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INLEIDING *

In

het tijdperk van de dekolonisatie na de Tweede Wereldoorlog nam het

wetenschappelijk onderzoek naar het vraagstuk van de ongelijke verdeling van de welvaart over de wereld in omvang toe. Aanvankelijk vooral
in het Westen werden door ekonomen, politikologen en sociologen de zonenaamde modernisatie-theorieën opgesteld, waarbij deze ervan uitgingen,
dat de arme landen in hun ontwikkeling achtergebleven waren in vergelijking tot het Westen, dat er vele eeuwen over had gedaan om haar huidige ontwikkelingsfase te bereiken (1). De Derde Wereld zou die achterstand in moeten lopen en het Westen zou daaraan kunnen bijdraqen
met ontwikkelingshulp.
In de Derde Wereld werden deze opvattingen en zienswijzen niet zonder
meer geaksepteerd en voornamelijk Latijns-Amerikaanse ekonomen en sociologen gingen zich de vraag stellen of de armoede in de Derde Wereld
niet mede zijn oorzaak vond in de eeuwenlange afhankelijkheid van die
wereld ten opzichte van het Westen. Ook vroeg men zich af of er geen
relatie bestond tussen de ontwikkeling van het Westen en de onderontwikkeling van de Derde Wereld (2). Die vragen werden dringender toen
bleek, dat de Westerse ontwikkellngshulpprograima's, waaronder President
Kennedy's beroemde Alliantie voor de Vooruitgang uit het begin van de
jaren zestig, die gericht was op de ontwikkeling van Latijns-Ameri ka,
weinig van de beoogde effekten teweegbrachten.
In een baanbrekend artikel vatte de Mexicaanse socioloog Rodolfo Stavenhagen de kritiek op de Westerse analyses over de onderontwikkeling
van Latijns-Amerika samen in 'Zeven onjuiste stellingen over LatijnsAmerika', waarmee Westerse en ook in het Westen opgeleide Latijns-Amerikaanse intellektuelen, politici, studenten, onderzoekers en universitaire docenten werken (3).
In de voetnoten worden alleen namen van auteurs en zonodig jaartal
van het geciteerde werk weergegeven; een volledige bibliografie van
alle gebruikte werken staat op het eind van deze dissertatie (p.
214 e.V.).
1. Zie noot 1, p. 172.
2. Een indrukwekkende beschrijving van het historische proces van de
onderontwikkeling in Latijns-Amerika, zie: Galeano, 1976.
3. Stavenhagen, 1965.

IV

Als reaktie op de Westerse modernisatietheorieën ontstonden in het
begin van de zestiger jaren vooral in Latijns-Amerika de afhankelijkheidstheorieën, ook wel dependencia-theorieën genaamd (1). Het wezenlijk nieuwe van deze benadering was, dat men het vraagstuk van de arme
en rijke landen ging bestuderen in termen van de historisch gegroeide
relaties tussen het Westen en de Derde Wereld. De Latijns-Amerikaanse
ekonoom Theotonio dns Santos merkt op, dat de ekonomie van een groep
landen afhankelijk is, wanneer hun situatie bepaald wordt door de ontwikkeling en expansie van een andere ekonomie. Dit is het geval voor
het merendeel van de landen van de Derde Wereld en ontwikkeling van die
wereld betekent dan ook een afhankelijke ontwikkeling (2).
André Gunder Frank speelde een belangrijke rol in het ontwikkelen van
de dependencia-theorieën met zijn historische analyses over het verschijnsel

van de onderontwikkeling in Chili en Brazilië (3). Deze studies

gaven in politieke en wetenschappelijke kringen zowel in de Derde Wereld
als in het Westen aanleiding tot soms heftige polemieken (4). Sommmige
kritici waren van mening, dat Frank in zijn stellingname niet ver genoeg ging en zowel theoretisch als politiek een te weinig radikaal
standpunt innam (5), terwijl andere kritici vonden, dat hij eenzijdig
en ongenuanceerd was en men moeite had met zijn methodologische uitgangspunten (6).
De dependencia-theoretici in Latijns-Amerika wonnen aan invloed, toen
personen, die betrokken waren bij het ontwikkelingswerk onder de arme

1. Voor een deel waren deze theorieën geïnspireerd door een aantal politieke ekonomen uit de Verenigde Staten, Paul Baran, Paul Sweezy en
Harry Magdoff, die verenigd waren rondom het tijdschrift 'Monthly Review' en die al in de vijftiger jaren hadden geschreven over de toenemende verarming van de Derde Wereld binnen het wereldomvattende kapitalistische systeem, dat vrijwel uitsluitend gericht is op het bevoordelen van de rijke geïndustrialiseerde landen. Zie o.a.: Baran,
1973 (eerste druk 1957); Baran/Sweezy, 1970 (eerste druk 1966).
2. Dos Santos, 1973. Een vertaling van een oorspronkelijk in 1968 in het
Spaans geschreven artikel.
Hensman, een ekonoom uit Sri Lanka, sprak over
een situatie van 'anti-ontwikkeling' waarin de Derde Wereld zich
bevindt (Hensman, vooral hoofdstuk 4 ) .
3.
4.
5.
6.

Frank, 1969. Eerste versie, Mexico, 1965.
Zie noot 1, p. 173.
Laclau.
Voor een overzicht van deze kritiek, zie: Smith.

