aanzienlijke gewapende magt en dat men ophoud met het uit

geven van landen, waarmeede in schijn van te coloniseren het 

Gouvernement zich uitkleed, en de bevolking tot slavernij doemt 

onder baatzugtige 1andbezitters". Tot slot van zijn epistel 

komt Engelhard nog even terug op P. de Haan en De Wilde en dan 

wordt duidelijk waarin zijn streven zich onderscheidt van dat 

van Van der Capellen: "De Heer P. de Haan kan een goede wil 

hebben, om de Javaan met zijn schrijven gelukkig te maken, dan 

met zijn sijstema maakt hij ze diep ongelukkig, en wezentlijke 

tot slaven. De Javaan is onder zijne Regenten, en Inlandsche 

Hoofden volkomen tevreeden Ja ! veel gelukkiger, als met al dat 

schone geschrijf en gewrijf van de Heeren de Haan en de Wilde... 

Beider product houde ik voor wartaal en hersenschimming en mis

leidend, met te kortdoening van de waarheid. Ik hoop dat ik nog 

voor mijn dood, zoo gelukkig mag zijn, de bevolking van Java 

nog eenmaal onder een gelukkig en Mensch lievend besturen te zien 

gebragt, dat met regt de naam van 1 i beraal verdiend, waartoe 

thans onder de Regering van de Gouverneur Generaal Van den Bosch 

alle apperentie is [ Van den Bosch had eerder in Nederland de 

aandacht getrokken met zijn opvatting dat het beleid van de 

O.I.C. niet zo slecht was als men zich gewoonlijk voorstelde J 

Tegenswoordig zugt der Javaan onder het juk van overheersching, 

voorheen voelde hij zijn last niet; men kan ze vergelijken bij 

de Joden onder de drukking der Egyptenaren en Phi 1 istijnen". 

.1611 

De uiterlijke overeenkomst in wensen ten aanzien van be

leidsuitvoering tussen Van der Capellen en de oudgasten hebben 

velen doen heenzien over de wezenlijke verschillen; eerder 

1 fi ? 

wees ik daar al op . De vraag of Van der Capellen erg ont

vankelijk was voor beïnvloeding door zijn ambtenaren of door 

oudgasten - recentelijk door Nieuwenhuys aan de orde gesteld 

- zal nu nog maar moeilijk te beantwoorden zijn. ббг ik mij 

in die discussie meng twee onderwerpen die er verband mee kun 

nen houden: wat wist de beleidvoerder van Indie ббг hij er 

arriveerde en wat was zijn sociale omgeving ? 

163 
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Het zou interessant zijn, na te gaan in welke mate de CCGG 

zich voorbereid hebben op het land en de taak, die hen wachtten. 

Van latere Gouverneurs-Generaal is wel bekend, dat zij zich ббг 

hun ambtsaanvaarding uitvoerig en van vele kanten lieten voorlich

ten over land en volk, of dat zij uit ervaring konden putten. 

Voor de CCGG waren de informatie-mogelijkheden beperkt; zij 

moesten het stellen zonder het fundament dat een rijkgeschakeerde 

literatuur kan bieden en Van der Capellen noch Elout hadden In

di ë-ervari ng . De belangrijke aanvullingen die Raffles gaf op het 

weinige dat aan bronnen voorhanden w a s , werd door de CCGG als 

leidraad gebruikt, naast de gewestelijke rapporten. De anti-

Nederlandse geest van de "History of Java" en het optimistische 

beeld dat dit boek geeft van hetgeen onder Brits bestuur was 

bereikt, bezorgden de CCGG enige vooringenomenheid tegen de 
164 situatie die ze op Java aantroffen . 

Op hun reizen deden de hoge gezagsdragers tal van indrukken 

op, die in hun beleidsbepaling konden gaan meespelen en het ligt 

voor de hand dat waar zij zich moesten laten voorlichten door 

plaatselijke ambtenaren en hogere functionarissen van centrale 

bestuursinstellingen, gemakkelijk sprake kon zijn van "beïnvloe

ding". Dat gold vooral voor Van der Capellen, die immers voor 

belangrijke beleidsbeslissingen geplaatst werd. De reeds genoem

de bezwaren tegen de openlegging van Java voor particuliere 

ondernemers konden worden toegeschreven aan invloeden van oud-

gasten (staatsmonopolie deed denken aan de vertrouwde gesloten

heid van het C o m p a g n i e s s t e l s e l ) , maar ook aan influisteringen 

door bestuursambtenaren, die de ondernemers vijandig gezind 

waren omdat zij hen in hun beschermersfunctie hinderden of hen 

deden voelen dat hun macht niet onbeperkt was 

Al sinds de dagen van Daendels bestond er een angst dat de 

uitgezondenen in de greep zouden geraken van de reactionaire 

kliek in Batavia, of zouden worden beïnvloed door intrigerende 

ambtenaren. Heel duidelijk werd dat gevoelen verwoord door Van 

den Bosch, die wel op de hoogte was van de Indische ambtenaren-

m a a t s c h a p p i j . In een brief van 24 september 1835 schreef hij aan 

Baud over de huisvesting van De Eerens: "Vooral stel ik er den 

hoogsten prijs op ... dat de Generaal de Eerens onmiddellijk na 
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h e t v e r t r e k v a n U w e E x c e l l e n t i e z i c h v e s t i g e te B u i t e n z o r g en z i c h 

n i e t m e e r t e B a t a v i a o p h o u d e d a n v o l s t r e k t n o o d i g i s . N i e t a l l e e n 

w o r d t z u l k s g e v o r d e r d in h e t b e l a n g z i j n e r g e z o n d h e i d , m a a r o o k 

om t e b l i j v e n b u i t e n h e t b e r e i k v a n a l l e k a b a l e n en i n t r i g u e s , d i e 

te B a t a v i a m a a r al te d i k w e r f w o r d e n a a n g e k n o o p t om h e t G o u v e r 

n e m e n t e e n e v e r k e e r d e r i g t i n g t e g e v e n . U w e E x c e l l e n t i e k a n o p 

d e z e z a a k n i e t t e s t e r k a a n d r i n g e n : e e n e a f w i j k i n g d a a r v a n z o u 

d o o r m i j w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n e e e r s t e s c h r e d e om de b e s t a a n -
1 fi fi 

de o r d e v a n z a k e n t e d o e n p e r i c l i t e r e n ... . 

V o o r V a n d e r C a p e l l e n , d i e n i e t a l s D e E e r e n s o n d e r e e n t o t 

v o o r t d u r e n d e b e v o o g d i n g v a n h e t I n d i s c h b e s t u u r n e i g e n d e m i n i s t e r 

s t o n d - in t e g e n d e e l : h i j s t e l d e z i c h o n a f h a n k e l i j k v a n d e m i n i s 

t e r op - en g e e n d u i d e l i j k e r i c h t l i j n e n v o o r h e t b e l e i d k r e e g , 

z o a l s V a n d e n B o s c h d i e g e w e n d w a s te g e v e n , d r e i g d e h e t g e v a a r 

v a n b e ï n v l o e d i n g v o o r t d u r e n d . T o c h m e e n t N i e u w e n h u y s d a t V a n d e r 

C a p e l l e n n i e t , n a a r a l g e m e e n de k r i t i e k l u i d t , o n d e r i n v l o e d v a n 

z i j n a d v i s e u r s is g e r a a k t , n o c h z i c h h e e f t l a t e n i n p a l m e n d o o r 

1 fi ft 

de o u d g a s t e n , m a a r " z e l d z a a m z i c h z e l f g e b l e v e n " is . D e u i t 

s p r a k e n , w a a r o p N i e u w e n h u y s z i j n m e n i n g b a s e e r t , o n t k r a c h t e n 

e c h t e r a l l e r m i n s t d e k r i t i e k d i e V a n d e r K e m p in d i v e r s e v a n 

z i j n b r o n n e n s t u d i e s f o r m u l e e r t . H e t v e r w i j t v a n E l o u t d a t V a n 

d e r C a p e l l e n d e C o m p a g n i e s g e e s t w e e r b i n n e n h a a l d e , is d o o r v e r 

s c h i l l e n d e h i s t o r i c i o v e r g e n o m e n en t e r e c h t g a a t N i e u w e n h u y s d a a r 

t e g e n i n d o o r h e t e d e l e h u m a n i t a i r e s t r e v e n v a n de l a n d v o o g d t e 

b e n a d r u k k e n . V a n d e r C a p e l l e n s t o n d in z i j n t i j d n i e t b e k e n d a l s 

e e n s t e r k e p e r s o o n l i j k h e i d , wèl w i s t h i j d o o r z i j n i n n e m e n d h e i d 

r e s p e c t b i j v r i e n d en v i j a n d t e v e r w e r v e n . V a n P r a a g , d i e e e n 

s p e c i a l e s t u d i e w i j d d e a a n de h i e r b e s p r o k e n p e r i o d e , h a d w e l 

l i c h t d a a r o m m o e i t e m e t e e n t y p e r i n g v a n V a n d e r C a p e l l e n : " H i j 

m a g d a n t o t d e g e n e n b e h o o r e n , d i e d e k w i e k e v o l k s h u m o r a l s ' h a l f -

z a c h t e n ' a a n d u i d t ; er m o e t i e t s in h e m g e l e e f d h e b b e n , d a t l a -

t e r e n , d i e m e t d e I n d i s c h e p r o b l e m e n e r n s t t r a c h t e n te m a k e n , 

t o e s p r e e k t ' . Du B u s w a s e r v a n o v e r t u i g d d a t z w a k h e i d t e g e n o v e r 

a m b t e n a r e n d e o o r z a a k w a s v a n v e l e f e i l e n , d i e h i j a a n h e t h e m 

v o o r a f g a a n d e b e s t u u r m e e n d e t e k u n n e n h e c h t e n 

H e t is V a n d e r K e m p , d i e v o o r t d u r e n d t r a c h t a a n t e t o n e n d a t 
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Van der Capellen werd gedomineerd door Van de Graaff, die op 

zijn beurt de invloed onderging van enkele (bestuurs)ambtenaren 

Hij schetst de theoriestrijd die samenhing met wat Nieuwenhuys 

noemt "het doordringen van de Verlichtingsdenkbeelden" en die 

destijds net zo persoonlijk werd uitgevochten als de ideologisc 

twisten van onze dagen. Van der Kemp noemt het "kenschetsend" 

voor die periode, dat de ambtenaren die de G.G. genegen waren, 

zich voortdurend uitten alsof er niet zozeer uit pi ichtsbetrach 

ting werd gewerkt, maar uit een persoonlijke relatie met die 

G.G.. Andersdenkenden werden "min betrouwbaar" geacht. Volgens 

Van der Kemp werd Van de Graaff langzamerhand de "mentor" van d 

landvoogd; zijn benoeming tot adjunct-inspecteur-generaal had 

"een niet te verwachten invloed op het gansche regeeringsbeleid 

van landvoogd Van der Capellen" en zijn "ethische richting" be

heerste de Inspectie. Het is overigens interessant dat deze 

Van de Graaff, die door zijn tijdgenoten H e n d r i к de Almachtige" 

werd genoemd, Falck waarschuwde voor de invloed van Baud op Van 

der Capellen (die daar volgens hem niet tegen bestand was) en 

dat terwijl Baud voor de groeiende invloed van Van de Graaff 

moest wijken. Van der Kemp meent dat Van de Graaff "onbewust" 

lessen van de oudgast Van Lawick van Pabst aannam, "waaraan 

voor een deel de verkeerde richting te wijten valt, die Van de 

Graaff is opgegaan" (= de houding tegen de o n d e r n e m e r s ) , maar 

elders draait hij de beinvloedingsrelatie weer om. Waarschijnli 

ker lijkt mij in dezen de betrekking tussen Muntinghe en Van 

de Graaff en wat Van der Kemp aan het begin van zijn "Java's 

Landelijk Stelsel" opmerkt: Van de Graaff maakte de reis van 

de CCGG over Java mee en hij werd bekoord door het land: "Onder 

de aanschouwing der prachtvolle natuur, zag hij zich verplaatst 

in een aardsch paradijs; in de kennismaking met de menschen, oo 

deelde hij het een schande voor onze natie, dat de Engelschen 

moesten komen om den Inlander van den laster te bevrijden, waar 

mede w i j , Hollanders, hem bekladden: had hij tusschen den Euro

peaan op Java en den Javaan te kiezen, hij zou den laatste verr 

weg hooger stellen" 

Het is onwaarschijnlijk, dat Van der Capellen, die in ge-
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schriften uiting geeft aan zijn gevoelen dat zijn taak hem te 

zwaar viel, niet onder invloed zou zijn geraakt van mensen als 

Merkus, Van Sevenhoven, De Salis, Van de Graaff, e t c , die voor 

een deel onder oudgasten hun bestrijders vonden en van wie 

sommigen later opponenten van Van den Bosch werden. Maar de be

ïnvloeding vond ook andersom plaats. In de kleine coterie ver

wierf Van der Capellen zich een groep medestanders en de socia

le verplichtingen die aan deze relatie verbonden waren, maakten 

een minder critische houding tegenover hen die met hetzelfde 
172 "stelsel" sympatiseerden haast onvermijdelijk . De oude fami-

lieklieks verloren langzaamaan terrein en werden vervangen door 

een jonge garde die in de ban raakte van "stel sel"-twisten, 

welke ook de verhoudingen tussen plaatselijk- en opperbestuur 

raakten en voor een deel de bemanning van het bestuursapparaat 

bepaalden. Baud spreekt onomwonden van de invloed van "den Heer 

de Graaff" in d e z e n 1 7 3 . 
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Hoofdstuk Vili 

DE JAREN 1826 TOT 1830: DE OMBUIGINGSOPERATIE VAN DU BUS DE 

GISIGNIES. 

1. Inleiding. 

In het voorgaande is het jaartal 1826 regelmatig overschre

den, wanneer de bespreking van een onderwerp daartoe nodigde. Toch 

leek het mij zinvol om aan de periode 1826-1830 een aparte, zij 

het korte, beschouwing te wijden. Voor de ontwikkeling van het 

binnenlands bestuur waren twee gebeurtenissen van belang: de 

Java-oorlog, die duidelijk maakte dat men zonder de steun van 

volkshoofden als de regenten zeer zwak stond en die ook toonde 

hoe gevaarlijk het was, wanneer civiele ambtenaren onbekwaam 

waren en niet wisten wat er in de bevolking omging. Daarnaast 

werd het Europese bestuursapparaat aangetast door belangrijke 

bezuinigingen, die veel ambtenaren ontevreden stemden. 

2. De Java-oorlog. 

Voor het opperbestuur geheel onverwachts, brak in 1825 de 

Java-oorlog uit. Het was niet de eerste keer dat men werd gecon

fronteerd met een opstand, waarvan de voortekenen niet waren 

onderkend. In 1822 brak onvoorzien in Kadoe verzet uit, dat in 

een enkele dag werd gebroken. Met name in Jogjakarta bestonden 

er reeds geruime tijd spanningen door kwesties van opvolging 

aan het sultanshof en de wijze waarop de beëindiging der land-

verhuren was geregeld. Tot de uitbarsting droeg in niet geringe 

mate bij het ongelukkige beleid van de resident Smissaert - die 

zelden ter hoofdplaats vertoefde - en het wangedrag van de a.r. 

Chevallier en de invloedrijke translateur Dietrée, waarover 

vele geschriften ons informeren . Volgens Nahuys had men Smissaert 

tegen zijn zin benoemd tot resident aan het sultanshof: hij zou 

dadelijk na zijn benoeming zijn ongeschiktheid hebben geuit en 
2 

om ontslag gevraagd . 
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Nu stemt die mededeling overeen met het feit dat het Indisch be

stuur verlegen zat om bekwame ambtenaren en men wel vaker genood

zaakt was om minder geschikt personeel te plaatsen. Maar we moe

ten wat voorzichtig zijn met Nahuys: het was hem eraan gelegen 

de schuld voor het uitbreken van de oorlog volledig te leggen 

bij de overheid (haar 1andverhuur-verbod) , eerder dan de situ

atie van "overmacht" bij het aanstellingsbeleid als aanleiding 

in overweging te nemen. Hoe het ook zij, duidelijk is dat het 

optreden van de residentie-ambtenaren de druppel was die de em

mer deed overlopen. Gedurende een vijftal jaren zouden de bestuurs

ambtenaren op midden-Java in beslag genomen worden door militaire 

activiteiten. Wanneer men de vier delen van Nahuys' "Verzamel i ng 

van Officiële Rapporten" doorleest, dan valt op dat de civiele 

ambtenaren zich meer bezighielden met het leiden van colonnes 

dan met de motieven die de bevolking aanzetten tot de strijd die 

door Dipo Negoro was ontketend. Wanneer er gevoelens van de be

volking worden weergegeven, dan komen die doorgaans neer op ui

tingen van trouw. De Salis merkte in 1826 op dat de bevolking 

naar rust verlangde en de landeigenaar Stavers ("die door zijn 

lang verblijf in deze streken en zijne wijze van verkeer, zich 

zeer bemind bij den Inlander had weten te maken") stelde vast, 

dat de "mui tel ingen" zelf ook naar rust en vrede dorstten. Na

huys zelf werd in 1827 bij zijn terugkeer te Solo door de vorste

lijke kring "met de grootste betuigingen van blijdschap" ontvangen, 

Deze gelukkige tekenen werden nog aangevuld met de malaise die 

onder de bevolking der "vijandige landen" heerste (nog steeds 

volgens Nahuys' "Verzamel i ng" ) en die werd versterkt door de 

vrees voor de van alle kanten oprukkende troepen "en wel voor

namelijk voor de Alfoeren, bij de muitelingen bekend onder den 

naam van menscheneters". Toch scheen het inzicht in wat de "mui

telingen" dreef gering; men kan dat ondermeer afleiden uit de 

verwachtingen die bestonden omtrent de indruk die bepaalde straf

maatregelen zouden maken. Ondanks alle optimistische berichten 

over uitingen van trouw en verlangen naar vrede, werden de over

heersers in grote moeilijkheden gebracht. Men leerde natuurlijk 

wel uit de gebeurtenissen. Ondermeer trachtte men het kwaad te 

keren door de landverhuren weer toe te staan, zodat de oorlog 

volgens Nahuys ook een goede zijde had: ze werkte mee "tot 
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verzekering van het maatschappelijk geluk bij den Javaan zelven' , 

Maar ook zette de krijg aan tot het onderzoeken van de toestanden 

in de Vorstenlanden die het massale verzet hadden veroorzaakt, 

zoals de uitbuiting van de bevolking door Chinezen die tolpoor-

ten van het gouvernement pachtten. Te betwijfelen valt echter 

of deze "goede zijde" wel van zo veel belang was als uit de for

muleringen van Veth en Filet kan worden opgemaakt: de reorgani

satie van de Vorstenlanden en het vergroten van het gouvernemts-

gebied kon wel worden aangegeven als middel ter bestrijding van 

de misstanden, maar de plannen daartoe bestonden reeds ббг de 

oorlog en de uitvoering ervan bracht bijna een nieuwe opstand, 
4 

nu met als haard Solo . 

De reorganisatie van het binnenlands bestuur. 

Op 1 januari droeg Van der Capellen het opperbestuur over 

aan Lt. Generaal en Lt. Gouverneur De Koek en op 4 februari 

daarop volgend kwam Commissaris-Generaal Du Bus de Gisignies 

op Java aan. Samen moesten zij de grote problemen van de kolo

nie oplossen. Op 8 februari werd een uitnodiging aan alle lands-

dienaren gepubliceerd, een invitatie om mee te werken aan de 

maatregelen die in het belang van Nederland en Indie moesten 

worden genomen (S.1826: 6 ) . Een dan begint de lawine van reor

ganisaties: op 4 april de intrekking van de residentie Banjoe-

wangie (onder a.r. bij Bezoeki gevoegd) en op 28 april de op

heffing van de residentie Krawang (wordt onderresidentie: S.1826: 

3 0 ) . Deze twee besluiten werden geïnsereerd in S.1826: 24 en de 

staatsbladen daarna laten in hoog tempo de andere maatregelen 

volgen: S.27: W. Borneo, S.30: Krawang (geen o p z i e n e r ) , S.37: 

Palembang, S.48: Makassar, S.50: rest Borneo, S.53: Buitenzorg 

en Grissee, S.56: Molukken, etc.. In het vorige hoofdstuk gaf 

ik al aan dat Du Bus zijn bezuinigingen reëel kon achten, een op

vatting die de slachtoffers natuurlijk niet deelden. Van de kant 

der ambtenaren was de kritiek hevig en het vertrouwen in de 

maatregelen gering: "niets is gemakkelijker dan op deze wijze 

bezuinigingen tot stand te brengen, door het verminderen der 

ambten, het wegzenden der dienaren van den staat, en het be-
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snoeijen van de traktementen dergenen welke men behoudt, maar 

het zal te bezien staan, en de tijd zal het ons leeren, of deze 

maatregelen ook niet eene vermindering der inkomsten en den 

rampzaligen terugkeer der misbruiken na zich zullen slepen". Nie 

iedereen kwam er slecht af: sommige gunstelingen als de "aarts-

vleier" G. de Serière, die later bij Baud de deksel op zijn neus 
5 

kreeg, leden niet onder het terugdringen der uitgaven . 

Voor de ontwikkeling van het binnenlands bestuur heeft Du 

Bus het meest betekend door zijn bezuinigingen, waardoor met 

name op de buitengewesten de positie van dat bestuur veranderde. 

Zo moesten ontwikkelingsplannen (b.v. Tobias op Borneo: H.VII: 

5.2) worden opgegeven en kon het apparaat niet worden uitgebouwd 

Gezien de onervaren wijze, waarop men de bemoeiingen intensi

veerde, heeft de gedwongen stap terug misschien veel onheil voor 

komen. Du Bus deed echter meer dan "abrogating the reforms of 

his predecessor" . De grondslagen die het K.B. 1825 gaf voor de 

organisatie van het bestuurscorps werden tijdens zijn bestuur, 

zij het bescheiden, uitgewerkt. Bij S.1827: 14 werd een costuum 

bepaald voor de residenten "opdat deze ambtenaren zich door een 

uiterlijk teken onderscheiden". Voordien ontbrak een dergelijk 

herkenningsteken van ambtenaren met enig gezag, zoals uit Ritter 

"Herinneringen" blijkt . 

Kort daarna werden ook voor andere ambtenaren van het bin

nenlands bestuur soortgelijke bepalingen uitgevaardigd (S.1827: 

99: de a.r., S.1828: 28: controleurs). Dat die maatregelen niet 

zo onbelangrijk waren als ze op het eerste gezicht lijken, moge 

worden geïllustreerd met de controleurspet, die later een be

grip is geworden: het uniform droeg bij tot het ontstaan van het 

corps omdat functionarissen met hun beroepscostuum werden geTden 

tificeerd. Duidelijker werd onder Du Bus ook de salariëring ge

regeld (b.v. S.1827: 109: controleurs), in 5.1828:10 werd een 

besluit over de verloven naar Nederland opgenomen en de contro

leurs in de Preanger kregen een nieuwe instructie (S.1829: 5 7 ) , 

waarin ondermeer hun relatie tot de resident en de inspecteur 

der koff iecultuur werd geregeld en vroeger al uitgevaardigde 

maatregelen ter bescherming van de bevolking werden herhaald. 

Art. 21 ging in op wat al lang een probleem was: de betrekking 
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tussen controleurs en regenten: "Zij zullen niet bevoegd zijn, 

bevelen aan de Regenten of mindere hoofden uit te vaardigen...", 

zo vangt het artikel aan. 
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".. .bovendien hebben ¡jij onze burgerlijke 
instellingen aan die volkeren willen op
dringen, onze wetten en regtsplegingen 
willen toepassen op hunne handelingen en 
daardoor ons allerwege gehaat gemaakt . . . 
Niet minder moeten bemoeijenissen met hunne 
huisselijke aangelegenheden hen stuiten; de 
minste onzer ambtenaren en ik mag wel zeggen 
bijna geene spreken hunne taal, nooh kennen 
hunne instellingen en niettemin doen zij 
eigenmagtig uitspraak over hunne teederste 
belangen en verliezen daarbij geheel uit 
het oog, dat de meeste regten in de maat
schappelijke samenleving als conventioneel 
beschouwd moeten worden; wat dus bij ons 
regt is, kan bij een ander volk zeer wel 
onregt zijn; het opdringen onzer wetten aan 
zulke volken kan derhalve dikwerf eene daad 
zijn van onregt. En kan men nu geloven dat 
eenig volk zich door een gering getal vreem
delingen op die wijze zal laten onderdrukken?" 

Johannes van den Bosch, brief uit 1831. 

"Terwijl er ook in Nederlandsch Indie aan 
de zoölogie schatten zijn besteed geworden, 
heeft men zich aan de ethnologie, de kennis 
van den mensch in zijne onderscheiding van 
ras en stam - Borneo, Sumatra en zoo vele 
eilanden van onzen Archipel Ъewijzen het -
nog weinig laten gelegen liggen". 

Prof. Mr. H.C. Millies in 1846. 



Hoofdstuk IX 

VOLKENKUNDIGE BELANGSTELLING IN DE VROEGE NEGENTIENDE EEUW. 

1. Inleiding. 

Alvorens de loop der geschiedenis verder te volgen, lijkt 

het mij van belang een beschouwing te wijden aan de wijzen waaro 

de belangstelling voor en de kennis van en ideeën over de Indo

nesische volken in het begin van de vorige eeuw - en speciaal 

rond 1830, de periode van de invoering van het cuituurstelsel, 

dat heette voort te bouwen op "aloude instellingen en gebrui

ken" - werden gemanifesteerd. In het voorgaande is het onder

werp al enige malen aangeroerd: ik sprak van het gebruik van 

"etnografische" kennis en de wijze waarop die was verworven 

als strijdmiddel, als argument, in de koloniale discussies; 

er werd gewag gemaakt van systematische vergaring van door be

stuursambtenaren opgedane kennis ter ondersteuning van het be

leid (Mackenzie-commissie; Van der Capellen's voorschrift betref 

fende de residentievers1 agen: B 1 6 2 ) , van het verschil tussen 

Java en de buitenbezittingen inzake etnografisch onderzoek; etc. 

Al die naar inhoud en kwaliteit sterk wisselende geschriften 

waarin informatie geboden wordt over het andere volk, kunnen 

worden gezien als uitingen van - breed opgevat - etnografische 

belangstelling. Deze kwalificatie wil ik niet beperken tot pu

blicaties die nog voor de huidige antropoloog waardevolle in

formatie over bepaalde culturen bevatten. Ook een C.S.W. van 

Hogendorp bijvoorbeeld, bood met zijn "Beschouwing der Neder-

landsche Bezittingen in Oost-Indië" (1833) in zijn tijd gegevens 

die we etnografisch kunnen noemen. En juist om die "plaatse

lijke kennis" werd het boek nog in 1846 als een gezaghebbende 

bron gehanteerd door een man die het met de politieke opstel

ling van Van Hogendorp niet direct eens was . Met het gebruik 

van de term "etnografie" of "volkenkunde" in de bespreking van 

dit soort werken wil ik aangeven dat ze moeten worden beschouwd 

als volwaardig materiaal voor antropologisch onderzoek. Immers, 
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ook al kunnen ze de toets der hedendaagse vakkundige kritiek 

niet doorstaan waar het de inhoudelijke kant der informatie be 

treft - als bronnen voor de afleiding of reconstructie van de 

"oorspronkelijke", "onvervalste" cultuur -, ze kunnen waardevo 

Ie inzichten bieden in het destijds in gang zijnde proces van 

cui tuurcontact en -verandering, waarbij de kolonisatoren waren 

betrokken en dat door hun beschouwingen kon worden beTnvloed. 

Wat dit betreft is het jaar 1830 van speciaal gewicht: stond 

voordien de belangstelling voor het onderzoek van de Indonesis 

culturen op het niveau van het koloniaal beleid vooral in het 

teken van de aanpassing van die culturen aan Europese waarden 

en maatschappijvisies, met de invoering van het systeem van 

Van den Bosch kwam daarop een reactie. Treffen we bij Raffles 

nadruk op het conventionele van maatschappelijke inrichtingen 

om een op determi nismen gebaseerde maatschappijtheorie te door 

breken en cuituurverandering-volgens-plan rationeel te onder

bouwen, bij Van den Bosch dient de aandacht voor het conven

tionele van de Indonesische instellingen juist de waarschuwing 

tegen de geplande maatschappijhervormingen en staat centraal 

de waarde van de traditie achter het eigene in de andere cul

tuur, die zich niet ongestraft laat afbreken. Voor Van den Bos 

manifesteert die traditie zi'ch met name in de positie van de 

volkshoofden, die voor zijn economisch stelsel van zo groot ge 

wicht is. Of anders gezegd: het is de politieke organisatie 

die haar kracht ontleent aan de traditie, welke fungeert als 

organisatorisch principe van de economie. Daarom dringt zich 

bij kennismaking met Van den Bosch' visie een vergelijking met 

het cultureel relativisme op: sporen van idealisme, conserva-

tisme en fragmentatie (de blijvende "eigenheid" ) in zijn be

togen verlenen deze een (naïef) relativistisch karakter. De 

formulering van dat relativisme, de gebrekkige volkenkundige 

ondergrond, maar bovenal de incompatibi1 i teit met de essentie 

van het koloniale beleid, wekten wantrouwen ertegen. Bij de 

twee grote voormannen van het cuituurstelsel, Van den Bosch 

en Baud, moet zelfs de destijds doorgaans als vanzelfsprekend 

ervaren superioriteit van het christendom soms wijken voor het 

begrip voor de eigenheid en de waarde van de Inheemse instel-
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Tingen. Dat deze ruimheid van blik parochial istischer tijdgeno

ten deed twijfelen aan de zuiverheid van de motieven die achter 

de fraaie formuleringen van deze bewindslieden staken, is te be

grijpen. Ook is het geenszins verrassend dat hun kritiek in 

heftige en emotionele bewoordingen is gesteld. Niet alleen 

in vergelijking met dit soort reacties, doch ook met latere we

tenschappelijke beschouwingen, doet het contemporaine, op "daad

zaken" steunend oordeel van Merkus over het in de "Zakelijke 

Extracten" (S.1834: 22) weergegeven programma van Van den Bosch, 

sober - maar daardoor wellicht des te vernietigender - aan. Merkus 

zegt niet te twijfelen aan de goede bedoelingen van Van den Bosch, 

maar door de feiten (geput uit ambtelijke verslagen) voor zich 

te laten spreken en de ironische consequenties van het treffen 

van theorie en praktijk aan te geven, treedt de ongeloofwaardig-

heid van Van de Bosch' redeneringen schel aan het licht . 

Het was de eerste en misschien wel de waardigste kritiek, die 
4 

hard aankwam . Tot in recente tijd is het beeld van Van den 

Bosch voornamelijk getekend door de critici die in emotionele 

termen hun twijfel aan Van den Bosch' integriteit verwoordden. 

Enig tegenwicht, zoals te vinden is in de boeiende biografie 
5 

van de hand van Dr. Westendorp Boerma , waarin ons zicht 

gegeven wordt op de persoon van de veel verguisde "geestdrif

tig Nederlander", is dan ook zeer welkom. Natuurlijk wil ik niet 

elke grond aan het wantrouwen ontzeggen. De eenzijdige keuze 

van de onderwerpen, waarmee Van den Bosch de gehechtheid van 

mensen aan hun eigen gebruiken plachtte te illustreren, was Van 

Vollenhoven al opgevallen, toen hij schreef: "De aap van het 

cuituurstelsel lijkt uit de mouw te komen, als Van den Bosch 

gaat schrijven ...: 'Ontneem den Bramin zijne plank met spij

kers, waarop hij verkiest te zitten, of belet de weduwe van 

Hindostán, zich levend te verbranden: en zij zullen u met smaad 

en vloek beloonen'". Westendorp Boerma, die in zijn biografische 

studie dezelfde woorden weergeeft, plaatst ze in een iets an

der licht. Weliswaar bespeurt hij evenals Van Vollenhoven zwak

heden in Van den Bosch' wijze van argumenteren en merkt ook hij 

op dat bewijsvoering voor deze staatsman niet meer was dan een 

middel om zijn doel te bereiken, maar hij heeft meer oog voor de 
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sociale theorie, die al in Van den Bosch' overzichtswerk betref

fende de Nederlandse koloniën uit 1818 is te vinden. Voor Van 

Vollenhoven, die geïnteresseerd is in wat aan adatrechtgegevens 

de toets der wetenschappelijke kritiek kan doorstaan, zijn de 

mededelingen van Van den Bosch méér dan onaantrekkelijk: hij 

spreekt van "orakelen", "doorslaan", "klucht", "een even valsch 

als schijnheilig beroep op 's lands adatrecht", "sierlijke dek

mantels" en "een geruisch van sociale gerechtigheid", wanneer 

hij het heeft over de schrifturen van Van den Bosch en de wijze 

waarop de grondpoli tiek die met het cuituurstelsel samenhing, 

werd ingekleed . Wellicht daarom achtte Van Vollenhoven het niet 

de moeite waard om melding te maken van de publicatie van 1818 

en zag hij in de "adatbevliegingen" van Van den Bosch eerder een 

onoprecht gemanipuleer met woorden ten dienste van het grote 

doel,dan de verstrengeling van een model vân de menselijke maat

schappij met een gewenst model vóór die m a a t s c h a p p i j ; een ver

warring van waarneming en ideaal die in die tijd niet zeldzaam 

was. In de volgende paragraaf, over de etnografische beschouwingen 

van Van den Bosch, hoop ik mijn kijk op het objectiever en neu

traler gebruik dat de antropoloog van dit materiaal kan maken, 

te illustreren. Vervolgens zal ik ingaan op de werken van P.P. 

Roorda van Eysinga (in zijn tijd een gezaghebbend deskundige 

die zich erop kon beroemen "meer dan honderd, zoo Militaire als 

Civiele Ambtenaren, in de Talen, Land- en Volkenkunde van Oost-

Indië" onderwezen te hebben ) en die van de door hem genoemde 

J.A. DuBois en G. Muller. 

Eerder wees ik al op de problematiek, waarvoor de antropo

loog die oudere etnografieën wil onderzoeken, geplaatst wordt. 

Met name wanneer hij zich wijdt aan een algemene beschouwing, 

eerder dan aan een op één cultuur gespecialiseerde historische 

studie, mist hij gemakkelijk het onderscheidingsvermogen om in 

die etnografieën meer te zien dan oppervlakkige of onbetrouw

bare verhandelingen. Onderwerpen we ze aan moderne wetenschap

pelijke kritiek, dan blijft er ook veelal weinig waardevols 

over. Terecht merkt Van Vollenhoven op dat men uit het werk van 

DuBois c.s. geen te hoge dunk mag opvatten van het inzicht in 
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het adatrecht bij bestuurders uit die tijd en een zelfde waar

schuwing past bij het trekken van conclusies uit enkele blijken 

van het vermogen om zich in de ander in te leven. De algemeen 

heersende etnocentrische uitgangsstelling werd daardoor niet in 
o 

het minst aangetast . 

Bij de vroeg-negentiende eeuwse schrijvers van etnografi

sche werken hebben we veelal te maken met autodidacten die niet 

geschoold zijn in de wetenschappelijke gedisciplineerdheid. 

Door hun persoonlijke bekendheid met de Inheemse samenleving 

en door een interesse die hen boven vele tijdgenoten deed uit

stijgen, konden zij de fundamenten leggen voor de kennis van 

die maatschappij. Gingen zij verder dan het louter weergeven van 

wat ze zagen en hoorden, dan kwamen ze al gauw in conflict met 

de wetenschappelijke wereld. Voor Roorda van Eysinga's Java-
9 

nistiek illustreert Wertheim dat duidelijk . Met name is dan de 
kritiek van tijdgenoten interessant, zoals die van Veth, welke 

door Wertheim wordt genoemd. Wat Roorda van Eysinga's land- en 

volkenkundig handboek van 1841 en 1850 betreft zou men nog kun

nen kennis nemen van de scherpzinnige kritiek van de Amsterdamse 

hoogleraar Millies (o.m. bekend door de verzorging van Van der 

Tuuks Battahse werk ) in De Gids van 1842 .Deze eigentijdse 

beoordelingen zijn van belang omdat ze aanvullende informatie 

geven over de intellectuele wereld van die dagen, terwijl mo

derne kritieken, die weliswaar deskundiger de defecten kunnen 

aanwijzen, door te geringe plooibaarheid in de uitgangspositie 

van de opstellers, het oude materiaal soms weinig gelegenheid 

geven in andere dan de vooraf bepaalde richting te inspireren. 

Bij mijn bespreking van het boek van Koentjaraningrat wees ik 

er al op hoe een optimaal gebruik van oudere etnografieën kan 

worden belemmerd door de positie van de antropoloog - de "ge

bruiker" - te fixeren, eerder dan de etnografie te beschouwen 
12 

als een fase in een creatief proces . De waarde van een etno
grafie wordt niet alleen bepaald door wat de etnograaf geboden 
heeft, maar ook door wat de lezer tijdens het interpretatie
proces zal inbrengen. Daarom zijn de problemen die een etno
grafie oplevert niet zoals dikwijls gesuggereerd wordt.constant 
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maar zullen wisselen naarmate de lezer het hem gebodene in ande-
13 

re kaders tracht te plaatsen . Het is niet toevallig dat origi
nele wetenschappers soms in de geïnstitutionaliseerde wetenschap 
grotere problemen signaleerden dan in het ogenschijnlijk gebrek
kige, maar oorspronkelijke werk van pioniers, dat hen hielp 

14 nieuwe wegen te bewandelen 

Mijn bespreking van hetgeen Van den Bosch en Roorda van 

Eysinga schreven, heeft niet tot doel deze problematiek rond de 

ontsluiting van oudere etnografieën nader uit te werken. Ik wilde 

ze hier slechts signaleren om aan te geven dat, hoewel hun ge

schriften en die van hun tijdgenoten ons tot directe oordeel

velling mogen nodigen, opschorting van kritiek van wege de ge

compliceerdheid der problematiek zeer gewenst is. 

2.1 Van den Bosch: 1818. 

Etnografisch interessant kunnen we het werk van Van den 

Bosch uit 1818 op het eerste gezicht nauwelijks noemen, al was 

het maar omdat hij veel ervan niet uit eigen waarneming heeft 

geput. Het belang ontleent het boek met de omstandige titel 

"Nederlandsche Bezittingen in Azië, Amerika en Afrika, in der-

zelver toestand en aangelegenheid voor dit Rijk, Wijsgeerig, 

Staathuishoudkundig en Geographisch beschouwd" vooral aan de 

latere positie van de schrijver, die als grondlegger van het 

cui tuurstel sel zich beriep op aansluiting van zijn ideëen bij 

de Indonesische maatschappelijke en culturele orde. 

In zijn voorrede geeft Van den Bosch het doel van zijn ge

schrift aan: een onderzoek naar de plaatselijke toestand van de 

kolonie, die in de nadagen van de Compagnie in verval geraakt 

was. De oorzaken van de ondergang der Compagnie waren volgens 

Van den Bosch zo veelvuldig opgegeven, dat nader onderzoek 
15 nauwelijks lonend leek . Toch heeft het naar zijn mening daar 

nu juist aan ontbroken: de aard der "natuurlijke" bewoners en 

het bestuur waaraan- zij gewend waren, was onvoldoende bekend 

aan degenen die hervormingen doorvoerden, welke daarom juist 

averechtse gevolgen hadden. Het is duidelijk dat hij doelt op 
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de maatregelen van het Britse bestuur, welke leidden tot "een 

staat van geweld en onregt, meer geschikt, om bijzondere in-

zigten, dan algemeene belangen te bevorderen . Van groter 

belang dan het koesteren van theorieën is het vergaren van lo

cale kennis en inzichten, vandaar dat Van den Bosch, wanneer 

hij in zijn hoofdstuk over geografische en topologische bij

zonderheden uitvoerig ingaat op de historisch gegroeide be-

stuursverhoudingen tussen de Javaanse vorsten en de koloniale 

overheersers (waarbij hij die verhouding verklaart met een ver

wijzing naar het karakter van het v o r s t e n b e s t u u r ) , zich ver

ontschuldigt met de opmerking: "Het is toch meer de kennis 

van zaken en gebeurtenissen, dan eene bloote optelling van de 

namen der steden, in een Land te vinden, door welke de ware 

kennis des Lands verkregen wordt, en men in de mogelijkheid 

wordt gesteld om over de waarde der instellingen in eenen Staat 

wel te oordeelen" 

Van den Bosch bestrijdt degenen, die menen dat door verande

ringen in de uitwendige bestuursvorm te gelijk ook een wijzi

ging in de "natuurlijke loop der dingen", in het karakter, de 

zeden en gewoonten der volken, kan worden bereikt. Succes is 

eerst mogelijk door "liberale", "met den aard der omstandig

heden wel strookende instellingen"; "doch niemand is tevens 

dieper dan ik overreed", zo voegt hij eraan toe, "dat de in-

rigtingen, onder welke eene natie gelukkig zal leven, behooren 

overeen te stemmen met haren aard, hare grondbegrippen, de 

mate harer beschaving, en alle hare uitwendige omstandigheden, 

en dat het even zoo onmogelijk is, op een onkundig en werkeloos 

volk, dat in zedelijke beschaving nog slechts zeer geringe vor

deringen heeft gemaakt, de verhevenen beginselen der staatkundige 

inrigtingen van een verlicht volk onbepaald toe te passen, als 

aan een dom en dweepziek volk 1 ibera!e godsdienstige begin-
18 ~~——-^^ 

seien op te dringen" . Hier vinden we al de grondgedachte, die 
bij de latere motivering van het cuituurstelsel terug komt: 

het stelsel heet dan aan te sluiten bij de adat van een volk, 

dat "in het algemeen (de Hoofden alzoo niet uitgezonderd) in 

eenen hoogen graad onbedachtzaam, en verkwistend van aard" is 
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bevonden 

Nu mag Van den Bosch zeggen de voorkeur te geven aan plaat

selijk onderzoek, eerder dan "bijzondere inzigten" te kiezen 

als basis voor het beleid, hij ontkomt toch niet aan de nood

zaak een gedachte te ontwikkelen, die de complexe realiteit 

tot enigzins hanteerbare vormen laat reduceren. Ook bij hem 

vinden we daarom een theoretisch uitgangspunt, dat de veelei

sende grondgedachte een realistisch gezicht geeft doordat het 

ten aanzien van het etnografisch materiaal gerieflijke gene

ralisaties mogelijk maakt. Hij verklaart het volkskarakter uit 

het milieu, waarin hij dan tevens de grond voor overeenkomsten 

vindt: "Gelijk in het klimaat, zoo heeft ook in de geaardheid 

en het karakter, eene aanmerkelijke overeenkomst plaats tus-

schen vele van die menigte onderscheidene volkjes en kleine maat

schappijen, welke dezen uitgestrekten Archi pel, en dikwijls 
20 één en hetzelfde eiland, bewoonen" . 

Natuurlijk zijn er wel verschillen; naast de laagste be-

schavingsvormen vindt men in het eilandenrijk immers ook de 

eerste treden op weg naar een hogere beschaving. Deze compli

cerende factor in de beschouwing verliest haar problematisch 

karakter door de bevolkingen tot drie hoofdgroepen terug te 

brengen en door het invoeren van een aanvullende theorie (im

p l i c i e t ) : cultuur ontstaat uit behoefte. De "Alfourezen" zijn 

wild omdat de natuur hen van alles voorziet. Een ander deel 

van de bevolking van Ceram heeft behoefte aan koppensnellen, 

waardoor deze mensen verplicht worden hun verstand te raad

plegen. Daarnaast zijn er jagers en vissers, die hulpmiddelen 

"door de noodzakelijkheid en behoefte geboden" moeten uit

denken, waardoor ook een zekere ontwikkeling aan het verstand 

wordt geboden. De onderlinge hulpbehoefte groeit en daarmee 

gaat samen een uitbreiding van de plicht der samenleving van 

onderlinge huisgezinnen bij de laagstontwikkelden tot geslach

ten en stammen bij hen die verder gevorderd zijn op de weg naar 
21 de beschaving . Locale variaties worden genegeerd, zoals in de 

vergelijking tussen de Lampongs en Bantam: over Zuid-Sumatra 

schrijft Van den Bosch-in het tweede deel van zijn werk: "De 
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natuurlijke inwoners bewonen het inwendig gedeelte, en zijn in 

eene hooge mate woest en onhandelbaar. - De stranden daaren

tegen, worden door meer beschaafde volken, meestal van Malei sehen 

of Javaanschen oorsprong, en aan dezen zoo in karakter als gebrui-

2 2 

ken gelijk, bewoond" . Naast het contrast tussen de in het bin

nenland levende Orang Abung en de kustbewoners, dat reeds door 

Marsden werd uitgewerkt, ziet Van den Bosch ondanks zijn stel

ling over het belang van plaatselijke kennis, geen aanleiding 

om binnen een bevolkingsgroep naar onderscheidingen te speuren, 

zoals bij de niet veel latere Roorda vanEysinga wel het geval 

is. Voor Van den Bosch betekent het plaatselijke dan ook iets 

heel anders dan voor de laatstgenoemde schrijver, hetgeen uit 

zijn geografisch-etnografisch overzicht in "Nederlandsche Be

zittingen" voortdurend blijkt en het is zeer waarschijnlijk dat 

zijn kennis, eerder dan de daaraan superieure van Roorda, re

presentatief was voor die van de toenmalige Europeaan die in 

deze materie geïnteresseerd was. Niet het plaatselijke-op-zich 

is voor Van den Bosch belangrijk, maar het piaatselijke-in-het-

contrast en daarmee sluit hij aan bij de tolerantie die aan de 

Compagnie eigen was en die gemakkelijk door kritici bestempeld 

kon worden als onverschilligheid, vooral wanneer ze begrip in

hield voor zeden die de verlichten niet anders dan onmenselijk 

konden achten. Waar de Britten de locale omstandigheden onder*-

zochten met in gedachten de veronderstelling dat mensen in wezen 

dezelfde drijfveren in zich dragen en dat het slechts zaak was 

om het levensmilieu zodanig in te richten, dat die krachten in 

werking konden komen, vinden zij in Van den Bosch een bestrij

der die het grote onderscheid tussen Oosterse en Westerse mens 

een locale basis tracht te geven. Volgens hem lag aan het Britse 

stelsel ten grondslag de theorie dat elke mens zijn genietingen 

probeert uit te breiden en dat deze wens bij het grootste deel 

van de mensheid de bezwaren van de arbeid overwint, "zoodat 

het genoegzaam zoude zijn, hun een gegrond uitzigt op bezitsver-

meerdering te verschaffen, om hunnen ijver te ontvonken, en 

hun' arbeid te vermeerderen. Men had geloofd, of ten minsten 

voorgewend te gelooven, dat de Javaan geene uitzondering op dezen 

regel maakte „23 
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in en Inlander 

Hoe is nu een en ander in Van den Bosch'etnografisch com

pendium uitgewerkt ? Men mag aannemen dat het overzicht dat 

hij zonder nadere bronvermelding geeft, evenzeer als het excerpt 

uit Maltebrun - waarvan hij het expliciet erkent -, dient om zijn 
? fi ideeën te bevestigen . 

Op het eerste gezicht biedt zijn beschouwing niet meer dan 

een chaotische opeenstapeling van nageschreven impressies, voor

oordelen en oppervlakkige feiten. Waar hij wat gedetailleerder 
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wordt betreft het doorgaans rariteiten die het lezerspubliek 

rode oortjes moeten geven of het ongerijmde en het spectaculaire 

anders-zijn van de vreemde volken aanduiden met als grondtoon 

de gedachte dat wildheid en redeloosheid synoniem zijn. We lezen 

dat bij de Minangkabau de jongeling die wil huwen, alvorens de 

bruidsschat te voldoen, het recht heeft "zijne toekomstige bruid, 

terwijl zij naakt uit het bad komt, te bespieden"; mocht hem enig 
2 7 aspect minder welgevallig zijn, dan kan hij zijn keus h e r z i e n . 

De Dayaks bieden ons een staaltje van wat de maximale verwijde

ring van beschaving betekent: zij zijn "zeer onbeschaafd en wer

keloos. Hunne gebruiken zijn wreed en ongerijmd. Niemand, bij 

voorbeeld, gaat een huwelijk aan, of hij is verpligt, één of 

meer menschenhoofden aan zijne bruid te leveren, en om die te 

bekomen, verschuilt hij zich met eenige zijner nabestaanden in 

de wildernissen, overvalt en vermoordt den eersten den besten, 

dien hij van een naburig volk overvallen of vermeesteren kan, 

het zij vrouw, kind, of man. Deze kop wordt dan voor het huis 

van de nieuw getrouwden ten toon gesteld. Men kan hieruit na

gaan, welk een afzigtig voorkomen hunne met menschen-hoofden 

versierde dorpen hebben moeten, en hoezeer eene instelling, die 

als een altoos durende bloedige oorlog tusschen de onderschei

dene volken beschouwd worden kan, het toenemen der bevolking ver-
28 hindert" . Het gebrek aan samenhang, waarmee de bijzonderheden 

worden opgedist, kan de beschrijving der Atjèhers illustreren: 

"De inwoners van dit Rijk hebben eenige vorderingen in verschei

dene kunsten gemaakt. Zij vervaardigen hun eigen schietgeweer 

en buskruit, en bewerken het goud. Overigens zijn zij bijge-

loovig .."29. 

Beziet men wat Van den Bosch biedt niet zozeer op het inhou

delijke, maar eerder vanuit een meer formeel gezichtspunt, dan 

wordt duidelijk hoe zijn overzicht het door hem gehuldigde ge-

dachtenpatroon ondersteunt. Tevens kunnen we dan wellicht begrij

pen waarom vele van de door hem geboden stereotypen zo lang en 

zo algemeen gangbaar zijn geweest. 

Westendorp Boerma spreekt van "een opmerkelijke poging" 

die Van den Bosch waagt om het Indische volkskarakter af te lei-
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den uit milieu en godsdienst. Waar hij echter niet op ingaat is 

de vraag wat dat "volkskarakter", zoals Van den Bosch het be

schrijft nu precies is; welk type concepten de beschrijving er

van tot stand brengt. Opvallend is dat hoe beknopt de descriptie 

van de verschillende regionale bevolkingen ook is, bijna al

tijd is er ruimte voor een karakterkundige schets. De bewoners 

van Palembang zijn deels van Maleise, deels van Javaanse af

komst "en vereenigen met zeer weinige goede hoedanigheden, de 

gebreken van beiden"; de bewoners van Malakka hebben in gods

dienst en karakter veel gemeen met Sumatra en Java (!); bij 

de bewoners van de Ambonese archipel treffen we onderscheid 

"zoo wel in karakter als in gestalte" aan dat overeenkomt met 

dat wat men in de Lampongs kan signaleren tussen de wilde binnen

landers en de kustbewoners die van Maleise of Javaanse oorsprong 

zijn (zij het dat hieronder Christenen zijn die "iets meer tot 

den arbeid genegen" schijnen); van de "Alfourezen" deelt Van 

den Bosch naast de "hoofdtrekken van hun karakter" (ze zijn wild 

en werkeloos) nog mee "dat zij bijzonder vlug ter been, goed 

van gezicht, en zeer op sluikmoorden afgerigt zijn"; over de 

bewoners van enkele kleinere eilanden in de Grote Oost bericht 

hij de lezer dat ze "bekend stonden voor wreede, onrustige en 
30 verraderlijke menschen"; etc. 

De beschrijvingen die Van den Bosch geeft, worden geken

merkt door een zeer beperkte variatie in woordkeus: telkens weer 

verschijnen dezelfde evaluerende termen. Naarmate het onderzoeks

veld zich uitbreidt - tot ten laatste de gehele Archipel aan het 

oog voorbij is getrokken - blijkt het conceptueel apparaat nauwe

lijks aanpassing te behoeven. Vergelijkingen tussen de volken 

komen doorgaans neer op het vaststellen van overeenkomsten. 

Wat Van den Bosch "volkskarakter" noemt zegt ons in wezen 

niets over de verschillende volken maar is in feite een weer

gave van hoe de ander bij de Europeaan overkomt; het beeld dat 

de Europeanen hebben van die volken en dat slechts dan wanneer 

de contactsituatie sterk verschilt, varieert. De geografische 

trektocht door het eilandenrijk is dan ook maar suggestie: het 

plaatselijk onderzoek waarop Van den Bosch aandringt toont 

slechts één thema: hoe de ander is in contrast met de beschrij-
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ver die tevens beoordelaar kan zijn: de Europeaan. En zo lang 

deze zijn positie in het contact niet verandert, blijft het 

"volkskarakter" ongewijzigd en vormt het plaatselijk onderzoek 

geen bedreiging voor de vaste uitgangspunten van Van den Bosch. 

Zo bezien is het pleidooi om bij het bestuur rekening te houden 

met het anders-zijn van de Indonesiër in wezen een aandringen 

op het bestendigen van de relatie die ббг de humanitaire her

vormingen de contactsituatie tussen Oost en West beheerste, een 

betrekking die doordrongen was van de notie dat er verschil 

moest zijn. Vandaar dat Van den Bosch' "relativisme" conservatief 

was, vandaar de paradoxale vermenging van etnocentrisme en be

grip voor de andere cultuur, vandaar ook dat dit "begrip" zo 

dicht aanlag tegen onverschilligheid, waarvan zijn critici hem 

beschuldigden, en vandaar, ten slotte, het soepel in elkaar 

grijpen van de fraaie principeverklaringen en het harde cul-

tuurstel sel . 

Natuurlijk kan Van den Bosch ontwikkelingen en verschil

len in de volkskarakters niet negeren: want al moet men bij het 

bestuur over de Inlanders aansluiting zoeken bij hun cultuur 

en maatschappelijke inrichting, er moet uiteindelijk een voor 

de kolonisator aantrekkelijk perspectief aanwijsbaar zijn, wil 

de overheersing zin hebben. Daarnaast besliste lang niet al

tijd de Europeaan over het verloop van het contact: sommige 

volken dwongen zijn respect af zodat het idee van de Europese 

superioriteit maar met moeite hoog gehouden kon worden en er 

een voorzichtige correctie nodig was. Speciaal schenkt Van den 

Bosch aandacht aan de Boeginezen en Makassaren die weliswaar 

moordzuchtig en wraakgierig heten, maar wier moed en onderne

mingslust niet ontkend kan worden. "Bij eene meerdere bescha

ving, zou dit volk zich spoedig op eene voordelige wijze onder

scheiden", aldus Van den Bosch, die tracht duidelijk te maken 

hoe de Europeaan ook bij deze volken zich rekenschap moet geven 

van hun staat van ontwikkeling, wil hij zich voor hun geluk in-
31 

zetten . De maatschappij op Zuid-Celebes verschilt van die der 

"onderworpen" Javanen of "woesten" Maleiers: het verstand van 

de mensen daar is reeds voldoende ontwikkeld om bepaalde zaken 

nastrevenswaardig te achten (algemene verkrijgbaarheid en be-
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houd van bezit; beginsel van eigendom en persoonlijke veilig

h e i d ) , maar men heeft nog niet het middel gevonden om die waar

den tegen individuele driften te beschermen. "De menschelijke 

driften, door de zucht om te bezitten opgewekt, zijn hier ge

weldiger dan bij die volken, waar diepe onverschilligheid zich 

met eenige weinige ligt verkrijgbare zaken vergenoegt ..." "en 

de overgang van blinde onderwerping aan een willekeurig gezag 

tot eene geregelde en billijke ondergeschiktheid aan de wetten, 

op het algemeen belang gegrond, is welligt de moeilijkste stap, 

dien ieder volk in den loop van zijne beschaving te doen heeft". 

En dan de kern: "Niet zelden is de tusschenkomst van een magtiger 

en meer beschaafd volk noodig, om de maatschappij bij zulk een 

volk tot orde en rust terug te brengen; doch gedurende deze al-

gemeene gisting der hartstogten, ontwikkelt zich de energi e van 

het nationaal karakter; de zucht om te bezitten spoort aan tot 

werkzaamheid, en tot die van te behouden. Van hier dan ook, dat 

... onze invloed in het zuidwestelijk gedeelte van dit eiland 

tot heden toe zoo zeer bepaald is, en alleen door eene sterke 
32 krijgsmagt zoude kunnen worden uitgebreid" . Toch het geluk 

opdringen ? Niet helemaal, er wordt immers geen wijziging in de 

"natuurlijke loop der dingen" bewerkstelligd omdat het proces 

al op gang is. Daarom acht Van Jen Bosch de Britse gedachten-

gang achter het 1andrentestelsel, die hij voor de Javaan afwees, 

wel op Zuid-Celebes van toepassing "met die bepalingen echter, 
33 welke het belang der nationale hoofden vordert ..." 

In het voorgaande heb ik getracht Van den Bosch' pleidooi 

voor aansluiting van het bestuur bij de adat uit de sfeer der 

verdachtmaking en argwaan - waarin het door zijn tegenstanders 

zeer begrijpelijk was gebracht - te halen door het sleutel

begrip van zijn etnografisch overzicht uit 1818 aan een nadere 

beschouwing te onderwerpen. Door na te gaan welke gedachten-

gang de vorming van zijn etnografische kennis richting gaf, 

bleek de tegenstelling die zijn critici in zijn woorden en daden 

meenden te bespeuren slechts een paradox; bleek wat een gekun

stelde rechtvaardiging leek een overtuiging te kunnen zijn. Het 

respect van Van den Bosch en de zijnen - Engelhard is het roe-
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rend met hem eens - voor de andere cultuur is niet een modern 

aandoende, humanitaire eerbied, voortkomend uit een emancipatoir 

streven, maar het conservatieve accepteren van een onderscheid 

dat was geworteld in de ongelijkheid tussen overheerser en ge

koloniseerde. In tegenstelling tot de Compagm'esbestuurders kon 

Van den Bosch zijn visie niet handhaven, daarvoor was de Neder

landse bemoeienis te ingrijpend geworden en daarvoor ook was de 

concurrentie van andere zienswijzen te groot. Voor de latere 

Van den Bosch, de waker over het wèl van het cuituurstelsel , 

was het ontzien van de andere cultuur een pragmatisch beginsel: 

geen bemoeienis waar die niet nodig w a s , waar die het doel slechts 

kon schaden. De theorie waarop dat beginsel berustte was in we

zen niet veranderd en daarom kon van hem (evenmin als in 1818) 

geen bijdrage aan de wetenschappelijke etnografie worden ver

wacht. Daarom zonder wroeging de "klucht" waarover Van Vollen-

hoven sprak. 

2.2 Roorda van Eysinga. 

Van een geheel ander karakter is het werk van P.P. Roorda 

van Eysinga. Dat blijkt het duidelijkst in zijn "Verschil lende 

Reizen en Lotgevallen", dat tussen 1830 en 1832 verscheen in vier 

delen, waarvan het eerste en een stuk van het tweede gewijd was 

aan de belevenissen van zijn vader. Het relaas vertoont de le

vendigheid van een ooggetuige die goed waarnam en aantrekkelijk 

kon schrijven. Het vormt een boeiende aanvulling op de "Land- en 

Zeetogten" van Olivier, met wie hij rond 1822 samen in Palembang 

was . Minder aantrekkelijk is het pretentieuze "Handboek der 

Land- en Volkenkunde, Geschi ed-, T a a l - , Aardrijkskunde- en Staat-__ 
kunde", waarover ik het boven al even had . 

Ook bij Roorda treffen we de ons wat vreemd aandoende ver

menging van waardering voor de andere cultuur en stereotiep et

nocentrisme; ook bij hem is er in laatste instantie een onover

brugbare kloof tussen Europeaan en Inlander, maar zijn beschou

wingen zijn in een heel andere grond geworteld dan die van Van 

den Bosch. Waar hij de Indonesiër kritiseert en waar hij zich 

van zijn levenswijze verwijderd acht, is dat met spijt en met 

280 



de hoop dat het eens anders zal worden. Het mooist komt dat tot 

uitdrukking in een brief van 28 januari 1830, waarin hij afscheid 

neemt van het land waar hij zoveel jaren heeft gewerkt en gereisd, 

om met verlof naar Nederland te gaan: "... het is met moeite, dat 

men besluiten kan, om deze schoone streken te verlaten. Jammer dat 

dezelve door onbeschaafde natiën bewoond worden, die te zeer met 

ons in zeden, gewoonten en karakter verschillen, om op den duur 

genoeglijk in hunne nabijheid te leven" . Beziet men echter de 

algemene teneur van het werk, dan lijkt Roorda's onbehagen met 

het leefklimaat dat de Oost de Europeaan biedt, niet in de eerste 

plaats te zijn ingegeven door de veronderstelling dat één samen

leving van Europeanen en Indonesiërs onmogelijk was - in zijn tijd 

kwam zo'n denkbeeld überhaupt niet op - maar door de sfeer bin

nen de gemeenschap van de met slaven en Inlandse bedienden om

geven Westerlingen. Het zou nog lang duren ббг Indie voor hen 

een land werd om te blijven; en het werd dat in de eerste plaats 
37 

door veranderingen in de Europese gemeenschap . Welnu, Roorda 

maakte op die algemeen heersende passanten-geest geen uitzonde

ring: ergens in zijn boek deelt hij de lezer mee dat hij een 

Nederlandse vrouw huwde, niet omdat hij ongevoelig was voor In

lands schoon - in tegendeel: hij schrijft daar regelmatig over -, 

maar "in het vooruitzigt eenmaal naar mijn vaderland te kunnen 

terugkeeren, iets, hetwelk met eene vrouw, in Indie geboren, 

T § — 
immer met groóte moeijelijkheden gepaard gaat" . Zulk een Hol
landse vrouw had het niet gemakkelijk en kon in Indie niet aar
den, zo deelt Roorda elders mee: "Altoos door zwarten omgeven, 
die lui en vuil van aard zijn, het Opperwezen naauwelijks bij 
naam kennen, en alleen de bevrediging hunner dierlijke lusten 
beoogen, is het een wonder, wanneer een fatsoenlijke Hollandsche 

39 vrouw in Indie gelukkig is" . De Europese samenleving was nog 

geheel op het Oude Continent gericht: "De eentoonigheid toch in 

een land, alwaar men soms in langen tijd niets uit Europa ver

neemt, ...". En: "Wijders laat de zamenleving nog wel iets te 

wenschen over" . Dat Roorda var de andere cultuur afstand neemt 

en hij in Indie geen nieuw vaderland vindt, zegt derhalve nog 

niets over zijn belangstelling voor dat land en de natuurlijke 

bewoners; een man van zijn stand en afkomst kon destijds moeilijk 

anders. 
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Wanneer Roorda een algemene schets geeft van de Inheemse 

bevolking, dan weet hij te onderscheiden, hoewel hij het niveau 

van evalueren nauwelijks overstijgt en zich bedient van termen, 

die elders in zijn werk problematisch blijken. Het volkskarakter 

van de Javaan rond Buitenzorg heeft "schoone trekken", maar ook 

minder fraaie: zo is hij snel in "de overgang van eerlijkheid 

tot volstrekte begeerteloosheid" . Zo'η term als "eerlijkheid", 

welke in deze schets wordt gebruikt ter verwijzing naar een in

herente kwaliteit, blijkt elders een relatief begrip en geeft 

aanleiding tot een meningsverschil. In zijn beschrijving van de 

Dajaks merkt Roorda op dat deze mensen "dewijl zij bijna geene 

behoefte kennen, geene gelegenheid [hebben] , om hunnen aanleg 

te openbaren, en het is nog onzeker, of z i j , bij hooger levens

genot, zich van eene slechte of goede zijde zouden vertoonen. 

De heer Muller oordeelde, dat z i j , bij het afleggen hunner wree-

de gewoonten, geene slechte inborst zouden bezitten; hetwelk 

echter nog te betwijfelen valt. Thans zijn zij niet diefachtig, 

omdat er niets te stelen valt, en zij nog geene waarde aan voor

werpen hechten, die de begeerte van andere volken prikkelen. Zij 

zijn thans noch kuisch noch onkuisch, omdat zij geene wet der 

eerbaarheid kennen, en even als de beesten onder elkander voort

leven en hun geslacht op dezelfde wijze voortplanten. Zij kennen 

geen God, en zijn dus niet ongodsdienstig, waaruit volgt, dat 
42 

zij den afgodsdienst niet kennen" . Men bezon zich destijds 

nog niet op de gevolgen van het gebruik van bepaalde termen voor 

de beschrijving van volken, hoewel Roorda - zonder het blijkbaar 

te beseffen - de problematiek soms op het spoor was. Eveneens 

blijkt dat uit de inleiding op zijn Nederduitsch en Maleisch Woor

denboek van 1824, waarin hij de relatie tussen taal en cultuur 

als volgt aangeeft: "De taal van een volk is ten naauwste ver

want aan deszelfs instellingen, zeden en gebruiken; dus moeten 

wij ook om de Maleische taal te verstaan, de instellingen, zeden 

en gebruiken der Maleijers zoeken en opsporen: de taal is altijd 

de maatstaf der gewaarwordingen en denkbeelden van een volk; zij 

toont ons, als eene lijst, de bekende voortbrengsels des lands, 

der kunsten en wetenschappen, en veroorlooft ons de godsdiensti

ge begrippen der natie te leeren kennen; dus ligt er in het 
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beoefenen eener taal zeer veel wijsgeerigs opgesloten; de kennis 

der taal is geene ijdele kennis van woorden, en bestaat niet 

enkel en alleen in een bloot geheugenwerk ...; neen, de ware 

kennis van eene taal ligt in de grondige kennis van het volk, 
43 

dat zich door dezelve uitdrukt ..." . Toch komt Roorda niet tot 

wat uit beide hier weergegeven betogen gemakkelijk afgeleid zou 

kunnen worden: het bij de beschrijving van andere volken in eer

ste instantie uitgaan van hun begrippen. Deze stap, welke niet 

slechts interesse en waardering voor de andere cultuur vereist, 

maar ook het vermogen een gevoel van eigen superioriteit te ver

vangen door de wens om de andere cultuur binnen de eigen geestes-

wereld te emanciperen, was de vroeg-negentiende eeuwer Roorda 

te ver. Hoewel ..., deze conclusie betreft alleen de algemene 

werkwijze van Roorda, het methodisch aspect - om het modern te 

formuleren -, niet zijn concrete beschrijvingen, zoals moge blij

ken uit wat hij over de gebruikelijke manier van oordelen over 

de Javanen opmerkt: "Wat of toch zoo vele schrijvers mag bewogen 

hebben, om de Javanen als verraderlijk, wreed, moorddadig en 

trouweloos, af te schetsen, weet ik niet; ... ik acht m i j , om de 

liefde tot de waarheid, en om zoo veel mogelijk te herstellen 

wat anderen, tot schande van onze eigene natie, dienaangaande 

hebben geschreven, verpligt, de eer der Javanen te verdedigen, 

en aan te toonen, dat zij regtmatige aanspraak op onze achting 

en toegenegenheid hebben" . Dat veel schrijvers zich ongunstig 

uitlieten over de Javanen, acht Roorda verklaarbaar uit een zucht 

naar sensatie, maar ook uit de fout om de Javaanse bevolking 

te beoordelen naar ervaringen die men met de Inheemse bewoners 

van kuststeden had: "iets dat zeer onvergeeflijk was; want wie 

toch zou het Hollandsch janhagel, het Fransche canaille of het 

Engelsche mob tot grondslag van eene volksbeoordeeling willen 

nemen ? En op Java woont het slechtste volk in de zeehandel-

plaatsen, of liever het Javaansche volk is in de zeeplaatsen... 

45 
slecht en ontaard geworden" . Van Doren meent in zijn "De Javaan 

in het Ware Daglicht Geschetst" (1851) dat het contrast tussen 

berg- en strandbewoners Roorda ertoe bracht om over de eerste 

groep gunstiger te oordelen dan vele schrijvers ббг hem (en ook 
46 

ná hem, zoals Van Doren zelf) . 
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Door regelmatig te laten zien dat beschrijvingen van de ver

meende zwakke kanten van het Javaanse "volkskarakter" zonder veel 

moeite op de Europeanen zelf toegepast kunnen worden, toont Roor-

da niet slechts dat de zich superieur voelende overheersers waar 

zij oordelen, maar al te vaak boter op het hoofd hebben, maar 

vooral maakt deze werkwijze zijn streven om tot een genuanceerd 

beeld te komen plausibel. Bespreekt Roorda de naar de toenmalige 

kolonisatoren meenden niet bepaald spreekwoordelijke arbeids-

lust der Javanen, dan volgt meteen een wat ontnuchterende ver

wijzing naar "ledigloopers", die in Europa de maatschappij be

zwaren; de taal en manieren van de Javaan kunnen "zoogenaamde 

fatsoenlijke beeren" en "zoogenaamde beschaafde volken" ten voor

beeld strekken en naar Roorda ervaarde overtreffen de Javanen 

47 

"vele Europeanen in kieschheid" . Het contrasteren van de voor

oordelen die binnen de Europese gemeenschap over de Indonesiërs 

gangbaar waren met kritische notities van bepaalde handelwijzen 

der machthebbers maakt dat Roorda's zienswijze soms modern aan

doet. Waar velen van zijn tijdgenoten kerstening van de Javaan 

politiek onraadzaam achtten - men zou de Inlander slechts wijzer 

en dus zelfbewuster, minder gedwee maken -, doet Roorda's betoog 

met betrekking tot deze kwestie oprechter aan, vooral daar hij 

aan de visie van vertegenwoordigers van het andere volk niet 
voorbij gaat, ook al is die voor de Europeaan "voorzeker bescha-

48 mend" . In het vierde deel van zijn "Reizen" schrijft hij: "Ik 

ben langen tijd van gevoelen geweest, dat men op eene bedaarde 

en als het ware onmerkbare wijze slagen zou, den Javaan tot het 

Christendom te bewegen, maar ik heb mij bedrogen, dewijl de leer 

van MOHAMMED te zeer met zijne zinnelijkheid, lusten en bijge-

loovigheid strookt, om hem er van te doen afstappen ... en b i j 

aldien men onvoorzigtig genoeg mögt zijn, zich door bespiege

lingen te laten misleiden, die wel liefde maar geene menschen-

kennis tot grondslag hadden, dan zouden de gevolgen van eenen 

maatregel tot algemeene bekeering op Java, onberekenbaar, en 
49 zekerlijk heilloos worden" . In zijn "Handboek" neemt hij het 

thema weer op en noemt - voor een domineeszoon op het eerste 

gezicht verrassend - de poging om de Javanen tot het Christen

dom te brengen "vooreerst nog als eene zeer gevaarlijke ...". 
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Men mag de Javanen niet gaan bekeren, "voordat men op mensch

kundige gronden kan vaststellen, dat die pogingen niet tot hun 

verderf maar tot hun geluk zullen strekken ... Vooreerst moet 

men weten, wat men eigelijk wil; wordt er beoogd de Javanen, 

even als de Moluksche volkeren, enkel naamchristenen te maken, 

of wel om hen tot ware Christenen, tot betere menschen te vormen? 

... De ondervinding heeft, helaas ! bewezen, dat de Javanen van 

de Christenen verwijderd levende, stille, eenvoudige, gehoor

zame menschen gebleven, doch in en nabij de hoofdsteden, ver

basterd en bedorven zijn; zoodat het al te waar is, dat bij ieder 

uur, dat men zich van de hoofdsteden, dat is, van de Christenen 

verwijdert, de Javanen een trap hooger in braafheid staan. Het 

is waarheid, dat de Javanen en andere Inlanders, die in de nabij

heid der Christenen leven, derzelver menigvuldige ondeugden en 

geenszins hunne deugden hebben overgenomen. Het is bekend, dat 

de fatsoenlijke Mahomedanen niet dansen, geene bedwelmende 

dranken gebruiken, niet woekeren met hun geld en zeer ingetogen 

leven; doch kan dit van de Christenen gezegd worden ? „50 

Toch is het niet alleen deze werkwijze van Roorda - het 

confronteren van de geijkte vooroordelen met zelfkritiek - die 
51 

zijn betoog een modern evenwichtige indruk doet maken . Het 

is opmerkenswaardig dat Roorda's uiteenzettingen, zoals die 

waarvan ik zoeven iets weergaf, soms zeer dicht komen bij op

vattingen welke tijdens de periode van het cultuurstelsel op

geld deden. Ik noemde reeds terloops Baud's visie op de kerste

ning van Java en ik trachtte aan te tonen dat het relativisme 

dat Van den Bosch hanteerde ter schraging van zijn stelsel in 

schijn modern, in feite echter conservatief was. 

Het is wellicht interessant om naast het weergegeven be

toog van Roorda de mening te plaatsen van een voorstander van 

het cultuurstelsel. Ik heb daarvoor - willekeurig - gekozen 

een tweetal pamfletten van een zekere Van Blommestein, getiteld: 

"Java en de Javanen" (1851) en het "Vervolg op Java en de Javanen" 

( 1 8 5 2 ) . Van Blommestein begint met een felle aanval op een ge

nuanceerd oordeel over de Javaan van de ons al bekende W.L. de 

Sturler, een oordeel dat overeenkomt met dat van Roorda. Van 
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Blommestein schijnt wel te beseffen dat het geen kwaad kan om 

zijn gepeperde kritiek te onderbouwen met de bezwering dat hij 

deskundig is: de lezer krijgt het gebruikelijke argument van de 

persoonlijke ervaring voorgeschoteld ("Mijn bijna dertig achter 

eenvolgende jaren verblijf op Java, waarvan dertien jaren in de 

binnenlanden, geven mij daartoe [het schrijven over Java] het 
52 

regt. " ) . "Om het karakter van den Javaan te doorgronden, moet 

men dagelijks met hen, met hunne belangen in overeenstemming 

met die van anderen, met hunne huishouding, enz. in aanraking 

komen, om zich te overtuigen, dat zij zijn: traag, onverschil

lig, in hooge mate diefachtig, sluw, zelden voor de waarheid 

uitkomende, verkwistend en ondankbaar' . Zelfs de enige goede 

kant van de Javaan, te weten: "dat hij zacht van aard is" (en 

daar voegt onze door ervaring wijs geworden auteur aan toe: 

"zulks is ons zeer te stade g e k o m e n " ) , komt voort uit een gebre 

"gebrek aan gevoel voor eigenwaarde". Nu, daar valt wel wat op 

te heffen, zou men zeggen. Maar neen, de schrijvers die het 

nodig achten, dat de Javaan beschaafd gemaakt wordt, krijgen he 

met onze man van de praktijk aan de stok. Want dan - het voorga 

de was meer bedoeld Van Blommestein ten opzichte van Roorda te 

plaatsen - komt een argument, dat bekend klinkt: "Het is in het 

oog loopend, dat hoe meer de Javaan in aanraking komt met der\ 

Europeaan en daardoor meer beschaafd wordt, hij des te meer on

deugden verkrijgt ". Ook Van Blommestein bespreekt dan het con

trast tussen de strandvolken en de bewoners der binnenlanden, 
54 dat door Roorda zo treffend werd geschetst . Zijn poëtische 

beschrijving van de Javaan uit de binnenlanden besluit Roorda 
met de woorden: "Het zal alzoo zeer moeijelijk vallen hem, door 

5 5 v e r l i c h t i n g en b e s c h a v i n g , w a a r a c h t i g g e l u k k i g e r te m a k e n " 

Volgens Van B l o m m e s t e i n willen de b e s c h a v i n g b r e n g e r s "den Ja

vaan in de v o o r o n d e r s t e l l i n g b r e n g e n , dat hij met ons gelijk 

s t a a t " , zodat "onzen m o r e l e n invloed" v e r l o r e n gaat en "eindeli 

N e d e r ! a n d van Java afscheid zal kunnen n e m e n " . De redenering 

van de p a m f l e t s c h r i j v e r komt neer op het v o l g e n d e : geef de Ja

vaan geld en hij zal b e h o e f t e n k r i j g e n , die slechts in aantal 

t o e n e m e n ; n a a r m a t e hij (en Van B l o m m e s t e i n bedoeld dan met name 

de kleine h o o f d e n ; de "kleine m a n " krijgt ü b e r h a u p t n i e t s ) m e e 

o n t v a n g t , neemt de ver k w i s t i n g alleen maar toe; de bron van 
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aan zijn zijde: in zijn "Reizen" schrijft deze: "Ik acht het hier 

nodig aan te merken, dat de meeste inlanders, die onze verfij

ningen en behoeften hebben leeren kennen, alle pogingen inspan

nen, om aan die behoeften, op eene ongeoorloofde wijs, te voldoen, 

hetzij door schulden maken, knevelen of bedrog". De Inlander 

"aan meer behoefte te verslaven, ten einde daardoor de voort-
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maar die desondanks zich gemakkelijk de beschuldiging op de hals 

haalden dat zij preekten ten bate van persoonlijk of nationaal 

batig slot ? . Wat maakt het werk van Roorda belangrijk ? 

Het verschil in uitgangspunt tussen Roorda en Van Blomme-

stein, die zelfs voor zijn tijd - waarin de meest uiteenlopende 

figuren zich gedrongen zagen om pamfletten uit te geven - als 

schrijver en maatschappijbeschouwer een maar middelmatige indruk 

maakt, is duidelijk: van "achting en toegenegenheid" voor de 

Javaan is bij Van Blommestein weinig te ontdekken, ook al heet 

zijn verzet tegen de invoering van het christendom en de mammon 

"in het belang van Java, van Neder!and en voornamelijk van den 

Javaan zelven" . Minder gemakkelijk valt het om Roorda's werk 

te onderscheiden van dat van bekwamere auteurs uit de traditie 

van het "conservatief relativisme". Vooral waar Roorda zijn er

varingskennis moest aanvullen met te veel uit de tweede hand, 

zoals in zijn Land- en Volkenkundig (en nog veel meer) Handboek, 

vervalt hij soms in beschrijvingen die het niveau van wat wij 

bij Van den Bosch tegenkwamen, niet of nauwelijks overschrij

den. Wat te denken van zijn typering van de bevolking van Kadoe: 

"Minder dweepziek dan die van Japara, is zij nog niet vrij van 
fi ? 

opgewondenheid en 1 igtgeloovigheid" ? Of die van de bewoners 

der residentie Djokjakarta: "De aard der bevolking is zeer ligt-

en bijgeloovig, lomp, vreesselijk dom en ligt tot oproer te be
li 6 3 o 

wegen ? 

Natuurlijk was Roorda in veel opzichten een kind van zijn 

tijd en met name daar, waar zijn relaas niet berust op persoon

lijke waarneming of eigen overdenking van maatschappelijke fe

nomenen, conformeert hij zich veelal aan heersende opinies. Uit 

de diverse raadgevingen aan lezers die van plan zijn naar Java 

te gaan, kan men opmaken dat Roorda zich redelijk wel wist te 

voegen naar de geest die hing in de koloniale gemeenschap, ook 

al was hij niet wars van kritiek. Daarom waarschijnlijk is hij 
64 

veel genuanceerde over de "oudgasten" dan Olivier 

Toch onderscheidt Roorda zich op één punt belangrijk van 

de meeste van zijn tijdgenoten-schrijvers over Indie: hij is 
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op de eerste plaats onderzoeker, en het is deze kwaliteit, die 

zijn werk op verschillende wijzen tekent. Al snel besefte Roorda 

dat de verbazingwekkende onbekendheid van de kolonisatoren met 

de Inheemse talen en culturen ongekende kansen bood voor degenen 

die zich met ijver en volharding op de studie daarvan wilde toe

leggen. Roorda deed dat en dat hij sterk was gemotiveerd, blijkt 

wellicht het sprekendst uit de wijze, waarop hij Inheemse hand

schriften verzamelde en waarbij hij kosten noch moeiten spaarde. 

De onderzoeker Roorda herkent men in zijn werk allereerst door 

de wijze van vragen; het stellen van problemen. Zo brengt zijn 

visie dat de Javaanse maatschappij een harmonisch geheel vormt, 

hem ertoe zich te bezinnen op de mogelijkheid om het christen

dom in te voeren, zonder dat dit leidt tot de tot dan toe daarop 

gevolgde ontwrichting. Niet alleen moet men daarvoor de beoefe

ning van het christendom onder de Europeanen op hoger peil brengen, 

maar ook moet men weten hoe een nieuw cuituuraspect in de andere 

samenleving wordt opgenomen. Vandaar de vraag: "Hoe zijn de Ja

vanen Mahomedanen geworden ?" Kent men niet de kanalen, volgens 

welke het aanbod moet plaatsvinden, dan is de kans groot dat 

men ze negeert en dan is invoering van het christendom "eene 

wiskunstige onmogelijkheid" 

Aan de onderzoekende benadering ligt ten grondslag een voor

zichtigheid, met name daar waar in brede kring zelfverzekerheid 

heerst. Interessant in het kader van de discussie over de toe

stand van de Preangerman in vergelijking met die in de "liberale" 

gebieden, waarover ik het boven had, is Roorda's opmerking: "Ik 

zal niet wagen den wijsgeer in overweging te geven, of de inlan

der hier al dan niet gelukkig is". Waar de voorstanders van de 

gedwongen cultures de Preanger als voorbeeld stellen van het 

samengaan van eerlijke eenvoud (lees: armoede) en gelukzaligheid 

en de "tevredenheid" van de Inlanders hen als de beste aanbeve

ling voorkomt om geen verandering in de dwangproductie en het 

daarop afgestemde beleid te brengen, daar is Roorda niet zo 

zeker: "Ik heb gezien, dat hij [de Inlander] het noodige heeft, 

en naar niets hoogers staat; of dit verkieslijk is boven ont

wikkeling, die nimmer voldoening schenkt, en immer iets hoogers 

vordert, zal ik niet beslissen ...". Deze gedachten, die aan het 

reisverhaal zijn ontleend, vormde Roorda onder indruk van zijn 
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in de lezer mee-

alom aangetroffen ... Behalve het geluk, dal 

heeft het Gouvernement uit deze Residentie η 

trokken". En wat zou de jongere Roorda toeg« 

zakelijke mededeling over de ongelukkige Gagaoeuuuwer m neu 

indboek: "Zijn oogst is schraal en ontoereikend om hem het ge-

;ele jaar te voeden, zoodat hij ligtelijk door den nood tot on-

ïrlijkheid gebragt en daarvoor door de Justiti 

>rdt ?" 6 7. 
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Wil men de balans opmaken van de inzichten in en de gedach

ten over de Indonesische bevolking en haar levenswijzen, zoals 

die bestonden aan de vooravond van het cuituurstelsel, dat be

leidsplan dat pretendeerde aan te sluiten bij de Inheemse huis

houding, dan mag men de geschriften van Roorda van Eysinga - naar 

ik hoop is dat uit voorgaande genoegzaam gebleken - niet buiten 

beschouwing laten. Enerzijds om de originele grondtrek in zijn 

werk, die toont dat men bij de inventarisatie van de toenmalige 

kennis bedacht moet zijn op belangrijke verschillen in oriëntatie 

en aanpak die konden bestaan tussen schrijvers, wier betogen op 

het eerste gezicht veel overeenkomst vertonen; anderzijds omdat 

Roorda zich niet beperkte tot wat hij zelf kon onderzoeken, waar

door zijn ettelijke honderden pagina's tevens een belangwekkende 

kroniek vormen van onderwerpen en inzichten die in zijn tijd in 

breder kring opgeld deden. 

Het zou te ver voeren hier dit aspect van Roorda's werk vol-
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ledig te bespreken; ik beperk mij daarom tot een enkel thema. 

sterde Roorda een diep 

n e u li UCZ.C ьа/ 

regelmatig bij 

da het uitdrukt: "Het doel moest alzoo zijn, de 

betooning van zachtheid en beleefdheid, in dwang te houden, en de 

ui 

reeds vatbaar TS О О У 

het knel 1 ende juk der 
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afkomst zijn, ontheven en onder onze regering gebragt te worden." 

"Het kwaad moet alzoo in den kern worden aangetast, en hij die 

MACHMOED BADAROEDIEN kon onttroonen en DIPO NEGORO te onderbrengen, 

behoeft slechts eenige bevelen te geven, om Borneo van de heil-

looze vorsten te zuiveren „82 

Hoewel Roorda meestal de bronnen of personen die hem infor

matie verstrekten niet aangeeft - in de genoemde kritiek wijst 

Millies daarop met betrekking tot het "Handboek" -, is de af

komst van bepaalde gegevens duidelijk. Dat is het geval met de 

paragraaf over de Lampongs (Roorda noemt Du Bois, zonder echter 

aan te geven of hij hem persoonlijk ontmoette) en zijn medede

lingen over centraal Borneo, die zijn gebaseerd op gesprekken met 
o 2 

G. Muller . Deze twee onderzoekers vertegenwoordigen weer andere 

typen van vorsers der Indonesische culturen, die voor onze inven

tarisatie van belang zijn. Aan hun werk wil ik daarom hieronder 

nog enige aandacht schenken. Vooruitlopend daarop nu een enkel 

punt waarop Roorda's aandacht viel. 

In zijn beschouwing over de Lampongs en over Palembang be

spreekt Roorda een probleem, dat lange tijd het bestuur bezig 

zou houden: de relatie tussen de geringe bevolkingsdichtheid in 

Zuid-Sumatra en de daar geldende gebruiken rond het huwelijk, 

met name de djoedjoer (bruidsschat). Doordat hij - wellicht ge

ïnspireerd door Marsden - te veel nadruk legt op wat hij be

schouwde als onzedelijk gedrag, overheerst in zijn beschrijving 
84 het negatieve oordeel en komt hij tot de voor zijn doen wat 

ongewone conclusie: "Door zachtzinnigheid heeft men nog geene 

verandering in de gewoonten der Lampongers kunnen te weeg brengen, 

en het zou nog moeten beproefd worden, of zulks door krachtdadige 
О С 

middelen zou kunnen worden bewerkstelligd" . Over de Palembangers, 

die hij tijdens zijn ambtelijke loopbaan leerde kennen, oordeelt 

Roorda gunstiger. Hij meent dat wanneer het huwelijk onder de be

volking "aangespoord en meer geheiligd" zou worden, onmiddellijke 

populatiegroei het gevolg zou zijn. In zijn beschrijving treffen 

we hetzelfde contrast tussen "bovenlanders" en stedelingen, 

dat in de verhandelingen over Java telkens terugkeert, zij het 
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dat de bewoners van de binnenlanden hier niet zulk een idyllische 

indruk op de schrijver maakten. Maar dat schrijft hij toe aan 

verwording door langdurige onderdrukking. We vinden verder bij 

Roorda bespiegelingen over het onrechtvaardige Inheemse belas

tingstelsel te Palembang, waaraan ook door andere schrijvers de 

armoede van de bevolking werd toegeschreven, een voorstelling 

die eerst enige decennia later werd gecorrigeerd. Nu leidde ze 

tot verbazing over "hoe nog onder de gezegde dwingelandij de 

handwerkslieden en kunstenaars zich in hun beroep hebben kunnen 

volmaken". Andere aspecten die men in negentiende-eeuwse beschrij

vingen steeds weer tegenkomt en waaraan ook Roorda aandacht 

-.chenkt zijn de proceslust ("om hunnen geest ... bezig te houden, 

iun vernuft te scherpen en te laten s p e l e n " ) , de zelfstandige 



der Dajaks van mening verschilt met Müller en het is interes

sant zijn kijk op hun religieus bewustzijn te vergelijken met 

het uittreksel uit Müller's reisjournaal dat onder de titel 

"Dajaksche Droom en Offerande" in De Gids van 1846 staat afge-
88 

drukt : "Is de levenswijze van den Dajakker ruw, zijn zijne 

zeden en gewoonten wild en onbeschaafd: zoo is toch het begrip, 

dat hij van het Opperste Wezen koestert, redelijk helder. Tot nu 

toe maakte men melding van een' of meerdere Dewatta's, als God 

of godheden van dit volk. Wel is het waar, dat de Dajakker eene 

zeer groóte vereering aan zijne Dewatta's bewijst, die hij voor 

meer dan menschelijke wezens houdt, en hun als het ware iets 

goddelijks toekent - maar hij aanbidt een hoogste Wezen: PANGATOE, 

die, boven alle Dewatta's, hoog in de wolken woont, en de weeg

schaal in de hand houdend, de handelingen der menschen weegt". 

Tot slot van mijn bespreking van het werk van Roorda wil ik 

kort aandacht schenken aan twee onderwerpen die eigenlijk bui

ten het kader van deze paragraaf vallen, maar die wel binnen de

ze studie passen: Roorda's beschouwingen over de Europese ge

meenschap in Indie en over de bestuursambtenaren. 

In het laatste deel van zijn "Reizen" schenkt Roorda enige 

regels aan het huishouden met Inlandse bedienden ter raadgeving 

aan nieuwkomers ("orang baharoe") die moeten voorkomen, dat zij 

door onwetendheid Nederlandse arbeidsprestaties van hun bedien

den zouden vergen, waardoor het aanzien van de Europeanen bij de 

Inlander zou dalen (het zou nog lang duren voor Székely-Lulofs' 

leerboekje uit de school der coterie de baar zou inlichten om

trent dit aspect van de Indische m a a t s c h a p p i j ) . Het onderwerp 

is echter niet alleen interessant, omdat de nieuweling door on

begrip "te eenvoudig" zou leven, maar ook omdat hij door ge

ringe middelen tot een kleine bediendenschaar werd gedwongen. 

Roorda stelt voor, deze bedreiging voor het prestige van de 

Europeaan die blijkbaar een probleem van enige omvang vormde, 

te keren door de baren in een inrichting op te nemen, alwaar 

zij op geëigende wijze in de Indische maatschappij geïntro-
89 duceerd zouden kunnen worden . In zijn "Handboek" verdedigt 

Roorda de levenswijze der oudgasten tegen die critici, die 
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"bij oppervlakkige kennis en weinig ondervinding, alles naar den 

beperkten maatstaf hunner bekrompene denkbeelden willen schoeijen 

en afmeten". Opmerkenswaardig is de klassenindeling die Roorda 

in de Europese gemeenschap te Soerabaja kon vaststellen: hij 

spreekt van twee klassen, die in het maatschappelijk leven zijn 

afgezonderd: "De burger met een ton gouds in bezit, houdt zich 

nederig bij den tweeden stand en wil zich in den eersten niet 

indringen; hij onderhoudt nog de eenvoudigheid onzer voorouders. 

In den eersten stand rangschikken zich de ambtenaren, officieren 
90 

en enkele landeigenaars en agenten' . Voorts treft hem de Parij-
se leest, waarop het leven is geschoeid en de onnozelheid en 

kinderachtigheid der conversaties. 

Op diverse plaatsen in zijn "Reizen" (het "Handboek" is 

meer tot de officieren gericht) laat Roorda zich uit over de 

Indische ambtenaren. Aan het slot van het vierde deel schetst 

hij de koloniale taak: de vervolmaking van datgene wat is tot 

stand gebracht en wat de terugkeer naar "vroegere stelsels" on

mogelijk maakt. "Wij hebben de oogen van millioenen menschen 

geopend voor het weldadig licht des Verstands; wij hebben hen 

aan dwingelandij en overheersching onttrokken; wij hebben den 

alleenhandel en de slavernij afgeschaft ... hoe zouden wij de 

verlichting in hare vaart stuiten; hoe zouden wij den geest der 

eeuw beteugelen, en hoe zouden wij eindelijk de vrij gewordene 

menschheid weder onder het juk der slavernij kunnen terugbrengen ?" 

Het is in dit kader, dat Roorda de vereiste kwaliteiten voor de 

Indische ambtenaren formuleerde, op een tijdstip, waarop hij wel

licht nog niet vermoedde, welk een verandering Indie wachtte. 

Hij wenst bestuurders "die door den luister hunner deugden en 

zedelijke waarde, den echten Nederlander in Azi ë heerlijk doen 

uitblinken, en door onomkoopbare regtvaardigheid en onkreukbare 

trouw een onbeperkt vertrouwen inboezemen en staande houden ... 

De tijd is gekomen, dat de invloed van onze meerderheid ... alge

meen moet worden erkend ... Het zal alzoo dienstig zijn, willen 

wij met vrucht over Indie regeren, om er ambtenaren aan te ver

zekeren, die door hun karakter en begaafdheden, de achting en 

liefde zullen gebieden, en door hun voorbeeld en leiding de in-

landsche hoofden tot nuttige bestuurders zullen opleiden, die 
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de belangen der bevolking behartigende, onschatbare voordeelen 

voor het gouvernement zullen doen ontstaan". Om dat doel te be

reiken beveelt Roorda de instelling van een opleiding voor Oost-

Indische ambtenaren aan, waar onderwezen zou moeten worden in de 

1 andmeetkunde, de geschiedenis van het Oosten, het financieel 

beheer en de Inlandse talen. Na hun aankomst in Indie zouden die 

ambtenaren-in-spe moeten worden opgevangen in een inrichting, 

waar zij op aangename wijze zouden kunnen wennen aan de nieuwe 

wereld, opdat zij niet dadelijk "met een' tegenzin tegen een 

voor hun vreemd land werden vervuld". Het is een ideaal dat 

Roorda hier neerschrijft, maar de formulering ervan is bete

kenisvol: ze geeft in een notedop het élan van het humanitaire 

en verlichte streven, dat tijdens het bewind van de door Roor

da bewonderde Van der Capellen werd bevorderd, maar verwoord 

door een man die voldoende thuis was in de Indische maatschap

pij om het bestaande en het nieuwe in een evenwichtig oordeel 

te vatten. 

Roorda's vertrouwdheid met het leven en werken van de 

"Indischgasten" biedt de lezer interessante passages. Schuilt 

er, gezien het weergegeven ideaal, ironie in het volgende: "Het 

zal onnoodig zijn hier aan te merken, dat er geene ambtenaren ' 

op Borneo moeten geplaatst worden, die het oog meer op het 

goud en de diamanten, dan op de belangen van gouvernement en 

bevolking gevestigd hebben. Zulks is echter ook overbodig, want 

wie zou durven vooronderstellen, dat een ambtenaar het eerste bo

ven het laatste zoude kiezen!"? En hoe ongekunsteld klinkt dan 

een mededeling elders in Roorda's boek: zwager Andries Thilo is 

geplaatst te Bandjermasin (volgens de Almanak van 1825 als hoofd

commies) en mag vrije handel drijven nabij de diamantmijnen. 

"Zijne betrekking brengt mede, dat hij in aanraking komt met de 

aanzienlijken des lands, en laat ons geen' twijfel over, of hij 

zal, binnen weinige jaren, welbemiddeld terugkeeren". Het lot 

was echter hard voor de mensen in Indie: bij overkomst naar 

Soerabaja leed Andries schipbreuk, waarbij hij veel van zijn 

bezittingen verloor. Hij overleed jong. 

Zwager Willem Thilo wordt in de Almanak van 1826 genoemd 

300 



als assistent der tweede klasse, belast met het toezicht op de 

koffiecultuur te Tjanjor (Preangerregentschappen). Over zijn werk 

schrijft Roorda: "Zijn post is moeijelijk, gevaarlijk en kan 

niet aangenaam zijn, daar hij zoo vele maanden in het jaar van 

zijne betrekkingen verwijderd is; doch de hoop, om bevorderd te 

worden, bezielt hem en doet hem manmoedig zijne pligten vervul

len". Willem's wens ging in vervulling: de Almanak van 1827 

vermeldt hem als assistent der eerste klasse en in 1830 was hij 

assistent resident. Enigszins in contrast met het lyrisch gefor

muleerde ideaal van Roorda over het bestuur staan zijn medede

lingen over 's mans interessen: hij bewonderde Van den Bosch, 

was verdienstelijk voor de Indigocultuur en wees een aanbod om 

a.r. in de Vorstenlanden te worden in dat kader van de hand 

(Willem zal wel begrepen hebben dat zijn voorspoed in nauw ver

band stond met die van de gouvernementscultures en wat dat be

treft was het zaak op gouvernementsgebied te b l i j v e n ) . Ook hij 

werd door het noodlot niet gespaard: een val van het paard kost-
91 te hem het leven 

Dat Roorda zonder tekenen van schuchterheid de idealen van 

zijn zwagers bij het plaatselijk bestuur aan de lezer meedeelt, 

hoeft nog geen twijfels op te roepen over de oprechtheid van 

zíjn ideaal. Als residentiesecretaris te Bantam maakte hij ken

nis met het werk van de bekwame resident J.H. Tobias, die de 

infrastructuur aldaar verbeterde. Dat was een geliefde bezigheid 

van bestuursambtenaren, waarbij men nogal eens te ver ging. 

Roorda bekritiseert met een juist oog voor de belangen der be

volking Tobias' maatregelen in dezen: "De verbreeding der wegen 

kan in deze residentie niet als onmiddellijk noodzakelijk be

schouwd worden, omdat de inlander geene pedaties of buffelkarren 

heeft, en zich veelal van binnenwegen bedient. Wijders worden 

er door het werken aan de wegen vele handen vereischt, hetwelk 

niet voordeelig voor den akkerbouw is ..." Bovendien ging er 

zo veel vruchtbare grond verloren. Het motief dat bij invoering 

van buff el kar ren, het w.egennet nuttig zou worden, overtuigt 

Roorda niet: introductie van dit nieuwe middel acht hij niet 

alleen af te stuiten op de conservatieve geest van de Bantammers , 

maar ook in strijd met de belangen der koelies. Kritiek als deze 
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op de openlegging van streken door het binnenlands bestuur, 

treft men tot in de twintigste eeuw regelmatig in de literatuur 
92 aan . 

Dat Roorda besefte dat zijn ideaal nog ver stond van de re

aliteit, blijkt wanneer hij zich verwondert over het geringe 

aantal ambtenaren dat een mi 11ioenenbevolking bestuurde. Doch 

hoe nuttig uitbreiding van het corps zou zijn, hij moet erken

nen dat het, "vooral voor de binnenlanden" moeilijk zal zijn om 

ambtenaren te vinden, geschikt om "op den duur" met de bevolking 
93 

om te gaan 

2.3 Georg Müller. 

In het overzicht van het denken over de Indonesische volken 

en van het verkennen van land en bewoners bij de aanvang van de 

nieuwe periode, dat dit hoofdstuk wil bieden, mag een beschouwing 

over de explorateur van onbekende gebieden niet ontbreken. Zo 

men deze in het Indie van de eerste helft der negentiende eeuw 

al in een "type" kan onderbrengen, dan is het dat van de buiten

landse (dat wil zeggen: niet-Nederlandse) avonturier. Want het 

is opvallend dat onder de namen van aanvoerders van expedities 

naar tot dan toe onbekende streken, die van "buitenlanders" 

veruit in de meerderheid zijn. Eén van die namen zijn we al eer

der, in hoofdstuk VII ( 5 . 1 ) , tegengekomen: die van de waarnemend 

resident van Sambas, Georg Muller. Aan hem wil ik hier enige aan

dacht schenken, niet om een representatief beeld te geven van het 

slag mensen, dat zich onverschrokken in het onbekende waagde -

hun achtergronden en drijfveren waren te uiteenlopend, hun werk

zaamheden te divers, om in één persoon hen allen te karakteri

seren - maar omdat het relaas van zijn wederwaardigheden een 

goede indruk biedt van de schimmige kennis die men van uitge

strekte gebieden bezat, de problemen die waren verbonden met de 

verkenning van die streken, de selectieve gerichtheid van de 

interessen bij de eerste directe contacten en de eisen die op 

straffe van fatale gevolgen aan de reiziger werden gesteld. 

Bovendien heeft de dood van Muller tijdens een expeditie nog vele 

jaren de gemoederen beziggehouden en ze speelde met name een rol 
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in de discussie tussen voor- en tegenstanders van de onthoudings

politiek ten aanzien van de buitenbezittingen. Tot slot - en dat 

is in dit geschrift natuurlijk van speciaal belang -: Müller was 

een van de eersten uit het binnenlands bestuur, die door de be

windvoerders voor ontdekkingstochten werd uitgezonden. 

Georg Muller werd op 8 juni 1790 te Mentz geboren. Hij maak

te carrière in het militaire bedrijf en verbond na de vrede van 

Wenen zijn lot aan dat van Napoleon. Toen het tij keerde en de 

keizer viel, geraakte Muller evenals zo velen die zich niet 

flexibel genoeg opstelden tegenover de veranderde omstandighe

den, in grote persoonlijke moeilijkheden. In zijn geboorteland 

tot ongewenst vreemdeling geworden, zocht hij een toekomst in 

het Nederlands-Indisch leger. Begin 1818 arriveerde hij te Ba

tavia en werd toegevoegd aan de expeditie van Muntinghe naar de 

westkust van Borneo. De volgende data geven een aardig inzicht 

in de bemanning van het bestuur aldaar: op 2 september 1818 kwam 

Muntinghe met zijn kersverse Europese militair te Sambas aan, 

waar op 6 september de Nederlandse vlag werd gehesen en de 23 

van dezelfde maand de eerste waarnemend Resident werd geïnstal

leerd: Muller ! De in het vorige hoofdstuk beschreven verwikke

lingen waar onze baar in verstrikt raakte en de onmacht van 

Nahuys om adequate maatregelen te nemen, geven maar al te zeer 

grond aan Roorda's erkenning dat het vooral voor de binnenlanden 

moeilijk was, om goede ambtenaren te vinden, die geschikt waren 

om "op den duur" met de bevolking om te gaan. Kort na Nahuys' 

onderzoek, dat zowel voor Prediger als voor Müller met een sisser 

afliep, werd deze laatste toch naar Java teruggeroepen. Na een 

kortstondige aanstelling op Banda, als inspecteur van de noten-

perken, moest hij zich in 1822 opnieuw naar Sambas begeven, nu 

in het gevolg van de commissaris J.H. Tobias. Volgens Blume was 

de functie van Müller zodanig, "dat hij geacht kon worden in alle 
94 opzigten met de residenten der Buitenposten gelijk te staan" 

Als "zaakgelastigde en inspecteur der binnenlanden van Borneo" 

moest hij de mogelijkheden verkennen voor de plannen die Tobias 

had ten aanzien van de ontwikkeling van het land der Dajak-Kajan 

(Broenei). Enerzijds had men Muller leren kennen als weinig 
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tactvol, anderzijds had hij een onverschrokkenheid ten toon ge

spreid. Dat men die laatste kwaliteit nu bij zijn benoeming de 

doorslag liet geven, was gezien de gevaarvolle taak die de zaak

gelastigde wachtte, niet verwonderlijk. Maar wellicht was een 

overschatting van de roep van Neêrlands macht die 's Gouverne

ments ambtenaren zou beschermen en waartegen de "wilden" wei'nig 

zouden vermogen, niet geheel vreemd aan de onderschatting van het 

belang van de eerstgenoemde kwaliteit. Naast de etnocentrische 

overmoed achtte men misschien ook de goede bedoelingen van de 

regering overtuigend genoeg om als vrijbrief te dienen. Uit of

ficiële formuleringen, gericht aan Indonesische volken, blijkt 

dat men zich er zelden van bewust w a s , dat deze mensen of hun 

leiders deze berichten wel eens anders zouden kunnen waarderen 

dan een Westers politicus die doordrongen was van de implica

ties van een Overheidsschrijven. Roorda had als translateur dit 

probleem ervaren en het kan een verklaring zijn voor het gevoel 

van teleurstelling, van verraden te zijn, waartoe de Indische 

regering in haar contacten met de Indonesische volken telkens 

weer geraakte. Ook de affaire-Muller verliep, zoals we zullen 

zien, op deze wijze. 