ν

bevolkinp5deze theorie als de meest adekwate voor het verklaren van het
niet of maar gedeeltelijk slagen van hun werk gingen zien. Op deze er
varing sloot ook de bevrijdingstheologie aan, die momenteel in kerke
lijke kringen in Europa invloed begint te krijgen (1). Volgens de LatijnsAmerikaanse bevrijdingstheoloog Gustavo Gutiérrez worden de arme landen
er zich steeds duidelijker van bewust, dat hun onderontwikkeling in relatie staat met de ontwikkeling in het Westen. De diepste oorzaken van
die onderontwikkeling ziet hij in de ekonomische, sociale, politieke en
kulturele afhankelijkheid van de Derde Wereld van het Westen (2).
De Latijns-Amerikaanse analyses over de afhankelijkheid van dat kontinent
ten opzichte van de Verenigde Staten hebben nog niet geleid tot een eensluidend en koherent begrippenstelsel. Terecht merkte bevrijdingstheoloog
en ekonoom Gonzalo Arroyo op, dat wat wel afhankelijkheidstheorie wordt
genoemd veelal de optelsom is van overeenkomstige meningen en soms ook
meningsverschillen tussen verschillende auteurs (3).
Ook in Afrika en Azië zijn in de loop van de zestiger jaren diskussies
op gang gekomen over de afhankelijkheid van die kontinenten van het Westen. In Azië vooral in India door een groep onderzoekers rondom het tijdschrift 'Economie and Political Weekly' (4) en in Afrika schreef Samir
Amin al op het eind van de vijftiger jaren over de afhankelijkheid van
dat kontinent van Europa (5). Een belangrijke bijdrage tot de diskussies
in Afrika, vormde dehistorische analyse van Walter Rodney, een ekonoom
uit Guyana, die liet zien, welke belangrijke rol Europa in het verleden
gespeeld heeft in de onderontwikkeling van Afrika (6).
Ondanks de kritieken van de dependenciatheoretici (7) en de bevrijdingstheo
logen bleven de westerse modernisatietheorieën belangrijk, niet in de
laatste plaats in de formulering van het ontwikkelingshulpbeleid.

1.
2.
3.
4.
5.

Zie: Van Nieuwenhove, en ook: Guppen c.s.
Gutierrez, G. Theologie van de Bevrijding, Baarn, 1974, p. 34 e.v.
Arroyo, in: Van Nieuwenhove, p. 56.
Zie noot 1, p.173.
Zijn dissertatie uit 1957 handelt over de negatieve gevolgen van de
integratie van Afrika in het wereldsysteem (Parijs, 1957).

6. Rodney, 1972.
7. Zie o.a.: Frank, Sociology of development and underdevelopment of
sociology, in: Frank,1969 (A) en Dos Santos, 1973.

VI

De afhankelijkheidstheorieën zijn op het eind van de zestiger jaren in
Nederland bekend geworden, maar aanvankelijk slechts aarzelend geaksepteerd.
Een belangrijke gebeurtenis in de introduktie van de dependencia-theorie
in Nederland vormde de Latijns-Amerika Week, die in 1968 werd georganiseerd in Nijmegen en waar onder meer Latijns-Amerikaanse onderzoekers
hun historische analyses van de onderontwikkeling van Latijns-Amerika
presenteerden (1). In het speciale Latijns-Amerika nummer van het tijdschrift 'Te Elfder Ure', dát een aantal van de inleidingen bundelde,
werd ook het artikel van Frank over de 'Ontwikkeling van de Onderontwikkeling' opgenomen, waarin hij in het kort zijn afhankelijkheidstheorie
uiteenzet (2). Uit de diskussies en akties naar aanleiding van die week
is uiteindelijk in 1973 het Derde Wereld Centrum aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen ontstaan
met als doelstelling de bestudering van de historische en huidige relaties tussen Nederland en de
Derde Wereld, gezien vanuit de Derde Wereld (3). Deze benaderingswijze ,
waar de afhankelijkheidstheorieën een uiting van zijn, heeft aan de Katholieke Universiteit de laatste jaren ingang gevonden (4). Zo stelde
de Nijmeegse theoloog Schillebeeckx in zijn diesrede in 1978: "Het feit,
dat de moderne industrialisering onder uitsluitende prioriteit van economische groei, de rijken metterdaad rijker en de armen armer maakt,
kan men niet meer als een propagandakreet afdoen; het is de schrijnende
werkelijkheid voor Latijns-Amerika,wölke door wetenschappelijke research
is vastgelegd" (5).
Deze rede vormde de inleiding op een kongres over bevrijding en christelijk geloof in Latijns-Amerika en in Nederland ter gelegenheid van het
elfde lustrum van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hierbij werd
aan Gutierrez een ere-doktoraat verleend, wat een erkenning inhield van
zijn vorm van theologie, welke uitgaat van de afhankelijkheid van de
Derde Wereld van het Westen.

1.
2.
3.
4.

Naast James Petras en John Cerassi waren daar ook Frank, Jalée, e.a.
Te Elfder Ure, Latijns Amerika, 16e jrg., nr. 3 en 4, 1969, p. 151-165.
Voor een uiteenzetting, zie: Huizer (red), 1978.
De diskussies over de afhankelijkheidstheorie zijn in Nijmegen sinds
1968 vooral gevoerd door een groep rondom het tijdschrift 'Geografiek'
aan de Interfakulteit Aardrijkskunde en Prehistorie. Zie speciaal het
Dependencia-nummer, Nijmegen, 1974. Het recente proefschrift van Van
Vroonhoven is ook in dit perspektief geschreven.
5. Schillebeeckx, in: Van Nieuwenhove, p. 20.
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In het kader van het onderzoeksprogramma van het Derde Wereld Centrum
wil deze dissertatie de afhankelijkheidstheorieën als zodanig niet uitgebreid ter diskussie stellen, maar nagaan in hoeverre deze theorieën,
vooral Frank's hypothesen, van toepassing zijn op de verhouding tussen
Nederland en de Derde Wereld. Dat wordt gedaan aan de hand van een literatuurstudie van de koloniale geschiedenis van Nederland tussen 1600
en 1912 (1). Nederlandse (o.a. Colenbrander, De Graaf, Vlekke, Gonggrijp)
en buitenlandse (o.a. Boxer) historici hebben uitvoerig studie gemaakt
van de Nederlanders in de koloniën. Er was bij deze studies meestal echter weinig aandacht voor het belang van de koloniën voor de ontwikkeling
van Nederland en voor het vaak verwoestende karakter van de Nederlandse
aanwezigheid op de inheemse sociale, politieke en ekonomische strukturen (2).
Het benadrukken van de samenhang tussen de ontwikkeling van het Westen
en de onderontwikkeling van de Derde Wereld is een belangrijk nieuw gezichtspunt in de analyses van Frank en de dependencia-school.
In deze dissertatie, die gebaseerd is op materiaal van bovengenoemde en
andere historici.wordt geprobeerd te laten zien in hoeverre Frank's hypothesen van toepassing zijn op de verhouding tussen Nederland en de
Derde Wereld.
In de eerste twee hoofdstukken wordt de Nederlandse penetratie in Azië,
Afrika en Latijns-Amerika beschreven, het uitgroeien van Nederland tot
een wereldmacht in de zeventiende eeuw en het geleidelijke verval in de
loop van de achttiende eeuw als Engeland de leidende rol overneemt.
Vanaf het derde hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de ontwikkelingen in
Indonesië, omdat dit gebied in die periode voor Nederland verreweg het
belangrijkste was. In de negentiende eeuw wordt de ekonomie van Indonesië sterk dienstbaar gemaakt aan die van Nederland.
Het onderwerp van het vierde hoofdstuk is de geleidelijke binnendringing
van de Nederlandse partikuliere ondernemingen in Indonesië na een fase,
waarin de staat probeerde leiding te geven aan de exploitatie van de kolonie.

1. Een inventarisatie van de huidige Nederlandse belangen in de Derde
Wereld vormt het belangrijke boek van Eric Paërl uit 1971.
2. In het vijfde hoofdstuk zullen Boeke en Burger worden geïntroduceerd
als historici die oog hadden voor deze kant van de problematiek. Een
belangrijk recent boek over Indonesië is dat van Caldwell, 1979.

vin

In het vijfde hoofdstuk worden enkele van de belangrijkste hypothesen
uit Frank's theorie globaal getoetst op de historische ontwikkeling
van de relatie tussen Nederland en Indonesië (1). Dit gebeurt nadat
aandacht gevraagd is voor Frank's theorieën uit 1969, zijn toepassing daarvan op de historische ontwikkelingen in Chili en op de ontwikkeling in Frank's denken sinds zijn eerste boeken.

1. Voorstudies voor deze dissertatie verschenen onder de volgende titels:
'Nederland's belang overzee: Vier Gouden Eeuwen? 1 , in: Huizer (red),
1978, p. 24-63, en een artikel in Intermediair, 'Nederland en Latijns
Amerika', 17-11-1978, ook opgenomen in: Banck & Bergman, 1980.

HOOFDSTUK I. NEDERLANDSE INVLOED OVERZEE 1600 - 1700

Tot de eerste sporadische kontakten van de mensen uit de "Lage landen
bij de zee" (1) met andere volkeren rekent men de vestiging van de
Friezen in Rome. Het eerste grootscheepse kontakt met wat thans de
Derde Wereld genoemd wordt, vond echter plaats gedurende de kruistochten, waaraan door Nederlanders in de ruime zin van het woord, werd
deelgenomen (2). Bekeringsijver en het verlangen om de heilige plaatsen
weer in 'christelijke' handen te krijgen, waren voor vele Europese ridders motieven om naar het heilige land te trekken, hoewel er ook ekonomische redenen aan ten grondslag lagen. In de praktijk bleef de kerstening bijzaak: de Islamieten zijn nooit erg vatbaar gebleken voor beker
ring tot een ander geloof. De kontakten tussen Oost en West, die door
de kruistochten tot stand waren gebracht, hebben de Europese kennis en
beschaving verrijkt.
In de zestiende eeuw begon Nederland, in het voetspoor van Spanje en
Portugal, met de grote vaart. De ekonomische situatie in de Noordelijke
Nederlanden werd gekenmerkt door een krachtige vooruitgang van handel
en scheepvaart in Amsterdam en de West-Friese steden. De landen van Westen Zuid-Europa kregen een steeds grotere behoefte aan hout voor de
scheepsbouw uit de landen van Noord-Europa met hun uitgestrekte bossen
en aan graan uit Polen met haar onafzienbare graanvelden.
De Noordeuropese landen kregen meer belangstelling voor zout, wijn, specerijen, textielwaren en ook voor zilver in verband met de toenemende
handel. De Nederlanden vormden het natuurlijke knooppunt voor het verkeer tussen Noord en Zuid. De Hollandse en Zeeuwse kooplieden waren
reeds lang bemiddelaars in het handelsverkeer tussen het Oostzeegebied
en Frankrijk. Uit Frankrijk betrokken zij zout uit de baai van Bourgneuf
en uit de Brouage, en wijn uit Nantes en Bordeaux. Omstreeks het midden
van de zestiende eeuw werd dit bemiddelingsverkeer intensiever en breidde