Blume, die in 1843 de door hem gepubliceerde berichten van 

Muller toelichtte, formuleert het doel van diens ondernem 

aldus: "eene onderneming, niet alleen ontworpen om een groot on

bekend land te onderzoeken, maar ook met het menschli evende doel 

om den toestand der inlandsche bevolking, zoo veel mogelijk, te 

verbeteren, haar allengs van de kluisters hunner tirannieke over-

heerschers, de Maleische kustbewoners te bevrijden, haar de vrije 

beschikking over de rijke voortbrengselen des lands te waarborgen, 

en haar door het aanwenden der rijke hulpbronnen, welke het land 

en deszelfs bebouwing aanbiedt, zoowel als door het haar aange

boden vrije handelsverkeer, uit den onbeschaafden toestand op te 
95 beuren, waarin zij sints onheugelijke tijden verzonken ligt" 

Naast deze "edele bedoeling" was er het streven om via verdragen 

de gouvernementele invloedssfeer uit te breiden, hetgeen "eene 

voorzichtige Staatkunde"vereiste, vooral gezien de methode die 

bestond uit het bewandelen van "den weg van zachtheid", "met zorg-
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vuldige vermijding van alles, wat den geringsten schijn van 

geweld zou hebben kunnen geven' . Het is interessant om na te 

gaan, hoe men zich in de aan Muller verleende lastgeving voor

stelde het humanitaire doel te bereiken: Muller werd opgedragen 

"om aan de diep ongelukkige en onder de willekeurige overheer-

sching eener volstrekt zedelooze en bedorvene bende van Maleijers 

zuchtende bevolking der Dai jakkers de bescherming der Nederland-

sche regering aan te bieden en te dien einde met de afzonder

lijke Hoofden derzelve, zoo wel als met hunne overheerschers ver

dragen te si ui ten ... ". 

Gezien deze achtergrond van Müller's reizen werden dus een 

drietal activiteiten van hem verwacht: 

1) Onderzoek met betrekking tot de economische exploitatie 

van het. land: topografische verkenning ter bepaling van de (po

tentiële) handelsroute en de vaststelling van de handelsartike

len van het gebied. Dit onderzoek zou middelen moeten aanwijzen 

die zouden kunnen helpen bij de sociale en culturele ontwikke

ling van de Dajaks, op voorwaarde dat de politieke gesteldheid 

(in casu: de verhouding Dajaks - Kustmaleiers) in gunstige zin 

zou veranderen. Dit aspect van de opdracht verraadt de opti

mistische visie van verlichte bel eidvoerders: men geloofde in 

geleide ontwikkeling, ook van een volstrekt "onbeschaafd" volk 

als de Dajaks. De kloof die hen scheidde van meer ontwikkelde 

volken was niet gedetermineerd door raciale beperkingen of door 

natuurlijke milieufactoren, maar werd - naar impliciet uit het 

plan van Tobias blijkt - geïnterpreteerd in termen van maatschap

pelijke problemen: infrastructuur, economische mogelijkheden en 

politieke afhankelijkheid, gemanifesteerd in uitbuiting en mani

pulatie. 

2) Het leggen van contacten met de Dajakstammen in het bin

nenland, aan wie de bescherming door het Gouvernement moest wor

den aangeboden. In de strijd tegen de Maleise onderdrukkers moes

ten de Dajaks verenigd worden, waartoe Muller als bemiddelaar 

tussen de "elkander onderling vervolgende en vernielende stammen" 

optrad. Alleen dit arbiterschap stelde al hoge eisen aan de zaak

gelastigde: hij moest alles vermijden, wat de achterdocht kon op-
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wekken en moest daarom ook met een zeer geringe militaire steun 
9 7 reizen . Maar als toppunt van diplomatieke tour de force moest 

Muller, zoals boven is aangegeven, verdragen sluiten, zowel met 

de Dajaks als met de Maleiers, terwijl hij die eersten juist uit 

de overheersing door de laatsten moest bevrijden. Enig optimisme 

mocht Muller bij dit deel van zijn taak wel steunen, want in zijn 

tijd wist men weinig van de interrelatie van deze twee bevolkings

groepen, anders dan de in het oog lopende eenzijdige uitbuiting, 

zodat hij nog hoop kon hebben, bij de Dajaks gretig gehoor voor 

zijn plannen te vinden. 

3) Hij moest de mogelijkheden voor Nederlandse vestigings

plaatsen onderzoeken. Enerzijds moest hij daartoe contacten 

leggen met de kustbevolkingen en met hen verdragen sluiten waar

bij het Nederlandse oppergezag werd erkend, zodat deze volken op 

het gebied van hun buitenlandse politiek werden ingekapseld door 

een macht welke, naar men maar al te goed wist, het daarbij niet 

zou laten. Anderzijds moest hij - de hele onderneming zou anders 

weinig voordeel kunnen opleveren - nagaan, hoe de Maleise vorstjes 

konden worden losgemaakt van het bedrijf der zeeroverij, waaraan 

zij uit eigenbelang veelal steun gaven. De bepaling van de Ne

derlandse invloedssfeer was dringend geworden door de aanspraken 

van de Chinese kongsi's en door diplomatieke activiteiten van de 

Britten. Daarom moest de bestuurlijke organisatie worden uitge

bouwd en we vinden bij Müller menige suggestie voor strategisch 

gelegen standplaatsen met calculaties betreffende de vereiste 

militaire macht, gezien tegen de achtergrond van de politieke 

situatie in een streek. Omdat men wel begreep, dat de mogelijk

heden bij de inrichting van de vestigingen beperkt waren, was 

vooral die informatie van belang, welke een zo vreedzaam moge

lijke realisering van de gezagsuitbreiding kon ondersteunen. Dit 

gegeven was van invloed op de (impliciete) gedachtengang, die bij 

Müller's observaties en verslaggeving een rol speelde. Hij bezag 

daarom eerder de sociale en economische problemen die verbonden 

waren met bijvoorbeeld de zeeroverij en die de mensen aanzetten 

to£ volharding in dit bedrijf, dan de militaire mogelijkheden 
98 om er krachtdadig een eind aan te maken 
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Alvorens nader in te gaan op Müller's berichtgeving, is het 

interessant de achterliggende gedachten van het project te plaat

sen naast de beschouwing die Blume er zo'η kwart eeuw later aan 

wijdde. Hierin treft allereerst het pessimisme ten aanzien van de 

mogelijkheid om de levenswijze en mentaliteit van de Dajaks te 

veranderen, waarbij Blume verwijst naar raciale en sociale facto

ren, die men niet de baas is geworden: "Intusschen heeft de onder

vinding geleerd, dat de edele bedoelingen der regering om den 

toestand der binnenlandsche volkeren, vooral door hen tot koop

handel en landbouw aan te sporen en zoodoende zachtere zeden en 

verlichting onder hen voor te bereiden, op bijna onoverkomelijke 

hinderpalen stuiten, die, naar menschelijke berekening, alleen 

door den tijd en door ijzeren volharding uit den weg geruimd 

kunnen worden. Dit menschenras staat nog, voor een groot gedeel

te, op den laagste trap van beschaving, die zoo na aan het dier

lijke grenst, dat men in verzoeking zou komen hen als een' over

gang van den Orang-Oetang tot den mensch te beschouwen. Een ander 

bezwaar, dat niet minder hinderlijk is, is in de slaafsche en 

kruipende onderwerping gelegen, waarin het grootste gedeelte der 

stammen op Borneo tegenover de Maleische kustbewoners verkeert, 

en w i j , bij de over eene verbazend groóte grondvlakte dun ge-
99 zaaide bevolking, buiten staat zijn om te fnuiken" . Zowel bij 

de opdrachtgevers van Muller als btj Blume is er in de beschouwing 

van de Indonesische volken sprake van wat we een impliciete theo

rie kunnen noemen. Blume zouden we allerminst als determinist 

kunnen typeren, ook al hecht hij veel waarde aan rasfactoren. 

Maar het optimisme van het verlichtingsdenken dat al in Raffles' 

beleid doorklonk en onder Van der Capellen tot een hoogtepunt 

steeg, had in de veertiger jaren blijkbaar het veld moeten rui

men voor een omzichtiger benadering van het ontwikkelingsvraag

stuk. Ging men er in de eerste decennia van de negentiende eeuw 

vanuit dat andere volken aan dezelfde wetten onderworpen waren 

als mensen overal elders ter wereld - wetten met betrekking tot 

economische ontwikkeling, arbeidsmotivatie en dergelijke - en 

dat de achterstand van de primitieve volken voornamelijk te w i j 

ten was aan factoren welke de werking van die wetmatigheden ver

hinderden, zodat een bepaalde verandering van die factoren bijna 

automatisch het in werking treden van die wetten tot gevolg zou 
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hebben, voor onderzoekers als Blume en ambtenaren als Francis 

eiste het socio-culturele veranderingsproces vooral de aandacht, 

eerder dan de ruimere omgeving als bepalende factor voor het al 

of niet in werking treden van wetten. 

Juist omdat de vooronderstelling die aan de verschillende 

zienswijzen op de problematiek van de geleide verandering ten 

grondslag lagen, impliciet bleven, konden verschillende soorten 

motieven in de discussies zo gemakkelijk worden verward. Blume 

kon daarom het beleid, in het kader waarvan Müller werd uitgezon

den, dan ook voornamelijk interpreteren in termen van "edele be

doelingen", die - hoe spijtig ook - onrealistisch bleken. In fel

lere bewoordingen spraken andere kritici van "misplaatste phi-

1antrophie". De wijze waarop in die tijd humanitaire motieven 

achter het beleid werden verenigd met pragmatische beweegrede

nen, kan ons nu gemakkelijk wantrouwend maken; we moeten daarbij 

echter bedenken dat de wijze van denken en redeneren zo'n ander

halve eeuw geleden combinaties van formuleringen toeliet, die 

óns momenteel al te doorzichtig voorkomen 

Voor Blume mag de ontwikkeling der Dajaks ook offers vergen, 

want al ziet hij grote voordelen aan de exploitatie van Borneo, 

de beschaving van de bevolking staat voorop. Regering èn "men-

schenvrienden" kunnen het in Blume's visie gemakkelijk met elkaar 

eens zijn. Want, zo redeneert Blume, wellicht heeft de Voorzie

nigheid "juist die onderdrukkers, wier invloed, gelijk wij zei

den, zoo groot is op de Daijaksche bevolking,er toe bestemd, om 

haar, onder onze leiding, tot hoogere zedelijkheid en beschaving, 

en zoo eindelijk tot het Christendom te brengen". Verstaan de 

Nederlanders die roeping, dan zal geluk ook hun deel zijn; doen 

zij dat niet en laten zij de Dajaks aan hun lot over, dan zouden 

die in'een toestand geraken, "die voor onze scheepvaart in de 

Indische zeeën al 1ergevaarlijkst zou worden". Om nog maar niet 

te denken aan de rijkdommen die Borneo in zich bergt, en bij 

het vergaren waarvan de Dajaks ons een handje zouden kunnen hel

pen, zo zij slechts beschaafd genoeg waren. Dat laatste kan vol

gens de door ervaring wijs geworden Blume alléén bereikt worden 

via grootse inspanning, waarbij het wachtwoord is: "onderrigt". 
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Allereerst dienen de Maleiers een zedelijke vorming te krijgen 

"en wanneer hierin tevens een aantal kinderen der Daij akkers 

kon deelen, die naderhand in hunne woonplaatsen terugkeerden, 

zouden, bij standvastige volharding, de gezegende uitwerkselen 

daarvan niet uitblijven". Het is weer alsof we Francis horen . 

Als één van de resultaten van het door Blume voorgestelde onder

richt noemt hij het opgeven van de zwervende levenswijze door 

de Dajaks. Die overgang naar sedentair leven - het "van liever

lede tot het bouwen van dorpen en in eenen maatschappelijken 

toestand overgaan" - zou om bestuurlijke en economische redenen 

nog generaties lang het ideaal van de plaatselijke ambtenaren 

blijven. 

Blume voelde zich in zijn ideeën over de mogelijkheid van 

ontwikkeling via onderricht gesterkt door een voorval in zijn 

contacten met Müller. Ik wil daar even op ingaan omdat het, 

evenals het voorgaande, de zienswijzen en opvattingen ten aan

zien van andere volken en hun ontwikkeling, die ten grondslag 

lagen aan het beleid uit die jaren, kan verduidelijken. 

In een brief van 20 juli 1822 die een zending "voorwerpen 

van natuurlijke historie" vergezelde, schreef Muller aan Blume 

dat resident Van Grave een albino Dajakvrouw naar Batavia zou 

opsturen. Na kennismaking met haar kon Blume opmerken: "De hier 

bedoelde vrouw had, ofschoon zij, ten gevolge van haren aanleg 

tot waterzucht in het hoofd ( h y d r o c e p h a l u s ) , zeer achterlijk 

was in verstandsontwikkeling, bij hare aankomst te Batavia reeds 

tamelijke vorderingen in het Maleisch gemaakt. Dit pleit alzoo 
10 2 gunstig voor de vatbaarheid van dat volk ..." 

De beschrijving die Müller van de vrouw geeft en haar op

zending (waar Blume niet erg gelukkig mee w a s ) , wekte bij het 

grote publiek geen aanstoot. Het illustreert hoe het verlich

tingsdenken dat impliciet het beleid richting gaf, aan de uit

voerders van dat beleid vreemd kon blijven. Bij een voorman als 

Olivier vinden we het beschouwen van mensen als objecten van 
103 

natuurlijke historie sterk bekritiseerd . Maar hij was een 

uitzondering, een der weinige "intel1ectuelen".Beziet men het 

werk van mensen als Muller, dan is het goed te bedenken dat 

aspecten van hun verrichtingen een m o d e r n e , verlichte indruk 
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kunnen maken, met name waar de invloed van beleidsvoerders door 

instructies of verlangens op het onderzoek inwerkte, zonder dat 

de onderzoekers zelf de ideologie van hun opdrachtgevers deelden, 

Ook dat kan een verklaring zijn voor tegenstrijdigheden, die 

zich in zoveel vormen voordoen aan de hedendaagse beschouwer van 

de vroeg negentiende Indische literatuur en waarop ik ook in de 

bespreking van Van den Bosch en Roorda van Eysinga wees. 

Over de genoemde Dajakse schrijft Muller: "Zij is van meer 

dan middelbare grootte, heeft een dik hoofd, van achteren breed, 

van voren eenigzins spits toeloopend, maar zonder wanstaltig

heid... Handen en voeten zijn wel geëvenredigd, behalve dat zij 

plat van oppervlakte zijn. Hoe de beenen, en wat zij verder te 

vertoonen heeft, er uitzien, heb ik niet onderzocht. Ofschoon 

men haar O E T A N G [ w i l d ] noemt, was zij toch beschaamd om zich te 

laten zien, veel minder wat onder haar kleedje de nieuwsgierig

heid mögt opwekken. Zij spreekt geen Maleisch. Hare spraak is 

eene soort van geluid als dat der Hottentotten en andere dieper 

in Afri ca wonende volken, dat veel op het snateren en fluiten 

van vogels gelijkt". Vooral die laatste mededeling doet vrezen 

dat er wat betreft het waarnemen en optekenen van menselijke 

uitingen sinds Herodotus nog maar weinig vorderingen waren ge

maakt . Grappig is de opmerking van Blume dat Müller, toen 

hem was meegedeeld, dat toezending van nog enkele "exemplaren" 

niet op prijs werd gesteld, bij zijn terugkomst in Batavia "eeni-

ge dier ruwe bewoners van Borneo van beiderlei geslacht" levens

groot boetseerde, "waarmede menigeen, die ze te zien kreeg, zich 

bijzonder vermaakte. Het zij de kunstenaar de gelijkenis hunner 

gelaatstrekken niet getroffen, of naar de oorspronkelijke af

beeldingen getrouw teruggegeven had, hetwelk ik niet wil beslis

sen, deze Daijaksche poppen althans geleken volstrekt niet op 

eene jonge Daijakkerin, die mijn vriend had medegebragt". Noch 

bij de albinovrouw, noch bij een Dajakse prinses, die Blume had 

onderzocht, had hij een buitengewone verlenging van het stuit

been kunnen opmerken; zo richt hij zich tot slot aan die lezers 

die nog illusies mochten hebben over de verwantschap tussen deze 

mensen en apen. Maar laten we dit laatste beschouwen als een 
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illustratie terzijde van hoe men destijds kon bezigzijn met 

Borneo's onbekende volken en weer terugkeren tot Müllers expe

dities. 

In zijn functie van zaakgelastigde en inspecteur der binnen

landen heeft Müller enkele reizen gemaakt, waaraan ik nu een 

korte beschouwing wil wijden, met gegevens die ik gedestilleerd 

heb uit de met drukfouten en onzakelijke uitweidingen doorspek

te publicaties van Blume en Veth. Ook nu gaat het mij er niet 

om een inventarisatie te geven van de substantiële etnografi

sche kennisbijdrage die Müller leverde en voor zover die voor 

de antropologie van belang zou kunnen zijn. Ik was dan snel 

klaar geweest . Het gaat m i j , naast de besproken achtergronden, 

om de werkwijze, manier van optreden, type van gepresenteerde 

gegevens, e.d.. Dit alles om enig inzicht te krijgen op een as

pect van het vroeg-negentiende eeuwse maatschappelijk leven in 

de kolonie: etnografie, niet als wetenschappelijke onderne

ming, maar als manifestatie van het sociale en intellectuele 

klimaat van de toenmalige koloniale samenleving. Met name dit 

aspect van de maatschappelijke denkbeelden uit die tijd is door 

vele onderzoekers van de periode na 1830 die het accent legden 

op de economische motieven om tot het cuituurstelsel over te gaan, 

genegeerd, waardoor de "theoretische" discussies, wier betekenis 

voor de beleidsvoering zeer gr'oot was, ofwel niet tot hun recht 

kwamen, ofwel als hypocriet werden voorgesteld. Van alles wat in 

die discussies meespeelde wil ik hier slechts trachten éên onder

deel te belichten: de bijdrage van (plaatselijke) ambtenaren aan 

de wording van het beeld en de kennis die de kolonisator had van 

de Indonesische volken en die in telkens wisselende verhoudingen 

vermengd in beleidsstukken zijn terug te vinden 

In mei 1822 kreeg Müller van de G.G, de opdracht voor een 

verkenningstocht naar gebieden in het huidige Serawak, waarvan 

men de bewoners slechts uit mistige legenden en verhalen kende. 

Hij zou de Kajan-Dajaks (destijds "Kaijong" genoemd; men ver

moedde dat hun gebied zich uitstrekte tot Broenei) onderzoeken, 

alsmede de Noord-West kust van Borneo in kaart brengen. Dit ge-
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bied met achterland noemde men "Borneo proper" of "eigenlijk 

Borneo" (rond de Redjang-rivi er) ; het had grote economische be

tekenis, zowel in positieve zin (handel, tegenhanger van Singa

pore) als in negatieve (zeeroversnesten) en men zou graag een 

steunpunt op Labuan bezitten . Maar Müllers tocht kon in ver

band met problemen rond escortering niet direct na zijn aankomst 

te Sambas aanvangen en toen Tobias arriveerde meende deze dat in 

het licht van voortdurende Britse diplomatieke acties in West-

Borneo, Muller eerst moest worden ingezet om verdragen te slui

ten met de rijken Simpang en Matan (bij de bocht van S u k a d a n a ) . 

Van deze tocht is een vrij uitgebreid verslag bewaard gebleven 
1 08 

en 20 jaar later gepubliceerd 

Op 6 november toog hij vanuit Sambas op weg naar Pontianak. 

Vandaar ging het verder zuidwaarts, waarbij Müllers gezelschap 

was uitgebreid met een halfbroer van de sultan van Pontianak 

die bij aankomst voor de kust van Sukadana naar Simpang werd ge

stuurd om de vorst daar op de hoogte te stellen van de naderende 

gezant en hem "naar landsgebruik" te begroeten. Bij het opvaren 

van de Soengei Simpang merkte Müller een pas gereed gekomen 

dorp met nieuw aangelegde rijstvelden op en constateerde dat de 

overgang tot sedentaire landbouwers de mensen "veel moeite en 

zei fsoverwinning" gekost moet hebben, "daar zij het zeeroovers-

leven als hun eigenlijk beroep aanzien". "De eerste en zwaarste 

stap is nu echter gedaan, en na weinige jaren zal men eerst regt 

de heilzame gevolgen kunnen ontwaren, welke de vestiging van ons 

gezag op de Westkust, die eerst sedert de twee laatstverloopene 

jaren tot stand is gekomen, zal hebben te weeg gebragt", zo voegt 
109 hij eraan toe . Muller besefte heel w e l , dat het uitroeien van 

d.e zeeroverij - zoals al opgemerkt een der hoofdthema's van het 

toenmalige bestuur - niet slechts een kwestie was van incidenteel 

gouvernementeel machtsvertoon, zoals door kritici van de onthou

dingspolitiek wel werd gemeend . Elders in zijn verslag stelt 

hij vast: "Alle deze roovers zijn arm, hebben geen ander regel

matig handwerk of bestaan en schamen zich om zich op den land

bouw toe te leggen, zoo lang zij nog gelegenheid hebben om op 

zee rond te zwerven". Müllers erkenning van de psychologische 

dimensie van het avontuurlijke bestaan vormt een aanvulling op 

312 



df 

ас 

jnomische achtergronden 
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dat zij hun harde en weing prof i j'tel i jke bedrijf wel moe zouden 

zijn, maar geen uitweg konden vinden zonder hulp van buitenaf. 

Müllers aandacht werd vooral door dit laatste getrokken, gezien 

zijn conclusie aan het eind van zijn relaas: hij pleit voor "eene 

gepaste zachtheid, en zelfs eene zekere mate van edelmoedigheid 

in den beginne", die op de rovers een gunstige uitwerking zou 

hebben. Hij baseert zich daarbij op het geval van een oude rover

hoofdman, die "door eene geringe ondersteuning" van het kwalijke 

bedrijf afgebracht zou kunnen worden en die hem zei dat hij een 

gelegenheid wilde vinden "ten einde de goedheid en zachtheid 

onzer regering te kunnen verdienen". Müller voegt daar dan nog 

aan toe: "De Vorsten en Rijksgrooten zouden het niet zonder on

tevredenheid zien, dat men terstond met alle gestrengheid tegen 

hen handelde: want bijna alle de Hoofdlieden der roovers zijn 

met hen vermaagschapt en bezitten voor als nog geene eigene mid-
112 delen om eene andere levenswijs te kunnen aanvangen" . Het is 

duidelijk dat de gegevens die Müller opdeed, een belangrijke 

bijdrage konden betekenen voor de vreedzame oplossing van het 

probleem, die bij het ontbreken van de mogelijkheid om langs 

krachtdadige weg de gewenste veranderingen te forceren, gewillig 

gehoor kon verdienen. Maar men moest dan factoren als de poli

tieke verhouding tussen vorst en rijksgroten - die Müller te 

zeer zag in termen van verwantschapsbanden met de rovers en in 

termen van bestaansmogelijkheid, ondanks dat hij ook in andere 
113 opzichten de in gang zijnde machtsstrijd aanduidt - nader 

leren kennen en beheersen. Men slaagde daarin niet en hierdoor 

konden de voorstellen bij latere beschouwers van de onuitroei

baar lijkende problematiek als slechts edelmoedig en onrealis

tisch overkomen. 

Natuurlijk moest Müller gezien zijn opdracht inzicht ver

werven in de machtsverhoudingen: de positie van de vorsten, hun 

verwantschappelijke relaties, de betrekkingen met de landschap

pen binnen hun rijken, e t c . Dit thema keert in zijn verslag 

telkens terug en een enkele keer geeft hij zelfs aan hoe hij tot 

conclusies in dezen kwam. De reis over de S. Simpang, die we 

naar aanleiding van Müllers opmerking over het nieuwe dorpje 
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generaliserende termen worden beschreven, bij achteraf samenge

stelde overzichten - en dat geldt ook voor dat van Muller - tast 

de lezer veelal in het duister met betrekking tot wat de auteur 

tot bepaalde generalisaties bracht. Zo laat Muller zich ergens 

positief uit over de Dajaks van Simpang en bestrijdt hij de gang

bare mening over het koppensnellen: "Zij zijn niet wreed van 

aard en het afsnijden der hoofden of zoogenaamde koppensnel 1 en, 

waaraan zij zich overgeven, moet eerder als een soort van onaf

gebroken oorlog, waarin zij met andere stammen leven, dan als 

een bewijs van bloeddorstigheid beschouwd worden, ofschoon 

daardoor eindelijk het vergieten van bloed zelfs aan het zacht

aardigste schepsel tot gewoonte moet worden. Het is echter ten 

eenenmale onwaar, dat zij, zoo als men dikwijls heeft verhaald, 

om te kunnen trouwen, vooraf den schedel van een' vijand aan 

hunne bruid moeten aanbieden". Als argument tegen die gangbare 

mening voert Muller een stukje logica aan: "Hoe zou het moge

lijk wezen, dat er nog een enkele Dai jakker leefde, indien ieder, 

die lust had om te trouwen, een afgesneden hoofd aan zijne aan

staande vrouw leveren moest ?" Maar een 35 pagina's verder luidt 

het: "Van het karakter der inwoners in het algemeen kan niet veel 

goeds gezegd worden. De Dai jakkers, welke aan die van Banjermas-

si ng en de onafhankelijke stammen grenzen, zijn onophoudelijk 

met elkander in oorlog en gaan, volgens oud gebruik, op koppe-

snellen uit. Het bloedige hoofd eens vijands geeft den ridderslag, 

en de schoonste maagd, die hij verkiest, biedt hem daarvoor hare 

gunst aan; maar hij verliest de achting der zijnen, indien hij 
115 haar niet als zijne regtmatige vrouw erkent" . En daarmee is 

dan de beeldvorming die Muller zoeven bestreed, weer op het 

vaste spoor gezet. 

Een belangrijk deel van het overzicht heeft echter het ka

rakter van ooggetuige verslag behouden en tal van details geven 

aan dat Muller een goed waarnemer was. Zo geeft hij in een ge

nealogische beschrijving van het Simpangse vorstenhuis wat hij 

zag van de relaties tussen de vrouwen van de panembahan en van 

de sultan; elders bedient hij zich van Inheemse zegswijzen in 

zijn mededelingen . Opvallend in het verslag is de aandacht 

voor wat men destijds "statistieke" beschrijving noemde: de 
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kwantitatieve informatie (gespecificeerde opgave van de bevol

king, vaartuigen, huizen, etc.)· Enerzijds zal door die werkwijze 

de neiging tot generaliseren zijn afgeremd; anderzijds veroor

deelde ze de schrijver - die maar weinig tijd ter plaatse door

bracht - tot oppervlakkigheid waar het minder direct waarneem

bare zaken aangaat, zoals het rechtsbestel . Het verslag maakt 

daarom een wat onevenwichtige indruk; precisie en volledigheid 

worden afgewisseld door vage en fragmentarische mededelingen; 

kritische opmerkingen door gemeenplaatsen. Een bijna onvermijde

lijk gevolg van het type onderzoek en daarom als niet-specif iek 

118 

voor het toenmalig expeditieverslag hier nauwelijks de moei

te van het vermelden waard, ware het niet dat in het geval van 

Muller het reisverslag direct naast het overzicht werd gepubli

ceerd en daardoor de mogelijkheid werd geboden, na te gaan hoe 
119 

het een zich tot het ander verhoudt 

In juni 1823, nadat hij te Sambas de nodige tegenwerking 

van het plaatselijk bestuur had ondervonden - een reden is niet 

opgegeven; Veth suggereert dat die onwilligheid meer een idee 

van Muller was en dat de resident het slechts te druk had, maar 

de details die Muller geeft wijzen toch meer op actieve belem

mering, wellicht een stiptheidsactie van de resident, ingegeven 
120 

door een niet onwaarschijnlijk conflict tussen de twee mannen 

- zag Muller eindelijk zijn tocht naar de Noord-West kust van 

Borneo en het land "Kaijong" mogelijk worden en nadat zijn ge

duld was opgesoupeerd door vertragingen in de vorm van "bijge-

loovige" en "belagchel ijke" ceremoniën die door de maleise met

gezellen werden uitgevoerd, zakte hij op 27 juni af naar de 

monding der S. Sambas, om daar een broer van de sultan van Sambas 

af te wachten, die nog wat tijd nodig had om "eenig volk en et-
121 

telijke meiden, tot zijne verstrooijing op reis, op te vangen". 

Het werk bestond voornamelijk uit geografische waarnemingen en 

statistieke berichtgeving, die door Blume zijn gepubliceerd met 

het motief dat dit deel van Borneo nog zo onbekend w a s , dat 
122 

"alle bijzonderheden dienaangaande niet anders dan welkom zijn" 

Het werd Muller duidelijk dat in deze periferie van Borneo proper 

het vorstengezag slechts nominaal w a s . Maar meer dan enige glo-
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bale mededelingen hierover bevat het verslag niet aan etnogra

fische wetenswaardigheden. Op zijn terugtocht ging hij door tot 

Pontianak, waar hij zich voorbereidde op het onderzoek van de 

S. Kapoeas. Hij bevoer de rivier tot voorbij Sibau. Daarna ging 

hij naar Java, maar wegens ziekte kwam niet veel van het uit

werken der verkregen gegevens. In mei 1825 (de vorige tocht was 

in augustus 1824 te Pontianak geëindigd) vertrok hij alweer naar 

Borneo, nu voor zijn laatste reis in het ondermaanse. Hij wilde 

vanaf de oostkust het binnenland ingaan en had zich met name wat 

het natuurkundig aspect van het onderzoek betreft, goed voorbe

reid. In zijn kwaliteit van zaakgelastigde der Indische regering 

ontving hij geloofsbrieven om "in den geest der voor de West

en Zuidoostkust van Borneo ontworpene organisatie, ook met an

dere Vorsten en Hoofden, maar inzonderheid met den Sultan van 

Kottee [= Koetei] ... aan de Oostkust ...verdragen tot stand te 
123 brengen" . Dat laaste gelukte hem gemakkelijker dan hij had 

verwacht en vervolgens voer hij de "Kottee-rivier" (= S. Maha-

kam) op. Waarschijnlijk werd hij aan de bovenloop der Kapoeas 

met zijn gevolg vermoord. Over de precieze plaats en toedracht 

ontspon zich een discussie, die lange tijd de gemoederen bezig

hield. Nog in 1856 trachtte de latere resident J.J. Meijer 'te 
124 Bahan (aan de Barito) meer licht in de zaak te verwerven . De 

plaats van de moord was met name belangrijk, omdat daaruit een 

conclusie kon worden getrokken met betrekking tot de medeplich

tigheid van de sultan van Koetei. In 1855 trachtte Hageman in een 

artikel waarin hij de verschillende berichten vergeleek, tot een 

eindoordeel te komen, en hij concludeerde tot de onschuld van 

de sultan. Veth echter bestreed hem een jaar later en werd ge

steund door een uitvoerig artikel in het T.N.I. van 1856. Deze 

discussie, die in de vijftiger jaren vooral gericht was op de 

gevolgen van de onthoudingspolitiek, bevat enige elementen die 
125 hier het vermelden waard zijn 

John Dalton, een Brits avonturier die in 1828 te Koetei 

verbleef, deed daar naspeuringen naar het lot van Muller en 

trachtte de Nederlandse bestuurders te verlokken tot een wraak

actie tegen de sultan, die naar zijn mening de dood van de zaak-
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gelastigde had bewerkstelligd. Het laatstgenoemde artikel bevat 

zijn bevindingen. Het is daarom zo interessant, omdat Dalton, 

juist omdat hij erop gebrand was de sultan zo zwart mogelijk te 

maken, zeker Muller niet ongunstiger dan nodig zou afschilderen. 

Zou hij dat wel gedaan hebben, dan zou hij immers als pleiter 
126 

à décharge voor de sultan zijn opgetreden . Dat blijkt ook wel 

uit de opmerking van Dalton dat Müller's eerste maatregelen te 

Samarinda gekenmerkt werden door "groóte voorzigtigheid; zij 

schenen eene diepe kennis aan te duiden van den geest en het ka

rakter van het volk, in welks midden hij was gekomen", waarmee 

Dalton niet wil aangeven dat Muller zich gedroeg volgens 's lands 

gewoonten, maar volgens "gefundeerd" wantrouwen. Daarom sloeg 

Müller uitnodigingen van de sultan af om naar Tongarong (= Tenga-
127 roeng) te komen en bleef hij bij zijn kannoneerboot 

Wanneer Dalton elders het gedrag van Muller kritiseert, kun

nen we dan ook weinig twijfels hebben over de betrouwbaarheid. 

Hij schrijft: "Het volk van Koetei begon eerst vreemd over Muller 

te denken door de omstandigheid, dat hij erop aandrong, om het 

drie of vierdubbele van den prijs te betalen voor alle benoodigd-

heden, die op de basar gekocht werden... De majoor deed dit waar

schijnlijk, om de inwoners een hoog denkbeeld te geven van het 

karakter der Europeanen en zeker ook als een gevolg zijner b i j 

zondere edelmoedigheid; maar dit gedrag had juist de tegenover

gestelde uitwerking, daar ieder hem voor een gek of een dolleman 

hield ... Daarenboven had de majoor eene onaangename manier om 

zijne gunsten te betoonen. In plaats van het geld voor de waren 

den kopers in handen te geven, wierp hij het op den grond, het 

aan hen overlatende, om het op te nemen. Zij moesten dit wel be

schouwen als een bewijs, dat hij hen verachtte en als eene grove 

beleediging. Als Muller op de basar kwam, was het natuurlijk, 

dat het volk zich om hem heendrong, daar de meesten nog nooit 

eenen Europeaan, veel minder een officier in uniform, gezien 

hadden. Dit beviel hem niet, en hij sloeg verscheiden inwoners 

van de kampong, die hem niet verlieten zoodra hij het verlangde. 

Hij droeg steeds een grooten stok bij zich, dien hij naar het 

schijnt zeer behendig wist te gebruiken, zoodat, op zijne na

dering, allen in hunne huizen liepen, om zich te verbergen. 
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rtelde m i j , dat Muller onder anderen zoons van 

hoofden geslagen had, hetgeen eene slechte stem-

spreekt van " de hem aangeborene opgewondenheid Waarschijn-
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lijk is de toestand verergerd door ziekte en vermoeienis en be

tekende de angst om het er bij deze tocht niet levend af te 

brengen (waarover hij op Java al sprak ) voor hem een zware 

psychologische druk. Daarom kunnen we wat betreft de ernst mis

schien spreken van een uitzondering. Maar dat de grote spanningen, 

waaraan de eenzame avonturiers en reizigers leden, hun gedrag na

delig beïnvloedden mèt alle nadelige gevolgen in het contact 

met volken wier gewoonten men nauwelijks of niet kende, kan men 

voor algemeen aannemen. In Müllers geval hebben we daarvan een 

betrouwbaar verslag, iets wat niet vaak gezegd kan worden bij 

deze materie. Uitingen die daarin zijn aangegeven, zoals het 

negeren van de gevoelens der bevolking voor heilige plaatsen, 
131 vinden we nog heel lang en soms met bravoure opgedist 

2.4 J.A. du Bois. 

Was Muller eigenlijk meer reiziger en explorateur dan be

stuursambtenaar, de combinatie van civiel ambtenaar en veldonder-

zoeker vinden we bij uitstek in J.A. du Bois, die van 1818 tot 

1833 in de Lampongs werkte. Eerst was hij daar als assistent

resident onder de resident van Bantam geplaatst en na 1829, toen 

de Lampongs om politieke reden - voorzorg tegen de opdringende 

Britten - een zelfstandige assistent-residentie waren geworden, 

bleef Du Bois daar als bestuurshoofd tot aan zijn dood in 1833. 

In de veertien jaren van zijn verblijf in Zuid Sumatra maak

te Du Bois uit hoofde van zijn functie een aantal reizen in het 

nog weinig bekende land en had hij veel contact met de bevolking, 

voornamelijk natuurlijk via haar hoofden. De resultaten van het 

toen door hem verrichte onderzoek werden in 1852 en 1856/7 ge

publiceerd in het Tijdschrift voor Nederlandsch Indie door Van 

Hoëvell, die de verslagen van Du Bois laat volgen door een "al

gemeen overzigt" van een anoniem schrijver, dat als een "belang

rijke bijdrage" tot de kennis van de Lampongs bij het werk van 

Du Bois werd gevoegd, maar dat voor de huidige lezer - onbedoeld -

de kwaliteit van Du Bois' monografie duidelijk maakt: deze laat

ste is een opmerkelijke etnografie omdat ze qua toon uitsteekt 

boven vele latere geschriften over de Lampongs die - evenals 
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het "algemeen overzigt" - met betrekking tot bepaalde opvallen

de cuituuraspecten in krachtiger evaluerende bewoordingen zijn 

gesteld.
 1 3 2 

Van Vollenhoven heeft eens opgemerkt dat de ontdekking 

van het adatrecht grotendeels voortkwam uit "staatsmansarbeid" 
133 

en niet uit de bestuurspractijк . Dat geldt vooral voor Java 

en voor méér dan de studie van het adatrecht. Het gevolg daarvan 

was dat in die vroege etnografische geschriften volkenkundige 

informatie en beleidsideeën veelvuldig vermengd zijn. Soms wer

den de etnografische gegevens zelfs ondergeschikt gemaakt aan 

en gekneed naar die ideeën, zoals in de beschouwingen van Van 

den Bosch die de invoering van zijn stelsel moesten rechtvaar

digen en die door Merkus aan de kaak werden gesteld . 

Zoals we bij Muller zagen lieten de beleidsideeën ook het 

werk van de plaatselijke onderzoekers niet onberoerd (in zijn 

geval met name de plannen van commissaris T o b i a s ) , maar de in

vloed ervan was dan doorgaans indirect en oppervlakkig er naarmate 

de onderzoeker minder bekend was met die ideeën of meer buiten 

het blikveld van de regeerders werkte. En dat laatste kan wel 

gezegd worden van Du Bois die in de Lampongs zijn dagen "vergeten 

en miskend" sleet, maar die ver van de theoretische discussies 

zijn gegevens verzamelde en ze verenigde tot een geheel dat het 

ideaal van de latere objectieve etnografische descriptie soms 

dicht nadert 135 

Du Bois begint zijn etnografisch overzicht met een beschou

wing over territoriale indeling en bestuur, waarbij hij van de 

marga's (districten) zowel het territoriale als het genealogische 

("stam") aspect onderkent. Hier en in de rest van de monografie 

vinden we de beschreven cuituuraspecten aangeduid met de Inheemse 

benaming, vergezeld van een omschrijving in het Nederlands die 

het aangegeven onderwerp voor de westerse lezer vertrouwd maakt. 

Doorgaans is dat een riskante procedure, omdat de beschrijving 

dan gemakkelijk etnocentrisch wordt, vooral in het geval van 

onderwerpen die uitnodigen tot evaluatie. Door de speciale betrok

kenheid van zowel (westerse) schrijver als (westerse) lezer 

het onderwerp, is dat probleem van bijzonder gewicht in de kolo

niale etnografie, die dan ook tot in de twintigste eeuw veelvul-
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dig etnocentrisch woordgebruik vertoont . Du Bois schrijft 

echter zo sober, dat bij hem het gevaar van vertekening door de 

vertaling gering is. Zijn monografie is het resultaat van een 

zakelijk en gedetailleerd registreren.SI echts zelden laat hij 

zich verleiden tot evalueren of tot steil ingnemen of tot het 

gebruik van suggestieve termen. Dat maakt zijn werk voor zijn 

tijd superieur, zoals bijvoorbeeld blijkt bij de bespreking van 

een opvallend aspect in de politieke dimensie: het als om strijd 

bedenken van aanmatigende titels door de Lampongse hoofden.Deze 

activiteit, naar Du Bois meent ingegeven door "hoogmoed" of 

"zucht om zich boven anderen te verheffen", wordt door hem ge

ïllustreerd met enige bestaande titels. Verder geeft hij geen 

commentaar. Duidelijk anders is de toon van een toevoeging door 

de uitgever, die opmerkt, dat nog in 1845 die "dwaasheden" er 

niet op verbeterd zijn. Of Du Bois' "registratie" bijdroeg tot 

een meer objectieve instelling van de toenmalige lezer, kan 

worden betwijfeld: juist omdat nader commentaar van de bij uit

stek deskundige ontbreekt, zal de lezer geen weerstand hoeven 

bieden aan de neiging tot interpretatie in eigen, etnocentrische, 

termen.De gegeven illustratie kan daartoe een aanwijzing zijn. 

Een man als Roorda anticipeerde op dit probleem, getuige zijn 

regelmatige verwijzing naar gedragingen van Europeanen, wanneer 

hij meende dat de vermelding van een Inheemse gewoonte of karak

tertrek de lezer tot zelfingenomen conclusies mocht voeren. 

In het hoofdstukje over de inkomsten der hoofden draagt 

Du Bois door zijn interpretatie wel duidelijk bij tot de con

solidatie van het in brede kringen bestaande idee van despoti

sche willekeur in gebieden waar de gouvernementsinvloed nog niet 

is doorgedrongen. De hoofden zouden in dergelijke streken in de 

Lampongs "zoo onverschillig" handelen met hun bevoegdheid tot 

het opleggen van (kleine) boeten, "dat iemand, die zich mogelijk 

aan niets anders dan aan het gebruik van den een of anderen op

schik welke niet aan zijn rang geoorloofd is schuldig heeft ge

maakt, in eena met zijne familie tot denslavenstand wordt ver

nederd". Het is een van de weinige - en voor een bestuursambte

naar alleszins begrijpelijke - passages, waarin Du Bois stelling 
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raden, nog eene veel fraaijere vertooning te maken door een half 

dozijn krissen tusschen zijn gordel te steken. Hiertoe scheen hij 

wel genegen; dat kon ik opmaken uit zijne, met veel ernst mij ge

dane, vraag: of zulks elders onder e e n i g w l k den man van voorname 

geboorte en hoogen rang en grooten rijkdom aanduidde i"*-^* Hoewel 
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Du Bois zijn ergernis over bepaalde wijzen om zich te verheffen, 

niet verzwijgt, draagt zijn beschouwing over het geheel van sta-

tustekens, en speciaal over de pepadon, het karakter van een 

verslag dat is gebaseerd op zorgvuldige waarneming . Interes

sant is, dat hij de lezer zicht geeft op zijn werkwijze en de 

toereikendheid (of liever gezegd de ontoereikendheid) van zijn 

inventarisatie in dezen. Met name de opmerking dat snelle ver

anderingen in het decorum het de observator moeilijk maken, is 

belangrijk: "Zie hier wat ik van de teekens van onderscheiding 

weet ... Misschien heb ik echter, in de opgave der personen die 

ze mogen dragen, meer gedwaald, dan in mijne aanteekem'ngen om

trent de pepadon, sesaka en anderen; maar de aanmatigingen, se

dert lang reeds begonnen, hebben alles zoodanig in het duistere 

gesteld, dat het onmogelijk schijnt opgaven te bekomen, die men 

zoude durven beschouwen als in alles met de waarheid overeen te 

komen". Uiteraard schiet, wanneer de destijds geliefde vraag 

naar de oorsprong van bepaalde gebruiken opkomt, observatie te 

kort. Ten aanzien van het decorum liet Du Bois zich, zoals hij 

meedeelt, leiden door Crawfurd: "Ik zal ... nog alleen slechts 

verklaren, dat ik mij meermalen de vijf eerste platen achter pag. 

202, in het 2e deel van CRAWFURD'S History of the Indian Archi

pel ago voorkomende, voorlegde, wanneer ik mij in gissingen ver

diepte, en dan mij zelven afvroeg: zoude ook de Lampongsche 

huishouding voorheen zoodanig iets geweest zijn? Zouden ook hunne 

voorvaders misschien het Buddhaisme hebben beleden en zich, na 

het afleggen dier godsdienst, op den zetel hunner verworpen god

heid hebben geplaatst en zich in de kar van Siwa hebben gezet ?" 

Omdat Du Bois die veronderstelling niet op historische overblijf

selen kon gronden, nam hij aan dat de bedoelde cuituurtrekken 

waren ontleend, en dan wellicht aan de hindoeïstische cultuur 

op Java . Elders leidt hij de ouderdom van een "lawankori" 

("eene soort van overdekte eerepoort") af uit het aanwezig zijn 

van houten afbeeldingen van mensenhoofden. Dat zou erop duiden 

"dat die van zeer ouds en vöör den invoer van 't Mohamedanisme 

was". Maar verderop stelt hij vast, dat de Lampongers geheel on

bekend waren met de wetten der Koran en het is dus niet denk

beeldig, dat men uit onbekendheid met het Islamitische verbod 
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op het aanbrengen van dergelijke afbeeldingen, ze in recenter 
142 tijd dan Du Bois aanneemt, heeft vervaardigd . Niet alleen het 

gemis aan archeologische indicaties (of het problematisch zijn 

ervan) bemoeilijkte Du Bois' historische vorsingen, ook geschre

ven bronnen en een orale traditie, die meer licht op de maat

schappelijke geschiedenis zouden kunnen werpen, ontbraken vol

gens Du Bois. Ten aanzien van titels van bepaalde oorsprong be

twijfelt hij de volledigheid van zijn verslag: "'t Gebrek aan 

geschreven oorkonden, waarin de geschiedenis van het land geboekt 

staat, is daarvan de oorzaak. Daarbij weet de tegenwoordige ge-
14 3 neratie weinig van hen die voor haar leefden" . Is dat laatste 

de conclusie die Du Bois moest trekken uit pogingen om langs de 

weg van persoonlijke navraag opheldering te verkrijgen, dan blijkt 

daaruit dat hij op veel van de na hem komende onderzoekers voor

had, dat hij de betekenis van geschreven bronnen niet eenzijdig 

overschatte, maar ook belang hechtte aan herinneringen en orale 

traditie. Enerzijds zegt Du Bois in het resultaat van die onder

zoekingen teleurgesteld te zijn, anderzijds verwijst hij regelma

tig naar historische gebeurtenissen die hij ontleende aan de ver

halen van mensen die hij ontmoette en wijdt hij een deel van zijn 

geschrift aan "legenden en fabelen" die men hem vertelde. Ver

moedelijk is de wijze van vraagstelling die Du Bois hanteerde 

oorzaak van de tegenvallende respons, eerder dan het werkelijk 

afwezigzijn van herinneringen aan het verleden. 

Wellicht heeft het feit, dat Du Bois bepaalde bronnen niet 

heeft kunnen bemachtigen, in zijn voordeel gewerkt. De Koran was 

in het gebied niet aanwezig of de inhoud ervan nagenoeg onbekend 

en de wetboeken waarnaar de mensen verwezen kon Du Bois niet in

zien, zodat hij af moest gaan op zijn waarnemingen en op infor

manten. Enerzijds geeft zijn verslag van het juridische domein 

daarom vaak het normatieve, anderzijds bevat het illustraties 
144 

gebaseerd op observatie en kwantitatieve aanduidingen . Be
langrijk is dat Du Bois zo is ontkomen aan de verleiding om de 
godsdienstige (Islamitische) wet of het wetboekenrecht (dat 
veelal slechts een uitdrukking van geleerdheid was, eerder dan 
op hantering in de praktijk gericht) centraal te stellen, in 

326 



plaats van de adat ("hunne aloude gebruiken, die misschien zeer 

verbasterd z i j n " ) . Over het gebruik van de Koran schrijft h i j : 

"Alleen in Telok-betong en Samangka (Boerne) heb ik gebruik 

zien maken van den Koran bij het afleggen van den eed. Te Tigi-

nennong, in het Toelangbawangsche, heb ik dat boek ook wel zien 

gebruiken, doch zulks geschiedde meer uithoofde van mijn aan

wezen. . ."145. 

Als bestuursambtenaar was Du Bois vooral geïnteresseerd in 

zaken als Inheems bestuur, territoriale indeling en recht. Daar

bij zal het in zijn functie moeilijk geweest zijn om informanten 

te kiezen buiten de groep der hoofden. Deze factoren hebben hun 

weerslag gehad op de organisatie van zijn etnografie, die min 

of meer logisch is opgebouwd rond pol i tiek-juridisehe thema's. 

Waar hij dit terrein verlaat, lijkt een adequaat organisatie

criterium te ontbreken en lijkt het werk slechts een opeentas-

ting van feiten. Het deel over procesvoering (getuigen, eden) 

wordt direct gevolgd door mededelingen over erfenissen (in het 

licht waarvan de prioriteit van het sociaal moederschap boven 

het biologische duidelijk w o r d t ) , waarna de lezer kennis neemt 

van het huwelijk en aanverwante onderwerpen. De schikking is ver

volgens: besnijdenis, begrafenis, spelen en vermaken, feesten 

en "levenswijs". Dat laatste hoofdstukje betreft dan onderwerpen 

als dagindeling, voeding en arbeidsorganisatie. De beschrijving 

van de materiële cultuur bevat soms interessante details over 

het sociale leven, zoals het stukje over "huizen", waarin de 

verhouding tussen de verschillende echtgenotes van een man kort 
146 wordt aangegeven 

Door deze ordening ziet de lezer de Lampongse samenleving, 

evenals destijds Du Bois, van buiten- (boven-) af: niet het da

gelijks leven zoals het zich ontrolt voor het oog van de waar

nemer, die zich te midden van de mensen heeft gevestigd, maar 

een beeld ervan dat het resultaat is vaninformatie en observatie 

door de voortdurend rondtrekkende bestuursambtenaar. Het doen en 

laten van het individu blijft verhuld achter wat het behoort te 

doen of te laten, of wordt maar heel fragmentarisch waargenomen. 