1. Term van: Romein; zie vooral over dit onderwerp Hfdst. 31: Nederlanders buitengaats.
2. Voor de geschiedenis van de kruistochten, zie: Duggan, Painter (vooral
Chapter VII, The Expansion of Europe), Handboek tot de staatkundige
geschiedenis uit Nederland (vooral: Par. 2, De Investituurstrijd.
De eerste kruistocht (1076-1125), Hugenholtz en uitvoerige beschrijvingen in: Waas, Campbell, Brandt.

2.

het zich ook ruimtelijk uit: de vaart op de Witte Zee nam een aanvang
in verband met de walvisvangst, en uit Spanje en Portugal werd steeds
meer zout gehaald, terwijl uit deze landen ook in toenemende mate suiker, specerijen en zilver werd betrokken.
In de Zuidelijke Nederlanden werd Antwerpen belangrijk als markt voor
suiker, specerijen en zilver. In de Noordelijke Nederlanden groeide
Amsterdam uit tot een belangrijke stapelplaats voor graan, vooral omdat de waterweg van Amsterdam naar de Sont, in verband met de oorlog
met Spanje, betrekkelijk veilig was door de goede binnenvaartwegen,
wat de graanvoorziening van de Nederlanden en de aangrenzende streken
vanuit Amsterdam vergemakkelijkte (1).
Naast de toen al beroemde Hollandse haring werd op grote schaal wollen
laken, dat in Leiden, Amsterdam, Haarlem en Naarden werd geweven, uitgevoerd naar het Oostzeegebied.
De Hollandse en Zeeuwse schippers zeilden ook verder naar het Zuiden:
zij haalden zout op de Kaap-Verdische eilanden. Ook gingen zij naar
Zuid-Amerika: naar de Punta de Araya aan de kust van Venezuela en naar
de Zout-eilanden bij Curaçao. Tenslotte haalden zij suiker op de Canarische en Kaapverdische eilanden en O D Sâo Tomé.
Van zeer grote betekenis voor de sterke opbloei van de Nederlanden was
het doordringen van de Hollandse schepen in de Middellandse Zee omstreeks
1590. Vooral de levering van graan aan Italië was hierbij van groot beland (2).
In diezelfde tijd begon de Nederlandse interesse voor de handel met
Azië. Later kwam daar ook nog de belangstelling voor Afrika bij.

Azië
Twee motieven speelden voor Nederland om de reizen op Azië te beginnen.
In de eerste plaats verwachtte men onschatbare winsten en in de tweede
plaats wilde men de vijanden in Europa, Spanje en Portugal, ook in hun
koloniën bestrijden.

1. Zie over de Nederlanden in de betreffende periode: Parker, Presser.
2. Zie voor de ontwikkelingen in het Middellandse zeegebied: Braudel.
Eerste Nederlandse schepen waren al in 1535 in dat gebied (Braudel,
vol. 1, p. 612). Ook: Herlihy. Voor de Nederlandse handel met Venetië: Norwich. Voor de Nederlandse handel met Frankrijk: Lewis. Voor
de Nederlandse handel met Spanje: Glick.

3.

Aanvankelijk probeerden de Nederlanders de Portugese gebieden in Azië
te bereiken langs de noordelijke route. Ds. Petrus Plancius, die uit
Brussel was uitgeweken naar Amsterdam, was de drijvende kracht achter
die eerste tochten (1).
Op het einde van de zestiende eeuw vertrokken verscheidene expedities,
waarvan de bekendste is de mislukte tocht van Barentsz en Heemskerk
met de overwintering op Nova Zembla.
De belangstelling voor de tochten om de Noord nam af, toen de Nederlanders met sukses gingen deelnemen aan de tochten via de zuidelijke route.
De eerste Nederlander, die naar Azië ging was Dirck Gerritszoon Pomp.
In 1555 was hij naar Lissabon gegaan en hij bezocht in Portugese dienst
China en Japan in 1568 (2).
In 1594 werd de eerste maatschappij voor de handel met Azië opgericht,
de 'Compagnie van Verre', die in 1595 een vloot wegzond onder leiding
van Cornells de Houtman. In Indonesië werden wat specerijen opgekocht
en hoewel de buit nog gering was, heerste er in Holland grote vreugde,
toen de vloot was teruggekeerd. De reders begrepen, dat een nieuwe expeditie meer mogelijkheden in zich zou dragen.
Naast deze Amsterdamse compagnie ontstonden er al snel meer van dergelijke compagnieën, in Zeeland, in Rotterdam, en in nog enkele andere
plaatsen. Zij genoten alle in een of andere vorm steun van de gewestelijke of stedelijke overheden, die oktrooien verleenden en vaak oorlogstuig ter beschikking stelden. Ook andere faciliteiten, zoals de