Een enkele keer klint in de formulering van Du Bois door, dat de 

"afwijkingen" van de norm de regel overstemmen . Met name op 
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terreinen buiten het pol itiek-juri di sehe gebied lijkt Du Bois 

zijn reisdagboek tot leidraad van zijn inventarisatie te hebben 

gebruikt: het wat vluchtig rondkijken in een huis, waarbij aan

sluiten opmerkingen over betrekkingen tussen mensen voor zover 

die in de indeling van het bouwsel worden weerspiegeld; een blik 

op het dorp vanaf de rivier,· gekoppeld aan een mededeling over 

welke regel men bij het er aanleggen in acht behoort te nemen; 

een korte overpeinzing van de oorzaken der geringe bevolkings

dichtheid bij het doortrekken van eenzame streken, en voort 

gaat het weer: het landschap, de landbouw, de fauna, de handel, 

slaven, legenden en fabelen: in deze volgorde trekken de onder

werpen snel aan de lezer voorbij. Evenals de reiziger een grillig 

spoor trekt door onbekend gebied, tastend en zich geduldig on

derwerpend aan de route die de natuur hem in een kronkelige wa

terloop voorschrijft, zo is Du Bois' etnografie een verkenning 

door de onbekende Lampongse cultuur: zodra de oriëntatie op het 

vertrouwde herkenningspunt (het organisatieprincipe) verdwenen 

is, gaat men het ongestadige pad van de tastende en verkeert men 

in onzekerheid over de volledigheid van de compilatie. Op de 

gis worden associaties geconstrueerd die het relaas een chao

tisch karakter verlenen. 

Het werk van Du Bois is van een geheel andere aard dan dat 

van de andere in dit hoofdstuk besproken auteurs. Du Bois heeft 

met zijn monografie aangetoond, dat objectieve etnografie in de 

vroege negentiende eeuw mogelijk was, ook waar het cuituuraspec-

ten betrof, die men in de koloniale tijd doorgaans maar moeilijk 
148 zonder emotionele beschouwingen te berde kon voeren . Maar zijn 

zakelijke registratie biedt de huidige lezer veel minder dan de 

geschriften van andere hier besproken auteurs, inzicht in de 

ideeënwereld van de Europeaan die zich destijds gedreven voelde 
149 

om over het andere volk te schrijven . Daarom was de verlei
ding groot Du Bois' etnografie vooral te plaatsen in het licht 
van moderne methodische inzichten. In dit geval is dat echter 
niet zo ongelukkig: nog heel lang is zijn monografie als een 
gezaghebbende bron voor de plaatselijke kennis der Lampongs ge
hanteerd, zoals in het grote overzichtswerk van De Hollander 
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1 50 
(vierde druk in 1882 ) of in het in 1935 verschenen boek van 

Loeb, waarin de schrijver echter Du Bois verwart met de uitgever 
151 

van diens aantekeningen . De wetenschappelijke kwaliteit van 

Du Bois' werk zal daar niet vreemd aan geweest zijn; in elk 

geval maakte deze sterkte de verbinding met moderne inzichten 

tot een allerminst oneigenlijke procedure. 

3. Besluit. Van den Bosch na 1830. Hoe ambtenaren zioh 

dienen te gedragen: "toegepaste volkenkunde". 

In dit hoofdstuk heb ik door een bespreking van het werk 

van vier schrijvers over de Indonesische bevolking getracht 

een beeld te geven van de gevarieerde belangstelling die rond 

1830 voor de Indonesiërs en hun culturen bestond. De leer

gierige en geëngageerde jonge Roorda, de koortsachtige stre

vende en ongelukkige Müller en de scherp waarnemende registra

tor Du Bois: elk probeerde op zijn manier de zo gebrekkige 

kennis van de kolonie, maar vooral van haar bewoners, aan te 

vullen. Alle drie hadden ze binding met het binnenlands bestuur, 

dat destijds overigens nog geen duidelijk afgebakend corps was. 

Zij vertegenwoordigen de ene kant van de toenmalige etnografie: 

het plaatselijk onderzoek. Na de kennismaking met slechts drie 

schrijvers mag men zich niet vleien met het idee, een represen

tatief beeld te hebben van die etnografie. Alleen al de belangt 

rijke verschillen in werkwijze en belangstel1 ingsveld tussen de 

hier besproken auteurs waarschuwen tegen generalisatie. Wèl kun

nen we Roorda, Muller en Du Bois als belangrijke vertegenwoor

digers van de toenmalige "empirische" etnografie onderscheiden 

van Van den Bosch, die het plaatselijk onderzoek verre onderge

schikt maakte aan een "speculatieve" etnografie. Aan de feiten

kennis droeg hij weinig b i j ; het accent lag op causale afleidin

gen en algemene beschouwingen over volkskarakter en de samen

hang tussen dat karakter en de maatschappelijke organisatie. 

Tot slot van dit hoofdstuk wil ik een korte beschouwing 

wijden aan de Van den Bosch van het cuituurstelse! - boven werd 

voornamelijk zijn overzichtswerk uit 1818 besproken - en aan de 

wijze waarop zijn "relativisme" doorwerkte op de taak van het 
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binnenlands bestuur. Naast officiële bronnen voor dat laatste, 

gebruik ik van de hand van Van den Bosch twee beleidsverslagen: 

zijn rapport van 10 oktober 1830 aan de minister en zijn "Mijne 

Verrigtingen in Indie" van 25 januari 1834. 

Het is van belang om naast het in 2.1 besprokene hier 

apart in te gaan op deze geschriften. Ze zijn anders van aard 

dan de publicatie van 1818: het zijn echte beleidsstukken die de 

invoering van het cuituurstelsel behelzen en wat daar concreet 

voor nodig is. Daarom bevatten ze belangrijke gedachten over het 

binnenlands bestuur. Maar er is nog iets. De jaartallen van 

Van den Bosch' overzichtswerk en van zijn verantwoording, 1818 

en 1834, zijn tevens die waartussen zich al het genoemde onder

zoek van de jeugdige Roorda, Müller en Du Bois afspeelde en het 

is nu opmerkenswaardig dat waar dit laatste duidt op de groeien

de betekenis van empirisch onderzoek tijdens deze periode, de ge

schriften van Van den Bosch aan het begin en eind ervan, een te

gengestelde ontwikkeling vertonen. Wel blijft hij naar zijn zeggen 

waarde hechten aan "plaatselijk onderzoek", maar achtte hij in 

zijn werk van 1818 nog een systematisch geografisch overzicht 

- weliswaar sumier en zoals ik betoogde een pseudo-overzicht-

nodig, in zijn verslagen van 1830 en 1834 is daarvan nog maar 
15 2 weinig terug te vinden . Was de jongere Van den Bosch afkerig 

van theorie (niet op "daadzaken" steunende b e t o g e n ) , bij de in

voerder van het cuituurstelsel worden beschrijvingen niet alleen 

direct dienstbaar gemaakt aan de gedachten waarop dat stelsel 

moest drijven; maar door de generalisatie en selectie zijn zo

wel de historische als volkenkundige beschouwingen eigenlijk 

geen descripties meer te noemen. Of om het met de woorden van 

Merkus te zeggen: zijn kritiek op Van den Bosch moet aantonen 

"dat al die stellingen en berekeningen van den Heer VAN DEN BOSCH, 

in deszelfs algemeen verslag voorkomende, met al de voorschrif

ten, tot opvolging van dat stelsel, even als zijne redeneringen 

over de Javaansche volksinstellingen en gewoonten, zoodanig van 

alle goede gronden en juistheid ontbloot zijn, dat dezelve niet 

anders zijn te beschouwen, dan als theoriën, in het kabinet ont

worpen en voortgebragt, gegrond op eene oppervlakkige en onvolle-
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dige kennis der Preanger-regentschappen, en toegepast op eene 

massa bevolking van eenige millioenen Javanen, welke met de be

woners der genoemde districten, in taal, karakter, instellingen 
I C O 

en hebbelijkheden, niets gemeen hebben' . 

In het rapport van 1830 geeft Van den Bosch een zestal voor 

waarden, waaraan een ontwerp voor tropische industrie moet vol

doen, wil men snel tot resultaten komen. Allereerst noemt hij 

dan de eis dat die inrichting moet overeenstemmen "zoowel met 

de geaardheid en de huishoudelijke inrigtingen van den Javaan, 

als met het belang der bevolking". Het eerste aspect houdt in 

dat de Javaan moet "genomen worden, zoo hij is" en het tweede 

dat hem spoedig genietbare voordelen geboden moeten worden. Niet 

dat Van den Bosch verandering, opleiding, uitsluit, maar dat is 

een zaak van langere adem en dus voor de toekomst ("omdat de 

physique en zedelijke ontwikkeling bij den mensch in het alge

meen slechts langzaam voortgaat") en wat de motivering betreft 

klinkt de achterliggende theorie aldus: "Zonder meerdere bescha

ving intusschen, is de voldoening van dierlijke behoeften het 

eenige wat de mensch noodig heeft en daar deze ligtelijk in een 

land zoo als Java voldaan zijn, is de geest van arbeidzaamheid 
154 dan ook gering" . Nauw met die eerste eis hangt samen wat Van 

den Bosch onder de vierde voorwaarde stelt: de invloed van de 

Europeaan op de handelingen van de Inlander moet worden beperkt. 

"De Europeanen letten te weinig op de kleine huishoudelijke in

rigtingen waarop de Javaan zoo veel prijs stelt; zij zijn daar

bij dikwijls hard en onvriendelijk en is er hun belang mede ver-
155 bonden, onredelijk ..." . Of, zoals hij het in zijn verslag 

van 1834, sprekend over de afkeer van de Europeanen die onder 

de bevolking bestaat, schrijft: "Onze inrigtingen en ons bestuur 

hebben dus geenszins de strekking gehad, om dien volksafkeer te 

overwinnen, integendeel hetzelve is toegenomen, naarmate wij in 
156 

naauwere aanraking met de bevolking getreden zijn" . Maar 

hoe die "kleine huishoudelijke inrigtingen" te leren kennen zond 

nader contact ? Voor empirisch onderzoek betekende de visie van 

Van den Bosch een doodvonnis; onderzoek naar de wijze waarop 

b.v. lasten en verdiensten onder de bevolking werden verdeeld 
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zou alleen maar onrust geven en gevaar opleveren voor vroegtij

dige bemoeienis. Dat had resident Praetorius (in 1834 resident 

van Pekalongan, later directeur der cultures) goed begrepen 

toen hij schreef dat het wijselijk was de omslag der landrenten 

aan de hoofden en oudsten der dessa's over te laten. "Dit ge

schiedt dan ook met der daad en de overdrevene bemoeizucht onzer 

ambtenaren in de laatste tijden heeft nog niet kunnen beletten, 

dat de uitkeering van betalingen voor geleverde koffij, suiker

riet of indigo, al was dezelve hoofd voor hoofd of individueel 

berekend, dadelijk na de terugkomst in de Dessa's over hoop ge

worpen en naar geheel andere grondslagen geregeld werd, dan die 

eener denkbeeldige gelijkheid ... Die gronden echter behoeven 

ons niet eer bekend te worden gemaakt, dan wanneer er geschil 

ontstaat of zicK klagten over onbillijkhe 
η wanneer er gesc 

id v e r h e f f e n "
1 5 7

. 

Maar zelfs dergelijke klachten hoeven, wanneer ze door de Euro

pese ambtenaren worden gemeld, niet direct aanleiding te zijn 

voor nader onderzoek, aldus Van den Bosch: "Men store zich dan 

ook weinig aan het geschreeuw van misbruik van gezag bij de 

inlandsche Hoofden, dat vele, in huishoudelijke aangelegenheden 

van den Javaan geheel onkundige, ambtenaren aanheffen, en dat 

zeldzaam eenen anderen grond heeft, dan de zucht, om zelve in 

de dessa's den baas te spelen". En: "Zoo lang het volk geene be

wijzen geeft van misnoegdheid, dat altijd blijkt uit talrijke 

verhuizingen naar elders, zij men verzekerd, dat zij met het 

bestuur van zaken, of althans over hunne Hoofden, tevreden 
I C O 

zijn" . Elders klinkt de bezwering:"Nimmer beproeve men het 

misbruik van gezag onder de inlandsche hoofden te beteugelen door 

strenge wetten, noch het lot der Regenten van den willekeur en 

de begrippen der ambtenaren afhankelijk te maken; men zorge, dat 

de Hoofden met onderscheiding en heuschheid worden behandeld, en 

men houde het gerustelijk daarvoor, dat, wanneer een Regent niet 

aan zijne bestemming beantwoordt, zulks van de 10 zeker 9 malen 

aan de ongeschiktheid onzer ambtenaren geweten moet worden, en 

dat dezen de vereischte zorg niet met vriendelijkheid en eene 
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doelmatige leiding hebben weten te paren" 

Voor Van den Bosch is het eenmaal verkregen beeld van de 
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Preanger het model bij uitstek voor de kennis der Javaanse in

richtingen, die daarmee gefixeerd kan worden. Zoals de maatschap

pij daar functioneert is het goed. Het stereotype beeld dat Van 

den Bosch zich van de Javaanse samenleving vormt, steunt op het 

hardnekkig idee van de gelukkige Preangerman. Waar te weinig 

Europees gezag heerste (Vorstenlanden), waren de mensen ontevre

den, maar ook waar het gezag te sterk was (de gouvernements-re-

sidenties waar de regenten tot ambtenaren geworden w a r e n ) , was de 

bevolking onrustig. In de Preanger had men een bevredigend even

wicht tussen bemoeienis en laisser faire tot stand gebracht; en 

"voorzeker is er op Java geen tweede oord aan te wijzen, waar de 

inwoners meer met hun lot tevreden zijn en in alle omstandighe

den meer bewijzen van trouw en verkleefdheid aan het Gouverne

ment gegeven hebben, dan in de bedoelde Regentschappen, daar nog 

de Javaan gelukkig naar zijne begrippen en noch in zijne gebrui

ken, noch in zijne volks-instel1 ingen gekrenkt wordt 

Het pleidooi van Van den Bosch om de bevolking te laten 

onder haar traditionele hoofden en haar conventionele instellingen 

wordt zo verzoend met het conservatieve type van kennisverwerving 

dat zijn systeem impliceert. De onbekendheid met de maatschappe

lijke instellingen, de taal en de wijze waarop men zich behoort 

te gedragen, deed tal van misverstanden tussen ambtenaren en be

volking ontstaan. Daarnaast werd het hanteren van zweverige 

theoriën er door bevorderd. Zie daar aldus Van den Bosch, de 

grond van het mislukken der vroegere stelsels. Wat stelt hij 

daar tegenover ? Raadgevingen voor het gedrag en "stellingen" 

betreffende de maatschappelijke inrichting die berusten, "geens

zins op afgetrokken theoriën", maar op "langdurige ondervinding". 

Van den Bosch wijst de weg aan van de zo gemakkelijk naar 

fixatie neigende ervari ngskenni s . In de jaren na de invoering 

van het cuituurstelsel komt de spanning tussen deze kennis 

en die welke voortkomt uit wetenschappelijk o n d e r z o e k t t o t uiting 

in de opleiding der bestuursambtenaren; maar het is opmerkens

waardig dat de uiteindelijke keuze voor de "wetenschap" samen 

moet gaan met het verlaten van het onderzoeksterrein in letter-
16 ? 

lijke zin: Soerakarta moet wijken voor Delft ; "hoog weten
schappelijke toon" in plaats van de school der praktijk te Soe-
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r a k a r t a . A l t h a n s , zo w e r d het I n s t i t u u t v o o r de J a v a a n s e taal 

d o o r t e g e n s t a n d e r s van " D e l f t " g e k w a l i f i c e e r d . In f e i t e e c h t e r 

w a s het o n d e r w i j s m e e r het o v e r d r a g e n van w a t al b e k e n d w a s d a n 

het b i e d e n van g e l e g e n h e i d om in de l e v e n d i g e , d a g e l i j k s e p r a k 

t i j k de a n d e r e c u l t u u r te l e r e n k e n n e n , ook al w a s d a t v o l g e n s 
I C O 

het reglement wel het geval . Daarom kon P. Mijer ook spreken 

van "dorre en onbehagelijke" taalstudiën, iets dat "te huis be

hoort in de gematigde luchtstreek" . Daarom ook vormde het 

Instituut geen doorbreking van de status quo in de kennis die Van 

den Bosch koesterde. Men zou het beleid als volgt kunnen typeren: 

de bevolking "zo veel mogelijk" (zoals het doorgaans heette) 

haar eigen instellingen laten, dan kan men het onderzoek daarvan 

verder wel nalaten. Bleek dat in de praktijk onhoudbaar, dan lag 

het voor de hand dat de ambtenaar bemoeiziek of overijverig was. 

Ook de raadgevingen voor de wijze waarop de bestuursambte

naar zich tijdens zijn omgang met de hoofden diende te gedragen, 

steunde op ervaring. In de gedragscode van 1837 (S:20, 2e ge

d e e l t e ) , waarin adviezen als die welke in Van den Bosch' verslag 

van 1834 voorkomen, nader zijn uitgewerkt, is dat expliciet aan

gegeven. Hoewel enerzijds het ongewisse element in het directe 

contact tussen Europeaan en Inlander wordt erkend, meende men 

anderzijds toch regels te kunnen geven, die in de proefinstruc-

tie voor de controleurs van 1855 (B.1067 spreekt van een nog 

vigeren in 1857 en Van Gorkom's "Gids" van 1896 bevat nog heel 
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wat elementen eruit) nagenoeg onveranderd zijn overgenomen 

Wat de ervaring voortbracht werd wederom gefixeerd. Ter afslui

ting van dit hoofdstuk geef ik die belangrijke tekst in z'n ge-

heel : 
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BESLUIT 

Ter afsluiting van deze studie - die in de eerste plaats moet 

worden gezien als een verkenning van twee aspecten van de periode 

1800-1830, wil ik naar aanleiding van de drie gedeelten enige 

opmerkingen maken. 

De titel bevat die twee aspecten: het binnenlands bestuur 

en de kennis van de Indonesische wereld - of liever: het nage

noeg ontbreken van die kennis -. 

1. In hoofdstuk I heb ik aangegeven wat mij tot het on

dernemen van deze studie bewoog. Mijn bezwaren tegen de mo

derne kolonial isme-kritiek heb ik geformuleerd in een reac

tie op een belangrijk vertegenwoordiger van die "stroming" 

in de sociale wetenschappen: Peter Worsley. Naar mijn mening 

overschat hij de invloed van de Europese kolonisatoren op 

het verloop van de Indonesische socio-culturele ontwikke

ling. Verwijzend naar enige beschrijvingen in het tweede 

gedeelte, wil ik dit thema nog even hernemen, nu in een 

reactie op een recent artikel van Johannes . 

Diverse malen heb ik de nadruk gelegd op de zwakke 

positie van het Nederlandse gezag, die in het tijdvak 1800-

1830 - maar ook later, in een volgende studie hoop ik dat 

aan te tonen - op de Buitenbezittingen zo duidelijk was. 

Op Java had men zich in deze periode al vaster genesteld, 

waardoor gemakkelijk de indruk ontstaat, dat de Inheemse 

bevolking en haar hoofden weinig of niets in te brengen 

hadden en geen politieke macht van betekenis vormden, tot

dat in de twintigste eeuw de nationalistische bewegingen 

aan die illusie een eind maakten en een "kleine groep op

roerkraaiers" het Nederlandse gezag deed wankelen. Termen 

als "list", "religieuze fanatici" en "onruststokers" -

woorden die naarmate de Nederlandse macht groter wordt een 

steeds vastere plaats in het vocabulaire van de kolonisato

ren lijken in te gaan nemen -, vormden geen gelukkig uit

gangspunt voor het verkrijgen van inzicht in de Inheemse 

336 



samenleving als politiek lichaam. 

Wat mij nu opvalt is dat sommige kritici van het ko

lonialisme zich bedienen van beelden, die in de koloniale 

tijd al bestonden en die als onderklank hebben de superio

riteit van het Westen. De illusie van de beheersing van het 

andere volk, waaruit men ten tijde van het kolonialisme 

zelfvertrouwen putte, wordt dan onkritisch overgenomen en 

gebruikt als argument om de daden uit het verleden af te 

keuren. Wellicht is men daarbij ongemerkt slachtoffer van 

een etnocentrisch uitgangspunt. 

De geschriften van onderzoekers als Resink ten spijt, 

komt H. Johannes nog tot de volgende uitspraak, die sterk 

doet denken aan de woorden van GG De Jonge, welke ik eerder 
o 

vermeldde : "Ondanks Indonesië's grotere uitgestrektheid 

en grotere bevolking, heeft Nederland in het verleden dri e 

en een halve eeuw lang Indonesië kunnen overheersen". 

Vraagt men zich nu af hoe dat mogelijk was, dan gaat men ui 

van een onjuist gegeven, waardoor de antwoorden extra in

teressant worden: "Nederland heeft dit grote land toen in 

toom kunnen houden door een politiek ten opzichte van de 

bevolking te voeren van verdeel en heers [vergelijk het 

boven genoemde rapport van Baud ] , van onthouding van we

tenschappelijke ontwikkeling [ het resultaat van de "eeuwen

lange koloniale overheersing" wordt door Johannes slechts 

gemeten in termen van Westerse waarden, zoals ook uit de 

rest van zijn artikel blijkt ] , en van inprenting van min

derwaard! gheidscomplexen f een subtiele techniek waar Nahuys 
4 

al van droomde , vergelijk de boven weergegeven visie van 

Muntinghe ] " . Wellicht leeft Johannes nog te zeer in de sft 

van die koloniale geschiedenissen, welke de zwakheid en de 

nederlagen van de Nederlanders in Indie, verhulden een ten 

waar De Stuers zich in 1849 al tegen verzette en die door 

Dahm in een recente kritiek op het boek van De Klerck werd 
5 

afgewezen . Natuurlijk is enige waarheid aan de woorden van 

Johannes niet te ontzeggen, maar door de eenzijdigheid en 
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ongenuanceerdheid ervan, zijn ze eerder "fine fuel for 

political rhetoric" dan een adequaat uitgangspunt voor de 

studie van de koloniale vestiging. Maar bovenal negeert 

deze etnocentrische kijk de vitaliteit van andere volken 

en culturen, een euvel dat nog steeds de "ontwikkelings

samenwerking" lijkt te beheersen, nu ook in de geschied

kundige fundering. 

In het tweede gedeelte heb ik enige aanvulling willen 

geven op die studies, welke vooral op "formele" bronnen 

(officiële bescheiden e.d.) gebaseerd zijn, zoals enkele 

werken uit de "Utrechtse reeks", die tot stand kwam onder 

leiding van Gerretson en Westra . Deze studies, die vooral 

uitgaan van overheidsstukken, ja, tot onderwerp hadden die 

te analyseren, geven soms een te optimistisch beeld van het 

beleid, dat niet alleen op papier kon staan, maar ook in 

praktijk gebracht moest worden. Uit debeschouwing van "in

formeel" materiaal (particuliere correspondenties, reisver

halen, etnografische werken) bleek dat het beleidsmatige, met 

name wat de organisatie van het bestuursapparaat betreft, 

in de praktijk niet goed uit de verf kwam. De gehele periode 

maakt daardoor de indruk er een van onzekerheid te zijn. 

Doordat de doelstellingen van het bestuur te omvangrijk 

waren en men onvoldoende inzicht had in wat voor realise

ring ervan nodig was en zich geen voorstelling kon vormen 

van de gevolgen van wat men beoogde, was de organisatie 

van het uitvoerend apparaat onvoldoende planmatig: er werd 

veel geïmproviseerd. Daarom werden de bezuinigingen van 

na 1825 - die voor het binnenlands bestuur van met name de 

buitengewesten, maar ook van Java, ingrijpende gevolgen had, 

zowel administratief als voor de taakbepaling -, welke door 

de ambtenaren zélf willekeurig werden geacht,door het opper

bestuur als reëel ervaren. 

Het is wel gebruikelijk om het tijdvak 1808-1830 te 

zien als de periode, waarin het bureaucratisch apparaat 

van het binnenlands bestuur werd gevormd. Wertheim kiest 

de jaren 1800-1870, wanneer hij spreekt van de opkomst van 
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het centraliserend "bureaucratisch bestuur' . 

Nadruk op de term "bureaucratie" - een begrip dat met 

name door de studies van Weber een specifieke (en omvang

rijke) sociologische betekenis heeft gekregen - doet echter 

gemakkelijk de betekenis van informele betrekkingen en 

persoonlijke factoren voor de opzet van de organisatie en 

de beslissingsprocessen onderschatten. Ook zijn de door 

die term gesuggereerde onpersoonlijke betrekkingen tussen 

functionarissen en bevolking moeilijk te verenigen met de 

eisen die de contactfunctie, welke zo nauw verweven was met 

het humanitaire ideaal, aan de bestuursambtenaar stelde. 

Beide factoren zijn in de drie eerste decennia van de negen

tiende eeuw van groot belang. 

Zou men de eerste factor - informele relaties tussen 

beleidsvoerders en bestuursambtenaren en individuele om-

standigheden - onvoldoende waarde toekennen in het orga

nisatieproces, dan lijkt Du Bus' reorganisatie inderdaad 

de "afbraak"-poging die verbitterde tijdgenoten hem ver

weten. Erkent men daarentegen die waarde wel, dan blijkt 

het beleid van Van der Cappelen's opvolger méér dan louter 

een bezuiniging; het blijkt dan een organisatorische stroom

lijning van het binnenlands bestuur die kan worden gezien 

als een voorbereiding van de reorganisatie van Van den 

B o s c h 1 0 . 

De tweede factor - de uitvoering van het humanitaire 

ideaal - kan worden genegeerd door ze te beschouwen als 

louter frase. De oprechtheid van dat ideaal is al vaak be

twijfeld . Wertheim doet dat in zijn nieuwste boek weer: 

over de dadendrang van de vroege negentiende-eeuwers schrijft 

hi j : "Richtinggevend is daarbij niet in de eerste plaats het 

belang van de Javaan - hoewel aan dit belang nu, anders dan 
12 vroeger, voortdurend lippendienst moet worden bewezen" . In 

het tweede gedeelte heb ik - onder meer in mijn beschouwing 

over de weerstand van bestuursambtenaren tegen de invoering 

van het Cuituurstelsel - aangegeven bezwaar te hebben tegen 
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zulk een voorstelling. Onduidelijk blijft overigens het 

waarom van het woord dat ik in bovenstaand citaat heb onder

streept: Wertheim geeft niet aan wat het betekent. Waarom 

die voortdurende uitingen van betrokkenheid met het lot van 

de Indonesiër ? Waarom die bijna dwangmatige manifestaties 

van belangstelling - indien men ze tenminste wel zo mag 

aanduiden - ? Op deze vragen zal men eerst antwoord kunnen 

geven wanneer men de ideeënwereld uit die dagen voldoende 

heeft onderzocht. In het derde gedeelte heb ik één facet 

daarvan aan een - zij het beperkte - beschouwing onderwor

pen, meer eigelijk om het probleem aan te geven en tot verde

re studie te stimuleren, dan in de hoop tot een afgeronde 

beschrijving te komen. 

Eerder dan Wertheim te volgen, zou ik mèt Burger de 

periode 1800-1830 willen kenschetsen als een tijdvak waarin 

bestuursordening werd aangebracht die voornamelijk op ad

ministratief niveau van blijvende waarde was en die tijdens 

het Cuituurstelsel werd benut en verder gestalte werd ge-
13 

geven 
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AANTEKENINGEN 

VOORWOORD: 1. Zie hoofdstuk I, noot 18. 

Eerste gedeelte 

Hoofdstuk I. 

1. Burger in: "Wij gedenken ...", p. 77 (V.A.B.B.) 

2. Het binnenlands bestuur in Ned.-Ind. bestond uit twee pa-
ralelle corpsen, het Europese B.B. en het Inlandse (ook 
wel genoemd: Inheemse) bestuur, dat dus ook deel uit
maakt van het B.B.-corps. De namen hebben wel aanleiding 
gegeven tot misverstanden. Kleintjes (Staatsinstellingen van 
N. I . I:p. 398/9) zegt erover: "Daar ook inlanders bij het 
binnenlandsch bestuur kunnen worden benoemd, is de veel 
gebezigde uitdrukking "europeesch bestuur"... als tegen
stelling van inlandsch bestuur niet juist. Behalve dat het 
z.g. europeesch bestuur geen bestuur is uitsluitend door 
europeanen, is het ook geen bestuur uitsluitend over euro-
peanen, gelijk het inlandsch bestuur alleen over inlanders 
of het bestuur van vreemde oosterlingen alleen over vreemde 
oosterlingen gaat. Het betreft verschillende categorieën 
van personen, waaronder ook inlanders en vreemde ooster
lingen. Hoewel de nieuwe organisatie van het personeel bij 
den dienst van het binnenlandsch bestuur voor de nieuwe 
gewesten "het nederlandsch korps van den algemeenen bestuurs
dienst" kent (S 1925: 6 2 2 ) , is toch het vereischte van ne
der! anderschap voor de leden van dat korps niet voorgeschre
ven". Kleintjes tekent daarbij aan (p. 399 η 1 ) : "Maar ligt 
het in de bedoeling enkel Nederlanders in dat corps toe te 
laten ? Eene uitlating van minister De Graaff ... ging in 
die richting", Cf. ook Kleintjes II: p. 31 en A.D.A. de 
Kat Angelino "Staatkundig beleid ..." II: p. 426. Hier zal 
de aandacht vnl . gericht zijn op de Europese ambtenaren in 
het B.B.. Zie ook: Furnivall: Netherlands India: p. 251. 

3. Oxford 1969. 

4. Ik denk dan zowel aan werkstukken die mij in 1973/4 werden 
voorgelegd, als aan de literatuur die destijds onder stu
denten geliefd was. Ik zal hieronder het boek van Worsley 
- één daarvan - gedetailleerder bespreken. 

5. p. vi . 

6. Van Baal volgens "Verslag bijeenkomst gehouden op woensdag 
18 december aangaande het Nederlands-Indonesisch samenwer
kingsprogramma op het gebied van Indonesische studies". 
(1974) p. 8. Vgl. ook S.L. van der Wa l , Inaug. rede, 1968, 
p. 5, waar hij wijst op het belang van de ontsluiting der 
bronnen. 
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7. Tussen kolonie en nationale staat: de koloniale staat. 
Manuscript, p. 10. Uitgegeven in: Claessen e.a.: Dekoloni
satie en Vrijheid, p. 101/2. 

8. New York 1952. In Engeland uitgegeven onder de titel: "A 
pattern of islands". 

9. Denk aan de humoristische Gonggrijp ("Opheffer") of de 
fijnzinnige schetsen van Westenenk (1928 en 1 9 3 2 ) . 

10. Eyken: De werkkring van den Controleur op Java, p. 5. Het 
gamma van variaties, in de benaming is te vinden bij Burger: 
Wij gedenken ..., (p. 99. Felle kritiek op het B.B. is er 
te over, noem ik slechts Piepers: Macht tegen recht, 1884, 
of Boeka: Pah Troeno, 1902. Het leek mij van belang hier 
aan te geven dat ik sympathie voor mijn onderwerp heb gehad; 
de houding die men jegens het object aanneemt kan bij de 
bespreking van een zo emotioneel geladen onderwerp als het 
koloniale bestuur van grote invloed zijn op de uitwerking. 
Wellicht geldt dat niet in mindere mate voor studies van 
niet zo geladen onderwerpen: vgl. L. Gonzalez: San José de 
Graci a : ρ. xxi . 

11. Ik gebruikte de tweede uitgave. 

12. Worsley, p. 33. 

13. K. Ishwaran: Shivapur: p. xi en 30/1 (zie ook Alan Beals: 
Village life in South India p. 12 en 18: "petty states" 
en chiefdoms: een sterke staat was in Ζ. India niet n o d i g ) . 

14. Worsley, op. cit. p. 31 en 33. 

15. Worsley, op. cit. p. xiv en xv. Vgl. Andaya in Meilink-
Roelofsz e.a.: De V0C in Azië, 1976, p. 151. Wellicht 
treffen we hier in Worsley's kritiek een illusie die ook 
door de kolonisatoren werd gekoesterd - daarover later 
meer -: vgl. b.v. D.G. Stibbe: Koloniale Zelfstandigheid 
in: K.T. 1919, p. 167. Worsley spreekt weliswaar van de 
administrative society als "one obvious source of the one-
party phenomenon" (mijn onderstrepi ng ) , maar bij die be
scheiden relativering blijft het. 

16. Op. cit. p. xii, ook zijn verwijzing naar Mills: p. ix. 

17. Op. cit. ρ. ix. 

18. In deze tekst zal ik de term "Inlander" vaak niet tussen 
aanhalingstekens zetten om het historisch karakter in ver
wijzingen of besprekingen niet te storen. Ui teraard i s deze 
benami ng hier ni et in de historische (discriminerende) be
tekenis gebrui kt, wa η η eer ik hem in mijn tekst opneem. Het 
doet wat vreemd aan om in een stuk met voortdurende ver
wijzing naar vroeg-negentiende eeuwse mensen en gebeurte
nissen de term "Indonesiër" te gebruiken. 

19. Cf. Meyer Ranneft in Schrieke ( e d . ) : The effect of western 
influence", p. 84, waar hij deze theorie "childish and 
misleading" noemt. Vgl. dit met later werk van Meyer Ranneft, 
b.v. "De weg voor Indie". 

20. Vgl. voor Ned. Indie Van Baal: Mensen in verandering: p. 94. 
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In de 19e eeuw speelde de angst dat "blijvers" de kolonie 
van het moederland wilden losmaken, voortdurend in de Haag
se politiek mee. In de dertiger/veertiger jaren van deze 
eeuw zullen veel Nederlanders een onafhankelijk Indonesië 
tijdens hun leven niet reëel geacht hebben. Interessant is 
Stibbe in KT. 1919:35 e.v. die Haïti als "afschrikwekkend" 
voorbeeld aanvoert: daar was men weer overgegaan tot kan
nibalisme ! Ontvoogding maakt voor de ambtenaren het toe
komst-perspectief duister: K.T. 1920 p. 23. Het idee van 
eenheid van recht voor Europeanen en Inlanders - een voor
waarde voor het verwerkelijken van gelijkwaardigheid der 
beide volken - vond in de twintiger jaren wel weerklank 
bij de Europeanen, maar men drong wel direct aan op voor
zichtigheid: de ontwikkeling moest vooral geleidelijk ver
lopen: K.T. 1920, p. 223. De in zijn tijd als progressief 
staande Ch, van der Plas schreef in zijn artikel "De maat
schappelijke, culturele en politieke ontwikkeling van 
Insulinde in heden en toekomst" dat terugtrekking van 
Nederland uit Indie niet in beschouwing kon komen (K.T. 1919, 
p. 6 6 1 ) . Onafhankelijkheid noemt hij een "Herschenschim". 
Toch moet de politiek t.a.v. Indie zijn:"Insulinde voor 
den Indonesiër !" 

Van dit soort geschriften - er zijn er vele in de tijd
schriften van die dagen te vinden - valt het "verdedigende", 
"angstige" karakter sterk op. 

21. Bitterli p. 274. 

22. Worsley, op. cit. p. 33/4. 

23. De "uiterlijke" levensstijl is misschien "bewuster" dan 
b.v. wijzigingen in het spraakgebruik, maar het lijkt mij 
toch een illusie, te menen dat de participanten zelf die 
eerste kunnen beheersen naar goeddunken. 

24. p. 15. 

25. In de negentiende eeuw verschenen er al vele studies over 
de biologische gevolgen voor blanken van een verblijf van 
generatie op generatie in de tropen. Voor een "moderne" 
studie: B. Raptschinsky: "Kolonisatie van blanken in de 
tropen", 1941. 

26. Op. cit. p. 34. 

27. P.A. Daum: 1850-1898. Zie ook verslag van Europa-reis van 
De Stuers: Reizen uit Oost-Indië, 1840. 

28. Nieuwenhuys: Oost-Indische Spiegel, p. 250. 

29. A.D.A. de Kat Angelino: Staatkundig beleid en bestuurszorg 
II , p. 311 e.v.. 

30. Op. cit. p. 35. In de context nog sterker uitgedrukt. 

31. Op. cit. p. 35. Men kan zich afvragen wat Worsley met die 
"culture of the colonized" bedoelt. De traditionele cul
tuur ? Die veranderde natuurlijk en smolt soms samen met 
de Europese cultuur tot een nieuwe vorm, b.v. de "Indische" 
cultuur, waarover Ritsema van Eek schreef. De "Inheemse" 
cultuur, zoals die in 19e en 20ste eeuwse beschrijvingen 
is vastgelegd, verschilt van de "autochtone", "oorspronke-
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1 ijk-inheemse" cultuur: ze heeft Europese cultuurelementen 
opgenomen. Daarom vindt men in veel koloniale etnografie-
en expliciete pogingen tot reconstructie. Zie ook Wertheim: 
Indonesian Society in transition p. 173 e.V., 182. Ook: 
Gluckman: Order & Rebellion in Tribal Africa, eh. Vili. 

32. Worsley: op. cit. p. 37. Worsley's poging de gevoelens van 
genegenheid (bestuursambtenaar als "vader") te reduceren 
tot uitingen van compensatie voor vervreemding, maakt op 
mij de indruk van een naïef soort psychologie. Zie ook noot 
35. 

33. Worsley op. cit. p. 35, cf. ook p. 37. 

34. Van Baal: Tussen kolonie .... p. 12. 

35. Worsley op. cit. p. 37. Zie ook Meyer Ranneft in К.T. 1917, 
p. 903: hij noemt de vergelijking van het bestuur van een 
B.B. ambtenaar over de bevolking met de relatie vader-kin
deren een valse vergelijking: de ware invloed van het bestuur 
wordt erdoor volgens hem verborgen: "Slechts zelden bestaat 
gelegenheid zooveel voor de bevolking te doen, dat zij 
eenige reden tot dankbaarheid heeft". Meyer Ranneft wil 
daarmee echter niet aangeven, dat het niet zijn wens zou 
zijn, dat die vergelijking op zou gaan: hij is verbitterd 
over de wijze waarop de regering "echt" besturen onmogelijk 
maakt. Vgl. de eerder genoemde bestuursambtenaar Van der 
Plas (K.T. 1919 p. 5 5 7 ) : de Europese ambtenaar in de bin
nenlanden leefde volgens hem vaak te midden van de bevol
king "als een goedhartig, soms wel wat ruw vader onder zijne 
kinderen". Zie ook Gluckman: Interhierarchical roles: p. 77. 

36. Vgl. Worsley met Van Baal: Tussen kolonie ... p. 4/5 en Men
sen in Verandering p. 72. Volgens Van Baal legt Weber (cf. 
Worsley p. 35) te veel nadruk op macht in de politieke re
latie en gaat hij voorbij aan het politieke geweten, dat 
vroeger in onze parlementaire traditie een relevante factor 
vormde (mondelinge mededeling). Friedericy laat in zijn "De 
Raadsman" zien hoe de Indonesiër een "vader" voor de bestuurs
ambtenaar kon zijn. 

37. Worsley p. 38. Middendorp in Schrieke ( e d . ) : The Effect of 
Western Influence p. 55. 

38. Worsley op. cit. p. 42. 

39. Zie b.v. Opheffer: "Brieven", p. 7 f e. ν. . De als deugdzaam 
ervaren kwaliteiten sabar, alus en adii, spreken wat dit 
betreft voor zich (cf. Nieuwenhuis: Multatuli en de mythe 
van Lebak, H.P. 12-22-3, 1975, p. 3 6 ) . 

40. De Kat Angelino II, p. 34. Zie ook Sutherland: Pangreh 
Pradja p. 426, 456 e.v. 467, 514 e.V.. T.a.v. controleurs: 
K.T. 1919, p. 678/9: van het substituut voor de vroegere 
controleur wordt daar opgemerkt: "Niet streng genoeg kan 
ertegen gewaakt worden dat deze ambtenaren wederom gaan 
worden controleurs BB, dat zij zich bemoeien met de Inheem-
sche autonomie ... Nimmer mogen de drost en zijne ambte
naren worden bemoeials, gelijk de tegenwoordige bestuurs
ambtenaren geworden zijn ...". Zie ook B.J. Suermondt: Het 
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einde van den Java-controleur: К.T. 1922, p. 69-85. Hij 
noemt het stelsel der controleurs een "noodtoestand" en zelfs 
staatsrecht- en bestuursrecht geleerden als Kleintjes en De 
Louter komen volgens hem in verwarring, wanneer zij dieper 
ingaan op de positie van de controleur (p. 8 3 / 4 ) . 

41. Zie b.v. P.E. de Josselin de Jong inzijn "Contact der Con
tinenten" en in Jongmans:Gutkind (eds): Anthropologists 
i η the field. 

42. Natuurlijk kan de sociale wetenschapper zelf ook uitgaan 
van een "naïeve" kennis, met name bij de bestudering van 
zijn eigen samenleving. Vgl. b.v. Trouwborst in Liber Ami-
corum E.M.A.A.J. Allard, p. 132. Het besproken probleem 
voert ons dan echter naar de kennissociologie en het kan 
niet de bedoeling zijn, daarop hier nader in te gaan. 

43. De typering is ontleend aan Hella Haasse's gelijknamige boek. 

44. Argonauts of the Western Pacific p. 20. Hier slechts als 
voorbeeld genoemd. Cf. Garbett: The analysis of Social 
Situations (Man 1970, V, 2, p. 214 e . V . ) , waar hij op p. 
214 opmerkt: "Surveying the current range of methods and 
techniques of fieldwork, one might argue that whilst we 
have extended our methods of describing ... we still debate, 
often with considerable vigour ... how we are to record, 
analyse and present the impoderabi1 i a of actual life - the 
"real stuff" of the social fabric". Zie ook Ch.M. Leslie 
in "Now we are civilized ...", appendix: the comic muse in 
anthropology. 

45. Nicolson p. vii (Hier wordt explorerend onderzoek opgevat in 
beperkte zin; vgl. de richtlijn die Swanborn noemt: Aspec
ten van sociologisch onderzoek: p. 42 - 2e druk -. Vgl. 
ook: De Groot: Methodologie p. 319 t.a.v. onderzoekingen 
over een gebied van verschijnselen) Vgl. Worsley: op. cit. 
p. 332: "The style of living of the White colonial official 
is one of the neglected fields of research, though much 
casual illustration exists". Dit komt overeen met wat 
Meyer Ranneft opmerkte t.a.v. de geschiedenis van het B.B. 
in Nederlands Indie: "Overzichtelijke levende beschrijving 
van wat dat Nederlandsch Indisch Binnenlandsch Bestuur daad
werkelijk is en doet, missen wij zoo goed als een overzich
telijke historiebeschrijving. Wel is er natuurlijk de dage-
lijksche praktijk en is er een zeer uitgebreide literatuur 
o.a. in de tijdschriften die sinds decennia uitingen opne
men van wat leeft in het corps, doch zij blijft zooals veel 
andere Indische literatuur 'voluminous but confused'" (К.T. 
1940, p. 2 4 1 ) . Ik denk hierbij ook aan de voorloper van het 
K.T.: het T.B.B., waarin vele discussies over aspecten van 
het bestuurswerk zijn opgenomen, die impliciet aangeven hoe 
men het werk ervaarde en uitvoerde. Ook hoe men zich gedroeg 
t.a.v. de bevolking. Interessant is b.v. - ik houd het bij 
één illustratie - het gedrag van ambtenaren als factor in 
volkenkundig onderzoek: T.B.B. III, 1889, p. 379: "Een ver
zoek van iemand die gaarne leeren wil". 

46. Vgl. Deelman over Besnard, tekst omslag "Ali Bin Joesoep". 
Zie ook De Kat Angelino: Staatk. beleid II, p. 400. 
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47. Doeff doelt dan òf uitsluitend op de "buiten"-controleur, 
óf hij kende geschriften als die van Steinmetz (Brieven aan 
een staatsraad) niet. Doeff: In de grenslanden der bescha
ving : ρ. ii. 

48. K.T. 1918, p. 438. Zie ook K.T. 1919: 479 waar de redactie 
van dat tijdschrift een verzoek cm persoonlijke herinneringen 
aan haar toe te zenden, herhaalt. Ook K.T. 1919: 1140, 1246 
en 1315, K.T. 1920: 674. 

49. p. 3 e.V., zie ook idem p. 7. Zijn boek is het relaas van 
het samenspel van een aantal motieven, die in telkens wis
selende compositie de penetratie van de Engelsen in de Sa
hara en het gebied ten zuiden daarvan hebben geleid. 

50. Vgl. S.L. van der Wal: Besturen Overzee p. 10 over de ar
chi even. 

51. Van Doorn: Orde-opstand-orde: p. 88 

52. Chief, council, and commissioner: p. 372/3. Mijn onderstre
ping. 

53. Idem: p. 41. 

54. Herinneringen: p. 311/2. Het betreft hier wel meer gehoorde 
verwijten dat de vroegere bestuursambtenaren zich vooral 
bezighielden met zaken die het contact met de "bevolking" 
verstevigden (rensport i.v.m. paarden voor dagenlange 
tournees en in de vrije tijd voor jachtpartijen, niet zel
den georganiseerd op wild, waar de desas onder te lijden 
hadden, zodat deze sport ook de relatie met de bevolking 
ten goede kwam. Zie b.v. Westenenk's: Waar mensch en tij
ger buren zijn, p. 49 e . V . ) . Terwijl latere ambtenaren 
zich druk maakten om hun vulpen (i.v.m. bureauwerk of een 
secretariespost ), tennisbanen en rensport als verfijnde 
aristocratische sport. 

55. K.T. 1917, VI, p. 158. Mijn onderstreping. Reactie op 
Meyer Ranneft: Tertius in K.T. 1917, p. 375. Suermondt: 
1918 (K.T.) p. 1226 en in hetzelfde tijdschrift: Van der 
Kemp: 1918, p. 619. 

56. Vgl. Coolhaas in: Wij Gedenken ..., p. 71 met K.T. 1927 
(XVI) , p. 301 e.v. . 

57. Voor een analyse van de doelstellingen van de "ethische 
politiek" in Neder!ands-Indie en debetekenis van in het 
verleden onvoldoende erkende factoren in het ontwikke
lingsproces tussen 1900 en 1930 op Java: zie Wertheim: 
Social change in Java 1900-1930 in: East-West Parallels, 
p. 211-237, т.п. p. 236. 

58. Elias: Wat is sociologie, passim. Zie ook Goudsblom: Ba
lans van de sociologie. 

59. Elias : op. cit. p. 98. 

60. Idem: p. 103. Elias is in zijn genoemde boek overigens niet 
erg royaal met· exacte aanduidingen van de door hem bekri
tiseerde theorieën. 
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61. Idem p. 166 en 173. 

62. Idem p. 173. De participant die erkent dat een sociaal 
proces m e t beheersbaar is (zoals Meyer Ranneft) , zal de 
indruk maken een fatalist te zijn, omdat participanten ge
woonlijk een levensperspectief identificeren met de hen be
kende sociale processen. Ook de sociale wetenschapper kan 
die behoefte hebben en daarom het betoog van Elias onverteer
baar achten. Soms - zoals in de hier geciteerde passage -
zal zonder die behoefte toch kritiek gerechtvaardigd zijn: 
dat de ontwikkelingsprocessen geen zin kennen is een stel
ling, waarvoor Elias onvoldoende bewijs aanvoert. 

63. Vgl. K.R. Popper, b.v. The poverty of historicism. 

64. Elias: op. eit. p. 31. 

65. Staatkundig Beleid ... p. 47 deel I. 

66. Worsley op. cit. p. 34. 

67. In zijn "Indonesian Society in Transition" (p. 290) schrijft 
Wertheim: "Though the impressive temple works were visible 
testimony of a high cultural level in the remote past, 
the colonizers tended to ascribe them to stangers (Indians) 
in order to be able to maintain the colonial myth of the 
"ρ r i mi 11 ν e Javanese" (mijn onderstreping). Hij verwijst 
dan naar de rede van F.O.K. Bosch die de negentiende eeuwse 
theorieën echter m e t op een dergelijke intentie baseert. 
Volgens Bosch (Het vraagstuk van de Hindoe-Kolomsatie ... 
p. 5/6) vergeleken de 19de eeuwers de grote kunstwerken met 
"de poovere voortbrengselen der 19 e eeuwsche Javaansche 
bouwkunst" en kwamen van daaruit tot de overtuiging dat 
m e t anderen dan vreemdelingen, de Hindoes, de dragers 
waren van de cultuur die in deze overblijfselen werd beli
chaamd. Daarom sprak men sinds Raffles zonder verder com
mentaar van Hindoe-kunst. 

Deze vergelijking leidde dus tot een opvatting die zich 
gemakkelijk liet combineren met heersende raciale theorie-
en, wat echter iets anders is als hetgeen Wertheim zegt. 
Bosch: men gaf met de term "Hindoe-kunst" te kennen dat 
m e m a n d dan de Hindoes dit alles tot stand brachten, "Behou
dens de mogelijkheid, waarmee doorgaans rekening werd gehou
den, dat de inheemsche bevolking toch in zooverre in het 
scheppingsproces betrokken zou zijn geweest, dat de duide
lijke sporen van degeneratie, welke men in de latere ont
wikkeling der Hindoe-Javaansche kunst had menen te kunnen 
vaststellen ... zouden moeten worden geweten aan bloeds-
vermenging tusschen Hindoes en Indonesiërs waardoor het 
vroegere, hoogstaande geslacht van Hindoe-kunstenaars ver
basterd en verzwakt zou zijn". Uit de lezing van Bosch 
krijgt men meer de indruk dat het hier m e t een poging be
treft om de racistische mythe te handhaven, maar deze wordt 
als uitgangspunt ter oplossing van een wetenschappelijk 
probleem gehanteerd. Het verschil met Wertheim's formule
ring is subtiel maar m e t onbelangrijk. Vgl. Raffles: The 
History of Java: 2nd. ed. 1830, p. 529 van deel I en II: 67. 
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Vgl. bv. Martin Loney: Rhodesia, white racism & imperial 
response p. 23: de rechtvaardiging voor kolonisatie blijkt 
in strijd met objectief historisch bewijsmateriaal. Cf. ook 
p. 27/8. Archiefmateriaal (bv. persoonlijke brieven naast 
officiële documenten) kan dan wellicht meer licht werpen 
op het waarom van een beeld dat men van een ander volk geeft 
was er sprake van "fouten" of van bewuste vertekening ? 
Vgl. ook Nicolson; op. cit. p. 16: Very often those in whom 
the desire to be of selfless help to their fellow men was 
strong would either keep silence or would use arguments 
of economic advantage, or national interest, or enlightened 
self-interest, to persuade others towards intervention; 
while those in whom the drive to power and wealth was 
uppermost were often the readiest to preach the humanitarian 
case for intervention. So, within the imperialist fold there 
was many a wolf in sheep's clothing, and more than one sheep 
in wolves' clothing, as well as some remarakable hybirds -
but by the end of the century the Zei tgei st was moving them 
all towards the new pastures". 

Ik doel hier о.m. op de poging om na te gaan welke gevoelens 
bepaalde klassen binnen de Europese samenlevingen hadden 
ten aanzien van koloniale en raciale kwesties: zie b.v. 
V.G. Kiernan: The Lords of the Human Kind, p. xxi. Zijn 
poging bleef echter zonder veel succes. 