1. Jansma, p. 238.
2. Vlekke, p. 10. Later werd de uit Gouw afkomstige Cornells de Houtman
naar Lissabon gezonden om daar, in het geheim, zoveel mogelijk gegevens te verzamelen omtrent de scheepvaart- en handelspraktijken van
de Portugezen. Hij keerde in 1594 met de opgedane kennis in Amsterdam terug. Het verblijf van De Houtman in Lissabon wordt door Colenbrander uitgelegd als een daad van 'ekonomische spionage', in het
belang van enkele kooplieden, die de eerste handelsmaatschappij voor
handel met Indonesië oprichtten (II, p. 23). Anderen zeggen hierop
dat reeds lang voordat De Houtman naar Lissabon ging om de Portugese
geheimen over de handel met haar koloniën in Azië te ontdekken, tal
van Nederlandse zeelieden hadden deelgenomen aan de Portugese reizen,
en zodoende goed bekend waren met de problemen. Al eerder waren in
Nederland nauwkeurige overdrukken van Portugese kaarten verkocht
door Cornells Claes. (Zie Stapel, in: Tijdschrift voor Geschiedenis,
1936, p. 370, geciteerd in Vlekke, p. 111).

4.

vrijstelling van betaling van tolgelden en andere licenties werden
aangeboden.
In 1599 vertrokken er vijf expedities met in totaal 22 schepen uit
Nederland naar Azië. Dertien van deze schepen namen de oostelijke route
rondom Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afri ka, en negen schepen probeerden
de Westelijke route door de Straat van Magallanes.
Van de schepen die via het oosten zeilden, kwamen er twaalf in Azië
aan, één kapseisde al bij Dover in Engeland.
Van de schepen die westwaarts zeilden, bereikte er één Japan en werd
daar in beslag genomen. Een ander werd in Zuid-Amerika door de Spanjaarden veroverd en weer een ander viel ten prooi aan de Portugezen
in de Mol ukken. Slechts één schip, onder leiding van Olivier van Noort,
bereikte Indonesië. Omdat dit schip terugzeilde via Kaap de Goede Hoop,
was hiermee de 'eerste Nederlandse reis om de wereld een feit.
De expedities die naar het Westen zeilden, bezorgden de reders een verlies van een half miljoen guldens (1). Ook van de dertien schepen, die
de oostelijke route namen, leverden de meeste grote verliezen op. Enkele
leverden een geringe winst op, slechts één schip behaalde een 100%
winst op het geïnvesteerde kapitaal.
De reders bleven ondanks de aanvankelijk tegenvallende suksessen doorgaan. Al snel vertoonden Nederlandse schepen zich voor Java, de Molukken en Sumatra. Ook werden de Filippijnen aangedaan en Borneo. De kust
van Thailand werd bezocht en men probeerde handelsbetrekkingen aan te
gaan met de Chinezen in Kanton.
Vóórdat in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd opgericht, wareii in totaal 14 vloten (65 schepen) uit Holland en Zeeland
richting Azië vertrokken: 11 van die 65waran onderweg gestrand en het
verlies aan mensenlevens was groot. Ondanks dat rnaakten sommige
reders grote winsten. Elok zegt het zo:
"Ruw was het scheepsvolk, dat deze vaarten ondernam, ruwer dikwijls nog
de kapiteins, die het aanvoerden. Zeeroof en ongebondenheid, moedwil en
brooddronkenheid, muiterij en doodslag zelfs waren op de uitgezonden
vloten aan de orde van de dag, maar de ruwe gasten baanden de weg voor
een latere geregelde handel, die welhaast, zich uit deze beginselen
zou ontwikkelen." (2).

1. Vlekke, p. 117. Een half miljoen guldens is veel als men bedenkt, dat
het gehele kapitaal voor de eerste tocht van de 'Compagnie van Verre'
uit 1595 (o.l.v. Cornells de Houtman) 290.000 guldens bedroeg.
2. Blok, p. 314.
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In het begin van de zeventiende eeuw kwamen de verschillende compagnieën
en vloten, die elkaar daarvoor op leven en dood bekonkurreerden, tot het
inzicht, dat men een nog veel grotere winst zou kunnen maken, als men
zou samenwerken. Ieder voor zich was men bovendien niet sterk genoeg
om de Portugezen en Spanjaarden effektief te bestrijden. Tenslotte dreigde de inkoopsprijs van de specerijen in de Indische Archipel op te lopen,
omdat de verkopers van de waren de verschillende compagnieën en vloten
tegen elkaar begonnen uit te spelen. Ook de verkoopsprijs in Nederland
zakte door een overaanbod van specerijen en een heftige konkurrentiestrijd. Zowel in Zeeland als in Holland was men reeds tot plaatselijke
fusies overgegaan. In 1602 ontstonden samenwerkingsverbanden in Delft,
Hoorn en Enkhuizen. De overheid was ook een voorstandster van samenwerking. Al in januari 1598 hadden de Staten-Generaal gesteld dat de
verschillende compagnieën met elkaar zouden moeten samenwerken en elkaar niet moesten doodkonkurreren (1). Men zag in hoe voordelig het kon
zijn om de landsvijand over de gehele wereld te bestrijden: enerzijds
kon men de gunst van inlanders winnen en voordelige handelsvoorwaarden
bedingen,
anderzijds kon men de winst nog opvoeren door het kapen van
Spaanse en Portugese schepen. Een gunstige ontwikkeling van de Aziatische handel zou niet alleen vruchten afwerpen voor de deelnemers (in
de vorm van dividenden) en de overheid (in de vorm van licentie- en
konvooigelden), maar ook voor de gehele Republiek (verhoogde aktiviteiten op velerlei gebied).
Johan van Oldenbarnevelt, de landsadvokaat van Holland, nam uiteindelijk het initiatief tot de oprichting van een grote nationale maatschappij voor de handel op Oost-Indië, de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC), die op 20 maart 1602 een feit werd (2).

De VOC
Toen de handel op Oost-Indië in handen kwam van de VOC veranderde deze
van karakter. Van een betrekkelijk vreedzame handel, het opkopen van

1. Voor de ontwikkelingen van de zogenaamde Voorcompagnieën, zie:
Boxer, p. 56 e.v.
2. Colenbrander II, p. 90. Hij gebruikt hier het bijvoeglijk naamwoord
'nationale', waarbij aangetekend, dat het merendeel van het kapitaal
van de VOC afkomstig was uit Zeeland en Holland, en niet uit het gehele gebied van de toenmalige Nederlanden.
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specerijen van de bevolking in Azië, werd zij een georganiseerde kaapvaart. Van Ravesteyn zegt in dit verband:
"Tot dien tijd was de Hollandsche koopman gewoon geweest zich met de
vreedzame vrachtvaart bezig te houden; hij had immers den strijd geschuwd; onder bescherming van de oorlogsschepen der Admiraliteiten was
hij, na betaling van convooien en licenten, gerust naar Oost en West
gezeild". (1).
De nieuwe wijze van handeldrijven, met oorlogen en kaperij wekte wel
afkeer van vele kooplieden uit de oude school, maar de grootaandeelhouders van de VOC, Isaac le Maire, Balthasar de Moucheron en Willem
Usselincx, stonden helemaal achter de idee van een algehele vernietiging van de Spaanse en Portugese koopvaart en zij aksepteerden de oorlog en plundering als het noodzakelijke middel om dat doel te bereiken.
De 'oude school'-kooplieden konden dan wel wijzen op de jarenlange
traditie van vredige, rustige, betrekkelijk zekere en veilige handel,
met een tamelijk vaste winst en op het feit, dat het niet op de weg
van de koopman lag om de Portugezen en Spanjaarden te bevechten, land
te veroveren en te bezetten, en nog veel minder om handelsschepen, al
waren die dan van de vijand, te kapen, zij bleken niet krachtig genoeg
om de totstandkoming van de VOC tegen te houden. Van Oldenbarnevelt en de
groep machtige kooplieden vonden, dat men de voordelen van het oprichten van een compagnie met steun van de Staat, die nu nog onder Nederlands bereik lagen, anders zou verspelen aan Engeland, dat sedert 1600
zijn eigen Oost-Indische Compagnie had (2).
Opgemerkt moet worden, dat de belangen van Van Oldenbarnevelt en de groep
van machtige kooplieden niet altijd parallel liepen. Ze zouden zelfs
in de loop van de zestiende eeuw volkomen tegengesteld worden, hetgeen
zou uitlopen op Van Oldenbarnevelt's onthoofding in 1916 (3).