T.N.I. 1838, I; 1: 402 cf. ook 1838, I; 2: 191 ev.. Vgl. 
bv. Furnivall: Netherlands India p. 237 t.a.v. het onder 
bestuur brengen van de buitengewesten: "It was only by 
effective occupation that Government could ensure the 
welfare of the people ... moreover, by this time (begin 
20ste eeuw) oil had been discovered in both Sumatra and 
Borneo. In the name of righteousness therefore, and in the 
interest of capital, Government took up the task of bringing 
the whole archipelago effectively under Dutch rule". 

Ook bij minder altruïstische motieven werden economische 
factoren wel "gebruikt". Bv. als de overtuiging van een 
plicht om de wereld te beheersen, zoals uitgedragen door 
Lugard, niet voldoende mensen aansprak: "Compared with the 
driving force of such a conviction, the rational arguments 
about strategic on economic considerations seem pale 
shadows of "reasons" for imperial expansions - but they 
were used by convinced imperialists like Lugard to convince 
others who did not share their intoxicating faith in "the 
genius of the race" (Nicolson op. cit. p. 8 ) . Terecht ver
bindt Nicolson het wisselend belang van de motieven met de 
veranderende historische situatie. Waar eerst idealen de 
boventoon voerden konden later economische factoren de over
hand krijgen. Cf. ook p. 16 geciteerd in noot 68. 

Stapel: Geschiedenis van Ned.-Indie V p. 202 en 205 over de 
door Van de Graaff opgestelde en door Van der Capellen on
dertekende Molukken-publicatie, die begint met de erkenning 
dat het lot der bevolking nog beklagenswaardiger was, dan de 
G.G. zich had kunnen voorstellen. Zie T.N.I. 1845, VII, 2: 
430 ev. т.п. 'p. 438 ev. . 
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Stapel: idem p. 205. Zie over Van der Capellen ook Nieuwen-
huys: Oost Indische Spiegel p. 77. 

Voor 20ste eeuwse politiek gekleurde interpretaties van 
Van der Capellens werk: S. van Praag (1947 1 ) : "Onrust op 
Java" p. 63/4; 84. 

Burger: De ontsluiting van Java's binnenland voor het wereld-
verkeer-, 1939 p. 119. Hij noemt het cuituurstelsel ook een 
"noodwendig stadium in het proces, waarbij het binnenland 
van Java werd ontsloten voor het wereldverkeer". Het cul-
tuurstelsel geeft ons ook een voorbeeld van een plan, dat 
uit de hand is gelopen en zich daarom achteraf gemakkelijk 
leent voor uiteenlopende interpretaties. 

Vgl. Clive Day: Nederlandsch Beheer over Java ... p. 275, 
waar Day op basis van rapporten twijfelt aan de integriteit 
van v.d. Bosch (cf. ook p. 276 en 2 7 7 ) . Volgens Furnivall 
(Netherlands India p. 150) wordt de twijfel aan de integri
teit van v.d. Bosch in de dertiger jaren steeds meer ge
corrigeerd en Nieuwenhuys (0.1. Spiegel p, 98) spreekt van 
een herwaardering. Zie ook Van Weideren Rengers (The 
Failure ...) p. 127 en Sievers (The Mystical world of Indo
n e s i a ) , p. 118/9. 

Modern Cultural Anthropology p. 367: "ideology will denote 
any set of (more or less) systematized beliefs and values 
shared by the members of a social group". Voor een beschou
wing van het verschijnsel "ideologie": cf. Cl. Geertz: "The 
Interpretation of Cultures" p. 192-233, waarin hij aangeeft 
hoe moeilijk het is in de sociale wetenschappen om het 
ideologie-concept vrij te maken van negatieve evaluatie (b.v. 
p. 194: "I have a social philosophy; you have political 
opinions; he has an i d e o l o g y " ) . Dat gebruik van het ideo
logiebegrip nuancering niet hoeft uit te sluiten blijkt 
uit de beschouwing van Johnson: Sociology, a systematic 
introduction p. 587 e.V.. 

Vgl. bv. Van Weideren Rengers: The Failure of a Liberal 
Colonial Policy p. ix, waar hij methoden van Van den Bosch 
en Van Hogendorp vergelijkt: "... Van Hogendorp suggested 
using Western colonists as the medium whereas van den Bosch 
suggested using the age-old Javanese system of payment in 
part of the crop or in labor. The latter system was accepted 
because it was expected to bring the speediest results (a 
fact which even Van Hogendorp agreed) and not for any 
ideological reason (mijn o n d e r s t r e p i n g ) . Vgl. di t met Bock. 

George Lichtheim: Das Konzept der Ideologie p. 7. 

George Lichtheim: Imperialism p. 12. 

Moge van deze "omnivore" benadering de bib.liografie getuigenis 
afleggen. Hoewel ik heb gepoogd de officiële bronnen nauw
gezet te bestuderen, voelde ik mij het meest aangetrokken 
door informele geschriften. 

Oud Batavia II, p. 362. In hetzelfde boek (p. 360) geeft 
De Haan uitdrukking aan zijn twijfels omtrent de mogelijk
heden zich te verplaatsen in de gedachtenwereld van mensen 
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die in een andere tijd leefden: "Hoe kán iemand van onzen 
tijd zich verplaatsen, volkomen verplaatsen, in de gedach-
tenwereld van menschen, die nooit eene krant lazen die min
der dan een jaar oud was, die nooit hebben kunnen droomen 
van zaken, welke thans ieder boerenkinkel als de meest 
alledaagsche beschouwt en die terugbeefden voor schrikbeel
den, waarover nu elk schoolkind zou lachen ? Het zijn ge
dachten als deze, die mij ertoe aanzetten om bijvoorbeeld 
de eerste jaargangen van een tijdschrift als de Verhande
lingen van het Bataviaasch Genootschap integraal te lezen, 
omdat een artikel over geneeskunst met magnetisme of een 
verhandeling over kinderziekten uit die tijd een duidelij
ker beeld geeft van de situatie waarin mensen in het laatst 
der 18e eeuw leefden, dan een historische studie dat wel
licht kan doen. 

Hoofdstuk II. 

83. Het is duidelijk dat dit mijn persoonlijke opvatting van 
antropologie is. In het algemeen is deze stelling niet 
houdbaar. 

84. Zie b.v. L.Th. Mayer: Een blik in het Javaansche volks
leven, 1897, I, p. 234, 260 en II, p. 420, 504, 509, 512, 
om enkele passages te noemen, waar het B.B. of bestuurs
ambtenaren worden genoemd in de beschrijving van de Ja
vaanse leefwijze. Mayer was overigens geen "missionary" 
zoals Koentjaraningrat hem in zijn Anthropology in Indo
nesia noemt (p. 9 ) , maar bestuursambtenaar, (zie E.N.I. 
II, p. 690, ook Koentjaranjngrat ( e d . ) : Villages in In
d o n e s i a ) . Bij Koentjaraningrats beschouwing over Mayers 
"Blik" moet wel worden opgemerkt dat het aanvankelijk 
Mayers bedoeling was om slechts aantekeningen te maken, 
die hij op aandrang van anderen uitwerkte en publiceerde 
(vgl. К.'s: Anthr. in Ind. p. 2 0 ) . 

85. O.a.: Romein: De Lage Landen bij de Zee: p. 713. Bekend 
is Van der Tuuk: zie Nieuwenhuys/Jaquet: De pen in gal 
gedoopt, 1962. 

86. Zie voor de belangrijkste ambtelijke titels: appendix. 

87. p. 1. 

88. Alkema en Bezemer op. cit. p. 109. Zie ook p. 106/7. Hun 
poging om het bestuur als niet-zuiver etnologisch object 
te zien, verraadt hun idee van de acculturatie (pure 
autochtone cultuur versus "Inheemse" c u l t u u r ) . 

89. Van Baal noemde nog in een recente voordracht ("Tussen 
Kolonie en Nationale staat ...", 1975, p. 2-3) het zorg
vuldig respecteren van de locale autonomie, een bestuurs-
wijsheid uit de negentiende eeuw, die reeds bij Baud tot 
uiting komt. 
Tegen dat respecteren "met zorgvuldigheid" is overigens 
veel in te brengen. Baud's standpuntbepaling (hij noemde 
de desa-autonomie het "palladium" der rust op Java) is terug 
te voeren op een tendens binnen de gewestelijke besturen 
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om greep te krijgen op het dorpsbestuur, dat ontwikkelingen 
vertoonde waar men geen raad mee wist (kleine dorpen met 
talloze "hoofden", "onverstandige keuze", e t c . ) . 
Elders voldeed het dorpsbestuur niet omdat het kunstmatig 
was ingevoerd, zoals in Bantam (cf. Qjajadiningrat: Herinne
ringen, p. 1 8 3 ) . De geschiedenis vertoont een voortdurende 
inbreuk op de dorpsautonomie, waarbij wel altijd eigen 
beheer van interne zaken als beginsel werd gehandhaafd (vgl. 
bv. Boeke: Indonesië I, p. 5 6 8 ) . Dat "altijd" heeft natuur
lijk betrekking op de periode van geregeld bestuur, niet 
onder OIC. en Daendels, hoewel Daendels wel als eerste de 
betekenis van de desa heeft onderkend (Cf. Furnivall Neth. 
India p. 2 1 6 / 7 ) . 
Evenals met zoveel andere factoren het geval was (denken we 
slechts aan de positie van de regenten), wisselden ook 
t.a.v. de dorpsautonomie aantasting en reconstructiepogingen 
elkaar af, maar ook bij die laatste blijkt de situatie dan 
telkens gewijzigd. Het aarzelend beleid dat betrekking had 
op de invloed van ondernemers op de desa (1857 overeenkom
sten met dorpen toegestaan, 1863 weer verboden, zie diss. 
Burger p. 163) is een illustratie uit de negentiende eeuw; 
de samenvoeging van dorpsgemeenten (en correctie van deze 
maatregel) een voorbeeld uit de twintigste eeuw. Van Vollen-
hoven spreekt in zijn "Old Glory" (waarschijnlijk iets te 
scherp) van onwaarachtige constructies en noemt deze term 
in verband met de Inlandse gemeenteordonnantie ( 1 9 0 6 ) , die 
zich ontmaskerde als een middel om van de desa een practisch 
apparaat ten dienste van het bestuur te maken (K.T. 1933: 
233; vgl. ook Furnivall: Col. Policy., p. 2 4 1 / 2 ) . 
Zie ook C A . Schnitzler in K.T. 1917 p. 755, waar de moei
lijke handhaving van de desa-autonomie wordt verweten aan 
de bevolking: volgens hem wil de regering dat de bevolking 
haar eigen zaken behartigt, doch zij beseft dit voorrecht 
niet en is niet in staat om over haar eigen belang te be
slissen. Vgl. Trenité in K.T. 1923, p. 495 (vgl. ook zijn 
bespreking van Adam's: "De Autonomie van het Indonesisch 
dorp" in K.T. 1925, p. 150 e.V. met die van hetzelfde boek 
door B.J. Haga: K.T. 1924, p. 686 e . V . ) . Haga ook in K.T. 
1927: 473. 

Diverse onderzoekers verbinden de verschuiving van de op
positie tegen het Nederlandse gezag (nl. van de Vorsten 
naar de bevolking) met de aantasting van de desa, waar
door bv. volgens Dahm (Emanzipationsversuche p. 97, vgl. 
Van Niel: The Emergence p. 20) de talloze peasant revolts 
te verklaren zouden zijn. Voortdurend vindt men in de li
teratuur uit de koloniale tijd waarschuwingen dat de dorpen 
met rust gelaten moeten worden. De penetrerende westerse 
invloed leidde tot toenemende individualisering en ver
zwakking van de dorpsgebondenheid, die wordt vervangen door 
contractuele relaties (cf. Burger in: "Indonesië" II, 392. 
Hij waarschuwt tegen overdrijving in zijn diss. p. 2 2 5 ) . 
Met name in de twintigste eeuw (L. Adam stelt vast dat er 
maar bedroevend weinig van de dorpsautonomie overbleef) zou 
dit gelden. Doordat de dorpen werden gedesoriënteerd door 
steeds dieper ingrijpen (Van Niel: "Their uneasiness usually 
took the form of uncomprehending bewildermen ...", t.a.p. 
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p. 82) werd een vruchtbare voedingsbodem geschapen voor 
verzet, dat zich uiteindelijk verenigde, т.п. in de Islam
beweging, die steeds meer een factor van eenheid werd te
genover het vreemde gezag (Van Niel p. 77 e . V . ) . Hoewel 
de relatie tussen opkomend nationalisme en toenemende in
menging van het Europese bestuur misschien niet direct is 
(vgl. Middendorp in Schrieke ed. The effect of western 
influence ... p. 45) lijkt het uit bovenstaande moeilijk 
te concluderen dat de Indonesiërs zich verzetten tegen 
het Nederlandse gezag omdat de locale autonomie teveel na
druk kreeg, zoals Van Baal meent (p. 3 ) . Wel deden de Indo
nesiërs dat, maar dit was slechts mogelijk met verwijzing 
naar de "policy" in de twintigste eeuw, niet naar de 
"practice": tegenover conservatieve Nederlandse tegenstan
ders van bv. de volksraad, die vonden dat "het dak daarmee 
geconstrueerd was voordat de pijlers er stonden" (Colijn: 
Staatkundige hervorming in N . I . ; in: "Schild en Pijl" 6, 
1918: krachtige ontwikkeling van lagere autonome organen 
moet leiden tot federalistische s t a a t ) , was als rationali
satie het zich verzetten tegen de locale autonomie begrij
pelijk. (Het is overigens interessant dat latere nationalis
ten wel ten onrechte stelden dat de volksraad door hen 
werd afgedwongen. - Dahm: Hist, of Ind. p. 4 5 ) . 

Voor de discussie Burger - Koentjaraningrat: zie Burgers 
artikel in Wij Gedenken ..., passim. Ook zijn "Structuur
veranderingen ...". Burger spreekt consequent van "ont-
feudali sering", vgl. Koentjaraningrat op. cit. p. 175 п. 11. 

Ik noem slechts Kloos: Culturele Antropologie, p. 136. Vgl. 
Bitterli : op. cit. p. 309. 

Zie hiervoor o.a. een artikel van J. Boissevain in Inter
mediair, XI: 21-23 mei' 1975, p. 1 e.V., waarin hij het ont
staan van de culturele antropologie terugvoert op de eerste 
contacten van de Europeanen met nieuwe werelden. (Vgl. Caro 
Baroja - zie noot 92 -: "Etnografo fue Herodoto, el padre 
de la Historia; etnógrafo fue Estrabön, el padre de la 
Geografía humana ...") (p. 1 4 ) . Boissevain noemt de periode 
1850-1950 "het hoogtepunt van het kolonialisme, ... ook het 
tijdperk waarin de geboorte, de kinderjaren en het volwassen 
worden van de culturele antropologie als wetenschap plaats 
vonden" ( p . l ) . (Die periode van volwassenwording valt (toe
vallig ?) samen met ons eigen tijdvak. Door de wetenschappe
lijke periode een beginpunt te geven wordt het moeilijk 
voor-wetenschappelijke publicaties te waarderen. Vgl. Nieu-
wenhuys tav. Valentijn: Oost-Indi sehe Spiegel p. 51. 

Interessant is de zienswijze van J. Caro Baroja (Etnografía 
Historica de Navarra, II, 1: p. 1 2 ) , die in een oriëntatie 
op zijn grote werk stelt: "Pero tampoco seguire a los que, 
haciendo un ademán de desprecio, quitan importancia a la 
Etnografía, para dedicar su atención a estudios sociológicos 
o antropológicos, en los que la profundidad pretende ser 
mayor que la extensión, aunque sobre esto hay mucho que decir 
En verder (p. 1 3 ) : "Creo, en suma, que así como los antro
pólogos sociales se han fijado mucho en las instituciones 
familiares, en los sistemas de parentesco y en la red de 
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93. 

94, 

95. 

96, 

97, 

98, 

99, 

100, 

101, 

intereses que produce la vida, que llamaríamos privada, 
para fijar sus métodos y doctrina, los etnógrafos debemos 
prestar mucha más atención de la que se presta a los cuadros 
de instituciones civiles públicas: al sistema o sistemas 
de gobi erno en una palabra" (zie т.п. ook p. 16). 

Zie o.a. Fischer in de Indische Gids L U I , 1931, p. 1057-
1068. Nooteboom: Volkenkunde en koloniale praktijk, ma
nuscript (stencil) p. 16. 

Schrieke, rede 1936. 
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J.G. Larive: De Indologische studenten van 1843 tot 1902 
in: De vorming van den Bestuursambtenaar ..., Indologen 
Vereeniging Leiden, 1937, p. 23. 

in: S. van Deventer, op. cit. p. 51. Voor de politieke 
motieven van Baud: zie Lion in TNI, 1855, i, p. 71 e.V.. 
Als criticus van het onderzoeksvermogen der bestuursambte
naren wil ik noemen: Van Alphen in De Gids, 1867, I, p. 
492/3 en Piepers: Macht tegen Recht, o.a. p. 224/5 en 317, 
maar т.п. p. 92. Bij Piepers' aanval op het B.B., waarin 
nauwelijks een aspect onbesproken blijft, kan worden genoemd 
een bespreking van Van der Lith (De Gids 1885, III, p. 
108-117). 

Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië III, p. 618/9. 

p. 52. Al vroeg in de negentiende eeuw zijn er opdrachten 
aan bestuursambtenaren gegeven om zorg te besteden aan de 
in hun ressort aangetroffen oudheden (eerste in het Bijblad 
gepubliceerde besluit dienaangaande is van 24 juli 1823: 
B. 248. Hierop volgen herinneringen: B. 248). In B. 1191 
(besluit 24 mei 1862) vindt men een last aan de hoofden 
van gewestelijk bestuur tot het aanleggen van etnografische 
verzamelingen. In feite betreft dit besluit vnl. archeo
logische objecten. (Voorts: B1561, 2915, 5867, S1913 (407) 
m.b.t. de door Fischer genoemde Oudheidkundige Dienst). 
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В. 1523 bevat een circulaire aan de hoofden van het gewes
telijk bestuur (h.g.b.) (8 febr. 1864) over het aanleggen 
van etnografische verzamelingen en het eventueel opkopen 
van objecten. Hoe daarbij wel te werk werd gegaan bericht 
ons de genoemde (vijand van het B.B.) Piepers: p. 160. In 
1920 werd besloten tot een instelling ter bevordering van 
de kennis der Inheemse talen en van de land- en volkenkunde 
in N.-I. (S.1920-638). Bij B.3578 (7 april 1880) werd goed
gevonden de h.g.b. aan te schrijven om van alle aan hen 
ingediende rapporten extracten m.b.t. etnologische gegevens 
te maken en deze te zenden aan het Bataviaasch Genootschap 
ter publicatie in haar tijdschrift, met inachtneming van 
B.1217 over wat bij publicatie van plaatselijke informatie 
al dan niet toegestaan is. 

102. Indische Gids 1931, p. 1057 e.V.. 

103. J. Pijnappel: De Koninklijke Academie te Delft als inrig-
ting tot opleiding van Indische ambtenaren, 1859, p. 11. 
Vgl. verder J.C. van Eerde: koloniale volkenkunde, 1916 
(3e druk) en Schrieke: rede 1936. 

104. Fischer: De Indische Gids 1931, p. 1061/2 en zijn Inlei
ding tot de volkenkunde van Ned. Ind. p. 51. 

105. Op. cit. p. 113. Zie ook p. 102. Ook: Sonius: Over Mr. 
Cornells van Vollenhoven .... 1976, in contrast met Koent-
jaraningrat. 

106. Zie b.v. zijn opmerking over Schröder: op. cit. p. 52, in
gegeven door zijn specifieke, "moderne" visie op antropolo
gie als studie van sociale interrelaties (invloed van F. 
Kluckhohn en F.L. Strodtbeck ? ) . 

107. Vgl. het betoog van Sonius: op. cit. 

108. Zie o.a. R. Keesing: New Perspectives ... p. 382; Harris: 
The Rise of Anthropologjcal Theory p. 261 en vergelijk 
hiermee H. Codere: "Introduction" in Boas/Codere: Kwakiutl 
Ethnography. 

109. In: Sociologische Gids XIX, 1972, p. 320-328. 

110. Idem p. 327. 

111. Vgl. Wertheim: "What strikes us is that Snouck Hurgronje, 
during his lifetime, was hardly attacked by progressive 
Dutchmen who could have reproached him that, through his 
recommendations, he had helped suppress the Achenese" 
(p. 321 van genoemd artikel, mijn onderstreping). Hoewel 
Wertheim stelt Snouck Hurgronje formeel niets te kunnen 
verwijten (p. 3 2 3 ) , meent hij op andere gronden dat wel 
te kunnen doen. Snouck Hurgronjes aanbevelingen en het 
karakter van zijn contacten met de Atjehers kunnen echter 
niet losgezien worden van dat formele kader waarin hij werk
te en dat op p. 323 wordt aangegeven. Ik ben het met het 
ethische pleidooi dat Wertheim wil houden wel eens en heb 
hoge achting voor de wijze waarop Wertheim opkomt voor de 
onderdrukten. De wijze waarop in dit artikel Snouck Hur
gronje ten voorbeeld voor hedendaagse sociale wetenschap
pers wordt gesteld vind ik echter niet zo gelukkig. Snouck's 
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handelwijze moet m.i. anders worden gewaardeerd dan die 
van moderne antropologen, die ondanks ethische discussies 
zich ten dienste van oorlogvoering stellen. De karakter
schildering die op p. 320 van Snouck wordt gegeven vind ik 
in de lijn van dit artikel niet zo nodig: ze kan de lezer 
die onvoldoende met hem bekend is meer tegen hem innemen 
dan in deze delicate problematiek gewenst is. 

112. Zie ook Koentjaraningrat op. cit. p. 18 en 51, waar deze wel 
wat te optimistisch is over de voordelen van overplaatsing 
en de vrije tijd voor onderzoek. Wertheim: op. cit. p. 320. 

113. p. 867nl. In het begin van zijn artikel lijkt Wertheim de 
onderscheiding etnoloog - bestuursambtenaar juist te on
derstrepen; in het verdere relaas wordt daarmee echter te 
weinig rekening gehouden. Voor de hedendaagse betekenis 
van de term "Indologie" in Nederland: zie J. Gonda: "Indology 
in the Netherlands" , 1964. 

114. In Kroeber ( e d . ) : Anthropology Today, 1953, p. 4 7 6 ) . 

115. Etnografía Historica de Navarra III, 1972, p. 199. 

116. Op. cit. p. 1, vgl. p. 7. 

117. Zie de bespreking van Van den Bosch in het derde gedeelte 
van dit boek, waar ik mijn kritiek op Van Vollenhoven aan
geef. 

118. Veth in het door hem uitgegeven werk van De Stuers: De 
vestiging en uitbreiding . . . I , p. xxxv. Vgl. Snouck Hurgron-
je: De Atjèhers II, die het belang van volksverhalen als 
onderzoeksobject aangeeft. Voor een vroegere bron, waarin 
erkenning van dat belang blijkt: M.A. Denis: Chroniques 
et traditions Provençales, Toulon 1831. Cf. b.v. p. ν en 
p. xi . 

119. Kleinmuntz: Personality Measurement p. 33. 

120. B.v. S. Müller: Reizen en Onderzoekingen . . . I , 1857 (nieuwe 
ui tg . ) p. 46/7 . 

121. Ontdekking p. 96. 

122. De studie der Adat in: Wet en Adat III, 1898, p. 109. 

123. D.W. Theobald: An introduction on the philosophy of science, 
p. 16. 

124. Zie boven: noot 108. 

125. Zulk een wanhoop bekruipt de lezer van Den Hollander's 
artikel in: Jongmans/Gutkind (eds): Anthropologists in the 
field wel eni gzi ns . 

126. Vgl. Den Hollander in: Jongmans/Gutkind (eds), op. cit. 
p. 31. 

127. J. Noorduyn: Concerning the reliability of Tomé Pires' 
data on Java, in: B.K.I, deel 132, 1976, p. 476 e.V.. 

128. ARA: Coll. Van den Bosch 570. 

129. z.j., p. 15. 

130. 1962, Ned. editie 1968, p. 134/5. 
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131. Wilken: Rede, 1885, in: Verspr. Geschriften II, 1912, p. 
89/90. 

132. De Indonesiër p. 49. 

133. Miskenningen p. 29. 

134. Ontdekking p. 62. 

135. Anthr. in Indonesia p. 7. 

136. Van Vollenhoven: Het Adatrecht van N.-I. I, 1906, p. 87 
e.V. en Adatrechtbundel I, 1910, p. 16 e.V.. 

137. Interessant in deze is: Le Roux: De Bergpapoeals van Nieuw-
Guinea en hun woongebeied, I, 1948, p. xix en xxi: "Alle 
wetenschappelijke arbeid is op dergelijke expedities ge
doemd tot stukwerk". Le Roux deelt mee dat hij ergens in 
staat was een kleine woordenlijst samen te stellen, wat aan 
militaire explorateurs niet was gelukt. Over zijn onder
zoek ("verhoor" noemt hij het) schrijft hij: "Wel was de 
angst tijdens het verhoor zo groot dat het zweet de stak-
kerds tappelings over het lichaam liep", (idem, p. 9 0 / 1 ) . 

138. P.J. Veth (uitg.): Midden Sumatra I, i, p. 171 en Verkerk 
Pistorius: Studien over de Inlandsche huishouding in de 
Padangsche Bovenlanden p. 239/40. 

139. Zie b.v. Skeat & Blagden: The Pagan Races of the Malay 
Peninsula 1906 vol. I, p. xxv ad. punt С en met name hun 
opmerking over Vaughan-Stevens. 

140. Belief, Language and Experience. 

141. Op. cit. p. 22. 

142. Zowel het hanteren van deze technieken in andere culturen 
als het analyseren van de resultaten blijkt sterk afhanke
lijk van persoonlijke impressies. Daarom leverde de "blinde 
analyse" die Du Bois toepaste (The people of Alor) als 
techniek ter vergroting van de geldigheid der interpreta
tie van de tests, grote problemen op. 

143. G. Lindzey: Projective techniques and Cross-cultural research, 
1963. 

144. Van Baal: uitgave В.I.S., Leiden, 1977. 

145. Theoretici hebben de neiging een oordeel te vellen dat de
finitief heet te zijn, omdat theorievorming door hen vaak 
niet wordt gezien als een voortdurend proces, maar als een 
handeling die het "ruwe" materiaal op de plaats van bestem
ming brengt (Vgl. S.F. Nadel: The foundations of social 
anthropology, 1958, p. 2 6 ) . 

146. Zie G.Th. Stibbe in: К.T. 1921: 13-14. 
Bertsch (In: "Daar werd wat groots verricht ...", p. 4 5 8 ) , 
spreekt van een "stormloop op het B.B. bolwerk", die ver
schillende gronden had. De onzekerheid zette aan tot vele 
discussies in het B.B., culminerend in een congres in 1922 
over de toekomst van het Binnenlands Bestuur (zie congres-

.boek). 

147. K.T. 1917, VI, p. 159. 
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148. Voor een overzicht van de belangrijkste hervormingen en 
het rangenstelsel: zie appendix. 

149. Interessant is een uitspraak van G.G. De Jonge, die meende 
dat de Nederlanders al 300 jaar in de archipel waren en er 
nog wel 300 jaar zouden blijven: cf. Resink: Ind. History 
between the Myths p. 297. 

150. Op. cit. p. 159 en 169 (mijn onderstreping); ook 173, 175 
en 176/7. Zie ook Suermondt in К.T. 1922 p. 79: ontvoog
ding gezien als vooral een probleem in de relatie met het 
publiek: de Europeanen zullen hun zaken niet licht door 
Inlandse ambtenaren laten afhandelen. Kritiek op Ritsema 
van Eek: K.T. 1923, p. 338 en K.T. 1924 p. 327. 

151. Op. cit. p. 165. 

152. "Het leven van den bestuursambtenaar in het binnenland", 
1913, p. 5 (mijn onderstreping). 

153. Schrieke meent dat er eerst onder Daendels een eenheid, een 
"mechanical state", ontstaat: "Ind. Soc. Studies" I p. 189. 
Zie ook De Louter: "Handboek ..." p. 60. 

154. Ter illustratie: op zijn inspectiereizen door Java's resi
denties moest de hoge ambtenaar H.J. van de Graaff (1816-
1826) diverse werkzaamheden opknappen die de taak waren van 
residenten. Dezen waren echter niet in staat ze tot een 
goed einde te brengen. 
Cf. P.H. van der Kemp "Brieven van en aan Mr. H.J. van de 
Graaff", passim. 

155. "De ontdekking van het Adatrecht", p. 35. Later zal de kwa
liteit van het vroeg-negentiende eeuwse personeel nog ter 
sprake komen. 

156. Nog in Indonesië aanwezige archieven konden in het geheel 
niet geraadpleegd worden voor deze studie. Voor een over
zicht: zie M.G.A.A. de Graaff: "Verslag van een bezoek 
aan het staatsarchief van Indonesië..." A.R.A. 1974. 

157. Misschien zijn de "nachtelijke toernëes" van Multatuli een 
illustratie: cf. Nieuwenhuijs: "Multatuli en de mythe van 
Lebak": Douwes Dekker zou in Lebak nooit op toernée zijn 
geweest "maar Dekker bleef in zijn woning en raadpleegde 
als een goed secretaris de rapporten, de nota's en brieven 
die in zijn archief te vinden waren" (H.P. 13-29-3, 1975, 
p. 3 5 / 6 ) . Het is typisch dat Multatuli niet besefte dat 
een assistent resident maar moeilijk ongemerkt er 's nachts 
op uit kon trekken. Het doet me wat denken aan de illusie 
van Nahuijs, dat een resident zich min of meer incognito 
in de desa kon begeven ("Beschouwingen ..." p. 2 8 / 9 ) . 

158. G. Valette: "Baren en Oudgasten ..." p. 45. 

159. A. Exodus: "Het land van bij-ons-buiten" p. 33/4. Voor een 
visie van de andere kant: H.J.E. Tendeloo ( "Europeesche 
best. ambt. ...", p. 7 ) : hij meent dat het nodig is dat men 
aan de bureau-ambtenaren zodanige eisen stelt, dat zij 
nooit in het B.B. geplaatst kunnen worden, want zegt h i j , 
vooral vroeger (vóör 1900) werd deze laatste diensttak 
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doorgaans beschouwd als "het natuurlijk receptaculum der 
voor de bureaux ongeschikt bevonden elementen". 

160. In: "Wij Gedenken ..." p. 38. 

161. In de negentiende eeuw vertoont zich vermoedelijk een cor
relatie tussen humanitaire taakopvatting (die grote "be
wegingsvrijheid" voor de bestuurder eiste) en identiteits-
crises in het binnenlands bestuur: de functie vervaagt 
en dat biedt "specialisten" de gelegenheid om taken over 
te nemen. Of dit vermoeden (opgekomen na kennisname van 
de ontwikkelingen tussen 1870 en 1900) juist is, moet 
detai1 onderzoek - en vergelijking met eerdere perioden -
aantonen. 

162. Ik wil hier slechts noemen: G.L. Gonggrijp: "Brieven van 
Opheffer" en A. Pruijs van der Hoeven: "Veertig jaren 
indische dienst". Zie ook K.T. 1918 p. 1096 en K.T. 1920: 
272 Angst voor de "bureaux". 

163. "De Eerste Etappe" p. 44. 

164. Zie K.W. van Gorkom: "Gids voor de controleurs ..." 2e 
dr. 1896 p. III ev.. Een proef-instructie van 1855 werd in 
1878 ingetrokken. Het is interessant de inhoud van de in 
de loop der tijden verschenen instructies voor de diverse 
bestuursambtenaren, te vergelijken. Vroegere instructies 
voor de Controleurs (eerst "Opzieners der Landelijke In
komsten" met provisionele instructie van 1818, na 1827 
Controleurs der Landelijke Inkomsten - vgl. P.H. v.d. Kemp 
"Brieven", p. 115 waar hij F. de Graaff, overleden in 1826, 
met de controleur aanduidt - en per 1837 Controleurs bij 
de Landelijke Inkomsten en Cultures, in 1872 Controleurs 
bij het Binnenlandsch Bestuur) laten interessante verschui
vingen zien. Overigens ga ik hier stilzwijgend voorbij aan 
de verschillen in taakstelling tussen Java-controleur en 
de controleur op de "Buitenbezittingen". 

165. Bronislaw Malinowski: "Argonauts of the Western Pacific" 
p. 6/7. 

166. Walbeehm: op. cit. p. 11. 

167. Idem p. 9 e.v. Westenenk: "Waar mensch en tijger buren zijn" 
p. 99 e.V.. Ten aanzien van de positie der bestuursambte
naar t.o.ν. de Europeanen kon ook sprake zijn van eenzaam
heid: zie Nooteboom in "Wij Gedenken ..." p. 111. 

168. "In de Grenslanden der beschaving", p. 219 e.v. onder de 
titel: "Gesneuveld". 

169. Niet altijd is men daar enthousiast over: cf. Doeff: op. 
cit. p. 132. Daarentegen wel: b.v. Te Wechel (Amiroê, p. 
31) die de reizen ook gebruikte voor etnografisch onder
zoek (Cf. Internationales Archiv für Ethnographie XXII, 
1913) . 

170. Eckart (H.E. Steinmetz): "Indische brieven ..." p. 1. Wat 
betreft de houding tegenover identificatie met de Indo
nesiërs is het interessant te wijzen op H.A. Sutherland: 
"Pangreh Pradja" p. 151 n60. 
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171. Zie b.v. Η. ν. Alphen: "Onze kennis van Indie ..." De Gids 
1867 I p. 492 e.V., waar hij de ambtenaren ervan beschul
digt dat zij de illusie koesteren dat wat zij via regenten 
en hoofden over de bevolking te weten komen, een juiste 
kennis oplevert. Er bestaat een goede reden voor het feit 
dat de meeste ambtenaren er aldus over denken, meent Van 
Alphen: de meeste ambtenaren komen zelden met de geringe 
Javaan in aanraking, althans onvoldoende of zodanig, dat 
zij diens toestand niet voldoende kunnen leren kennen. Van 
Alphen schrijft dit toe aan de officiële status van de be
stuursambtenaar, die, al wilde hij vertrouwelijk worden, 
het vertrouwen van de Javaan niet kán winnen. De Javanen 
zien in de bestuursambtenaar een vertegenwoordiger van het 

- onbetrouwbare - gouvernement. Ter illustratie verhaalt 
Van Alphen van een controleur die meer dan 10 jaar in over
heidsdienst was geweest maar die eerst daarna via een ad
ministrateur van een suikeronderneming de bevolking leerde 
kennen. Tegen particulieren zijn de hoofden volgens Van 
Alphen mededeelzamer. De onbetrouwbaarheid van de informatie 
die ze aan bestuursambtenaren verstrekken schrijft Van 
Alphen ook toe aan de neiging van de hoofden op vragen te 
antwoorden "in den geest, waarin zij bemerken dat het ant
woord gewenscht wordt". Van Alphen vergelijkt ook de door 
het bestuur vergaarde informatie met die van zendelingen 
(495 η 1 ) . Overigens vertrouwt Van Alphen ook niet onvoor
waardelijk op de door particulieren verworven kennis (De 
Gids 1867 II p, 311). Bij een belangeloze staatkunde ver
wacht hij meer van de officiële kennis dan van die der 
particulieren "omdat daarop het gevaar van die Indische 
atmosfeer altijd meer of min zal blijven drukken" (p. 312). 
Hij baseert deze veronderstelling op zijn theorie over de 
wijze waarop de Inlander beleidsombuigingen zal waarnemen 
en erop zal reageren (hij zal "zijn achterhoudendheid af
leggen"). 

172. Natuurlijk kan men deze kwaliteiten niet dan zeer voor
zichtig als indicatoren gebruiken, omdat ze door tal van 
andere factoren dan nauw contact worden bepaald, zoals 
het theoretisch apparaat waarover men beschikt, bepaalde 
modes, waarnemingsvermogen en belangstelling. 

173. Zie b.v. p. 49/50. 

174. De Wilde: De Preangerregentschappen op Java gelegen, 1830 
p. 140 e.V.. Over de Wilde: De Haan: Priangan I, p. 284 
e.v. (Personal ia ) . 

175. Deze formulering van De Klein ("Het Preangerstelsel ..." 
p. 6) duidt de instelling t.a.v. het contact goed aan. 

176. E. Francis: "Herinneringen ..." III p. 443-445. 

177. Idem p. 238/9. Ook deel I p. 6: "Een ambtenaar in Indie, 
vooral op de buitenposten, is een persoon, van wiens ver
antwoordelijkheid, wegens de vele bekwaamheden en kennis 
die bij hem verondersteld worden, men zich in Nederland 
moeijelijk een denkbeeld kan maken". Een opsomming van de 
eisen die aan een Indische ambtenaar gesteld worden besluit 
Francis aldus: "... terwijl eindelijk, en dit is eene 
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hoofdzaak, de kennis van het land en volk, dat hij bestuurt, 
hem geheel eigen moet zijn. Om tot dit laatste te geraken, 
geeft zijne betrekking hem ruimschoots gelegenheid. Dage
lijks schier komt hij in aanraking met Inlanders, en kan 
dus min of meer spoedig op de hoogte van hun karakter, 
hunne zeden, gewoonten, neigingen, enz. komen". "Er behoort 
eene groóte mate van geduld toe om met den Inlander om te 
gaan. Hij is zacht van karakter en laat zich leiden, mits 
men bedaard tot hem spreke, zich naar zijne denkbeelden 
plooije, en van hem, natuurkind, geene denkbeelden van Wes-
tersche beschaving vordere. Naar zijne 1angwijligheid moet 
men zich schikken, en niet dadelijk aan verraad denken, 
wanneer onderhandelingen zich rekken ..." Dit beeld van de 
bekwaamheden der bestuursambtenaar moet men zien in het 
licht van spanningen tussen bestuurders en militairen. Tegen 
de laatsten zet Francis zich af: de bekwaamheden om met de 
Inlander om te gaan ontbreken de militair doorgaans (p. 6 
e . V . ) . 

178. Idem p. 239. 

179. Fasseur: "Kultuurstelsel en Koloniale baten" p. 9. En p. 33: 
"Hoe onzichtbaarder het Nederlandse bestuur bleef, hoe ster
ker het stond ...". Fasseur verbindt deze bel eids-visi e met 
de onderbezetting van het Nederlandse bestuursapparaat. 
Dat dit beleid op onverwachte problemen stuitte blijkt uit 
wat hiervoor aan Francis werd ontleend. Was de "policy" 
gericht op vermijden van contact dan bleek in de "practice" 
contact onvermijdelijk (de termen zijn ontleend aan Furni-
vall, wiens distinctie "pol icy"/"practice" vaak verhelde
rend kan w e r k e n ) . Een overeenkomstige situatie kan worden 
vermoed t.a.v. de Compagniesperiode: was het beleid gericht 
op ni et-inmenging, de praktijk dreef vaak tot bemoeienis 
met Inlandse aangelegenheden. Dezelfde spanning is later, 
gedurende de onthoudingspolitiek merkbaar: het beleid wordt 
doorkruist door wat zich op het niveau van persoonlijke 
omgang afspeelt. 

180. Lady Raffles: "Memoir of the life and public services ..." 
p. 311. 

181. F. de Haan: "Personalia ..." B.K.I, dl.92 Af1. IV 1935 p. 
552. Vgl. ook De Haan: Oud Batavia I p. 396 par. 739. 

182. Herinneringen I. p. 75 ev.. Voor een latere tijd is illu
stratief bv. Croockewit (De Gids 1866, IV: 3 3 1 ) : "Op geen 
mijner togten over Sumatra ontmoette ik zoo vele landgenoo-
ten als op mijne reis van Fort van der Capellen naar Pa-
dangpandjang. Ik ontmoette drie Europeanen op eenen afstand 
van zeven uren gaans. 

183. "De functie van de bestuursdienst", p. 10. 

184. "Van Buitenlandse Vertegenwoordiging naar Binnenlandse Be
stuursdienst" in "Bestuurswetenschappen" januari 1962 nr. 1, 
p. 19. 

185. Zie b.v. Van der Chijs, "Ned. Indisch Plakaatboek" X, p. 
773. De ontwikkeling van de residentsfunctie onder de Com
pagnie: zie Filet: "De verhouding der vorsten op Java tot 
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Zie b.v. Vandenbosch: "The Dutch East Indies", p. 143. 
Vgl. Piepers p. 134. Voor variaties op het thema "corps", 
van "keur-corps" tot "zeurkorps": zie Burger in "Wij Ge
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Vgl. de in 1907 versehenen aflevering 
et Adatrecht van N.I." (p. 66), waari 
veel somberder is. 

Wertheim in D. Sills (ed.) I.E.S.S. p. 429, 
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pagniesperiode ook eigen zal zijn, is het onvoldoende in
zicht in de representativiteit. Vgl. Paul van 't Veer die 
in zijn genoemde biografie van Daendels, Engelhard "met 
zijn kennis van'zeden en gebruiken' toch een uitzondering" 
in het bestuur noemt (p. 1 3 7 ) . 

209. Colenbrander "Kol. Gesch." II p. 251. 

210. Zie b.v. Sutherland "Pangreh Pradja ..." p. 1-2, p. 37. 

211. Het is interessant dat een illusie van veel Nederlanders 
uit het koloniale verleden, nog schijnt te kunnen bestaan. 
Daarvan getuigt het uitgangspunt van Walker en Tinker in 
hun recente artikel (Pacific Aff. Vol. 48, no. 1, 1975 
p. 6 0 ) : "The Pamong praja ... is a purely indigenous 
institution; the Dutch did very little to alter its 
composition and behaviour ...". 

212. De Jonge: "Opkomst ..." X p. 313. De oude verhalen over 
wandaden, door Inheemse vorsten bedreven, duiken in de negen
tiende eeuw herhaaldelijk op. Van Sandick noemde in 1892 
de vroegere sultans van Bantam: "Monsters van wreedheid 
en lafhartige wel 1 us tel ingen". Hij illustreert dat op een 
wijze met meer zorg voor detail dan voor zijn betoog nodig 
was: "Er zijn er geweest, die er behagen in schepten jonge, 
naakte maagden te laten vechten met tijgers. Duizenden en 
nog eens duizenden hunner onderdanen werden op de verfijnd-
gruwzaamste wijze omgebracht, wegens een gril" (Leed en 
Lief uit Bantam p. 8 ) . Dat de oude geest er nog inzit en 
slechts door het Nederlandse bestuur wordt ingetoomd, moet 
blijken uit Van Sandick's kwalificatie der regenten: zij 
zijn knevelaars, "inlandsche geurmakers", "lekkerpiepers" 
(p. 1 8 ) . Op het eind van zijn boek gaat van Sandick (de 
lezer mocht het eens vergeten zijn '.) nog even in op de 
geschiedenis ten tijde van de Bantamse vorsten. Na het op 
p. 8 betoogde nog eens dunnetjes over te doen, komt met 
verwijzing naar de gezaghebbende Veth de conclusie dat de 
O.I.C. in haar slechtste tijden een zegen voor de Javaan 
geweest moet zijn. Verbazing: "De graven van deze monsters 
in menschengedaante worden nog in onzen tijd op Java als 
heilige graven vereerd" (p. 2 1 3 ) . 

Een wanneer de lezer het boek dichtslaat (omdat het uit is) 
is dat juist bij een passage, waar de auteur vroeger de 
handen vertwijfeld ineengeslagen moet hebben: "Maar wat 
zal men doen, als de menschen liever door hun eigen hoof
den gekneveld worden, dan dat zij bemoeienis dulden van 
Hollandsche ambtenaren in hunne desa ?" (p. 2 2 3 ) . Voor een 
indruk, gegeven door een Indonesiër; R. Soetan Casajangan: 
"Indische toestanden gezien door een Inlander", 1913, p. 
37/8. Zie ook K.T. 1919 p. 587: daar wordt ingegaan tegen 
de "fiere stelling" (die dus blijkbaar nog opgeld deed, 
anders waren die woorden overbodig) dat "het siechste Euro
pees bestuur nog beter is dan het beste vorstengezag", een 
visie die van Indonesisch standpunt uit, als geheel onjuist 
wordt erkend. 

213. Op tal van plaatsen in de koloniale literatuur klinkt de 
verbazing over dit verschijnsel. Welke vorm theorieën 
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konden aannemen illustreert het volgende citaat (188 9 ) : 
"Blinde gehoorzaamheid en onbepaalde onderwerping aan den 
meerdere, hadden door eeuwenlange gewoonte, diep wortel 
geschoten in de harten des volks. Geen wonder dat bij die 
schier breidellooze macht eenerzijds en die bijna grenzen-
looze lijdzaamheid anderzijds, het Javaansche Vorstenbe-
stuur niet was een krachtig, weldadig despotisme, maar 
een beginsel1ooze , grillige, vaak ondragelijke tirannie" 
(Kleyn: "Het Gewestelijk Bestuur op Java" (p. 2 2 6 / 7 ) . Hoe 
weinig zicht men had op de gevoelens van de bevolking moge 
blijken uit het volgende: Van Vollenhoven noemt de door 
het Gouvernement bedreven agrarische willekeur (die werd 
vergeleken met die der Vorsten - "even erg bijna als de 
o n z e " ) : "Zelfs gaat men voor Madioen zoover van te be
richten, dat al deze vernieling van rechten op wat voor den 
Javaan zijn kostbaarste bezitting is 'nog als eene weldaad 
bij de bevolking werd herdacht' ("De Indonesiër en zijn 
grond" p' 1 6 ) . Onvoldoende pol itiek-antropologisch inzicht 
in de koloniale tijd, maar ook daarna, heeft de beeld
vorming versterkt en verklaringen bemoeilijkt (Burger 
stelt b.v. in zijn recente handboek slechts: "De volkomen 
trouw van de Javaan aan zijn vorst was een zakelijke eis". 
- Soc. Econ. Gesch. van Indonesia I p. 6 6 ) . Ook theorieën 
die stellen dat de Inheemse groten slechte gereedschappen 
waren in handen van het Gouvernement, geven blijk van on
voldoende inzicht in de Inheemse politiek (conceptuele 
kritiek: Van Leur: "Ind. Trade" p. 276. Kritiek op "mario
netten-idee": Burger in "Wij Gedenken..." p. 92. Een begrip 
als Worsley's "administrative society" laat te weinig 
ruimte voor de "politics" die in de koloniale samenleving 
bestond: meer misschien nog geldt dat t.a.v. de zgn. "In
heemse" s a m e n l e v i n g ) . Ter illustratie van een "theorie", 
zoals die door een bestuursambtenaar - op wat badinerende 
toon - werd gepresenteerd, verwijs ik naar de reeds ge
noemde Abraham Exodus, "Het Land van bij-ons-buiten" p. 
46 ev.: een "fantasietje" (p. 5 1 ) , waarin hij o.a. een 
beeld van de "werkelijke heerscher" schetst (p. 4 9 ) . Het 
lijkt mij van belang de "jolige" schrijftrant van auteurs 
als Exodus, Wielenga e.v.a. t.a.v. Indonesische groten, 
te analyseren. 

214. Sutherland, op. cit. p. 423. Ook: Boeka in I.G. 1904 ( I ) . 

215. Zie zijn "De weg voor Indie, 1945. 

216. Snouck Hurgronje in Adriaanse/Gobée (uitg.) Ambtelijke 
Adviezen: I, 44. Zie ook De Haan: Priangan IV p. 724 ev.. 

Hoofdstuk III. 

1. Burger begint zijn bijdrage in het Gedenkboek dat werd uit
gegeven ter afscheid van het bestuurscorps, waarvan het 
verleden zo nauw vervlochten is met de algemene geschiedenis 
van Nederlands-Ind'i ë, met de volgende woorden: "De oor
sprong van het Europese Binnenlandse Bestuur op Java en 
Madoera ligt weliswaar niet geheel in het duister, maar 
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geheel duidelijk is zij toch ook niet". (Wij Gedenken ... 
p. 77). Andere auteurs, zoals Meyer Ranneft in zijn "Na
schrift" (p. 17) hebben geen moeite met het bepalen van de 
aanvangsdatum van het binnenlands bestuur. 

Het was mij uiteraard niet mogelijk om in het kader van deze 
studie ten aanzien van de Compagniesperiode, meer te doen 
dan het bewandelen van enkele uitgesleten paden. Ik heb geen 
enkel archiefstuk van vóór 1800 geraadpleegd. Wat het nog 
bestaande archiefmateriaal betreft kan ik wijzen op De Klein 
(Preangerstelsel p. 2 9 ) , die stelt dat door het verloren gaan 
van een groot deel van het archief van de Gecommitteerde tot 
en over de Zaken der Inlander ons slechts weinig bekend is 
over lagere Compagniesdienaren als opzieners en postcomman-
danten. 
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Voor een late liberale geschiedenis kan worden verwezen naar 
Colenbrander (1925) die de Compagniesdienaren typeert als 
een "mammoni s tische bende van dief en diefjesmaat" (Koloni
ale Gesch. II p. 221). Coolhaas (B.K.I. 107: 1951:, p. 153) 
noemt hem "typisch de vroeg-twintigste eeuwse ethische 
1 inks-1iberaal" die aan de 18e eeuw weinig aandacht schenkt. 

7. Van Leur op. cit. p. 288. Over inadekwate concepten: p. 276. 

8. Zie b.v. Furnivall: "Netherlands India" p. 37, over de op
zieners: "... they were the germ from which one of the 
distinctive and characteristic features of Dutch rule in 
the tropics has developed". Zie ook zijn "Colonial Policy.." 
p. 219. De Kat Angelino stelt: " Het hededaagsche bestuurs-
stelsel is ... ten eenenmale onbegrijpelijk, tenzij men eeni-
germate vertrouwd is met de eigenaardige ontwikkeling, welke 
het Compagniesregiem op dit stuk deels heeft verwezenlijkt, 
deels heeft voorbereid" ("Staatkundig beleid ..." II p. 13. 
Ook p. 22 en 23). De "compagniesgeest" heeft nog lange tijd 
in het B.B. nagewerkt (Sutherland p. 64 op. cit.), althans 
dat meenden latere bestuursambtenaren en kritici van het 
B.B.. De herkenning van B.B. eigenschappen in bepaalde Com
pagniesdienaren is soms wel erg voorzichtig geformuleerd (zie 
b.v. Coolhaas in "Wij Gedenken ..." p. 37. 

9. Zie o.a. Burger in "Wij Gedenken ..." p. 82 ev. over de in
houd van het beroepsideaal van het B.B., dat werd bepaald 
door twee culturen: de aristocratische Javaanse en de demo
cratische Nederlandse cultuur. Daarnaast tekent Burger de 
taak van het B.B. bij de cultuuroverdracht: de overdracht 
van moderne staatkunde en bestuurskunst (p. 84). 