1. Van Ravesteyn, p. 226.
2. Opgericht in 1600 voor de kommerciële exploitatie van de Engelse koloniën in Azië. Deze heeft bestaan tot 1858, toen ze werd overgenomen
door de Engelse regering.
3. Zie verder p. 24 e.V., de diskussie over de totstandkoming van de WIC
in de Republiek. Een reden voor de onthoofding van Oldenbarnevelt lag
ook in de strijd tussen remonstranten en kontra-remonstranten.
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Colenbrander merkt over de oprichting van de VOC op.
"Het was een zwaarwichtig besluit Straffe organisatie was on-nederlands;
individuele aktie tot dusver het levensbeginsel der gehele handelsuitbreiding geweest. Zouden zich de bijzondere energieën laten binden te
gemeenen beste 7 " (1).
De VOC kreeg een scheepvaart- en handelsmonopolie voor het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Straat Magallanes met een looptijd van 21 jaar.
Twee doelstellingen waren hiermee gerealiseerd het opheffen van de kompetitie tussen de verschillende kleine voorcompagmeen en de verhoging
van de effektiviteit van het beschikbare kapitaal
Tot de taken van de VOC behoorde het sluiten van traktaten met Aziatische vorsten en volkeren, het bouwen van forten, het aanstellen van
gouverneurs en rechters, en het onderhouden van een krijgsmacht. De
VOC was in feite de eerste grote vennootschap op aandelen, die de
wereldgeschiedenis heeft gekend (2). Ieder die dat wilde kon een aandeel krijgen en men was slechts aansprakelijk voor het bedrag van dat
aandeel Dit was een verschil met de Engelse Oost-Indische Compagnie,
welke een koopmansgilde was, die pas later het karakter van een maatschappij met aandelen aannam In de landen waar de VOC handelsbetrekkingen aanknoopte, was ze gemachtigd verdragen te sluiten, forten te
bouwen en ambtenaren aan te stellen. De snel tot bloei komende VOC zag
zich genoodzaakt ook als militaire macht op te treden en souvereine
rechten uit te oefenen.
De bestaande compagnieën in de verschillende kamers (3) in Amsterdam,
Middelburg, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen brachten gezamenlijk
het voor een expeditie benodigde kapitaal bijeen en na afloop van de
reis werd de buit verdeeld Het dagelijks bestuur van de VOC berustte
bij het College van de Heren XVII (4)
1. Colenbrander II, ρ 91.
2. Sombart Bd II, p. 151
3. De VOC telde zes kamers, dit waren lokale bestuurslichamen met belang
rijke bevoegdheden, zoals het uitrusten van schepen, het aannemen van
personeel en het verkopen van produkten, waarbij zij over eigen finan
ciële middelen beschikten Zulke kamers waren in alle plaatsen, waar
eerder voorcompagmeen bestonden of in oprichting waren Zie verder:
Coolhaas (A), p. 149
4 Achter van de Kamer Amsterdam, vier van Middelburg, een van elk van de
overige kamers en de zeventiende bij toerbeurt voor Middelburg, Maas of
Noorderkwartier Het College kwam de eerste zes jaar bijeen in Amsterdam, vervolgens twee jaar in Middelburg Men vergaderde eenmaal per jaar
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Bijna twee eeuwen zou de VOC de relatie tussen Nederland en Azië gaan
bepalen. De kontrakten, die de VOC met plaatselijke vorsten afsloot,
waren vrijwel alle hetzelfde. Uit de bewoordingen blijkt duidelijk, dat
deze kontrakten meestal door Nederlanders waren opgemaakt; de Indonesische heersers hoefden slechts een handtekening te plaatsen op een
stippellijn, en deze leverde de Nederlanders op uitgebreide schaal alleenrechten of voorkeursrechten op de handel in de betrokken streek op,
meestal met uitsluiting van andere handelaren uit Europa of Azië. Ook
werd het aanleggen van Nederlandse forten,
het vestigen van garnizoenen
en het recht van een vertegenwoordiger van de VOC om als scheidsrechter
of bemiddelaar in plaatselijke geschillen op te treden in het kontrakt
opgenomen (1).
De eerste jaren van de VOC waren niet erg suksesvol. Er werd
een dertigtal galjoenen en kraken op de Portugezen buitgemaakt, maar grote aanvallen op Mozambique, Goa, en Malakka, de belangrijke steunpunten van
waaruit de Portugezen hun invloed in de Indische Archipel uitoefenden,
mislukten (2). Ook op Solor en de Molukken wisten de Portugezen zich
met sukses staande te houden. Vooral de Molukken waren van groot belang.
Wie deze eilanden bezat, had daarmee de voornaamste aanvoerpunten voor
specerijen in handen: kruidnagelen kwamen van Ambon en Ceram, nootmuskaat en foelie van de Banda-eilanden. De Portugezen hadden deze gebieden al een eeuw in handen met forten op Ti dore en Ternate. Hun forten
op Ambon beheersten de toegang tot de Molukse zee. Het lukte de Nederlanders om deze macht te breken. Door gebruik te maken van de steun van
de ontevreden mohammedaanse bevolking van het rijk van Ternate, had Steven
van den Haghen zich van een fort op Ambon meester gemaakt. Dit eiland
zou het eerste grondgebied van de VOC in Indonesië worden (3). In 1605
veroverde de VOC ook Tidore. De Spanjaarden, die op de Filippijnen zaten,
kwamen zuidwaarts en verjoegen de Nederlanders echter weer van Tidore,
waarna om de Molukken en de Banda-eilanden een felle strijd ontbrandde.

1. Zie voor de situatie in Indonesië vóór de komst van de Nederlanders:
Vlekke, Hfdst. 1-4, en Graaf/Pigeaud. Dat die kontrakten werden opgesteld door Nederlanders is misschien omdat dergelijk soort kontrakten
een onbekend begrip waren in de toenmalige traditionele wereld van
Indonesië.
2. Van Ravesteyn, p. 225.
3. Met Frederik de Houtman als gouverneur.
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In 1607 vertrok uit Nederland een vloot van 13 schepen naar Azië onder
leiding van Pieter Willemszoon Verhoeff. Onderweg werd weer een poging
ondernomen om Mozambique en Goa in India te veroveren, die mislukte,
waarna men in 1609 in Japan een VOC-kantoor opende, dat de aanzet vormde
tot een lukratieve handel. Zilver en koper uit Japan zouden belangrijke
ruilprodukten voor de VOC worden,waarvoor men betaalde met Chinese zijde
en hertevellen uit Achter-Indië. Vanuit Japan trok Verhoeff naar de
Banda-eilanden om vóór het eventueel tot stand komen van een wapenstilstand in Europa (1) zoveel mogelijk vaste posities te verwerven.
De Nederlanders waren al eerder op de Banda-eilanden geweest (2). De
Bandanezen hadden al ervaring met kontakten met vreemdelingen, die de
door hen begeerde nootmuskaat en foelie kwamen halen, waarvan Banda het
wereldmonopolie had. De dorpsrepublieken op Banda waren in twee, elkaar
vijandig gezinde groepen georganiseerd en met één groep sloten de Nederlanders al in 1602 een kontrakt, waarbij men elkaar wederzijdse steun
toezegde in de oorlog en Nederland, met uitsluiting van alle anderen,
het recht kreeg om de produkten van die dorpen op te kopen (3). De
Bandanezen bleken zich echter niet altijd aan de kontrakten te houden
en uiteindelijk verloren de Nederlanders het vertrouwen in die 'valse
Mooren' (4), en zonden een grote vloot onder leiding van Verhoeff. De
Bandanezen gaven na enig aarzelen toestemming tot de bouw van een fort
op Bandanaira, maar op 22 mei 1609 lokten ze Verhoeff met zijn raad en
gevolg, in totaal 46 personen, het bos in om ze vervolgens af te maken.
Hoen, Verhoeff's onderbevelhebber, veroverde daarop Bandanaira, voltooide er het Fort Nassau en sloot in augustus 1609 een nieuw handelskontrakt met de hoofden van Lontor, het grootste eiland van de Bandaeilanden. Daarop verdreef Hoen de Spanjaarden uit dat gebied.
Omdat de oorlog tussen Spanje en de Republiek nu feitelijk over de