10. Niet alleen de Compagnie streefde naar een toenemende be
heersing van de contactsituatie: ook de Inheemse vertegen
woordigers kregen steeds meer ervaringen met de Nederlan
ders en gingen daarvan gebruik maken. Dit had gevolgen 
voor het Europese beleid; maar het zou te ver voeren er 
nader op in te gaan; ik wil het verschijnsel slechts noemen. 
Vgl. Vlekke: Nusantara p. 224. Wat het organiseren van de 
contactsituatie betreft blijken vroegere bronnenpublicaties 
soms inadekwaat: zie b.v. M.L. van Deventer "Het Ned. Gezag 
..." p. 97: in de weergave van een mededeling waarin Van 
IJsseldijk bericht van zijn bezoek aan het hof van Soera-
karta, laat Van Deventer de passage over het ontvangst-
ceremonieel eenvoudig weg. 

11. Van Weideren Rengers: "The failure ..." p. 8. Vgl. Furni
vall "Col. Policy..." p. 218, Veth: "Java ..." II p. 229 
ev.; Kleijn: "Gew. Best. p. 186. Kaarten die de invloeds
uitbreiding tonen: Burger "Soc. Econ. Gesch." I p. 160; 
Hall: "A History of S.E. Asia" p. 327. 

12. Van Vollenhoven: "Staatsrecht Overzee" p. 1. Om te tonen 
wat "Indirect Rule" impliceert, citeerde J. Bastin (The 
Native Policies ..." p. XIV). Lucy Mair: ware " Indirect 
Rule" bestaat "in an understanding of the structure of 
native society and the interrelation of its parts ...". 
"The essence of the theory is that it does not seek to 
impose western values upon a primitive society", aldus Bastin. 
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Vgl. de wat optimistische formulering van Van Vollenhoven: 
"De compagnie kent het inheemsch bestel gebrekkig, maar be-
dilt en regelt niet te veel, bederft en miskent maar weinig, 
en zij schraagt het vanouds bestaande met haar gezag", 
(Eveneens: "Staatsrecht Overzee" p. 1. De in deze noot uit 
S.O. geciteerde passages zijn door Van Vollenhoven in zijn 
herziene versie van 1933 gehandhaafd: zie: Van Vollenhoven: 
Verspreide Geschriften III p. 6 1 0 / 1 1 ) . 

13. Burger: "Soc. Econ. Gesch." I p. 34; Bastin "Native Policies" 
p. 27: Comp, toonde tegenzin om zich met bestuurszaken in te 
laten en zag zelfs in de Priangan, waar de patihs en districts
hoofden door de Comp, werden benoemden waar een vrij effectie
ve politieke beheersing door de Gecommitteerde en de Opzieners 
bestond, de gedwongen koffiecultuur alleen in het licht van 
handelstransactie en niet als poging om de bevolking for
meel bestuurlijk te beheersen. Ook : Burger: "Structuurver
anderingen" p. 381 (Indonesië II, 1 9 4 8 / 9 ) ; Oranje "Het 
beleid ..." p. 132 (fraaie formuleringen zoals die van 
Oranje zijn licht misleidend [ ) . 

14. Schrieke: "Ind. Soc. Stud. I p. 189: "...there was no real 
question of political fusion between the Company and Javanese 
society. The Company remained an alien body". 

15. Schrieke: op. cit. I p. 204: "... the Company's local 
officials already allowed themselves to go further in 
dealing with the native heads than the government in Ba
tavia dared". First the resident of Cheribon and 1ater 
the government interfered energetically even with the 
reserved right of the regents to administer justice ..." 
(eigen onderstreping). Cf. ook De Klein: op. cit. p. 47 en 
J. Bastin "Native Policies" p. 28. 

16. Voor een illustratie: De Graaf : "Gesch. ν. Ind." p. 276/7; 
De Jonge: "Opkomst": XIII p. XLIII. De Graaf (Nederl. over 
de Zeeën" 2e dr. p. 9 7 ) , signaleert ook een symbolische 
expressie van de transformatie, waaruit het gedragsaspect 
van individuen als een belangrijke factor in de overgang 
eveneens kan blij ken. 

17. A. Luymes. Zijn geschrift dat niet is gepubliceerd, maar dat 
in het Rijksarchief wordt bewaard, is besproken door C. van 
Heuven in De Indische Gids 1931, dl. 53 II. Hier geciteerd 
p. 783. Cf. ook I.G. 1904 (II) p. 1431 ev.. 

18. Nederl.-Indisch Plakaatboek: zie dl. XVII bv. p. 249-272. 

19. Clive Day: "Nederl. Beheer ..." p. 104 η 4. 

20. Zie boven. 

21. Instelling departement B.B.: 1 januari 1867. Zie S.1866: 
127 art. 2 (geeft tevens opsomming van de inhoud der werk
kring) . 

22. Zie De Haan "Priangan" I p. 277/8. Ook wordt wel 1686 genoemd: 
E.N.I. III p. 560. Hier afgekort "Gecommitteerde", slaat dus 
op G. tot en over de Zaken van de Inlander: er waren ni. 
ook andere Gecomm. zoals die over de Suikercultuur, die, 
als hij maatregelen betreffende de bevolking nam, de Gec. 
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tot en over de Zaken v.d. Ini. moest berichten. (Instructie: 
zie Van der Chijs op. cit. XIII p. 575 e v . ) . 

23. Van Heuven in I.G. 1931 (53II) p. 782. 

24. "Priangan" I p. 285. 

25. Idem p. 286 ev. Citaat van p. 291. Ook p. 311: "Was de om
vang van het gezag des Gecommitteerden even opmerkelijk 
als de wijze waarop hij het uitoefende, in niets verschilt 
hij zoozeer van hedendaagsche bestuursambtenaren als in 
zijne pecunieel betrekkingen tot zijne ondergeschikten en 
de bevolking". Zie ook Olivier "Land- en Zeetogten" III p. 
174. 

26. Priangan I p. 292. 

27. Priangan I p. 306. Volgens De Haan (p.293) werden door te 
grote staatsie bij de reizen velen aan de kof fi ecu!tuur ont
trokken, vandaar dat de overheid zulk gereis en getrek weer 
ongaarne zag. Afschaffing van de verplichting om aan Ge
committeerden bij het doen van hun bovenlandse reizen alle 
levensmiddelen gratis te fourneren "onder openlyke afkon
diging aan alle de op- en ingezeten [!] , dat voor den aan
staande noch aan den gecommitteerde, noch aan zijn volk, 
voor de waarde van een penning iets gratis zal mogen worden 
geleverd": V.d. Chijs, op. cit. XIV p. 125 punt 29 ev. Op 
diverse wijzen probeerde men destijds een eind te maken aan 
het vanzelfsprekend gebruik dat men van de diensten der be
volking maakte. 

28. Priangan IV p. 153 en 169. 

29. Priangan I p. 307. 

30. Priangan I p. 307. Hoewel De Haan het archiefmateriaal vir
tuoos beheerst, laat hij zich soms te veel door zijn ironie 
leiden. Voor overeenkomstige kritiek: Nieuwenhuys "Oost-
Indische Spiegel" p. 51; Coolhaas in B.K.I. 107 (1951) p. 
148. 

31. E.N.I. III (2e druk) p. 560. 

32. Voor politietaak: idem p. 442. Op p. 560 wordt gesteld dat 
de Gecommitteerde "... om zijne kennis van taal en volk eene 
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(van 5 februari 1807) heeft Van der Chijs wel vermeld ge
vonden maar niet aangetroffen: Op. cit. XIV p. 374. 

33. G. ν. Berckel: "Bijdrage tot de Gesch. van het Europ. Opper
best ..." p. 169. 

34. Al eerder werd gewezen op het probleem van de representa
tiviteit. (cf. Paul van 't Veer: "Daendels" p. 1 3 7 ) . De 
representativiteit is moeilijk te bepalen doordat velen 
(waaronder misschien even goede kenners van land en volk 
als Engelhard ) naamloos bleven. Hierzal gelden wat De Haan 
in Oud Batavia I p. 64/5 voor de hele gemeenschap opmerkte. 

35. "De Ontdekking ..." p. 38/9. Van Vollenhoven verwijst naar 
De Haans "Priangan" (IV p. 401 en 4 0 6 ) . Vgl. deze verwij-
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zing met "Priangan" IV p. 153, mede i.ν.m. noot 93: ook de 
periode waarin Engelhard Gecommitteerde was, geniet geen 
genade. Vgl. Van Vollenhoven over het onderzoek van 1805 
met S. van Deventer "Bijdragen..." (in T.N.I. 1863 II p. 
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Haan, Priangan I, Personalia. 

36. Colenbrander: Kol. Gesch. II p. 265;Coolhaas in: Wij Gedenken 
... p. 36/7. Zie echter ook Colenbrander, idem p. 251 en 274. 
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deele kenmerkte, en nog geene revolutionaire begrippen de 
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38. "Verslag van de reis van N. Engelhard... 1803" in: De Jonge 
en Van Deventer: "De Opkomst..." dl. XIII p. 118 ev. Citaten: 
p. 127/8 en p. 136. 

39. De Klein: "Het Preangerstel sel ..." p. 24 en 25. 
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zie: Van der Chijs N.-I. PIakaatboek XIV p. 282 ev. (instruc
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uitbreiding van de koffy-culture namentlyk bereikt te kry-
gen.. .". 

41. De Klein: Op. cit. p. 55. Ook p. 26. 

42. Logemann: "üe functie van de bestuursdienst", p. 11; De 
Haan: "Priangan" II, p. 747: "Legger" (residerende koop
lieden) werd later "Resident". Voor de relatie met koop-
manstitels: zie o.a. Colenbrander: "Kol. Gesch.", II, p. 211. 
Tijdens Siberg (1805) kwam de rang van de Opziener ter spra
ke. Opzieners zouden hooguit in de rang van sergeant worden 
aangesteld, maar door benoeming van militairen met hogere 
rang moest men daarvan afwijken, omdat deze mensen anders 
gedegradeerd zouden worden. Om nu andere goed werkende Op
zieners niet ontevreden te maken, kregen ook dezen een ho
gere rang: die van boekhouder. Zie Van der Chijs: "Ned.-
Ind. Plakaatboek", XIV, p. 137. Wat de Resident betreft: ik 
spreek hier vnl. over de Resident als vertegenwoordiger 
in de "vorstenlanden". Tijdens de Comp, werden hieronder de 
Inlandse rijken i.h.a. verstaan, doch gaandeweg werd de 
term steeds meer specifiek voor de Javaanse Vorstenlanden 
(Soerakarta, Djocjakarta) gebezigd. Voor andere Compagnies
residenties zie: Van der Chijs, op. cit. IV, p. 429 en X, p. 
776. 

43. De Louter: "Handboek Staats- en Administratief Recht...". 
p. 223. 
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44. Logemann: op. cit. p. 11. 

45. De Louter: "Handboek...", p. 229 en p. 237. 

46. Clive Day: "Nederlandsen Beheer...", p. 120. 

47. Filet: "De verhouding der vorsten op Java tot de N.-I. Re-
geering" p. 129. Uiteraard speelden ook de persoonlijke 
kwaliteiten van de Inheemse tegenspelers een rol, misschien 
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48. De Jonge/Van Deventer: "Opkomst..." XIII, p. 127-8. 

49. Filet: op. cit. p. 130. 

50. o.a. Filet: op. cit. p. 88. 

51. Coolhaas in: "Wij Gedenken...", p. 37. Vlekke: "Nusantara" 
p. 198. 

52. "Priangan" I, p. 326 e.V.. Zie voor Opzieners ook IV, p. 
828. 

53. In: "Wij Gedenken...", p. 37. Indianisatietendens: Vlekke 
op. cit. ρ. 191. 

54. "Priangan", I, p. 334. 

55. Passim. 

56. Vandaar misschien ook de angst om te "veriniandschen". 
Mensen die hun cultuur eraangaven werden met wantrouwen ge
zien. Bekend is het geval Van der Tuuk: zie o.a. Schwellen-
grebel: "In Leydeckers voetspoor", p. 118 en p. 120 e.V.. 

57. Van Leur: "Indonesian Trade..." p. 286. 

58. "Priangan" IV p. 290. De- citaten van Coolhaas en De Haan 
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59. Instructie 5 april 1805 art. 11 en 12. Van der Chijs XIV, 
p. 162/3. 

60. Terpstra in Tijdschr. v. Geschied. LVII, 1942, p. 22. 
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69. Klerk de Reus: "Geschichtlicher Ueberblick ..." p. 105 en 
95. 
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zond Batavia vroeger en nu", Geneesk. Tijdschr. N.-I., 1913: 
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Ook De Haan: Priangan IV: 271-282. 
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72. "Boeroe...", p. 260. 
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de Reus, op. cit. p. 301. 

74. 0p. cit. p. 95. 

75 . Idem p. 95. 
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heim A.G.N. XII, p. 266, De Haan: OudBatavia I, p. 205, 207. 

77. De Kat Angelino: "Staatkundig Beleid..." II, p. 9 Vlekke: 
"Nusantara", p. 222/3. Over Van Imhoff: о.m. Hall: "A 
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79. Van Rhede van der Kloot: "De Gouverneurs Generaal...", p. 4. 
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belast zouden zijn geworden met het binnenlandsch bestuur 
op Java". Wat het beleid betreft is wellicht nog interes
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der landbouwende Indiaanen het plegen van onregt en onder
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van 1804) "undervalued" (p. 6 2 / 3 ) . Zie ook De Louter: 
"Handboek...", p. 73 en p. 77 . 

123. Op. cit. p. 156. De Haan: "Priangan" I, p. 460. Zie ook 
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p. 174/5. 
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133. Zie Furnivall: "Netherlands India", p. 44. 
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natuurlijk, dat dit geen anderen dan de adepten van de 
Utrechtsche oliefaculteit kunnen zijn en de heer Ottow, die 
tot dit gilde behoort, laat dan ook geen gelegenheid voor
bijgaan om in zijn overigens knap proefschrift,... Van der 
Capellen uit te spelen tegen de Leidsche school en hem op 
te eischen voor Utrecht". Er worden dan nog wat verbanden 
met de Duitsers aangeroerd (het is net na de oorlog 1) 
en ten slotte laat Van Praag een "krachtig protest" horen 
tegen de Utrechtse opzet (p. 8 4 ) . 

8. Zie b.v. de gedetailleerde beschrijving van Netscher in 
VBG. XLI, 1881. Een zeer levendig verslag over dezelfde 
tijd in de West geeft Joh. Hartog in zijn "Curaçao" I: 
502 e.V. . 

9. Zie The & Van der Veur: The Verhandelingen ... Athens, 
Ohio, 1973. 

10. De hier gebruikte formulering moetde politieke onzeker
heid uit die jaren aanduiden. Vgl. Collet (L'ile de Java.. 
1 9 1 0 ) , Coolhaas (A critical survey..., 1960, p. 83) en 
Eymeret (L'administration napoléonienne en Indonésie, 
Revue Française d'Histiore d'Outre-Mer, Tome LX, 1973. 
p. 29) voor "Frans"-Indie. Alleen de Britse heerschappij 
betekende werkelijk "vreemd" bestuurvoor Indie, waarbij 
bovendien "staats-Indië" weer overging tot "Compagnies-
Indië" (de East India Company). Toch betekende deze over
gang meer een voortzetting en verrijking van ontwikke
lingen die al in gang gezet waren of waarover in Nederland 
werd gedacht (D. van H o g e n d o r p ) , zeker kan niet worden ge
sproken van een terugval naar de geest van de O.I.C.. 

11. De woorden zijn ontleend aan M.L. van Deventer, die ze 
op Daendels toepaste: in De Jonge en Van Deventer "Opkomst 
...", deel XIII, 1888, p. CXVIII.Voor andere afbakeningen: 
zie b.v. Veth: "Java...", deel II, p. 253/4 (1898): hij 
noemt 1800-1816 een overgangstijdperk, dat leidde tot een 
nieuw stelsel van koloniaal beheer na 1816. Burger (soc. 
Econ. Geschied, van Indonesia I) behandelt Daendels apart 
en ziet vanuit zijn sociologisch-economisehe belangstelling 
die periode 1813-1830 als een eenheid (Landelijk s t e l s e l ) . 
Auteurs die de nieuwe tijd met Daendels laten aanvangen 
zijn er vele: b.v. De Graaf: Gesch. van Indon. 1949, p. 
363; Sutherland: Pangreh Pradja, p. 54: Daendels' bestuur 
"ushered in a quarter of a century of upheaval for Java...". 

Hoofdstuk IV. 

1. Eymeret, op. cit. p. 31. Daendels zag zich als vertegen
woordiger van de staat, waardoor de positie van de hem 
ondergeschikte ambtenaren veranderde, т.п. hun positie 
t.o.v. de zelf besturende vorsten diezij voorheen als 
handelsgezanten met de nodige voorzichtigheid moesten 
benaderen. Zie ook Van Weideren Rengers: The failure... p. 
17/8 (1947). 
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2. De Haan "Priangan", deel I, p. 469. Voor anecdoten over 
Daendels: zie Van 't Veer: "Daendels...", p. 175 (1963), 
Nahuys: "Herinneringen... " p. 48/9 (zelfmoord Kloprogge) 
(1858) en Olivier: "Land- en zeetogten...", deel I, 1827, 
p. 77 (het relaas van Hossel die van Daendels "voor de broek 
k r e e g " ) . E.N.I. 2e dr. II: p. 205 en 205 η 1. 

3. "Daendels, maarschalk van Holland", 1963. Van 't Veer re
lativeert b.v. Daendels' "wreedheid" en "geldhonger" ( 1 3 1 / 2 ) , 
ook tracht hij de lezer iets van Daendels' onbekende per
soon te laten zien (p. 1 8 4 ) . Soms werd Daendels' vermogen 
overschat (b.v. Collet, op. cit. p. 254: "Toute l'admini
stration des Indes qui était restée, malgré l'annexion 
des colonies à l'Etat, sur le même pied qu'au temps de la 
Compagnie et était encore toujours régi e par les ordonnances 
de 1680, fut transformée du coup; car le maréchal étendant 
la réorganisation au corps des functionnaires européens, 
supprima d'un trait de plume tous les abus qui existaient" -
op p. 255 relativeert Collet zijn enthousiaste kijk wel 
enigzins). Als Sutherland (op.cit. p. 54) stelt dat Daendels 
"broke completely with Company tradition", dan is dat niet 
helemaal juist; vgl. M.L. van Deventer in I.G. XIII, 1891, 
I, p. 531/2; m.b.t. reorganisatie Inheemse rechtspraak: 
Van Vollenhoven: Adatrecht van N.-I.deel III, p. 25/6, 
om slechts enkele aspecten te noemen waar Daendels optre
den geen wezenlijke verandering bracht of het bestaande 
bevestigde. Ook S. v. Deventer: TNI: 1864, II ( n . s . ) , 1: 
p. 37. 

4. Ottow: De Oorsprong... (1937), p. 48. Voor de mening van 
Engelhard zie Van 't Veer, op. cit. p. 117, voor die van 
IJsseldijk: De Haan op. cit. I: 446. 

5. Ambtenarenmentali teit: De Haan: Priangan, deel IV, p. 816; 
Olivier: op. cit., deel I, p. 76, vgl. p. 155/6. Op p. 
171 schrijft hij: "Immers kent men te wel de armhartige zucht 
van vele Indische Gouvernements-dienaren, om zich in de 
nabijheid van hun Opperhoofd neder te zetten, ten einde op 
deszelfs wenken acht te geven, en zich door 1aagkruipende 
vleijerij in deszelfs gunst en bescherming te dringen, 
eene zucht, welke nogtans, in vroegere tijden meer dan nu, 
algemeen schijnt geheerscht te hebben" (opgetekend tussen 
1817 en 1 8 2 6 ) . Stapel Gesch. Ned. Ind. 2e dr. p. 207; De 
Haan op. cit. 1: 440. 

6. Op. ci t. p. 107 e.v.. 

7. P. Mijer: "Verzameling van instructies..." (1848), p. XVIII; 
p. 352 en 353. 

8. Van 't Veer, op. cit. p. 138 en 140. 

9. De Haan "Priangan", deel IV, p. 778, vgl. Limburg Brouwer 
in De Gids 1866 ( I ) , p. 438 en Van Alphen, eveneens in 
De Gids: 1867 ( I ) , p. 491. Van 't Veer, op. cit. p. 134 
en vgl. dit met wat in het vorige hoofdstuk is gezegd over 
onderzoekingen als die van Van Overstraten. 

10. Daendels maakte gebruik van een bekwaam man als Muntinghe, 
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I, p. 461/2*. Vgl. Van 't Veer, die hieraan voorbijgaat: 
t.a.p., p. 136. 

23. De Haan: Priangan I, p. 462*; idem IV, p. 819. 

24. Van 't Veer: op. cit. p. 153/4. 

25. Daendels: Staat, deel I (Memorie), p. 19. Vgl. De Haan: 
Priangan I, p. 824. Voor de scheiding tussen persoonlijke 
en ambtelijke belangen: zie b.v. de eedsformule voor de 
prefecten: Van der Chijs: Plakaatboek, XV, p. 291. 

26. Voor de instructies: Van der Chijs,op. cit. p. 611/2 van 
deel XIV en p. 280 e.v. van deel XV. Kleyn: Het Gewest. 
Best., 1889, p. 50 en 50 η 3. 

27. Van 't Veer, op. cit. p. 134/5; M.L. van Deventer: "Daen-
dels-Raffles", p. 529. 

28. Vgl. Vlekke: "Nusantara", 1965, p. 423, n. 11. De Graaf: 
G.v.I. p. 289. Interessant is Engelhard over het "vreed
zame" van zijn politiek: "Het is waarlijk niet het ont
zag voor de bajonetten dat de ini. natie in rust en in 
bedwang houdt, maar het is de manier om ze te regeeren 
en dan bovenal dat zij kunnen rekenen op onze goede trouw; 
dit alleen doet bij den Inlander alles af" (Geciteerd door 
De Haan: Priangan III, p. 4 8 6 ) . Raffles History of Java 
1830 (2e ed.) I p. 332. L.W.C, van den Berg: De Mohamme-
daansche vorsten in N.I., B.K.I., 1901; p. 22. 

29. Engelhard: "Overzigt...", 1816, p. 306 en 307. 

30. Zie hierboven Hoofdstuk I, noot 29. 

31. Engelhard: op. cit. p. 307; zie ook p. 307/8. 

32. Geciteerd in De Haan: Priangan, IV, p. 758. Zie voor dieper 
doordringen van het Europese gezag in de Inheemse samen
leving onder Daendels de diverse werken van Burger. M.L. 
van Deventer in De Jonge "Opkomst...", XIII, p. LXI ver
bindt de uitpersing van de Javaanse bevolking met het 
weelderig ingerichte bestuur: "Men ziet hier het stelsel 
van Daendels in volle werking: uit de bevolking van Java, 
door dwang en door verplichten arbeid, al datgene trekken 
wat voor openbare werken, voor verdediging, en... voor een 
onbekrompen inrichting der administratie en een ruime be
zoldiging van alle ambtenaren kon vereischt worden". Vol
gens Van Deventer maakte Daendels' maatregel om de ambte
naren een vaste bezoldiging te geven het bestuur voor de 
Javaan alleen maar duurder: de vroeger aan de ambtenaren 
toevloeiende stille baten, die door de bevolking moesten 
worden opgebracht, waren met die maatregel niet verdwenen, 
maar stroomden nu naar het gouvernement. Het lot van de 
"gemeenen"Javaan werd in de praktijk niet verbeterd: p. 
LXVII in De Jonge op. cit. XIII. Ook Van Deventer in zijn 
dissertatie: passim. Eveneens Mijer in T.N.I. 1839, II, 2: 
286. 

33. M.L. van Deventer: zie vorige noot. Van den Bosch, geciteerd 
in De Haan: IV, 758. Vgl. de in de vorige noot genoemde op
vatting van Van Deventer met Wertheim: Ind. Soc. in Trans. 
p. 242. De term "heirleger" in "Daendels-Raff 1 es", p. 534. 
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Haan met die van De Klein, op. cit. p. 88 en 117. 

51. 

52. 

53. 

De Klein: genoemd werk p. 56 

54, 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70, 

71, 

De Haan, op. cit. I, p. 458 
en Engelhard: t.a.p. p. 134. 

De Haan: Priangan IV, p. 822/3. Van der Chijs: Plakaatboek 
XIV: p. 749 en 750; XV: p. 39. 

Van der Chijs: op. cit. XIV: p. 831. Ik zal de bespreking 
van de positieverandering der residenten aan de hoven aan
grijpen om wat op de discussie rond de daarmee verband 
houdende problematiek in te gaan. Voor een lijst van de 

E.N.I. Ie dr. IV: 601/2: 

Zie ook Vlekke, op. cit, 

Residenten in de Vorstenlanden : 
1755-1902, 

Kleyn , op. cit. ρ. 50. 

Eymeret: op. cit. p. 33. 

Vlekke: Nusantara p. 249. 

Van der Chijs: Plakaatboek XV: p. 63 e.V.. 

Engelhard: "Overzigt", p. 309/10. Zie ook p. 311, 

Idem p. 312. 

De Jonge: "Opkomst" XIII: p. 297, 
p. 243: "The defense of Java itself was totally inadequate. 
The army numbered no more than 3000 soldiers, of whom only 
1000 were Europeans. That a small force like this was 
sufficient to maintain order in Java shows that the 
government had the full support of the Javanese princes and 
regents". 

"Daendels-Raffles": p. 353. Zie ook de verwijzing die Van 
Deventer maakt naar De Roo. 

Idem: p. 355/6. 

Idem: p. 357. Ook Kleyn op. cit. p. 51. Ook Daendels
1
 op

treden t.a.v. de sultan van Bantam "despotiek" genoemd 
(b.v. Veth: Java II, p. 2 6 3 ) . 

Nusantara p. 250. 

Op. cit. p. 173, ook voor de hier geciteerde passages. 

Vgl. b.v. M.L. van Deventer, "Daendels-Raff 1 es", p. 536, 
waar hij stelt dat voor het bereiken van een wezenlijke een
heid "de hand geslagen" moet worden aan het oude vorstenbe-
stuur. 

Vlekke op. cit. p. 249. Zie ook Stapel (ed.) "Geschiedenis 
van Ned.-Indie, deel V, 1940, p. 48. 

Engelhard op. cit. 257/8; zie ook p. 302. Van der Chijs: 
Plakaatboek XV, p. 110. 

De Haan: Priangan IV, p. 728. Interessant is Raffles' mening 
over de communicatie van de Nederlanders met de Indonesiërs: 
zie Hoofdstuk III noot 94. 

De Haan: op. cit. IV, p. 777. 

Van Eerde: "Koloniale Volkenkunde", eerste stuk: "omgang 
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met Inlanders", 1916 (3e d r . ) . p. 106. Van 't Veer: op. 
cit. p. 134. Van Deventer (S.) in TNI, 1864, 1, p. 64, zie 
boven noot 17. De vraagpunten: Van der Chijs: op. cit. 
p. 703 e.V. in deel XIV. 

Zie ook Schrieke: Indon. Sociol. Studies, I, p. 210, Voor 
een overeenkomstige figuur m.b.t. de desa, waar het bestuur 
eveneens ingreep: Van Vollenhoven:Adatrecht N.I. deel I, 
p. 515. 

Priangan, II, p. 651. 

Van der Chijs: Plakaatboek, XIV, 
Haan op. cit. I, p. 452*. 

223/4. 
466*. 

p. 771/2 en 779-782. De 

Het vorige citaat is uit De Haan: Priangan, IV: p. 
hetzelfde werk, deel Ι, ρ, 

Idem: IV, p. 830. 

Idem: IV, p. 832. 

Van der Chijs: Plakaatboek, XV: p. 523 en 531. 

Priangan IV, p. 829. 

Van der Chijs: Plakaatboek, XVI, p.224-229. De Haan op. cit 
p. 829-830 van deel IV. 

Van der Chijs: Plakaatboek, XIV, p. 585-587 en XV, p. 163 
art. 20. Over de politieke betekenis van de schuld die de 
regenten bij de gecommitteerden hadden: Daendels, geciteerd 
door deHaan, Priangan II, p. 660. 

Vlekke: Nusantara, p. 247: verklaart het "argeloze" ingrij
pen van Daendels: "But since he was easily deceived by the 
outward display of servility by the Javanese functionaries 
met, he was fully convinced that his method of dealing with 
the indigenous authorities was the correct one". 

"Korte aantooning...", 1809, p. 68. 

De Klein: op. cit. p. 52, Stapel: Gesch. v. N.I., V, p. 39, 
Van 't Veer, Daendels, p. 140. 

Indon. Soc. Studies, I, p. 189. 

Voor dit besluit: Van der Chijs: Plakaatboek, XV, p. 157 
e.V., т.п. p. 158 en 161: art. 7-9. 

Van der Chijs, idem XV: p. 292 

Vgl. Burger: Soc. Ec. Gesch. ν, 
e.V.. 

. Ind. I, p. 61/2 en 76, 
De Haan Priangan, II, p. 659, 

"Daendels-Raffles", p. 535. 

De genoemde regentinstructie: 
XV, p. 295, art. 14. 

>* 

Van der Chijs: Plakaatboek: 

Priangan I, 477/8' 
E.N.I. le dr. IV p, 

Zie voor deze kwestie ook Rouffaer in 
595 en 595 η 1. 

Handelingen Volksraad 10 november 1920, 

Van Vollenhoven: Adatrecht N.I. III, p, 383. Daendels 
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spreekt van "klein-mantries", zie ook Daendels "Staat...", 
I, p. 42. De Klein, op. cit. p. 49 en S. van Deventer in 
T N I , 1864, 1, p. 63. 

Korte aantooning... p. 81. Het niet ingrijpen was ook door 
de staat commissie van 1803 aanbevolen. De Haan: op. cit. 
p. 4 7 2 * . deel I. 

Van der Chijs: Plakaatboek: XV, p. 89, art. 4. Over de 
reorganisatie van de rechtspraak is natuurlijk De Haan uit
voerig waar het de Preanger betreft: I, p. 470*: "Wat de 
Preanger betrof vond Daendels dat de zaken wel op den 
ouden voet hadden kunnen blijven "naardien de Inlanders 
in deze Regentschappen over het geheel zacht en goedaar
dig zijn" en criminele vervolgingen derhalve niet veel 
voorkwamen. Het was dan ook een bloote maatregel van orde, 
dat hij de Preanger in de reorganisatie der rechtsbe-
deeli ng opnam...". 

Muntinghe in ARA 2953, p. 66. Zie ook De Haan: op. cit. IV, 
p. 853. Over het ambulant gerecht ook: De Klein, op. cit. 
p. 59/60, en De Haan IV, p. 844 e.V. Kleyn, t.a.p. p. 36 
e.v. en de dissertatie van Mackay: De Handhaving van het 
Europeesch gezag...", 1861. 

De Haan: Priangan, I, p. 470/1*. 

Van der Chijs: Plakaatboek: XV, p. 174-178. 

Van der Chijs: idem, p. 174 en De Haan I, p. 473*. 

De Haan: Priangan, I, p. 473 , Van Vollenhoven: De Indo
nesiers en zijn grond, p. 12. Handhaving adat ondanks be
zwaar van Europese ambtenaren: Van der Chijs: Plakaatboek, 
XV, p. 650. Zie ook p. §51/2. 

Engelhard: op. cit. p. 75. 

Muntinghe in ARA, op. cit. p. 51. Vgl. Burger: "De ont
sluiting...", p. 69. 

Burger, idem p. 52. 

M.L. van Deventer: "Daendels-Raff les", p. 343. 

Van Deventer, M.L. Ned. Gezag, p. LXXIX. De Haan: Priangan 
II , p. 683. 

stuk V. 

Zie hoofdstuk III, noot 83/4. Vgl. De Haan: "Personalia.." 
in: BKI, deel 92, 1935, p. 507. De maatregel was zeer be
scheiden. Zie b.v. Stapel ( e d . ) : "Gesch. van N . - I . , V, p. 83. 

Priangan I, p. 466*; IV, p. 832. 

Mijer: Geschied, der Ned. 0.-I.. Bezittingen onder Fransche 
Heerschappij, 1839, p. 175. Stapel, op. cit. p. 94 van deel 
V. 
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4. B.v. Nahuys: Herinneringen p. 70. 

5. Stapel: Gesch. N . - I . , 2e dr. p. 210. 

6. The History of Java (HOJ; hier gebruikt de tweede druk van 
1 8 3 0 ) , deel I, 279 en 280. De Wilde: De Preanger Regent
schappen 143/4. 

7. M.L. van Deventer: Het Ned. Gezag..., deel I, 1891, p. 
VI/VII. 

8. Voor de invloed van Muntinghe op Raffles: zie Wright in 
BKI, deel 108, 1952, p. 220-247: "Muntinghe's advice to 
Raffles on the land question in Java": Die invloed was niet 
zo groot als Raffles' enthousiaste kwalificatie van Muntinghe 
zou doen vermoeden. 

9. Raffles' ideas on the land rent system in Java and the 
Mackenzie Land Tenure Commission, p. 113/4 ( 1 9 5 4 ) . 

10. M.L. van Deventer gebruikt die termmet instemming: "Daen-
dels-Raffles", in: De Indische Gids, XIII, 1891, II, p. 1388. 
Zie Veth: "Java", II p. 333/4 voor commentaar. Kort gezegd 
komt het stelsel er op neer, dat de grond eigendom is van 
de souverein, wanneer er geen aanwijsbaar ander bezitrecht 
is. Dat laatste is volgens Raff 1 es "uitzondering" op het 
algemene grondbeginsel, dat hij meende te kunnen vast stel
len (zie b.v. HOJ, I, p. 1 5 3 ) . De souverein (= gouverne
ment) nu kan de grond vrij laten bewerken door de landbouwer, 
die daarvoor pacht (land rent, doorgaans "vertaald" met 
"landrente") moet betalen. Het systeem werd als revolutio
nair afwijkend beschouwd van de door de Compagnie gebruikte 
dwangsystemen van verplichte leveringen en contingenten. Het 
idee was dat de boer over het resultaat dat de pacht over
steeg vrij kon beschikken, waardoor hij gemotiveerd zou wor
den zijn prestaties te maximaliseren. 

11. History of the Neth. East Indies, Vol. II, p. 58 ( 1 9 3 8 ) . 
Colenbrander (Koloniale Geschiedenis II, p. 321) spreekt van 
"een half dozijn" ambtenaren, "die onmiddellijk bij de hoof
den om inlichtingen terecht moeten komen". Burger (Struc
tuurveranderingen..., in: Indonesië II, 1948-9, p. 382) 
stelt dat er "te veel willekeurige hoofdeninvloed" moest 
worden toegelaten. Ook Gonggrijp (Schets eener economische 
geschiedenis van N . - I . , 1928, p. 87) schrijft de misluk
king van het 1 andrente-systeem toe aan de uiterst beperkte 
financiële en personele middelen. Van groot belang was dat 
men over een goed kadaster beschikte. Men had echter nau
welijks inzicht in de grondmaten die op Java gehanteerd wer
den en de informatie die men van de hoof den kreeg was onbe
trouwbaar. Onderzoek werd gevaarlijk geacht en was eveneens 
door gebrek aan middelen niet mogelijk. 

12. BKI deel 92, 1935, p. 480. 

13. Ned. Gezag, p. XCIII, Zie ook S. van Deventer: Bijdragen 
tot de kennis van het Landelijk Stelsel..., p. 111, deel 
I: de aard van het landbezit was "volkomen begrepen". 
Raffles (Revenue Instructions art. 61, HOJ II, p. eli, ap
pendix) spreekt over "thoroughly understood". 
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14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Rev. Instr. art. 12, HOJ, II, p. cliii. Vgl. Verslag om
trent den waren aard van het Britsch Bestuur in de Resi
dentie Bantam (1817) van J. de Bruyn, opgenomen in M.L. van 
Deventer: Nederl. Gezag I, p. 151; ook idem, p. XCIII, η 1. 

Zie b.v. Raffles' Substance of a Minute (SOM), Londen 
1814, p. 272 (memorie 1813) en p. 72 (memorie 1814). 

Revenue Instructions, HOJ II, p. eli. 

Bastin: The native policies of Sir Stamford Raffles in Java 
and Sumatra, 1957, p. 41. 

Idem p. 36/7. 

De Britsche Heerschappij over Java en Onderhoorigheden, 
1857, p. 342-344. Vgl. Burger: Soc. Ec. Gesch. I, p. 72 en 
76. 

M.L. van Deventer: Ned. Gez. I, p. 27. Zie ook p. LXXXIV, 
n. 1. Andere indicaties: Wright in BKI 108, p. 229, Bastin: 
Raffi es-Minto manuscript collection, 1969, p. 11, Bastin: 
Ideas. ... p. 114, 123/4, vgl. 27. 

Zie voor het begrip "feodaal" de studies van Burger. 

Over Hog 
1958, p. 

Zie voor 
p. 127 e 

Burger : 
sloten η 
door ze 

Raffles-
oud-resi 
tal i ng ν 
zien van 

Idem: p. 

Deze bri 
SOM p. 2 

Van ' t V 
p. 201 e 

endorp: Van't Veer: Geen blad voor de mond..., 
16 e.V. . 

de Considerati en en Advijs: Myer: Verzameling 
η p. 130. 

Soc. Ее. G 
iet aan b i 
onvruchtba 

esch. I, p. 71: de nieuwe beginselen 
j de maatschappelijke toestanden, waar-
ar moesten Ы ij ven. 

De Sturler: Geschiedenis van Java (= de door de 
dent van Banjoemás in eigen fonds uitgegeven ver
án HOJ. Het was een sterk ingekorte weergave, voor
aantekeningen, 1836), p. 184 e.V.. 

187. HOJ I, p. 280. 

k t i n W r i g h t ' s a r t i k e l , BKI 108, p. 2 3 1 . ef afgedru 
83 en 291. 
eer : Geen 
ν (Hij gee 

stuur: 1 9 5 / 6 ) . 

Burger: 
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p. 6 0 . Ζ 
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., p. 484, 
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blad..., p. 51/2. Ook De Wilde op. cit. 
ft scherpe kritiek op het binnenl. be-

esch. I, p. 76 en 77. Wertheim wees erop 
eringspoli tiek een gevaarlijke politiek 
onesian Society in Transition, 1959, 
ger in "wij gedenken ...", p. 81. 

e spreken van dewijze waarop die commu-
oorgaans was de talenkennis van de he
iterst gebrekkig. Zi e b.v. De Haan: Per
die schrijft: "De Solosche Rijksbestier-

rief van 24 januari 1812 op, dat indien 
t Adams Maleids spreeken kon", de zaken 
en". 

31. De KIe rek, op. cit. II, p. 63. 
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32. SOM, p. 291. 

33. Het genoemde artikel van Wright: p. 231/2. 

34. Idem: p. 233/4. 

35. SOM p. 291. Zie ook Raffles-De Sturler, p. 225, aant. 40 
en 41, waar De Sturler stelt dat het stelsel van policie dat 
Raffles invoerde, nog onder het Cuituurstelsei als een 
nadeel werd beschouwd. Wanneer Raffles opmerkt dat de 
macht der hoofden beperkt werd, antwoordt De Sturler: "Maar 
juist de hoofden moeten ook invloed hebben, om de policie 
te kunnen handhaven, en waar zij dien aan den eenen kant 
verliezen, kan men hun dien aan den anderen kant niet terug
geven. Waar het op Java, in zaken betrekkelijk het bestuur, 
goed gaat, hebben de hoofden hunnen invloed weten te be
houden, door de ontduiking van de instructien, welke dit 
moesten verhinderen". Voor de erfel ijkheidskwestie: zie 
Schrieke: Ind. Soc. Stud. I, p. 186. 

36. Zie b.v. Day: Nederlandsch Beheer over Java, 2e ed., 1909, 
p. 209 e.V.. De Klerck: op. cit. II, p. 54. 

37. Indische Gids: 1931, deel 53-11, p. 986. Later zal nog nader 
op deze kwestie worden ingegaan. 

38. SOM p. 20/1, eigen onderstreping. 

39. Clive Day: op. cit. p. 215: "De verklaring van Merkus dat 
het bestuur door Europeanen, niet alleen "van Java maar ook 
over den Javaan", in werkelijkheid dagteekent van Raffles 
is onnauwkeurig, zooals zoo'n algemeene verklaring door
gaand moet zijn. Een enkel man kan niet een groot staat
kundig stelsel wegschuiven, wanneer dat stelsel de werke
lijke uitdrukking is van de maatschappij waarin het zetelt". 
Interessant is de visie van Gonggrijp (op. cit. p. 8 1 ) , 
die spreekt van "een vraagstuk van opvoeding", kennelijk 
geïnspireerd door de ontvoogdingsproblematiek van zijn 
tijd. 

40. Ik sluit mij aan bij het eindoordeel van Burger (Soc. Ec. 
Gesch. I, p. 9 7 / 8 ) , dat neerkomt op de variatie op de woor
den van Van Deventer, die boven werd gegeven: Raffles 
wist wat hij wilde, niet wat hij kon. Burger: "Hij was het 
type van een staatsman, die teveel wil, alles ineens wil en 
het nieuwe te mooi wil en daarom volgens het woord van Van 
Vollenhoven niets wil. ... Raffles had een grootse visie 
doch op het punt van de concrete vormgeving faalde hij vol
komen". 

41. Levyssohn Norman op. cit. p. 182. Over deze formulering van 
L. Norman: De Haan: Personalia, p. 495. Ottow (De oorsprong 
der conservatieve richting..., 1937, p. 51) spreekt van een 
"idealistisch gewaad". S. van Deventer (Bijdragen..., I, 
p. 419) bekritiseert de visie van Levyssohn Norman. 

42. Het genoemde artikel: p. 221. 

43. Schrieke op. cit. I, p. 186. 

44. J. Bastin: The Native Policies,.., p. 141. Burger: De ont
sluiting... p. 62. 
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Oost Indische Spiegel: p. 87. Zie ook P.H. Pott: Naar wijder 
horizon 1962, p. 94, 101 e.V., 120 en 123 over Raffles. 

S. van Deventer, TNI 1864, II, p. 357/8. 

Aardig getypeerd door Vlekke (Gesch. v.d. Indischen Archi
pel, 1947 p. 293/4: "Raffles had nu eenmaal dit voor boven 
zijn voorgangers in het koloniaal bestuur van Indonesië, dat 
hij schrijven kon, dat hij zijn verhaal wist op te smukken 
met de fraaie leuzen, die bij zijn lezers een gevoelige 
snaar raakten..." Vlekke spreekt van "reclame-handigheid
jes", die irritant werken op de historicus. 

Van Vollenhoven: De Ontdekking van het Adatrecht: p. 28. 

Van 't Veer: Daendels: p. 139. De Klein: Het Preanger-
stelsel, p. 6. Zie ook Burger: Structuurveranderingen, In
donesië III, 1949/50, p. 227 en Wertheim: Ind. Soc. in 
Transi ti on , p. 92. 

The Native Policies..., p. 68. 

Zie b.v. Heyting in De Indische Gids 1931, deel 53, I, 
p. 97-113. 

Furnivall: Netherlands India, p. 89, citaat: p. 78. M.L. 
van Deventer Daendels-Raff 1 es, IG 1891, p. 1390 en CI. Day, 
op. cit. p. 216. Het citaat van Mansvelt, waarmee Furni
vall op p. 78 besluit, schenkt te weinig betekenis aan po
litieke ontwikkelingen in Nederland, waardoor het moge
lijk werd dat Raffles' hervormingen op het na hem komende 
Nederlandse bestuur belangrijke invloed hadden. 

De termen zijn van Burger', die ze al in zijn dissertatie 
van 1939 gebruikte (De ontsluiting van Java's binnenland 
voor het wereldverkeer, p. 5 5 ) . 

HOJ, I, p. 276. 

HOJ, I, p. 276 en SOM, p. 270. De idealisering van de 
Javaanse binnenlanden kon worden versterkt door het con
trast met de havensteden, die de meeste Europeanen na
tuurlijk het best kenden en waar uitwassen hen soms deden 
schrikken. Zo b.v. de Duitse arts Selberg, die in zijn 
"Reis naar Java...", 1846, opmerkt "... dat in het binnen
ste van Java, waar het getal der Europeanen zeer gering 
is, nog immer eerbaarheid en huwelijkstrouw heerschen. Nog 
nimmer heeft onze beschaving voor de tropische volken 
goede vruchten gedragen. Ondeugden en slaafsche geest 
waren steeds hare gevolgen" (p. 1 0 5 ) . 

SOM p. 271. 

Nederl . Gezag I, p. LXXXVIII. 

Een illustratie bij Gonggrijp: Schets eener econ. gesch. 
p. 88. 

S. van Deventer: Bijdragen tot de kennis van het Landelijk 
Stelsel... ( B L S ) , I, p. 408. Dit B.L.S. verscheen inaf-
leveringen ook in T.N.I.. 

S. van Deventer: BLS, II, p. 200n. Raffles: SOM, p. 72 e.v. 
en HOJ II, ρ . cl xi ν . 
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61. Oordeel over de Britse ambtenaren: De Haan: Priangan IV, 
p. 816 en Personalia: p. 480. Gevoelig voor kritiek: zie 
b.v. Olivier: Land- en Zeetochten..., 1827, I, p. 277. 
Baud bij S. van Deventer: BLS in TNI 1864, II, p. 348. 

62. Vgl. De Haan: Personalia p. 479: "De King's officers, waar
onder mannen van geboorte en fortuin niet zeldzaam waren, 
gaven met h u n n e d a m e s den toon aan in het maatschappelijk 
verkeer en hebben daardoor de vroegere verindisching van 
het bestuurscorps krachtdadig tegen gegaan". Het wordt 
niet duidelijk in hoeverre deze invloed van blijvende be
tekenis is geweest. 

63. In HOJ, I, p. 170/1. 

64. The development of Raffles' ideas ... S. van Deventer BLS 
I, p. 175 e.V.. 

65. Bastin: diss. p. 124-126. 

66. Zie b.v. de Revenue Instructions: HOJ II, p. civ, art. 
27 e.v. 

67. B.v. MacQuoid in S. v. Deventer: BLS I, p. 198: hij beriep 
zich op persoonlijk onderzoek op enige afstand van de 
"hoofdnegorij". Zie over MacQuoid: De Klein: Preangerstel-
sel p. 69 η 2. 

68. Crawfurd: A Descriptive Dictionary of the Indian Islands.., 
1856 (reprint 197 1 ) , p. 216; De Haan: Personalia, p. 596; 
Vlekke: Gesch. Ind. Archipel, p. 295; idem: Nusantara, 
p. 258 ; Van Vollenhoven: Ontdekking, p. 29 en Staatsrecht 
Overzee, p. 2, 22/3; ook Resink: Ind. Hist, between the 
Myths, p. 143; Van Leur: Ind. Trade, p. 277. 

69. De bedoeling is om meer een globale indruk te geven, dan 
om erg nauwkeurig te zijn: in dat geval zouden de ver
schillende wijzigingen die al onder Daendels en Raffles 
plaatsvonden ook weergegeven moeten worden, hetgeen de 
overzichtelijkheid niet ten goede was gekomen. De gegevens 
zijn ontleend aan: Pronk: De bestuursreorganisatie-Mul 1e-
meister, p. 6; Veth: Java II, p. 287; Stapel GNI V, p. 112; 
vgl. De Graaf: Gesch. ν. Ind. p. 378; Eymeret: L'admini
stration napolênienne ..., p. 32; vgl. De Kat Angelino: 
Staatk. beleid II, p. 29; De Klerck: op. cit. II, p. 63; 
Raffles: HOJ, passim. Na het weer opnemen van de verkochte 
gebieden in Oost-Java werd de Oosthoek rerdeeld in residen
ties en daarmee onder een bestuur gebracht dat meer over
een kwam met dat op de rest van Java. Ook voor deze nieuwe 
residenties goldt dat het ressort te omvangrijk en de taak 
te uitgebreid was om bestuur volgens de nieuwe doelstel
lingen mogelijk te maken. 

70. De Haan:Personalia: p. 489. 

71. Idem: p. 480/1. 

72. Zie noot 61. In een particuliere brief van 10 sept. 1832 
verwijst Baud naar de Engelse bepalingen: ARA, Coll. Baud: 
175. Voor een belangrijk verschil tussen Britse Resident en 
Nederlandse: zie onder. Over betekenis reglement 11 februari 

50 



1814: Levyssohn Norman: op. cit. p. 154. 

73. S. van Deventer: BLS I, p. 76; Burger: De ontsluiting: 
p. 58; Sutherland: Pangreh Pradja: p. 60; resident als rijks-
bestierder: Veth: Java II, p. 304; 
vierledige functie: Kleyn: Het gewest, best. p. 56-58; Levys
sohn Norman, op. cit. p. 131 e.V.; uitbreiding klachtenrecht: 
M.L. van Deventer: Ned. Gez. I, p. LXXIV en idem n. 2; 
dienstreizen: Day: op. cit. p. 206/7;M.L. van Deventer: Daen-
dels-Raffles: p. 1393. 

74. SOM, p. 260. 

75. Bastin: Native policies p. 41; Clive Day: Ned. beheer 
p. 206. Bespreking van de Revenue Instructions o.a. in 
Bastin's The Ideas p. 177 e.V..Voor een illustratie van hoe 
een resident te werk ging: zie Wright: op. cit. p. 228: 

men was al heel gauw tevreden 1 

76. SOM p. 268. 

77. De Haan: Personalia p. 572 e.V.. Geeft overzicht rond Civ. 
Comm. Hope en zijn Dept. Civ. Comm. 

78. Bastin: The Native Policies: p. 45. 

79. De Haan: Personalia p. 480. Eerst aan het eind van Raffles' 
bestuur waren er in alle residenties AR's, behalve in Pa-
soeroean en Banjoewangie : cf. Pronk: De bestuursreorgani-
sati e : ρ. 9. 

80. Op. cit. p. 153. 

81. Colonial Policy and Practice: p. 237/8. 

82. ARA 2953, p. 77. Pver Collectors: S. van Deventer BLS, TNI 
1864 II, p. 358. 

83. De lotgevallen van deze mensen staan opgetekend in De 
Haan's personal ia,passim. Zie b.v. onder V. Banniseht, Bois, 
Brandenburgh, Glansbeek, etc. 

84. Furnivall: Netherlands India, p. 71. De regentschappen wer
den onder Raffles' bestuur "districts" genoemd, niet te 
verwarren met de latere districten (= ressort van de we-
d o n o ) , die tijdens het Brits bestuur "divisions" heetten. 
(S. van Deventer: BLS I, p. 123 n * ) . 

85. M.L. van Deventer: Ned. Gezag I, p.XIII. Hij verwijst 
naar de eerste druk van Veth's Java. De door mij geraad
pleegde tweede druk bevat het geciteerde op p. 297 van 
deel II. De Ie druk: II p. 579. Van teventer parafraseert 
overigens. Het herstel van Amangkoe B.II ontkracht het 
genoemde streven niet '. 

86. M.L. van Deventer: Ned. Gezag I, p. LXXV/LXXVI. Zie ook 
H0J, I, p. 332. Filet: De verhouding der vorsten: p. 96. 
Raffles: H0J I, 281. In zijn "vertaling" heeft De Sturler 
deze passage weggelaten. Interessant is de visie die 
Raffles heeft op.de machteloosheid om de onafhankelijkheid 
te herwinnen: "In the great cause of national independence 
all would unite,but they seem hardly to be sufficiently 
advanced in civilization to effect such an object, without 
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"Ideas...", p. 185-187. Vgl. De Klein: op. cit. p. 71/2. 
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Hoofdstuk VI. 

1. Stapel ( u i t g . ) . V: p. 149. Voor het Rr. 1815: Myer: "Ver
zameling...". Over Van Hogendorp: zie o.a. Van 't Veer: 
"Geen blad voor de mond", hoofdst. I. Vgl. Stapel: Gesch. 
van N . - I . , 2e dr. p. 226. 

2. Kleintjes: "Staatsinstellingen van Ned.- Ind., p. 8 e.v. 
over de Regeringsreglementen. S. van Deventer: BLS I, p. 
259 over de gebrekkige informatie in Nederland. 

3. De slechte communicatiemogelijkheid met Nederland wordt 
treffend gei 11ustreerd door wat de hooggeplaatste ambtenaar 
Van de Graaff overkwam: jaren nadat zijn vrouw uit Indie 
naar Nederland was vertrokken, had hij nog geen bericht 
ontvangen of zij levend was aangekomen. Als het hoogge-
plaatsten al zo verging, hoe treurig moet de situatie dan 
niet voor de lagere ambtenaren geweest zijn. Het gebeurde 
niet zelden, dat het enige bericht dat ouders ontvingen 
van een zoon die naar Indie was gegaan, zijn overlijdens-
beri cht was. 

De problemen van de bestuursoverdracht zijn uitvoe
rig behandeld door E.S.de Klerck: History of the N.E.
Indies II, p. 75-94. 

4. ARA, Coll. Baud 49, brief van 20 maart 1820 (Veel brieven 
ook in Westendorp Boerma, 1 9 5 6 ) . Van der Kemp: "Het Ned. 
Ind. bestuur in het midden van 1817", 1915, p. 312, 
spreekt van "totoks". Van Weideren Rengers (The failure of 
a Liberal Colonial Policy, 1947, p. 51) meent dat de keuze 
voor het Gouverneur Generaal schap op Van der Capellen viel 
bij gebrek aan beter. 

5. Pott (Naar Wijder Horizon, 1962, p. 94 e.V.) wijst in 
dezen op de verdiensten van Willem I. Ook Indische Bij I; 
105; 186. 

6. Over P. de Haan verderop meer. Olivier noemt wel de ver
taling van Crawfurd's werk, maar geeft niet aan dat hij 
eruit citeert. Exacte verwijzing wordt achterwege gelaten, 
zodat het enige moeite kost, te achterhalen, wat hij pre
cies overnam van De Haan en wat van Crawfurd (Vgl. Olivier: 
"Aanteekeningen gehouden op eene reize in Oost-Indië..., 
1827, p. 42-53 en 55 e.V. met Crawfurd/De Haan, resp. 
p. XXXV-XXXXVII en p. 133 e.V. uit deel II: "De Indische 
Archipel...". 1824. In een latere publicatie blijkt dat 
Olivier inmiddels heeft ontdekt wie de vertaler was en hij 
spuit dan gif: "Land- en Zeetogten...", III, 1830, p. 397 
e.V. wijdt enige minder vriendelijke woorden aan de Haan's 
"Schetsen...": Olivier noemt het boek een "rhapsodie" en 
zegt: "De behandeling van het gansche werk deed mij aan
vankelijk gelooven, dat de schrijver een 1 i ρ 1 a ρ was; doch 
heb ik sedert vernomen, dat hij nimmer op J a ν a e e η voet 
gezet, maar alles van louter hooren zeggen heeft, 't Is 
gelijk het gemeene spreekwoord zegt: Van hooren zeggen liegt 
men veel". Dit om de sfeer van de discussies wat te laten 
proeven. De kritiek op De Haans vertaling van Crawfurd 
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Staat in "Tafereelen en Merkwaardigheden uit Oost-Indië", 
1838, II, p. 5. 

7. De voorschriften voor de samenstelling van de residentie-
verslagen van 14 nov. 1823 zijn opgenomen in Bb. 162. Het 
doel van deze verslagen wordt als volgt omschreven: ze bie
den de regering de mogelijkheid om "van een algemeen stand
punt den staat der Indische bezittingen in derzelver gan-
schen omvang" te beschouwen. Bb. 345 geeft het verschil 
tussen jaarverslagen en Memories van Overgave. Zie ook Bb. 
595 en 700. 

8. Zie T N I , X, n.s. I, 1848 p. 78 e.V.. 

9. Enkele illustraties: in het residentieverslag van Grissee 
(TNI, 1849, XI 2, p. 330/1) valt te lezen dat de Javaan 
een liefhebber van knevelen is: hij laat zich knevelen en 
doet het anderen (Verslag 1 8 2 2 ) . De Salis kritiseert in 
zijn verslag over het Britse bestuur in Pekalongan en 
Kadoe de snelle invoering van hervormingen: "De Javaan 
was niet rijp genoeg, om dadelijk den gelukkigen staat te 
beseffen, waarin men hem brengen wilde... Weinig personen 
zullen ook willen betwisten, dat een Javaan nimmer meer 
plant of kweekt dan ten uiterste noodig is voor zijne be
hoeften, ja zelfs hiertoe door leiding moet gehouden 
worden". "Het Britsch Gouvernementschijnt deze suppositie 
niet te hebben willen aannemen, en den verachterden staat 
der Javanen alleen te hebben willen vinden in de onder-
vondene onderdrukking en mishandeling..." De Salis draagt 
meer determinerende factoren aan ter verklaring van de 
"luijen en vadsigen aard" der Javanen (M.L. van Deventer: 
Ned. Gezag I, p. 8 5 ) . 

10. Van Vollenhoven: De Ontdekking van het Adatrecht, p. 41. 

11. De Graaf: Gesch. van Indonesië, p. 402. Ook: Nieuwenhuys: 
Oost-Indische Spiegel, p. 79. V.d. Kemp: "Brieven van en 
aan Mr. H.J. van de Graaff...", 1901, I, p. 54/5. Over het 
begrip "liberaal" in het begin v.d. Б е eeuw: H. v.d. 
Hoeven: G.K. v. Hogendorp. Conservatief of liberaal ? 
Gron. 1976. 

12. 1824-1829, opvolger van Falck. Tot 1825 heette het departe
ment: "Departement voor de Nationale Nijverheid en Kolo
niën", daarna: "Departement voor Marine en de Koloniën". 
Cf. P.H. v.d. Kemp: Elout als Min. v. Kol.: B.K.I. 1909. 
(Nationale Nijverheid ging naar B.Z. (Vgl. Louw: Java 
Oorlog I p. 70 η 3) ). 

13. Van Weideren Rengers: op. cit. p. 98. 

14. Van der Kemp: "Brieven...", I, p. 42. Over de naijver tus
sen burgerlijk en militair gezag, zie idem: p. 192 en II, 
14. Van de Graaff schrijft dat "de geprotegeerden van 
Buyskes" zich kenmerkten door "domheid of oneerlijkheid, 
of beide te zamen verenigd" (Van der Kemp: idem, II, p. 9 4 ) . 

15. Westendorp Boerma in: Algemene Geschiedenis van Nederland 
IX: p. 179. Van der Kemp: "Brieven...", I, p. 6, 15 e.V., 
17. 
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16. ARA, Coll. Baud, 25. De spelling van citaten uit archief
stukken (meestal copieën) laat ik onveranderd. Doorgaans 
ontbreekt daar wel wat aan, maar ik meende taalfouten, 
inconsequente spelling, e.d. niet te moeten wegwerken, om
dat dit aspect van de stukken een uitdrukking is van het 
personeel waarmee men moest werken. De schrijvers waren 
vaak de "liplappen" waar Olivier het over heeft, of Inland-
sche schrijvers, die de teksten moesten kunnen overschrijven, 
ook al begrepen ze er niets van. Dat kwam trouwens meer voor: 
R. van der Capellen vermeldt in zijn residentieverslag van 
1823 trots dat de junior klerk Bruyninga "eenen brief in 
't maleidsch met latijnsche letteren geschreven, in javasche 
Characters kan overbrengen, zonder den maleidschen inhoud te 
verstaan..." (ARA, Coll. Baud, 9 0 ) . Zie ook v.d. Kemp: 
Java's Land. Stelsel p. XIV. Voor een boeiende tekening van 
leven en gevoelens van een "Inlands schrijver": cf. Joyce 
Cary: Mister Johnson. 

17. Deze uitdrukking komt voor in een verslag van Verploegh 
en De Stuers over Padang, 31 augustus 1826, ARA, Coll. 
Van Alphen en Engelhard 1900-286 (Ook Kielstra in B . K . I . ) . 

18. Van der Kemp: "Brieven...", I: p. 166. 

19. Zie b.v. S. van Deventer: BLS II, p. 100. 

20. ARA, Coll. Van Alphen en Engelhard 1900-344. 

21. Olivier: "Tafereelen...", I: p. 4. 

22. "Land- en Zeetogten..." (LZT) III, p. 428/9. Zou het Indie 
onder Van der Capellen zo zijn verbeterd, dat het moeder
land als lichtend voorbeeld erbij verbleekte, of zou 
Olivier's eigen ervaring hem de verhoudingen anders hebben 
doen zien ? Het ligt voor de hand dat diegenen, die op la
tere leeftijd naar de Oost gingen, grotere kans op aan-
passingsmoeilijkheden liepen en Olivier zal wel gemerkt 
hebben, dat deze mensen doorgaans niet geschikt waren, om 
als ambtenaar zorg te dragen voor de betrekkingen tussen 
de Europese overheid en de Indonesiërs. In zijn tijd waren 
er veel mensen die op vrij hoge leeftijd naar Indie ver
trokken en zij werden vaak echte probleemgevallen. 

23. "Aanteekeningen" p. 8 e.V.. Over kooplieden: idem p. 38/9. 
Van Lier: Samenleving in een grensgebied, 2e dr. p. 28 e.V. 
Ik heb uit Olivier's werk geciteerd, niet omdat hij op elk 
punt representatief zou zijn voor de groep geestverwanten 
van Van der Capellen, maar omdat hij als "voorlichter" zeer 
veel over Indie schreef, en omdat zijn ironische schetsen 
van "oudgasten" doen denken aan latere kritieken, die het 
contrast tussen gevestigde Indische ambtenaren en jonge 
idealisten willen aangeven: het thema blijft in de negen
tiende eeuw interessant. Zo b.v. W.A. van Rees: "Toontje 
Poland, voorafgegaan door eenige Indische typen", 1867. 
Hij schetst daarin een Resident-Oudgast: "koning, dictator, 
al 1eenheerscher": "Hoe groot zijn land wel was en hoeveel 
zielen het bevatte, dat wist de Resident zelf niet en dat 
wilde hij ook niet weten. Wist hij het al, dan zou hij 
het toch niet zeggen", "want hij hoefde het Gouvernement 
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immers niet alles aan den neus te hangen". "Hij bezat een 
echt oudgastkarakter: veel genoegzaamheid bij weinig ken
nis; op zijn tijd goed tot zwakheid toe en nog al dikwijls 
slecht uit onverstand; altijd gul en mededeelzaam, en on
eerlijk uit gewoonte; soms driftig om nietigheden..." 
(p. 2 e.V.). Er volgt dan een relaas waarin vrijwel alle 
denkbare misbruiken van macht verweven zijn. Dit beeld 
van de "oudgast", wordt dan in contrast gebracht met dat 
van "Een modern Resident" (p. 23 e.V.): deze is eerlijk, 
eenvoudig en sober, kent geen misbruik van macht, spreekt 
Javaans als een Javaan, heeft een afschuw van overtollig 
bureauwerk; kortom de resident "als vader van den Javaan" 
(p. 37, 38, 4 1 ) . Tegen dergelijke beeldvorming wordt soms 
aardig weerwerk geleverd door schrijvers (zelf "oudgasten"), 
die de ervaring van de oudgasten hebben weten te waarderen 
boven de onpractische idealen van de baren, die zich maar 
al te gemakkelijk laten manipuleren (b.v. Eckart: "Brieven 
aan een Staatsraad", 1888, p. 162, 173 e.V.; Valette: Baren 
en Oudgasten: 1880). 

24. Muntinghe: rapport 1817, ARA 2953 (Ook Van Deventer: B.L.S.). 
Schrieke: op. cit. II, p. 218. Vgl. Van Weideren Rengers: 
op. cit. p. 36. Soms wordt het profiel van Van der Capel-
len te zeer versluierd door zijn flamboyante medestrijders, 
die zich niet zelden onbeheerst uitlaten. 

25. LZT III, 412. Ook: "Tafer. Jonge Lieden..." II: 183. 

26. TNI: 1849, XI, 2, p. 331/2: de Resident van Grissee schreef 
in antwoord op de vragen van Van der Capellen, dat de traag
heid van de Javaan aan zijn geringe ontwikkeling toege
schreven moest worden. De Javanen zijn "niet alleen voor 
alle ontwikkeling en hoogere vorming vatbaar, maar kunnen 
zelfs tot uitstekende menschen en nuttige leden der maat
schappij... worden opgeleid". 

27. Nahuys: "Verzameling van officiële rapporten betreffende 
den oorlog op Java...", I, 1835, p. 101. Over Nahuys' toe
komstvisie: 107: Nahuys meent "dat wij niet lang bezitters 
van het schoone en vruchtbare Java zouden blijven, wanneer 
alle de Inlanders dien hoogen trap van beschaving en ver
lichting bereikt hadden, waarop de meeste Europesche na
tiën staan...", maar dat is nog geen reden om de Javaan 
ontwikkeling te onthouden; immers "Jaren en eeuwen zullen 
er nog voorbijgaan en noodig zijn, voor dat de Inlanders 
van Java en van onzen Indischen Archipel deze vorderingen 
gemaakt hebben, en deze lange tusschentijd zal gewis voor 
ons niet onvruchtbaar zijn in voordeel en... " C.S.W. van Ho-
gendorp: "Beschouwingen..." 1833, p. 474. 

28. Nahuys: idem: p. 104. 

29. "Tafereelen en Merkwaardigheden", I, p. 89, Ook: "Tafe
reel... jonge lieden" I, p. 41. Natuurlijk zal ook Olivier 
niet ontkennen dat de Inlanders de Europeanen meer waar
deren dan hun vorsten: "Aanteekeningen", p. 72 e.V.. 

30. "Tafereelen..." I, p. 133/4. 

31. Idem, I, p. 122/3; "Aanteekeningen...", p. 83; "Tafereel... 
j.l." I, p. 52. 
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32. Wertheim: Ind. Society in Transition: p. 179 e.v. Wert
heims visie kan ook duidelijk maken, waarom de auteurs 
over het bedoelde contrast zo vaak inconsistent in hun be
toog zijn: aan de ene kant wordt de Europese cultuur als 
lichtend voorbeeld gepresenteerd, maar de Javaan moet toch 
niet té Europees worden. 

33. Olivier: LZT I, p. 262. 

34. Deel I, p. 29. 

35. Van der Wijck: "De Ned. O.-I. Bezittingen onder het bestuur 
van... Du Bus" 1866, p. 151. Van Hogendorp, op. cit. p. 
191/2. 

36. De Klein: Preangerstelsel . .., p. 95. Voordat R. van der 
Capellen resident was, moest naar zijn zeggen de bevolking 
van Soekapoera koffie afleveren in pakhuizen, waarvoor 
ze 50 à 60 dagen onderweg was. De mensen wierpen de koffie 
dan ook liever weg dan ze tegen magere betaling in te le
veren. Residentieverslagen van R. van der Capellen: ARA, 
Coll. Baud: 90. De zorg voor de opbrengsten van baten via 
de gouvernementscultures tijdens het bestuur van 6G van 
der Capellen, is hem door latere liberale historici kwalijk 
genomen. Ik kom daar nog op terug. Clive Day meent dat de 
goede bedoelingen van Van der Capellen slechts "voorwendsel" 
waren (p. 2 4 8 ) . Treffend is het dat soci al istisehe schrijvers 
als Stokvis en Van Kol een lans breken voor de liberale 
Elout en voor Van der Capellen geen goed woord over hebben: 
zie b.v. H.H. van Kol: De vrijmaking van N . - I . De socia
listische Gids, VII, no. 10, oct. 1922, p. 7: Du Bus moest 
goed maken "wat de Landvoogd Van der Capellen - die Elout's 
stelsel met opzet verminkte - had bedorven". 

37. P. de Haan: "Schetsen...", p. 237. C.S.W. van Hogendorp: 
Beschouwi ng . . . p. 412. 

38. Wi11 er¡Cornets de Groot van Kraaijenburg: "Het eiland Boeroe 
...", 1858, p. 356. 

39. Verzameling...!, p. 33. Vgl. CCGG aan de Directeur Generaal 
van Koloniën in M.L. van Deventer: Ned. Gezag, I, p. 111. 
Roorda v. Eysinga: Reizen III, 96/7. 

40. C.S.W. van Hogendorp: op. cit. p. 47. 

41. Java, II, p. 345. Recent: Sutherland: Pangreh Pradja, p. 64. 

42. Van 't Veer over C.S.W. van Hogendorp: Geen blad..., p. 50. 
Olivier roemt de gunstige aanblik van Java's velden dankzij 
het systeem van Van den Bosch. 

43. Burger: "de ontsluiting van Java's binnenland...", p. 62, 
122. Idem: Structuurveranderingen in de Javaanse samenl. : 
Indonesië 1949/50, p. 347. Ook Furnivall: Netherlands 
India: p. 91. 

44. Van Weideren Rengers: op. cit. p. 115 e.V., 141 e.V., 
148 e.v. . 

45. C.S.W. van Hogendorp: op. cit. p. 182, 661. Ottow conclu
deert wat te scherp tot de "uitverkoop van Java's rijkdom-
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men ten bate van zich-zelf en zijn vrienden" door Raffles: 
"De oorsprong der conservatieven richting", p. 61. 

Ottow : op. cit. p. 64. 

De Klein : op. ci t. p. 76. 

Ottow: op. cit. p. 68. Vgl. Oranje: Het Beleid der Comm. 
Gen. 1936 p. 162 en vooral Elout: "Bijdragen..." 1851, p. 
49. 

"Brieven...", I, p. 53. 

Crawfurd/De Haan: II, p. XXIV en XXIII. 

Crawfurd/De Haan: II, p. XXXIX. 

ARA, Coll. Baud: 58. In een brief van 21 okt. 1829 (no. 1, 
p a r t . ) , noemt Baud de mogelijkheid van "theocratisch" be
stuur (= bestuur door zendelingen), omdat de ingezetenen 
"gehechtheid" voor de geestelijken zouden hebben. Hij doelt 
in dat geval op de Molukken, maar trekt zijn voorstel 
schielijk in, wanneer hem een geval bekend wordt, waarin 
onrust ontstond door de "onoordeelkundige en niet geheel on-
partijdigen ijver" van een dominee (Brief 2 part., 1 dec. 
1829; brieven aan Van den B o s c h ) . ARA, Coll. Baud: 157. 
Zie uitgebreider weergave: onder: noot 25 hoofdst. V I I ) . 

"Brieven...", I, p. 151. 

Van der Kemp: "Brieven...", II, p. 104. 

W.H.M. Schadee: Gesch. van Sumatra's Oostkust: I, p. 63/4. 
Ter voorkoming van problemen met zelfstandige vorsten of van 
ongewenste interventie: Rr. 1818: art. 66 en 67. 

IJzerman c.s.: "Dwars door Sumatra", 1895, p. 53. Ik bedoel 
hier de discussie op regeringsniveau om de onthouding te 
beëindigen (m.b.t. Midden Sumatra).Natuurlijk was de ont
houding direct na 1843 voortdurend onderwerp van discussies: 
verderop zal ik o.m. aandacht schenken aan het betoog van 
De Stuers (1849: De vestiging en uitbreiding der Nederlan
ders ter Westkust van Sumatra). Suermondt in K.T. 1917 I, 
289 ev, 479 ev. Kielstra: Vestiging Ned. Gezag, 1920. 

Veth e.a.: "Midden-Sumatra, reizen en onderzoekingen der 
Sumatra expeditie", I, Reisverhaal (2 d e l e n ) , 1882. 

In: P.J. Veth: Borneo's Wester-Afdeeling, 1856, II, p. 89. 

P.J. Veth in: De Gids: 1849, p. 677. 

ARA: Coll. Baud: 157, Brief no, 16 part. "Plusmacher" 
= (Duits): "Streber". 

stuk VII. 

Het beleid der Commissie Generaal, 1936, p. 251 e.V.. Furni-
vall's visie op de conceptie die de CCGG hadden over het 
binnenlands bestuur in vergel ijkingret Raffles' politiek: 
Netherlands India, p. 89-92. 
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Voor de kwestie Van Lawick - De Salis: zie Van der Kemp: 

Java's Landelijk Stelsel, 1916, p. 68-70 en p. 111-118. 

Ci taat: p. Ill. 

Idem, p. 113-115. 

Zie Hoofdst. V: 4.1. In Soerabaya werd wel een collecteur 
benoemd: Van der Kemp, op. cit. p. 69. 

ARA, coll. Van Alphen en Engelhard 1900-289, nota 2. 

S. van Deventer, BLS in TNI 1864, II, p. 358/9 en ρ, 398n, 
398 e.V.. Zie Van der Kemp: Java's L.S. p. 58/9; over de 
proef met de scheiding der werkzaamheden in Kadoe: zie 
Oranje op. cit. ρ. 191. 

ARA, col 1 . Baud 90. 

De Louter: Handboek Staats- en Administratief Recht p. 232 

en C. van Vollenhoven: V.G. III, p. 123. Zie voor de ver

houding resident- a.r. ook Furnivall: N.I. p. 90. 

Coolhaas: Het Regeeringsreglement van 1827, 1936, p. 326/7. 

S. van Deventer: BLS I, p. 409. 

Van der Kemp: op. cit. p. 144; Van der Wijck: De Ned. Oost-
Ind. Bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris 
Generaal Du Bus..., p. 138. 

Van der Kemp: idem, p. 295. Burger schrijft in zijn dis
sertatie (De Ontsluiting van Java's Binnenland..., p. 
80/1): "Wie product of arbeid van de bevolking behoefde, 
maakte dus clandestien gebruik van de oude dorpsgebonden-
heid met medewerking van het Europeesche bestuur". Het be
stuur viel namelijk niet te passeren en in plaats van zich, 
zoals vroeger tot de regenten te wenden, moest men de 
Europese bestuursambtenaren wel inschakelen. Waren deze de 
ondernemer gunstig gezind, dan konden zij hem zelfs nog 
wel van hinderlijke concurrentie vrijwaren. Had hij dat 
geluk niet, dan was een punctuele opvolging van de voor
schriften funest. 

Van der Kemp: Java's L.S., p. 47. 

Schrieke: op. cit. I, p. 218. 

Van der Kemp, idem, p. 148. 

Idem: p. 148. 

Idem: p. 348. 

Idem: p. 293. 

Oranje t.a.p. p. 193. Oranjes studie heeft uitdrukkelijk 
staatsrechtelijke en andere formele kaders tot onderwerp 
Zijn werk laat echter zien dat conclusies ten aanzien 
van de practische uitwerking dan riskant kunnen zijn. Ook 
ben ik het niet eens met Spengler (De Ned. Oost-Ind. Be
zittingen onder het bestuur van ... Van der Capellen, p. 
124), wanneer deze Van Alphen kritiseert. 

Cf. b.v. Halewijns verslag van 10 dec. 1822: ARA, coll. 
Baud 90. 
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Mijer: Verzameling..., p. 448. Zie ook Cool 
p. 318 e.V.. Over de nieuwe redactie van he 
fende de Buitengewesten: zie Coolhaas, idem, 

Voor een overzicht van de bezuinigingen: zie 
p. 183/4. op. 
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Raffles: HOJ, I, p. 70: tegenovergeplaatste t a b e l ) . 1817: 
+ 2000, 1818: + 2300, 1820: + 3000, 1825: + 3300. Gezien 
ïïet hoge sterfTecijfer, de terugkeer, e.d. moet de aanvoer 
dus relatief aanzienlijk geweest zijn. De cijfers maken 
ook duidelijk, waarom enkele honderden nieuwelingen zo'n 
indruk maakten. 

Elout in M.L. van Deventer, op. cit. p. 185/6. Het bezwaar 
betrof hier de ervaren resident Heynis. Ook Van de Graaff 
klaagt in een van zijn brieven over "het nadeel, hetwelk 
men aan deze kolonie toebrengt, met menschen uit te zenden, 
die reeds eenmaal hier geweest zijn in vorige tijden" (Van 
der Kemp: Brieven...II, p. 9 4 ) . De kritiek trof dus niet 
alleen de groenen. 

Van der Kemp: Brieven..., I, p. 17; II, p. 15. Van der 
Kemp: Het nederl. Bestuur in het midden van 1817, 1915, p. 
28 e.V. . 

Van Weideren Rengers: op. cit. p. 110. 

Een brief van 16 januari 1820: Van der Kemp: Brieven,.., 
II, 94. Mijn onderstreping. 

Idem, II, p. 122 e.v.. 

Louw, De Java-oorlog..., I, 1894, p. 47. 

Brief van 20 april 1832, in: Westendorp Boerma: Brief
wisseling..., I, p. 139. 

Het is niet mogelijk om op basis van de hier gebruikte ge
gevens uit de Regeringsalmanak, te komen tot een zinvolle 
functieanalyse. Een pogiTig daartoe zou een studie vereisen, 
waartoe mij nu de gelegenheid ontbreekt. 

Zie ook Colenbrander: Koloniale Geschiedenis III, p. 6. 

Dit is een veronderstelling van een leek op het gebied 
van bestuurskunde ! 

Furnivall: Netherlands India, p. 87-92. 

Sutherland: Pangreh Pradja, p. 65. 

Hall: A History of S.E. Asia, p. 541; Furnivall, Netherl. 
Indis , p. 92. 
Elout: Bijdragen tot de kennis van het Koloniaal Beheer..., 
1851, p. 19. Oranje, op. cit. p. 253. 
De artikelen R.R. 1818 in Mijer's Verzameling. 

De Stuers: De vestiging en uitbreiding der Nederlanders 
ter Westkust van Sumatra (uitgegeven door P.J. V e t h ) , I, 
1849, p. 137 e.v. Kielstra: Sumatra's Westkust..., BKI, 
1888, p. 261 e.v.. Voor de mening van MacGillavry: idem, 
p. 272. Visie van Kielstra: idem, BKI 1887, p. 32. Baud: 
in Westendorp Boerma: Briefwisseling... II, p. 130/1. 
Ook: Coolhaas/Gerretson: Particuliere Briefwisseling Van 
den Bosch/De Eerens: p. 48. 

Het Ned.-Ind. bestuur in het midden van 1817, 1915, p. 19 
en 21. 
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43. 

44, 

45. 

46, 

47, 

48, 

49, 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

Veth: Borneo's Westerafdeel ing II, p. 17. 

Veth: idem II, hoofdstuk i en p. 50-52. 

Kielstra: op. cit. BKI, 1887, p. 21. 

Marsden: p. 336 e.V., p. 336 over de macht van de sultan; 

op p. 334 wordt melding gemaakt van het verval der Minanka-
bause rijk, dat al was ingezet, toen de eerste Europeanen 
daar kwamen. 
Kielstra: op. cit. p. 13. ARA: Coll. Van Alphen en Engel
hard 1900-286: verslag van 31 augustus 1826, voor een groot 
deel ook opgenomen in De Stuers/Veth: op. cit. I, p. 51 
e.V.. 

ν. Kielstra op. cit. BKI 1888, p. 231 en 155. 

en: Bijdragen tot de Geographie van Borneo's Wester
ing, 1903, I, p. 198/9 en II p. 553. Vgl. met het 
e over het optreden van bestuursambtenaren: Ottow: 
sprong..., p. 150/1, waar hij opmerkt dat het binnen-
bestuur zich "spontaan" aan de zijde van de Inlander 

Zie b. 
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Veth: Borneo's Westerafd. II, p. 96, 

II, p. 146. Over Van der Capellen's waardering van 
: idem p. 389. De machteloosheid wordt geïllustreerd 
402. 

op. cit. II, p. 405-425. Citaten: p. 407 en 416. Over 
: p. 98, 420, samenvatting van de vorderingen onder 
: 217. Zijn voorstel tot uitbreiding van het ambte-
pparaat: p. 114, en over inkrimping: p. 432. 

nn: Over Indië's Staatsorde vóór 1854; 1934 p. 11, 
vooral p. 16/17. Zie ook onder: oespreking n.a.v. 
rk van De Sturler van 1843 en 1855. 
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chien het best tot uitdrukking in Pruys 
s "Veertig jaren Indische Dienst" (1894). 

op. cit. I, p. XXXI. 

LXIV. 

Sumatra", 1864, I, p. 24. Zie ook TNI, 

oeven: o.m. rond boven aan hem ontleende 
4 en De Stuers o.a. over het slechte Neder-
1, vergeleken met het Britse (I, 77 en 
de bestuursinrichting op vele posten: 
inrigting op de opgenoemde punten meestal 
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60. 

61. 

62, 

63. 

64, 

65. 

66. 

67. 

68. 

69, 

70. 

man van kunde op een traktement van f 2000 's maands. Hij 

wist wel, dat van de eerste stappen alles afhangt..."). 

Van der Kemp: Midden van 1817..., p. 334, nl. 

Elout: op. cit. p. 31/2. 

Java's Landelijk Stelsel, 1916, p. 44/5. S. van Deventer: 
TNI, 1864, 2, p. 408; 1865, 1, p. 229, 236 e.V.; BLS II, 
p. 38. 

Van der Kemp: Java's Landelijk Stelsel, p. 45. 

C.S.W, van Hogendorp: Beschouwing der Ned. Bez. 1833, 
p. 193/4. 

Van der Kemp: Java's Landelijk Stelsel: p. 74-76, ook p. 
152. 
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van het hoofd van het gewestelijk bestuur. Maar op Java ziet 
en hoort men te veel door de inspecteurs; van daar dat te 
Batavia bij de Regeering wel eens de zaken anders bekend 
raken dan ze officieel worden voorgesteld". Van Coevorden's 
klachten dateren van rond 1850 en vallen dus eigenlijk 
buiten de hier besproken periode. Ze zijn echter niet erg 
afwijkend van de bijna eindeloze reeks van uitingen van on
genoegen over "het op en neer van het Indische leven", 
(zoals Van der Kemp het noemt, bij zijn beschouwing van de 
gevolgen van de Molukkenkwestie voor Engelhard: Brieven 
V.d. Graaff, I, p. 49/50) die van zowel vóór als na Van Coe-
vorden bekend zijn. Uit vroeger tijd komen er natuurlijk 
meer klachten van hogere ambtenaren tot ons, omdat deze 
eerder de pen voerden dan de lagere. Van Coevorden koos ik 
hier, daar zijn kijk van onderaf op de zaak wat tegenwicht 
biedt tegen de kritiek van de residenten op de inspecteurs. 
Als wapen tegen de willekeur waren familierelaties van groot 
belang. Ook zien we dat nog lang ambtenaren proberen snel 
de schaapjes op het droge te krijgen en bij elke gelegen
heid die zich voordeed zelfs officieel hun tractement 
trachten aan te vullen door om gratificaties te vragen. Na
tuurlijk hield dat laatste ook verband met het algehele 
salarierings- en pensioen-beleid. 

71. Nahuys van Bürgst: Herinneringen uit het openbare en bij
zondere leven (1799-1849), 1852, p. 173-190. Archief Nahuys: 
in B.K.I. 1863 p. 179-191. 

72. Idem: p. 122/3. 

73. Louw: Java-Oorlog, I, p. 55 e.V.. Ook tijdgenoten (de nieu
we garde) vonden Nahuys wel zelfzuchtig: Van der Kemp: 
Brieven V.d. Graaff, I, 145. 

74. Herinneringen: p. 12, p. 9 en 11. Zie ook op p. 11 een be
schrijving van het lot dat verschillende geslachten trof. 

75. Louw: Java-Oorlog, I, p. 58. 

76. Vgl. Stapel Gesch. N.-I. p. 249 metboven: hoofdst. IV, 
noot 21. 

77. Nahuys: Herinneringen, p. 31. Vgl. zijn relaas over de 
Zuid-Af rikaanse Boeren (p. 35) met Godée Molsbergen: Reizen 
in Zuid-Afrika IV, p. 210 e.V.. Voorts verwijs ik naar 
Nahuys' Herinneringen, p. 70 e.V., 100, 113 en 119. 

78.' Brieven V.d. Graaff: I, 100 e.V.. 

79. Java-Oorlog, I, p. 54. 

80. Hageman's mededeling in Louw: op. cit. p. 56. Over de Land
verhuren volgens Nahuys: vooral "Verzameling...", passim. 
(deel I ) . Opsomming van argumenten voor (Nahuys) en tegen 
(De Stu r l e r ) : TNI, 1848, X, i, p. 229 e.V.. 

81. C.F. Walraven van Nes: "Verhandeling over de waarschijnlijke 
oorzaken, die aanleiding tot de onlusten van 1825 en de 
volgende jaren in de vorstenlanden gegeven hebben", in: 
TNI, 1844, VI, iv, p. 113-171. M.b.t. het overheidsindringen 
en de poging om tot duidelijke grensscheiding in de vorsten
landen te komen: o.a. Nahuys: Verzameling, I, p. 206, 216/7. 
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Zie voor wat boven gezegd werd: P.Myer in TNI 1845, VII, 
iii, p. 43 e.V.; J.J. van Sevenhoven in TNI 1838, I, ii, 
p. 102-130 ("De oorzaken van den Oorlog op Java van 1825 
tot 1 8 3 0 " ) ; Steyn Parvé in TNI, 1850, XII, ii, p. 23-57: 
"Landverhuur in de Vorstenlanden en de Javasche oorlog; 
TNI 1851, XIII, ii, p. 43 e.V.: het oordeel van Elout 
over landverhuringen in de vorstenlanden te Java; het rap
port van Elout aan de koning over de oorzaken van de Java 
oorlog (1827): TNI, N.S. II, ii, p. 34 e.V.. 

Zie b.v. Burger in: Wij Gedenken..., p. 81. Wertheim: Ind. 
Soc. in Trans. p. 60. 

Louw: op. cit. I, p. 81 en ook 121. Voor Smissaert: zie 
onder. 

In: M.L. van Deventer: Ned. Gezag I, p. 218. 

Olivier: Aanteekeningen p. 64 en 72 e.V.; LZT, I, p. 173. 
Zie ook De Haan/ Crawfurd: De Indische Archipel II, p. XXV 
en XXVII/XXVIII. 

Nahuys: Verzameling I, p. 330-332. 

Nota ten betooge der gelijkmatigheid van den oorlog van 
den Jare 17 46 met dien van den tegenwoordigen tijd, van 
5 november 1828, Coll. Van Alphen en Engelhard 1900-289 
( A R A ) . 

Nota van Nahuys 29 september 1822, ARA, Coll. Van Alphen 
en Engelhard 1900-281. 

C.S.W, van Hogendorp: Beschouwing p. 456. Nahuys: Herinne
ringen p. 135. 

Veth: Java II, p. 350/1-, ARA, Coll. Van Alphen en Engel
hard 1900-281, diverse nota's. 

Herinneringen p. 138. Mijn cursivering. 

Zie b.v. een brief van Van den Bosch van 26 mei 1830, op
genomen in Westendorp Boerma: Briefwisseling V.d. Bosch-
Baud , I, ρ. 55/6. 

TNI 1851, XIII, ii, p. 43 e.V.. 

De klachten die ik hier aangeef lijken tegenstrijdig. In 
feite komen ze overeen met de tegenstelling tussen ideaal 
en werkelijkheid: het ideaal (kennis van de bevolking, ver
trouwensrelatie) vereiste langdurig verblijf op één plaats, 
maar de harde realiteit van het leven op een moeilijke stand
plaats won het in individuele gevallen veelal van het ide
aal. In plaats van interne strijdigheid van de persoonlijke 
belangen kan men wellicht beter spreken van ambiguïteit. 

Bestuursambtenaren die ik sprak, stelden dat er naar hun 
weten geen bepaalde beleidsfilosofie zat achter de veel
vuldige overplaatsingen. Vooral in later tijd, toen Euro
pese verloven regel werden, was er een constante stroom 
van veri ofgangers, die vacatures achterlieten. Ook ziekten, 
familieomstandigheden, e.d. waren oorzaak van frequente 
herplaatsingen. Sommige ambtenaren kenschetsten het leven 
als voortdurend afscheid nemen. Olivier: "Aantekeningen", 



96. Zie voor een overzicht: Hoofdstuk II noot 101. 

97. Nadere gegevens over de Militaire School te Semarang: S. 
van Deventer: BLS II, p. 41 e.V. C.S.W. van Hogendorp: 
Bijdragen p. 447. Spengler: op. cit. p. 143/4 en p. 170/1 
over het Inlands Departement. Lion (TNI, 1856, XVIII, i, 12) 
noemt de verordening van 1819 een "dode letter". 

98. Voor het lot van de "menigte" exemplaren van Marsden's 
werken: Van der Wijck: op. cit. p. 255. In 1825 wilde de 
Indische regering de zending staken, i.v.m. de kosten. 
De minister antwoordde "dat in dezen niet behoort te worden 
toegegeven aan den laakbaren geest, die bij het gros der 
Indische ambtenaren schijnt te heerschen" (de onverschil
ligheid t.a.v. de beoefening der Maleische taal) en dat de 
voorgenomen verzending van 2000 exemplaren zou worden uit
gevoerd. Tevens werd de Indische regering verzocht om de 
verspreiding van die werken te bevorderen. Alle burgerlijke 
ambtenaren, niet alleen in Indie, maar zelfs in Japan, 
kregen de last onmiddellijk beide werken aan te schaffen 
tegen betaling van resp. f. 8,- en f. 10,-. Het kwam nu 
voor dat ambtenaren wel hun f. 18,- betaalden, maar wei
gerden de boeken te laten halen, zodat men ze hen moest 
toezenden. Taalbeoefening door C. Elout: cf Van der Kemp 
in B.K.I. 1914. 

99. Verzoek 1817: S. van Deventer: TNI,1864, ii, p. 349. 

100. Dit K.B. verving dat van 13 november 1814, no. 49. 

101. Art. 10 maakte in theorie "inschuiving" van onbevoegden 
onmogelijk; in de praktijk werden dergelijke mensen toch 
ui tgezonden. 

102. Brief in: Westendorp Boerma: Brievenv.d. Bosch/Baud, I, 
122 e.V.. Zie speciaal p. 123, 127/9 131 en 133. Lion is 
ook van mening dat het K.B. 1825 geen waarborg bood voor 
het aanstellen van geschikte ambtenaren. De gouverneur-
generaal moest nu een keuze doen uit mensen vanuit Neder
land gezonden, terwijl er in Indie wellicht bekwamere per
sonen waren, die echter eerst voor het radicaal moesten 
worden voorgedragen. De kandidaten in Indie werden dus 
vaak door minder geschikte maar meer begunstigde personen 
uit Nederland voorbij gestreefd (TNI: 1855, i, p. 70). 

103. Westendorp Boerma: Brieven VdB/B II, p. 100/1: mijn cur
sivering. Westendorp Boerma, idem: p.103; vgl. Mijer: 
Baud: p. 377/8. 

104. Zie o.a. Lion in TNI 1856, i, p. 7, 13 en 28. Van Hoëvell 
(uitg.): Togten van een Engelschman, 1853, I, p. 90n. Baud 
had een juiste kijk op de beperkte mogelijkheden van de 
lingua franca; vgl. zijn terminologie met die van de 
linguist Otto Jespersen (gejargoniseerde taal). 

105. Zie b.v. Nahuys: Verzameling I, p. 51: Inlandse ambtenaar 
is om te kopen, de Europese niet. 

106. Nederlands Gezag I, cxliii. De lijst met tractementen betreft 
vooral de hogere functionarissen: p. 272-275. 
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C.S.W 
Capel 1 

a 1818: p. 59; Brieven Van de Graaff: I, p. 154. 

: op. cit. p. 193. Elout: Bijdragen kennis kol. be-
p. 70 e.v. . 

at volgt over Kadoe: Van der Kemp: Java's Landelijk 
1: p. 50 e.V., p. 60 over gebeuren 1820. Mijer: 
p. 142. S. van Deventer: BLS II, p. 21. 

oil. Van Alphen en Engelhard 1900-283. 

ofdstuk VI noot 72. 

yn Parve in TNI: 1850, ii, p. 29. 

uwing Ned. Bezittingen: p. 111. 

Deventer: BLS II, p. 25 e.V. (verslag Tobias); 

van Hogendorp op. cit. p. Ill en lllnSl. Van der 
en: verslag 1822 in ARA Coll. Baud 90. Van der Kemp: 

Java's L.S.: p. 228, voor wat volgt. 

S. van Deventer in TNI 1865, i, p. 193. Over herinstel
ling ambtsvelden : Van Lawick van Pabst: ARA Coll. Van 
Alphen en Engelhard 1900-289, nota 1. R. van der Capellen 
meent dat de geringe medewerking van de hoofden verklaard 
moet worden uit hun goede bezoldiging: ARA Coll. Baud: 90. 
Vgl. het eerder weergegeven meningsverschil omtrent de 
welvaart van de vorsten in verband met hun trouw aan het 
gouvernement: Nahuys-Van de Graaff. Olivier: LZT I, p. 276, 
vgl. p. 281. 

Passeur: Cultuurstelsel en Koloniale Baten: 1975, p. 9. 
Zeer interessant is de interpretatie van Sir Hesketh Bell: 
"Foreign Colonial Adm. in the Far East", 1928, p. 27. 

Furnivall: Netherlands India: p. 90. Schrieke: Indonesian 
Sociological Studies I, p. 172, 183 e.v. (vassals als 
"confidential agents"). 

Verzameling: I, p. 202/3. 

Van Hogendorp: p. 192. Van der Kemp: Ned. Ind. Best, midden 
1817: p. 362/3. 

Nahuys: Verzameling I, p. 17. S. van Deventer: BLS II p. 
190. Van Lawick in ARA Coll. Van Alphen en Engelhard 1900-
289 nota 1. Ook Coll. Van den Bosch 310. 

ARA Col 1 . Baud 176. 

ARA Coll . Baud 91. 

S. van Deventer in TNI 1865, i, p. 101. 

BL 
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klassificatiën van Europeaan en Indiaan, Christen en Islam. 
Al wat blank en Christen is, houdt daar, in geval van nood, 
eene zijde tegen al wat zwart en Mahomedaansch is, en ik 
vrees dan ook niet dat op Java Belgen tegen Hollanders, 
Roomschen tegen Protestanten, zullen opstaan". 

126. Snouck Hurgronje: Mekka II, p. 335. Mijn onderstreping. 
Zie ook Nahuys: Verzameling I, p. 31/2 die aangeeft hoe 
de Inlandse groten inzicht in de persoon van de resident 
trachtten te verwerven en dat inzicht gebruikten. 

127. Van der Wijck:De Ned.O.-I. Bezittingen onder... Du Bus, 
p. 171/2. 

128. Elout: Bijdragen p. 20. 

129. Oranje: op. cit. p. 280. 

130. R. van der Capellen: Residentieverslag 1823: ARA Coll. 
Baud 90. Zie ook LeClerq: ARA Coll. Baud 91: Residentie
verslag Kadoe 1823. Afstand als hinderlijk factor: m.b.t. 
klachten op particuliere landerijen: Van der Kemp: Java's 
L.S., p. 299. Veel bestuursambtenaren waren van mening 
dat de bevolking niet klaagde uit "gehechtheid" aan haar 
hoofden. 

131. M.L. van Deventer: Ned. Gezag I, p. 155-157. 

132. Kritiek P. de Haan: Schetsen, 1829, p. 181, 184 en 186: 
i solement. 

133. Halewijn in ARA Coll. Baud 90. Mijer Baud: p. 349. Mo
tief handhaving Preangerstel sel : M.L. van Deventer: op. 
cit. I, p. 233/4; Spengler: op. cit. p. 29; Elout: Bijdra
gen p. 45/6; Oranje: op. cit. p. 115. 

134. Olivier LZT I, p. 249-262. Pahud in ARA Coll. Duymaer 
van Twist 17. Zie ook van Hoëvell: Reis over Java..., I, 
p. 28. 

135. M.n. in 5. en 5.1. 

136. De Klerck: Hist. Neth. E. Indies II, p. 94 e.V., 140-154. 
Colenbrander: Koloniale Geschiedenis III, p. 158 e.V. 
(hoofdstuk X I X ) . 

137. Verslag Van Sevenhoven: ARA Coll. Van den Bosch 570.. 

138. Brieven Bencoolen: p. 232. 

139. Herinneringen I, p. 18. 

140. Kritiek op Francis: b.v. in Brieven VdB/B (Westendorp 
Boerma) II, p. 139-41, 150, 153 en 170. 

141. Zie b.v. Van der Kemp: Brieven Van de Graaff p. 100 en 
163 (I) , Mijer: Baud: p. 160. 

142. Zie b.v. de studie van Kielstra, waarin hij de Stuers op 
vele historische onjuistheden meent te betrappen: BKI 
1887, p. 20, 23nl, 85 en 85nl, 107, 109, 116, 160nl; 
1888: 223. Bij het lezen van Kielstra moet men er op ver
dacht zijn dat hij voorstander was van het stelsel van 
generaal Michiels en dat hij de aanpak van De Stuers maar 
slap vond. (Joustra: Minangkabau, z.j., p. 6 0 ) . 
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143. ARA Coll. Van Alphen en Engelhard: 1900-314: provisionele 
instructie overname Molukken. Voor Francis: zijn Herin
neringen II, p. 239. Zie C.S.W. van Hogendorp: Beschou
wing p. 554 e.V.: Dajaks voor ontwikkeling vatbaar "in
dien men slechts nadere betrekkingen met hen konde aan-
knoopen". 

144. Francis: Herinneringen I, p. 236. Van der Kemp: Sumatra 
1818: p. 139. 

145. De Sturler: Proeve Beschrijving Palembang: 1843, p. 75/6. 

146. De Sturler: idem: p. 121. De Sturler is i.h.a. ook wel 
tevreden met de beschaving van de Inlanders, vooral bij 
die van de kust en de hoofdplaats: hun intelligentie: 
p. 81 en hun nijverheid: p. 151. 

147. Coll. Van den Bosch: ARA, 571. Zie ook Coll. Baud 393: 
Francis. Nota's 1834. 

148. Voor advies Muntinghe: Mijer in TNI: 1842, i, p. 4 e.V.. 
Ook 1842iv, p. 129 e.V.. De Sturler: Bijdrage tot de 
kennis en rigtige beoordeel ing...van het Palembangsche 
gebied : 1855 , ρ. 64 e.ν... 

149. Francis: Herinneringen II, 238. De Sturler: Proeve p. 206 
vgl. Marsden: The History of Sumatra: 3e druk 1811, p. 
41n: Marsden maakt daar een voorbehoud over de betrouw
baarheid van de informatie. Over De Stuers: zie Joustra: 
Minangkabau: p. 59/60. Vgl. De Stuers/Verploegh: Rapport 
1826: ARA Coli: Van Alphen en Engelhard 1900-286, waar hi 
zegt (De Stuers), dat alle pogingen tot minnelijke schik
kingen met de Padries te komen, vruchteloos zijn geble
ven. Zelf achtte hij zich tot dergelijk overleg blijkbaar 
wel in staat: cf. De Stuers/Veth: De vestiging en uitbrei 
ding, passim. Over Du Bois' beschrijving: zie Francis: 
Herinneringen I, p. 222, waarin ook de etnografie is 
opgenomen : 136 e.V.. 

150. Zie b.v. Willer: Boeroe: p. 4, 41n. 

151. ANI I, p. 504/5. 

152. Pruys van der Hoeven: zie noot 58.Het is wellicht van be
lang na te gaan of ambtenaren op de buitengewesten niet 
alleen door hun levenswijze - geïsoleerd te midden van de 
Inlandse bevolking -, maar ook door het optreden van de 
bevolking zelf - zelfbewuste Maleiers b.v. - wel tot meer 
respect voor de Inheemse cultuur werden aangezet en der
halve minder etnocentrisch konden zijn. 

153. ARA Coll. Van Alphen en Engelhard (copie). Gepubliceerd 
in Kielstra: op. cit. en 0e Stuers/Veth (Verploegh wordt 
niet vermeld). 

154. Over Engelhard: Van der Kemp: N . - I . Bestuur midden 1817, 
p. 22. 

155. ARA Coll. Van Alphen en Engelhard : vers lag 1825. Mijn on
derstreping, behalve bij de drie geografische namen. 

156. Licht- en Schaduwbeelden, 5e dr. 1867, p. 139/40, 269. 
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157. De Stuers/Veth: op. cit. I, p. xxxiii. Francis: ARA Coll. 
Baud 606 en Van Sevenhoven Coll. Van den Bosch 571. 

158. Zie zijn Oost-Indische Spiegel. Vgl. S. van Praag: On
rust op Java. 

159. ARA Coll. Van Alphen en Engelhard 1900-350. Mededelingen 
over Van Alphen in De Haan: Priangan I, p. 79, op p. 83 
noemt De Haan Van Alphen "een der zeer weinigen die in 
de geschiedenis van Indie belang stelden", verder p. 298 
over de betekenis van de relatie met Engelhard voor Van 
Alphen en m.b.t. Engelhard-De Wilde: p. 307, 

160. Voor Van der Kemp's kwalificatie van De Wilde's request: 
Java's Landelijk Stelsel p. 245, nl. Over P. de Haan's 
boek: S. v. Deventer B.L.S. II, p. 104 e.V.. 

161. Westendorp Boerma: Een geestdriftig Nederlander, 1950, 
p. 66 . 

162. Zie 3.2 en noot 41. Voorts: S. van Deventer: TNI 1865, i, 
p. 245. Ook kritiek bij A. Vandenbosch, The Dutch East 
Indies, 1944(3), p. 57, waar de situatie van Van der 
Capellen wel wat eenvoudig wordt afgeschilderd. Zie even
eens Clive Day, op. cit. p. 249 over de restauratie van 
de reactionaire geest onder Van der Capellen. 

163. Oost-Indische Spiegel, 1973 2. 

164. Van der Kemp: Java's Landelijk Stelsel: p. 11 en 13. 

165. Voor de reis van v.d. Capellen 1822: cf. Lettres de Java; 
een ooggetuigeverslag dat met geen woord rept over de 
1andverhuurkwestie. Westendorp Boerma: Brieven V.d. Bosch/ 
Baud II, p. 34. Op p. 64 wordt direct gesteld dat de ves
tiging van Europeanen in de residenties door de hoofden 
van het plaatselijk bestuur werd tegengewerkt, omdat zij 
die vestiging opvatten als "eene belemmering van dat 
onbepaalde gezag, hetwelk zij over de Javanen, wanneer 
deze onvermengd blijven, kunnen uitoefenen". (Brief van 
Baud, 4 juli 1831). In een brief van 8 september 1838 
snijdt De Eerens hetzelfde thema aan, wanneer hij het heeft 
over de verhouding tussen residenten en Europese ingezete
nen: "In het algemeen zijn maar weinige ambtenaren, vooral 
wanneer zij eenige jaren in de binnenresidentien gediend 
hebben, geschikt voor de betrekking van resident van Ba
tavia, Samarang en Soerabaya. De faciliteit en de onder
werping welke zij gewoon zijn bij de Inlandse hoofden en 
bevolking te vinden, heeft hen aan eene wijze van dienen 
gewend, die in de drie hoofdplaatsen niet wel aanwend
baar is, wijl zij aldaar met een aantal Europese geadmi-
nistreerden te doen hebben, die minder lijdelijk dan de 
Inlandsche en niet zelden aan de bevelen en verordeningen 
wederstrevend zijn en tot welkers bestuur eene fermiteit 
noodzakelijk is, die de Indische ambtenaren zich meestal 
in binnenlanden afgewend hebben, of waartoe zij in hunne 
vroegere dienst nimmer hebben behoeven toevlugt te nemen. 
Ambtenaren, welke in Nederland reeds in eenigzints hooge 
betrekking van administratie en politie gediend hebben, 
zouden hiertoe het best geschikt zijn, maar zelden komen 

70 



166. 

167, 

168, 

169. 
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0.1. Spiegel p. 82. Van 

I, p. 51 en Java's Lande-
n3. 284/5, 19, vgl. 284/5, 
ot p. 20. Het geciteerde 
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oed van de coterie moest 

ofdst. VI noot 60, 

Hoofdstuk VIII 

1. B.v. Mijer in TNI 1845, iii, p. 51 e.V., Louw: Java oorlog 
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I, p. 47, Van Sevenhoven in TNI 1838, ii, 116 e.V.. Vol
gens Van der Kemp kwam de opstand niet zo onverwacht: 
Brieven Van de Graaff: II, 244. Men wist natuurlijk wel 
dat er spanningen waren, maar een grote opstand had men 
niet verwacht, anders had men denkelijk de zaak Makassar 
wat minder voortvarend aangepakt: bij het uitbreken van 
de oorlog waren de troepen daar heen gezonden. 

2. Verzameling: I, p. 21/2. 

3. Verzameling II, 120 (De Sa l i s ) , 359 (trouw), 403 (Stavers), 
404 (ontvangst Nahuys). Deelname ambtenaren aan oorlog: 
passim (o.a. II, 105, 1 6 2 / 3 ) . Vrees voor Alfoeren: III, 
243, verwachting van strafmaatregelen: III, 83, 103 "voor
deel" Java-oorlog: I, vi. 

4. Veth: Java II, p. 390. Filet: De verhouding der Vorsten, 
1895, p. 109/10. 

5. C.S.W. van Hogendorp: Beschouwing p. 571 en 571n202; 
p. 628/9n224 is een toespeling op De Serière, die redac
teur van de Javasche Courant was en door Du Bus werd aan
gesteld ter samenstelling van een statistiek overzicht 
tegen een tractement van f12.000,- p . j . : zie idem: p. 58/ 
9n58. Over zijn gespannen relatie met Baud: Westendorp Boer-
ma: Brieven VdB/B II, 24. ARA Coll. Baud 617. Later komen 
we dit onbescheiden figuur - zijn schrijfsel "Mijne loop
baan in Indie" (1849) is éên gebrekkig geformuleerd stuk 
borstklopperij, waaraan zelfs degenen die wat aan de stijl 
van die tijd gewoon is, moet wennen - nog tegen in de 
de zaak van het Instituut Jav. Taal (Soerakarta). Voor 
's mans stijl: ook rapport over J.E. de Sturler (Banjoe-
m a s ) : ARA Coll. Baud 392. Vgl. Coolhaas/Gerretson: Brie
ven De Eerens/VdBosch: p. 101, 122/4 en 88. Du Bus stond 
bekend als "tyran": Van Weideren Rengers: p. 103 (op. c i f . ) . 

6. Sievers: The mystical world of Indonesia, 1974, p. 104. 

7. In: TNI, 1839, i, p. 177. 

Derde gedeelte. 

Hoofdstuk IX 

1. Van Vliet: Bijdragen kennis Ned. 0.1. Bezitt. I, 1846, p. 
5. e.v.. 

2. Van den Bosch: BKI 1863, p. 298 (zie noot 1 5 2 ) : "... zijn 
en blijven de inwoners van ons afgezonderd...". Interes
sant m.b.t. de gedachten over de uitbreiding van het 
Christendom en de wijze waarop de visie van de Inlander 
daarop werd aangevoerd, is de discussie tussen Baud en 
Van Hoëvell naar aanleiding van de begroting van 1852. Zie: 
TNI: 1852, I, p. 79 e.V. en Van Hoëvell: Parlementaire 
Redevoeringen I, 1862, p. 193 e.V.. Op Baud's visie op 
de Indonesische cultuur ga ik hier niet nader in. Zie 
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er hem: Van Vollenhoven: Ontdekking: p. 34 e.v. en p. 45 
v.; Mijer: "Baud"; De Haan: Personalia in: BKI 1935, dee! 
, p. 494. Voor argwaan jegens Bijnelgenootschap: zie 
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Vergelijk Van Leur over oorzaken van het verval der Com
pagnie (Indonesian Trade and Society, p. 2 8 7 ) . Van den 
Bosch: Ned. Bezittingen I, p. 89. 

Ned. Bezitt. II, p. 37. 

Idem. 

Ned. Bezitt. Dee! I, Voorrede. 

Zakelijke Extracten: S. 1834: 22. 

Ned. Bezitt. I, p. 5; Westendorp Boerma. 

Ned. Bezitt. I , p. 16 e.v. 
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Het boek beleefde een heruitgave in het Nederduitsch en 
Maleis: Indie ter bevordering der Kennis van Nederlands 
Oostersche Bezittingen, Breda 1843. 

Reizen IV, p. 317. 

Interessant is Eckart: Indische Brieven, 1888, p. 2/3. Hij 
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citeert Ludovic: "Indie is het mooiste land, dat ik ken; 
maar ik ben b l i j , dat mijn detacheering om is en ik het 
verlaten ga, want het krioelt hier van de patsers". 

Reizen III, p. 151. 

Reizen II, 313/4. 

Reizen IV, 281. 

Reizen II, 358. 

Reizen IV, 30. 

Woordenboek p. IV. 

Reizen III, 110/1, mijn onderstreping. 

Reizen, III, 111. 

Van Doren p. 92. Voor een deel schrijft van D. overigens 
van Roorda over. Nu moet het contrast niet alleen worden 
toegeschreven aan idealisering van het landleven. Men sehr 
werkelijk van de misstanden die men in de kustplaatsen kon 
waarnemen: prostitutie, opi umki tten , e t c . 

Reizen III, 113, 118, 149. 

Handboek III, i, p. 437. 

p. 172. 

Handboek III, i , 436 ev. . 

Zie ook Wertheim: "Doopceel van de dichter van de vloek
zang" in BKI 116, 1960, p. 475. Toen ik het werk van Roor
da had bestudeerd, kwam ik op het genoemde artikel van 
Wertheim, waarin Roorda's geschriften ook vrij uitvoerig 
worden besproken, zij het in een andere context. Ik heb 
toen mijn beschouwing in zoverre aan die van Wertheim aan
gepast dat ik diverse saillante passages van Roorda, die 
bij Wertheim al bleken te zijn opgenomen, heb laten ver
vallen of door andere citaten heb vervangen. Mijn kennis
making met het werk van Roorda vertoont overigens veel 
overeenkomst met de wijze, waarop Wertheim in deze schrij
ver geboeid raakte: via een antiquariaat kon ik in het 
bezit komen van Roorda's woordenboek uit 1824 en lezing 
van de inleiding erop maakte mij nieuwsgierig naar zijn 
verdere werk. 

"Vervolg", p. 2, mijn onderstreping. 

Java en de Javanen, p. 6. 

Reizen III, 111-120. Vergelijk met Van Blommesteins kri
tiek op De Sturler: Handboek III, ii, 363. 

Reizen III, 120. 

Java en de Javanen, passim. 

Idem, p. 8. 

Reizen IV, 171/2. 

"Vervolg", p. 23. 
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Zie Reinsma: Het verval van het Cuituurstelsel, 1955, voor 
een overzicht van de rationele achtergronden van dat stel
sel, m.n. p. 35 e.V.. 

Java en de Javanen, p. 8. 

III , i i i , ρ . 49. 

Ill, ііі , p. 117. 

Handboek III, ii, 338 e.v. Roorda blijkt in zijn "Hand
boek" vaak minder critisch dan in zijn "Reizen", zoals 
b.v. t.a.v. de positie van de Europese vrouw: vgl. Rei
zen II, 313/4 met Handboek III, ii, 341. Voor raadgevingen 
zie b.v. Handboek III, i, 193 (Vgl. Vaη Doren, op. cit. 
p. 30 en 4 3 ) . 

Handboek III, i, 428/9. Voor de probleemgerichte aanpak: 
zie ook de systematiek die ten grondslag ligt aan zijn 
verhandeling over Palembang: Reizen III, 170 ev. 

Reizen III, 38 e.V.. 

III, ii, 430-432. 

Reizen III, 69. Handboek III, ii, 444. 

S. Roorda van Eysinga: Journaal mijner reis van Batavia 
naar Makassar en de Moluksche eilanden, p. 69. Opgenomen 
i η Rei zen 11. 

B.v. Η. Keppel: Togten naar Borneo van Jacob Brooke... en 
van Britsche oorlogsschepen, tot demping der zeeroverij. 
Amsterdam 1846. Ook: The Expedition to Borneo of H.M.S. 
Dido for the suppression of piracy. 18462. 

Roorda p. 102 en ook 297/8, Keppel Visit p. 127. 

Visit p. 280/1, Van Hoëvell: Parlementaire Redevoeringen, 
I, 1862, p. 7. Vgl. Vlekke: Nusantara p. 206 ev.. 

3 
Marsden: History of Sumatra, 1811 , p. 280. Roorda: Reizen 
IV, 244. Vgl. Marsden op. cit. p. 296. 

Reizen IV, 298/9. Wellicht niet ten onrechte twijfelt 
Keppel eraan of het wel zo gemakkelijk zal zijn om van 
avonturiers en rusteloze zwervers gezeten boeren te maken: 
"It is as impossible to limit the adventurous life of a 
Malay to fishing and trading, as to retain an Arab in a 
village or in a habitation", zo stelt h i j . Nu blijken uit
gerekend deze beroepen avontuurlijk en vrij genoeg om voor 
deze mensen in aanmerking te komen (Keppel: p. 127 "Visit", 
op p. 283 wijst Keppel zelf op de mogelijkheid van genoemde 
vreedzame b e r o e p e n ) , maar wel taxeerde Keppel juister dan 
Roorda het belang van een wisselvallig leven. 

Reizen III, 182 e.V.. Vgl. Praetorius: "Eenige Bijzonder
heden omtrent Palembang", De Indische B i j , I, 1843, p. 380. 

Reizen III, 184. 

Reizen IV, 290-92, vgl. b.v. Van BIommesteiη, boven. 

Woordenboek p. IX, mijn onderstreping. 
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Citaten respect.: Reizen III, 298; IV, 43/4; III, 23, 
148/9, 161 e.v. . 

Reizen III, 25; IV, 305; III, 164n. Hetzelfde geldt voor 
de "priesters": vgl. Reizen III, 181 en 189/90 met Hand
boek III, i, 428/9 en Reizen IV, 248. 

Zie b.v. Reizen IV, 168. 

Reizen IV, 25/6. Het zinsdeel dat ik onderstreepte kan 
"verklaren", waarom sommige volken de Nederlandse bescher
ming afwezen. Vgl. Reizen III, 194. 

Reizen IV, 240 e.V. en idem 27 e.v.. 

Marsden op. cit. 298 e.V.. 

Verg. Reizen IV, 245: "De Lampongers wanen, dat hunne 
denkbeelden, ten opzigte van zeden, gewoonten, geluk, lief
de en wat dies meer z i j , de beste zijn, en het zal be
zwaarlijk vallen, hen daarvan terug te brengen, vooral, 
wanneer er onzedelijke Europeanen onder hen verkeeren, 
wier voorbeeld eerder het kwaad aanmoedigt, dan bestrijdt". 
Citaat Lampongers: idem p. 247. Verder: zie Reizen III, 
180/1. 

Reizen III, 181 e.V.; 219. Citaat p.220 en 223. Vgl. Rei
zen IV: 245 met b.v. De Bruyn Kops in Van Eerde, uitg.: 
De Volken van Nederlandsch Indie, I, т.п. p. 206 over het 
pepadonwezen : dit (en andere in genoemd boek) "moderne" 
oordeel doet vermoeden dat men een eeuw later t.a.v. het 
"karakter" van de verschillende Indonesische volken niet 
veel verder was gekomen: "Alles bij elkaar genomen, is 
het pepadonwezen een kinderachtige uiting van Lampongsche 
ijdelheid en zucht tot grootdoenerij, die zich ook uit in 
het voeren van weidsche titels, totdien van Soeltan toe". 
Om precies te zijn: gepubliceerd anno 1920. 

Reizen IV, p. 6/7, 28/9. 

De Gids, X, 1846, II, Mengelingen, p. 214-221. Citaat: 221. 
Vgl. Wilken: Handleiding Vergelijkende Volkenkunde N.-I., 
1893, p. 617: devata. 

Reizen IV, 217 e.V.. Ook Handboek III, ii, 340-1. M.H. 
Szëkely-Lulof s : "Onze bedienden in Indie", z.j. 

Handboek III, iii, 186. 

Reizen IV, 294/5, 307, idem III, 291/2, idem IV, 374/5. 

Reizen IV, 146/7. Niet zelden was het gebruik van de goede 
wegen zelfs verboden voor de buffel karren, omdat deze te
veel beschadigingen aan het wegdek aanbrachten. Hier is 
het niet de plek om dieper op de kwestie in te gaan, het 
voorval is hier vermeld als voorbeeld, dat Roorda ббг hij 
zijn ideaal zo fraai verwoordde, al oog had voor de belangen 
van de bevolking, die een eerste zorg voor het binnenlands 
bestuur diende te zijn. 

Reizen IV, 187/8. Vgl. Handboek III, i, 127. 

De gegevens over Müller zijn o.a. ontleend aan de biografie 
door zijn broer. De Indische Bij (afgekort: I B ) , I, 1843, 
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95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103 

104. 

105. 

106, 
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Veth: Borneo' 
schijnt nogal 
verward met d 
in Zuid-Borne 
in het pracht 
over de natuu 
zi tti ngen.... 
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IB I, p. 109. 
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Zie ook m.b.t. de instructie: p. 
bij de overname van de Britten. 

Blume i 

e opmerking van Blume: IB, I, p. 172/3. Ook 
s Wester-Afdeeling, II, p. 146. Over Müller 
wat onzekerheid te zijn. Zo wordt hij soms 

e natuuronderzoeker S. Müller, die iets later 
o is geweest en wiens etnografische verslag 
ige werk van C.J. Temminck (Verhandelingen 
rlijke geschiedenis der Ned. Overzeesche Be-
1839-44, deel III) is uitgegeven (Herdruk in 
KITLV). Zie b.v. J.J.K. Enthoven: Bijdragen 

rneo's W.A., 1903, die hem verwart met S. 
7 ) , hem ass.-resi dent noemt (p. 19). 

van Mül1er : ρ. 110/1. 

217: instructie van 1818 

ПО. η IB I , p. 

IB I, p. 314 e.V.. Ook p. 318/9. P. 314: informatie over 
mogelijke vestigingsplaatsen. 

Idem p. 110/2, nl. 

Later kom ik daarop terug. 

Zie hoofdstuk II, noot 429. Ook IB I, p. 280/1 n.l. 
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Roorda en Müller komen bij hem dan ook 

: Gonggrijp: Schets Econ. Gesch., 1928, 
ijkste moment uit de geschiedenis van 
s het motief tot zijn invoering. Die 
ood van de moederlandsche schatkist..." 
dat motief niet, maar het is eenzij-

acht te richten, waardoor ook gesugge-

78 



107, 

108. 

109, 

HO. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120, 

121. 

122, 

123. 

124. 

reerd 
Neder! 
schrij 
intell 
stelli 
Di eper 
bevel i 

Uit de 
zei fde 
de hui 
geogra 
h e i d m 
aan Ve 
1907, 

IB I , 

IB I , 

Idem ρ 

p. 306 

Idem ρ 

Zie oo 

Idem ρ 
de ver 
p. 243 

IB I, 

Idem ρ 

p. 308 

In 194 
is op 
Bergpa 
(uitg. 

Het is 
gelijk 
aangev 
door d 
en ine 
deel s 
zicht, 
illust 

Veth: 
s с h r i j 
op p. 

IB I, 

I d e m ρ 

I d e m ρ 

G.L. Τ 
De Kwe 
onderz 

wordt 
and w 
vers 
ectue 
ng na 
gaand 
ng. 

vers 
1 and 

di ge 
fi sch 
et he 
th. Ζ 
passi 

"ρ ro e 

p. 22 

. 143 

. Vgl 

. 306 

dat de geschiede 
erd gemaakt. Via 
uit de 20-i ger en 
Ie klimaat wat be 
tuurlijk slechts 
onderzoek van de 

chillen benami nge 
schappen, riviere 
lezer soms moeili 
e bepaling te kom 
t gebied. De naam 
ie over hen A.W 
m. Hij situeert ζ 

ve Geschiedenis", 

9. 

nis van Ned.-Indie alleen in 
een bespreking van enkele 
vroege 30-iger jaren kan het 

treft de volkenkundige belang-
gebrekkig worden weergegeven. 
ze materie verdient m . i . aan-

/4. 

is wat Muller schrijft over 
an en zijn rijksgenoten: 

noot 74. 

246, 368. 

к b. v. Idem, p. 304/5. 

. 234. Interessant ook 
houding tussen de Suit 

p. 269 en 305. 

. 275, 293. 

/9. 

8 schreef Le Roux: "Alle wetenschappelijke arbeid 
dergelijke expedities gedoemd tot stukwerk". (De 
poea's...!, p. x v i i i / x i x ) . Zie ook P.J. Veth 
): Midden-Sumatra I, i, p. 245-265. 

hier niet de plaats voor een gedetailleerde ver
ing, ik heb het methodische thema slechts willen 
en omdat het weer een aspect kan verklaren van de 
e moderne lezer vaak op te merken inconsistenties 
onsequenties in de vroegere geschriften, die 
zijn terug te voeren op onvoldoende kennis en in-
maar ook op de werk- en formuleringswijze. Ter 

ratie: vgl. IB I, p. 234 met p. 309. 

Borneo's W.A. II, p. 362. Vgl. Blume die Müllers 
ven weergeeft: IB I, p. 125; ook de formulering 
118 aldaar. 

p. 129. 

. 146. 

. 165/6. 

ichelman ( u i t g . ) : Blanken op Borneo: 1949, p. 62. 
stie werd toen om politieke redenen niet indringend 
ocht. 
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125. Hageman in T. Ind. TLV, 1855, III, p. 487-494. Veth: op. 
cit. II, p. 398 ni, TNI 1856, ii, p. 273-324. In het 
volgende over Dalton verwijs ik naar dit laatste arti
kel (afgekort: T ) . 

126. Dalton voert tal van argumenten aan om het gouvernement 
te verlokken een inval te doen en maakt duidelijk dat 
zulk een actie de regenering geen windeieren zal leggen 
door te wijzen op de grote rijkdommen, die de Koeteiers 
in de grond bewaren. Zie Τ p. 283, 312, 281, vgl. 313/4. 
De gouverneur van Makassar, bij wie Dalton het eerst 
aanklopte, hield zich aan het in RR 1818, art. 66 en 67 
bepaalde en zond geen macht naar Koetei: p. 274/5. 

127. Τ p. 298. Dalton beschrijft hier dus een niet erg hoffe
lijke houding van Muller in opvallend positieve termen. 

128. Τ 299/300. Dalton geeft hier expliciet aan dat o.m. 
deze beschreven gedragingen aanleiding waren om elimi
natie van het detachement te overwegen. 

129. Voor het relaas: Τ p. 299 e.V.. 

130. IB I, p. 163. Hageman op. cit. p. 494. Over Müllers voor
gevoel : IB I, 165. 

131. Interessant is een beschouwing van de ci vi el-gezaghebber 
H.J. Köhler (Habinsaran, 1926, 1 3 8 / 9 ) , die zulk een ge
drag afwees, hoewel hij toch een door de begevreesde 
plaats wilde bezoeken. Men trachtte Köhler van zijn plan 
af te brengen. Hij hoorde het betoog "kalm" aan "en dacht 
er geen oogenblik aan, om het geloof, aan een den Batoe 
Manoempak bewonenden geest, te ridiculiseeren, of het be
staan ervan pertinent te ontkennen. Met dit te doen, 
zoude ik niets bereikt hebben, en ik zag hier juist een 
mooie gelegenheid, om me in de oogen der bevolking te 
verheffen..." (136). Hij ging na te hebben uitgelegd dat 
de geest op hem geen macht kon uitoefenen "want dat ik 
een Blanda was ..." De beklimming van de berg lukte niet 
en de mededeling dat Köhler het niet nog eens zou be
proeven, werd met instemming begroet. Interessant is de 
beschouwing die Köhler aan het vermelde verbindt: "De 
Maleische psyche kennende, vermeed ik niet alleen er op 
te pochen en te zeggen: "Nu, zie je wel, dat de geest mij 
geen kwaad gedaan heeft", met de toevoeging van nog eenige 
volzinnen, een bespotting inhoudende van het geloof aan 
geesten..." ( 1 3 8 ) . Dat Köhler zijn gedrag als een speciale, 
vermeldenswaardige, aanpak beschrijft ("deze, ook bij 
andere gelegenheden gevolgde wijze van doen...", waaraan 
hij zijn veiligheid zegt te danken) valt niet zozeer op 

als mogelijke kritiek op degenen die het anders deden, 
maar als spiegel van de verhouding tussen de westerse 
ambtenaar en de bevolking welke hij meent te kennen. 
Typisch dat Köhler iets gewoons (iedereen wordt kwaad als 
men met z'n mening of opvattingen spot) hier toeschrijft 
aan iets bijzonders (een speciale "psyche") en het hande
len met begrip daarvoor als iets weloverdachts. Was "nor
maal doen" jegens de bevolking een speciale aanpak ? Vgl. 
ook Müller IB I, p. 129 met het geschrifte van de cont. 
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B.B. J. Jongejans "Uit Dajakland, kijkjes in het leven 
van den koppensneller en zijne omgeving", p. 115. Volgens 
Jongejans kunnen de mensen taboe's e.d. zelf goed relati
veren, wanneer het hen uitkomt en storen zich er dan ook 
niet altijd aan, wanneer de Europeaan zich er niets van 
aantrekt ("Wachten, zooals b.v. Nieuwenhuis, van Walchren, 
Tehupeiory en andere reizigers indertijd deden omdat er 
ongunstige teekens waren waargenomen is thans ondenkbaar".) 
Een dergelijk interpreteren van de voortekenen e.d. is 
ook door andere onderzoekers gerapporteerd (zie b.v. J.M. 
Elshout: De Kenja-Dajaks van het Apo-Kajangebied, p. 336 
e.v. ) . 

132. Van Hoëvell noemt Du Bois ironisch een "inlandsch kind". 
Vgl. Van Vollenhoven: "Ontdekking" p. 49. De ironie die 
in de woorden van Van Hoëvell ligt opgesloten, en die uit
drukking geeft aan zijn verontwaardiging over de achter
stelling in onderwijsmogelijkheden die in Indie opgroei
ende kinderen treft, is in de verwijzing van Van Vollenho
ven verdwenen. Du Bois was geboren in Middelburg en op 
zevenjarige leeftijd naar de Oost gegaan. 

133. Ontdekking p. 35. 

134. Zie boven. 

135. TNI XIV, i, 1852, p. 246. Daarom kan men Du Bois' werk 
ook niet vergelijken met b.v. de beschouwingen van een 
"plaatselijk ambtenaar" als Nahuys, die zich voortdurend 
in het polemisch gewoel stortte en nauw bij het beleid 
betrokken was. Een man die ook voor het "thuisfront" 
schreef. Daarom is de illustratie van Van Vollenhoven 
(Ontdekking p. 50/1) niet zo gelukkig om het belang van 
de "veldwerkers" wat té relativeren. Ze gaat voorbij aan 
de zich toen al aftekenende verschillen in benadering 
en beschrijving. 

136. Een fraaie typering in ENI, 2e druk, 1918, p. 509 (deel 
II).Eén staaltje: "Hoewel van den Lamponger niet kan ge
zegd worden, dat hij ijverig is, mag... niet de conclusie 
worden getrokken,... dat hij lui is..." 

137. De tekst van Du Bois' verslag staat in TNI XIV, 1852, i, 
p. 245-333 en XVIII, 1856, ii, p. 347-374 en XIX, 1857, 
i, p. 1-49; 89-117. De passages waarnaar verwezen is, 
zijn doorgaans via de hoofdstukken-indeling zo gemakkelijk 
te vinden, dat exacte verwijzing mij niet nodig leek. 
Wanneer die wel vereist is, geef ik ze natuurlijk wel. Ik 
noemd dan slechts jaar en pagina. Du Bois en Van Hoëvell 
over titels: p. 252 en 252n (1852). Zie boven noot 86. 

138. Het citaat van Boersma is ontleend aan hetzelfde artikel 
van De Bruyn Kops in Van Eerde (n.86), p. 206. R. Broers-
ma: De Lampongsche Districten, 1916, p. 138. Dan volgende 
woorden van Du Bois: 1856: 369. 

139. 1857, p. 104/5. 

140. 1857, p. 96: uiting van ergenis over het benutten van een 
mensenhoofd als voetenbank. 
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141. 1857, p. 96/7. 

142 1852: 255, vgl. 1852: 256. 

143. 1852: 250. 

144. 1852: b.v. 257, 258, 260. 

145. 1852: 256, 262. 

146. 1852: 310 e.V. ; 312/3. 

147. 1852: 249/50. 

148. Ter illustratie: het thema "djoedjoer" ("bruidsprijs"): 
de kwalificatie van Van Hoëvell: 1852: 267n; zie voorts: 
p. 225 e.v. van dezelfde jaargang: "Afschaffing van de 
djoedjoer in Palembang" door "een Palembanger ambtenaar": 
in dit artikel wordt de djoedjoer gekenmerkt als een ge
sel voor het volk. Al vroeg hebben bestuursambtenaren 
getracht dit gebruik tegen te gaan, omdat men het als 
een hoofdoorzaak van de geringe bevolkingsdichtheid der 
Lampongs zag. Ook meenden veel ambtenaren dat het ge
bruik onveranderlijk streng werd toegepast. Het genoemd 
artikel verschilt in deze beide opzichten van de visie van 
Du Bois: Du Bois ziet de djoedjoer als één der oorzaken 
van geringe bevolkingsdichtheid (1852: 319/20) en hij 
stelde veranderingen in de hoogte van de djoedjoer vast, 
alsmede variaties in de wijze van voldoen der schuld 
(1852: 268/9). Zie ook: Praetorius: "Eenige bijzonder
heden omtrent Palembang", IB, 1843, I, 426. Wilken (Hand
leiding voor de vergelijkende volkenkunde van N.-I., 1893, 
p. 272) stelt in navolging blijkbaar van genoemd artikel 
in TNI 1852: 225 e.V., dat resident De Koek (= A.H.W, de 
Koek) de djoedjoer in 1841 afschafte. Dit geschiedde via 
een verbod op die procedure bij huwelijkssluiting. "Echter 
bleef het verbod uitsluitend op papier bestaan. Uit ge
hechtheid aan de oude instelling bleef de bevolking de 
djudjur bij elk huwelijk eischen en betalen, al was het 
dan ook onder een anderen naam", aldus Wilken. In bij
blad 1328 (besluit van 23 december 1862) wordt toegegeven, 
dat de pogingen om tot afschaffing van het gebruik te 
komen, niet "in alle opzigten" geslaagd zijn, maar dat 

ze wel "heilzaam" gewerkt hebben, aangezien het aantal 
huwelijken steeg en de bevolking toenam. Met een verwij
zing naar Timor worden gebruiken rond huwelijk "onzinnig" 
genoemd. Daar zijn ze door "raadgeving" en "overreding", 
"zonder regtstreeksch gebod" met succes tegen gegaan. 
Daarop is de raadgeving aan de resident der Lampongs nu 
ook geënt: hij moet "met alle middelen, die niet tegen 
het aan de Lampongers gel aten bezit, hunner huishoudelijke 
en staatkundige regten aandruisehen, allengs en met be~ 
dachtzaamheid trachten "naar eene afschaffing zoo moge
lijk, of anders naar eene wijziging, reglementering en 
vermindering van de voor land en volk zoo verderfelijke 
adat djoedjoer" te streven, en hij moet over de resul-
taten in zijn politiek verslag berichten. Iets anders 
is de opdracht aan de residenten van Palembang en Ben-
koelen (a.r.) geformuleerd: zij moeten met "bedachtzaam-
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heid" voortgaan op de weg naar afschaffing, "of liever", 
vermindering en reglementering van de djoedjoer. 
Interessant, tenslotte, is de beschouwing van Broersma 
die zich in zijn "De Lamponsche Districten" kritisch uit
laat ten aanzien van de bestuursideeën over de djoedjoer. 

149. Een enkele keer blijkt dat ook Du Bois uitging van be
paalde opvattingen die men destijds huldigde ten aanzien 
van de ontwikkeling der Indonesische bevolking: zie b.v. 
1857: 104, waar hij zegt dat hij meende behoeften te 
moeten scheppen. 

150. J.J. de Hollander: Handleiding beoefening Land- en volken
kunde N . - I . : I, p. 644nl. 

151. Loeb en Heine Geldern: Sumatra p. 265 e.V.. 

152. Het rapport van 10 oktober 1830 is opgenomen in J.P. 
Cornets de Groot van Kraayenburg: "Over het beheer onzer 
Koloniën", 's Gravenhage 1862, p. 339-370. Het verslag 
van 1834 is uitgegeven te Amsterdam (1864) en opgenomen 
in BKI. De vindplaats in dat tijdschrift leverde enige 
moeilijkheden op: Van Vollenhoven (Ontdekking p. 44) 
noemt BKI 1863, hetgeen klopt voor het exemplaar van de 
U.B. Leiden. In dat van de K.B.,dat ik in eerste instantie 
opvroeg, was het niet te vinden. Stapel (Gesch. N . - I . V, 
p. 387) noemt BKI 1864. Naast deze publicaties zijn van 
belang: S. 1834: 22 en N. van Elten, D.J.Z. (waarschijn
lijk pseudoniem van Van den B o s c h ) : "Iets over den voor-
gaanden en tegenwoordigen staat van N . - I . " , 1835, bijlage 
3: verslag van juli 1830 aan de hoge regering. 
Interessant is Van Elten p. 31. Hij schrijft daar dat de 
maatregelen van Van den Bosch een "beschouwing van Lands-
en volksgebruiken" vereisen "welke boekdeelen zouden 
vorderen". De mededelingen over Java van Van den Bosch 
steken bij deze verzekering meer dan schamel af. 

153. Merkus: "Blik", p. 131. Vgl. Van den Bosch nota 1830, 
p. 358 en Van Elten p. 103, die de kritiek van Merkus 
op Van den Bosch' etnografische mededelingen geleerd, 
maar weinig zeggend noemt. Van Elten (alias Van den Bosch) 
geeft de weg om te komen tot inzichten in de huishoude
lijke inrichtingen van de Javaan als volgt: men moet "de 
menschen raadplegen die het aangaat: de Oudsten en Hoof
den der dorpen, Di s trikts-hoofden en inlandsche Regenten. 
Het is toch te verwachten dat deze weten zullen onder 
welke gebruiken zij leven; die welke hun onbekend zijn, 
kunnen worden aangemerkt als niet te bestaan". En dan 
vervolgens over Van den Bosch eigen kennisvergaring: 
"Het is niet op boeken-wijsheid dat de gewezen Kommissa-
ris-Generaal ten deze is afgegaan, maar op plaatselijke 
wetenschap der bevolking", die hij ontleende aan gege
vens die de residenten hem verschaften. En daar kon de 
schrijver van de Blik niet mee wisselen ! Van Elten hecht 
ook nogal wat waarde aan plaatselijk onderzoek door een 
hoog ambtenaar,zoal s de reis van Baud, ondernomen "om 
zich te overtuigen van de geestgesteldheid der bevolking" 
en van de staat der cultures (op. cit. p. 1 4 0 ) . In de 
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"Bijdrage ter beoordeeling van het werk: over den voorgaan-
den en tegenwoordigen staat...", in 1835 uitgegeven door 
de redactie van de Oosterling te Kampen, wordt daarop 
kritiek gegeven: wat kan men verwachten van "het kort
stondig verblijf van eenen ambtenaar, met onbeperkt gezag 
bekleed, onder een vreemd menschenras, 't welk hij mis
schien niet eens verstaan zoude, indien de oostersche 
deftigheid het hem al veroorloofde met hetzelve op eenen 
vertrouwelijken voet omtegaan ?"De verdediger van Merkus 
had weinig vertrouwen in de betogen over de Javaanse levens
wijze, of die nu uit de tweede hand waren of aan eigen 
waarneming gedurende een inspectiereis ontleend Í 

154. Rapport 1830 p. 351/2. 

155. Idem p. 357. 

156. Verslag 1834, p. 304. 

157. Indische Bij I, 1843, p. 11/2. Mijn onderstreping. 

158. Van den Bosch: verslag 1834, p. 444. 

159. Idem p. 309. 

160. Idem p. 349. Ook S. 1834: 22. Rapport 1830 p. 358. 

161. Onder "ervaringskennis" versta ik hier niet wat doorgaans 
wordt bedoeld met "empirische" kennis, maar de niet-weten-
schappelijke, "alledaagse" kennis die men meent op te doen 
door verblijf ter plaatse. Het is doorgaans de naïeve 
kennis waarop zij zich beroepen, die op grond van hun 
langdurig verblijf in de kolonie menen recht van spreken 
te hebben (zie b.v. de genoemde Van BIommestein). In het 
geval van Van den Bosch zou ik speciaal ermee willen doe
len op die kennis, die in een bepaalde situatie haar prak
tisch belang heeft bewezen. Verandert de situatie, dan 

kan ze in conflict komen met andere informatie. Heel fraei 
wordt dat geïllustreerd in een artikel van de reeds ge
noemde resident Praetorius: "Gedachten omtrent de door 
den tijd noodzakelijk gewordene verbeteringen in het stel
sel van cultuur op Java" (I.B. I, p. 78-102), waarin hij 
de botsing tussen de "ervaring" en de wetenschap bespreekt 
in relatie tot de technische uitvoering van de cultures. 
Ten behoeve van de aanplantingen bestaan er voorschriften, 
die hoofdzakelijk zijn ontleend aan ondervinding. "Het 
valt in het oog, dat die ondervinding niet dan gebrekkig 
aan het oogmerk kan voldoen, daar zij aan geene algemeene 
theoretische gronden is getoetst, welke alleen eene vaste 
basis kunnen opleveren" (p. 8 2 ) . Praetorius vraagt wat 
kunde die alleen stoelt op "langdurige practijk" kan be
tekenen zonder theorie (p. 8 3 ) . Praetorius, die zich 
zoals eerder is aangegeven, verzette tegen nader onderzoek 
in de dessa van bepaalde gedragingen beseft in dit arti
kel dat wetenschappelijke aanpak van de cultures niet 
verenigbaar is met de tot gewoonte geworden ervaring, 
hoewel er naar zijn mening wel "veel" gedaan kan worden 
zonder de mensen in "hunne denkwijze te kwetsen". Zijn 
voorstel houdt in dat naast het aanstellen van "bijzondere 
ambtenaren" (vergelijk de latere specialistische diensten, 
waar bestuursambtenaren het veelal niet zo op begrepen 
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APPENDIXEN BIJ HET EERSTE GEDEELTE 



Appendix I 

GLOBAAL OVERZICHT VAN HET BESTUUR OP JAVA EN MADOERA. 

B.B, 

.1 

Controleur' 

Inlands best. 

Resident 

Ass. Resident Regent 
.3 Wedono 

Ass. Wedono 

Administratief niveau 

Gewest. 

Afdeling/Regentschap. 

Controle afd./distri et. 

onderdi strict. 

1: Resident voert gewestelijk bestuur in naam van de G.G., is 
dus direct aan hem verantwoording schuldig, niet aan direc
teur van het departement B.B.. 

2: Gezagvoerend ambtenaar. 

3: Toezichthoudend ambtenaar. 

4: Een residentie = (doorgaans) 4/5 afdelingen en elke afde
ling is weer meestal verdeeld in 2 contr. afd.. 

REORGANISATIES 1922/5 en 1931, 

vóör 1922 

Residenties (17) 

Ass. Resident 

Controleur 

1922/5 

,1 o.1.v . 3 adm. gewesten" 
gouverneurs : 
1925 Gewest U. Java 
1928 " M. en O.Java 

" Soerakarta 
" Djocjakarta 

35 bestuursafdelingen 
(residenties) met 
res i denten-afdel ings-
hoofd 

Ass.Resident nieuwe 
stijl 2: = helper 
resident 

Controleurs ter be-
schi kki ng 3 

1931 

Herstel oude ge
westen (18 grote 
afdelingen: resi
denties) 

Taakverdeling 
regent/A.R. 
Klein aantal con
troleurs (32) 

Gewesten W., M, en O, Java bij staatk. herv, 

Oude bestuursafdelingen opgeheven. 

Controleur in binnenland verdwenen. 
89 

provi nei es, 



BUITENGEWESTEN. BESTUURSHERVORMING 1931/2, 1935, 1938, 

VOOR HERVORMING 

o 

a. Resident: Hoofd gewest.bes tuur. 

17 gewest.eenheden 

— v e r i i ezen-
deze 

titel. 

b . Ass. Resident 

с. Controleurs 

Gezaghebbers 

Offici eren met 
civiel best. 

Afdelingshoofd 

Onderafd.best.. 

•-De Graaff 1932: 
geen verande
ring in a dm. 
onderbouw Eur. 
best. 

3» 
•o 
T3 
rt> 
3 
o. 

NA HERVORMING 

Gouverneurs. Gewesten 
(3): gouvernement. 

Hoofden gewestelijk 
bestuur. 

Afdelingen (17) (V. 
Werkum: 1938: 167) 
Voorzitter groepsge-
meenschap: residen
ties als eenheden voor 
regionale werkzaamheden. 

Ass . Res. niet langer 
gezagv. ambt. (Vgl. 
Beck 1938: 86 en 101/4 
en V. Werkum: 167). 



Appendix III 

STAATKUNDIGE HERVORMINGEN 1922 - 1937 

Α. PROVINCIES: 1. Prov. Raad: bestuur en huishouding, autonome 

taak (= regeling eigen inwendige 

z a k e n ) . 

2. Coll. van Gedeputeerden: dagelijkse leiding 

en uitvoering van zaken; zelf

bestuur (= medebestuur = uitvoe

ring alg. 1andsregelingen). 

3. Gouverneur: voorzitter van 1. en 2. en heeft 

toezicht (= landsorgaan + prov. 

org a a n ) . 

B. OVERIGE GEWESTEN: (Gouvernementen): waar autonomie en zelf

bestuur nog niet konden worden ingevoerd: bestuur 

in naam v.d. G.G. door Hoofd van Gewestelijk 

Bestuur (Gouvern.). Adviserende raden kunnen wor

den toegevoegd. 

Java: 3 provincies; 2 gouvernementen 

Buitengewesten: 3 eiland-gouvernementen 

A. Java: Regentschap: Regentsch. raad: autonome taak en 

zelfbestuur. Regent: landsorgaan 

en regentschapsorgaan. 

Coll. ν. Gecommitteerden: Toezicht

houdend orgaan over de desa; 

Regent = voorzitter. 

B. Bui tengewesten: Gemeenschaps. best. : Raad + voorzitter

bestuursambtenaar. 

College v. Gecommitt.: kan worden gekozen. 

Gemeente-autonomie zoveel mogelijk overgelaten aan adat-

recht. Toezicht door Resident. 
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Appendix IV 

Gouverneur: voorzitter prov. raad + coll. ν. gedeput. 

Landsdienaar. Hoofd van gewestelijk bestuur. 

Resident : Landsdienaar. 

Ondergeschikt aan gouverneur. 

Toezicht op regent. 

Ass. Res. : Na 1931 hersteld in betrekking met regent. 

Lid regentschapsraad en coll. van gecommitt. 

Controleur: Geen eigen taak. 

Literatuur App. I - IV: 

Carón, L.J.J. 1946. 

Schnitzler, C A . / H.T. Damsté 1917. 

V.A.B.В.: Congresboek 1938: passim (o.a. Van Werkum en Beck) 

92 



BIBLIOGRAFIE 



GERAADPLEEGDE LITERATUUR. 

In de volgende lijst heb ik alleen die werken vermeld, die in de 

tekst of in de aantekeningen zijn genoemd. Andere, die in meerdere 

of mindere mate mijn belangstelling hebben gericht (ik denk bij

voorbeeld aan publicaties van C.L. Blume, waardoor ik geïnte

resseerd raakte in de persoon van die schrijver en via hem be

langstelling kreeg voor Georg Müller; of aan het grote werk van 

A.W. Nieuwenhuis, - een begrip voor de Indologiestudent uit Op-

heffers tijd: zie diens brieven p. 93 -, dat mijn speciale be

langstelling voor Borneo w e k t e ) , heb ik niet vermeld, tenzij 

er een directe verwijzing naar is opgenomen, zoals met Nieuwen-

huis' "Quer durch Borneo" het geval is. 

Deze bibliografie zal desondanks het soort literatuur dat 

ik gebruikte en waarvan ik in de Inleiding al iets zei, duidelijk 

aangeven. Er is één aspect, waarvan ik hier nog iets wil zeggen. 

Het betreft mijn speciale belangstelling voor enkele negentiende-

eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse historici die bronnenpubli

caties verzorgden, waarbij zij hun eigen beschouwing soms zonder 

schroom mengden met de bronnenteksten. Op hun werkwijze is mo

menteel natuurlijk de nodige kritiek te geven - in de aanteke

ningen deed ik dat ook een enkele keer -, maar desondanks heeft 

hun brede kennis en helder inzicht op mij soms grote indruk ge

maakt. Met name een man als Van der Kemp verdient m . i . alle 

aandacht, ook al zou men het accent op eigen archiefstudie wil

len leggen. Het leek mij van belang dit op te merken, omdat 

door de huidige tendens tot nadruk op archiefonderzoek, bronnen

publicaties als die van Van Deventer en van de genoemde Van der 

kemp misschien wat op de achtergrond kunnen geraken. Het is niet 

de eerste keer dat men in de wetenschapsgeschiedenis met enige 

spijt constateert, dat bepaalde auteurs "herontdekt" moeten 

worden ! 
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ICHTISAR 

Tesis ini b e r j u d u l : "Memerintah dalam dunia asing" melukiskan 

dua aspek sejarah Nederl andsch- Indi'e antara tahun 1800 dan 

1830, yang telah saya selidiki yalah: perkembangan Europees bin

nenlands bestuur dan pengetahuan atau lebih baik jika dikatakan: 

ketimpangan akan pengetahuan tentang dunia Indonesia. 

Untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan kolonial yang baik 

pengetahuan ini sangatlah pentingnya. 

Dalam studi ini pengetahuan ini saya anggap sebagai satu aspek 

suasana intelektuil masyarakat Eropah di Nederlandsch-Indië 

pada awal abad kesembilan belas. 

Bab yang pertama menerangkan apa yang mendorong saya untuk 

berusaha membuat studi ini, dan bab ini hendaknya memberi 

pengertian didalam corak fikiran umum (impliciete theorie) yang 

menjadi dasar studi ini. 

Bab yang kedua menguraikan binnenlands bestuur sebagai bidang 

antropologis: binnenlands bestuur dalam masyarakat Indonesia dan 

pejabat negeri sebagai etnograf. Perhatian saya terutama 

ditujukan pada relasi antara beberapa cara menjalankan ilmu 

bangsa-bangsa selama zaman kolonial dan antropologi m o d e r n , 

hingga dengan jalan ini dapat ditentukan sifat yang chas seorang 

pejabat negeri-etnograf: yaitu terutama disini seorang Europeaan 

(bangsa E r o p a h ) . Sifat ini mempengaruhi sikapnya baik terhadap 

bangsa-bangsa Indonesia maupun terhadap pilihannya dalam bidang-

bidang penyelidikan dan cara penyelidi kan. Disamping itu pendapat 

bestuursambtenaren tentang hubungan antara pegawai-pegawai dan 

penduduk-penduduk lokal merupakan unsur yang penting. 

Bab yang ketiga meliputi gambaran ringkas sejarah perkembangan 

pemerintahan setempat di zaman V .0 .C. , sebagai pengantar bagian 

kedua yalah penyelidikan perkembangan selama 30 tahun yang 

pertama dalam abad kesembilan b e l a s . 

Untuk mencapai pengetahuan yang tepat mengenai faktor-faktor 

yang menyebabkan terciptanya Cuituurstelsel (Tanaman Paksa) yang 

keji itu, penyelidikan mengenai suasana intelektuil dalam zaman 

sebelum tahun 1830 adalah sangat penting. 
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Dalam diskusi mengenai susunan yang setimpal pemerintahan 

kolonial, dengan heran selalu dijawabnya dengan mempergunakan 

alasan y a n g , mutlak, yalah "de kennis van den Inlander" 

(pengetahuan mengenai penduduk p r i b u m i ) . 

Penyelidikan tentang jalannya diskusi yang teoretis i tu dapat 

merupakan perbaikan alas tafsiran-tafsi ran ekonomis dan politik 

yang bersifat berat sebelah mengenai pembentukan C u i t u u r s t e l s e l . 

Dalam bagian yang ketiga dengan mempergunakan hasil buah tangán 

empat orang pengarang dan penyelidik, saya ingin memberi kesan 

bagaimana berkembangnya minat ilmu bangsa-bangsa dalam awal abad 

kesembilan belas dan bagaimana pengetahuan etnografis dipergunakan 

oleh pencipta Cuituurstel sel. 

Sebagai penutup saya menyatakan keheranan saya, bahwa para 

kritisi modern mengenai kol om'al isasi kadang-kadang mempergunakan 

khayalan-khayalan yang berlaku didalam zaman kolonian dan yang 

berdasarkan superioritas bangsa Barat. 

Disamping ini saya menyatakan pula kritik saya, bahwa di zaman 

tahun 1800-1830 dianggap mereka sebagai zaman terbentuknya 

pemerintahan birokrasi. 

Salah satu keberatan saya yálah mengenai pendapatan mereka bahwa 

sekelompok kecil bangsa Eropah cukup berkuasa untuk memaksakan 

birokrasi kepada masyarakat Indonesia, lagipula istilah 

"birokrasi" ini kurang setimpal dengan hubungan-hubungan informil 

dan faktor-faktor pribadi, dimana unsur-unsur itu sebenarnya 

mendukung karakter yang chas perkembangan binnenlands bestuur 

antara tahun 1800-1830 . 
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SUMMARY 

The title of this thesis: "Besturen in een onbekende wereld" 

(Governing an unknown world) expresses two main aspects of my 

exploration of the history of the Dutch East Indies: development 

of the European Local Administration and knowledge - or rather: 

great lack of knowledge - of the Indonesian world. Proper 

functioning of the local administration was dependent on such 

knowledge and in this study I regard it as one of the aspects 

of the intellectual climate of the early nineteenth century 

European community in the Dutch East Indies. 

The first chapter explains why I entered upon this study and 

should illuminate the train of thought (implicit theory) 

underlying this book. 

The second chapter deals with the local administration as an 

anthropological field of interest: the local administration in 

Indonesian society and the civil servant as ethnographer. 

Attention is drawn to the relation between the various modes 

of ethnological practice during the colonial period and modern 

anthropology, in order to delineate the special nature of the 

civil servant-ethnographer who, first of all, was a European. 

This characteristic affected both his attitude towards the 

Indonesian peoples and his choice of research topics and methods. 

For a proper appreciation of this subject, knowledge of the 

civil servant's evaluation of his "contact" with the people is 

of great importance. 

The third chapter gives a broad historical sketch of the 

development of the local administration at the time of the 

East-India Company. The second part of this chapter further 

examines that development during the first three decades of 

the nineteenth century. For a sound judgment of the factors 

leading to the introduction of the notorious Cui tuurstel sel 

(culture-system), examination of the intellectual climate of the 

period before 1830 is most important. In the debates on the most 
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appropriate organization of colonial government one is 

constantly struck by a forcible plea: "kennis van den Inlander" 

(knowledge of the N a t i v e ) . Examination of the course of these 

theoretical discussions may revise the one-sided economic and 

political explanations of the introduction of the Cui tuurstelsel. 

By studying the works of four authors and researchers I will 

illustrate the development of early nineteenth century ethnological 

interests and show how ethnological knowledge was used by the 

founder of the Cuituurstelsel. 

In the conclusion I express astonishment at modern critics of 

colonialism who employ illusions that were in vogue in the 

colonial era and which had an undertone of Western superiority. 

Closely associated with this is my criticism of the 

characterization of the 1800-1830 period as one in which a 

bureaucratic government was established. One of my objections 

to this concerns the (implicit) assumption of a small group 

of Europeans being so powerful as to establish, within a short 

period, an institution with farreaching influence on Indonesian 

society. Moreover, the term "bureaucratic" insufficiently reflects 

informal relations and регзопаД aspects of the participants. 

These elements have contributed greatly to the special nature 

of the development of local administration between 1800 and 

1830. 
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STELLINGEN 

behorend bij het proefschrift "Besturen in een onbekende wereld" 

van 

J.H.M. Kommers. 

1. Het is van belang om naast de bekende geschiedenissen van 
de antropologie ook een geschiedenis van de etnografie 
samen te stellen. 

2. Eerder dan uit antropologische handboeken, kan men de 
wetenschappelijke waarde van etnografieën uit de tijd van 
rond de laatste eeuwwisseling afleiden uit de prijsopgaven 
in catalogi van gerenommeerde antiquariaten. 

3. Men dient zich te bezinnen op het hanteren van landen 
(nationale staten) als eenheden ter regionale indeling 
van een antropologische bibliotheek. 

4. De wijze waarop ideeën met betrekking tot democratische 
besluitvorming in onze samenleving op tal van gebieden 
worden gepousseerd, illustreert hoe een cultuur gevangene 
kan zijn van een ideologie 

5. Het begrip "chance" in de opmerking van K. Weitzmann dat 
het bewaard blijven van historisch materiaal "is due 
merely to chance", verdient, zeker met betrekking tot het 
onderwerp van zijn verhandeling (Byzantijnse handschrift-
illuminaties), nadere kwalificatie. 

Kurt Weitzmann et. al.: "The place of book 
illumination in Byzantine art", Princeton 1975: 12. 

6. J.A. Michener's kwalificatie van George Borrow's "The 
Bible in Spain" (1842) als "garrulous" miskent de waarde 
van Borrow's verhaaltrant. 

James A. Michener: "Iberia, Spanish travels and 
reflections", London 1968: 77. 