1. Bedoeld wordt het inderdaad afgesloten 12-jarig bestand (1609
1621) in de tachtigjarige oorlog.
2. In 1599, een expeditie onder leiding van Jacob van Heemskerck.
3. Vloot uit 1602 onder leiding van Wolphert Harmenszoon.
4. 'Moor' betekende in het VOC-Nederlands 'Moslim' en dat was een
scheldwoord, dat de Nederlanders in die tijd gebruikten.
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gehele wereld werd gevoerd, vond Nederland het gewenst om te komen tot
een grotere centralisatie van de Nederlandse macht in Indonesie. In
1609 eindigde de oorlog met Spanje tijdelijk en ging het Twaalfjarig
Bestand in.
In de Republiek was geen eenduidige vreugde over het met Spanje gesloten bestand (1). Zo had Zeeland er belang bij dat de oorlog voortduurde,
omdat het voor een belangrijk deel leefde van de kaapvaart. Ook het leger en de officieren, met de 'Prins van Oranje en stadhouder Maunts'
aan het hoofd waren vóór de oorlog. Tenslotte werd de vrede gehaat
door de grote kooplieden, die de heersende klasse vormden.
Op 27 november 1609 werd Pi eter Both door de Staten Generaal van de
Republiek benoemd tot Gouverneur-Generaal van de Nederlandse bezittingen in Indonesië (2), de eerste in een reeks, die ongeveer 340 jaren
zou gaan duren.
Hij vestigde zich op Ambon, waar ook de met hem meegekomen Nederlandse
gezinnen gingen wonen. Van daaruit maakte hij reizen naar de Bandaeilanden. Ternate, Tidore en andere eilanden, versterkte forten en
bevestigde de vroeger gesloten overeenkomsten. Het streven van de VOC
was duidelijk: het beheer over alle bezittingen in Indonesie en het
oppergezag over de m de Archipel verblijvende schepen moest in handen
zijn van één man, zoals Den Haan het noemt: "... eenheid en vastheid in
bestuur". (3).
In Indonesië werden de Nederlandse zaken in de periode 1610-1621 met
voortvarendheid aangepakt. In de bijna vier jaar van zijn GouverneurGeneraalschap wist Pieter Both de Portugese sterkte op Solor te veroveren, de Spanjaarden van Tidore te verdrijven en kontrakten te
sluiten met de voornaamste vorsten van de Timor-Archipel en de Molukken. In 1614 werd Gerard Reynst tot Gouverneur-Generaal benoemd,
in 1616 opgevolgd door Laurens Reael.
Diens opvolger werd Jan Pieterszoon Coen, die van 1618 tot 1623 en van
1627 tot 1629 Gouverneur-Generaal van Nederlands Indie was.

1. Zie: Van Ravesteyn, p. 212 en verder p. 24 e.v. over de totstandkoming van de WIC.
2. Dat waren er toen nog m e t zoveel: op Java de stad Batavia en een
kleine strook daaromheen, en het eiland Ambon.
3. Den Haan, p. 119.
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Sinds 1614 maakte Coen al deel uit van de Raad van Indie en was hij
direkteur-generaal van alle handelskantoren van de VOC. Zijn eerste
daad in Indonesië was, dat hij het hoofdkantoor van de VOC verplaatste van Ambon naar Jacarta op Java. Nadat de daar veroverde versterking een beleg van vijf maanden door Engelsen, Jacatranen en Bantammers had doorstaan, werd op de verwoeste stad een begin gemaakt met
de bouw van het nieuwe centrum Batavia (30 mei 1619). Coen kon aan
zijn bazen in Nederland schrijven: "Het fondament van soo lange gewenste rendez-vous is nu geleyt" (1). De VOC zag zijn doel, het absolute specerijenmonopolie en de daarvoor noodzakelijke beheersing
van de Archipel, steeds verder gerealiseerd. Ook de handelsresultaten werden langzamerhand beter; er kwamen in die jaren enkele keren
goede retouren in Nederland binnen, die echter niet mochten verhinderen, dat de onrust onder de participanten, die in 1610 en 1612 uitkeringen hadden gehad, nog groot was. Die uitte zich in kritiek op de
VOC, vaak via pamfletten. Deze protesten verdwenen vrijwel geheel toen
de VOC in de volgende jaren veelvuldiger, en na 1631 zelfs jaarlijks,
dividenden uitkeerde.
Coen had zijn ideeën al in 1614 in een uitvoerig stuk uiteengezet,
waaruit Coolhaas het volgende aanhaalt:
"In Zuidoost Azië zou een nieuwe Nederlandse burgermaatschappij gesticht moeten worden, waarheen het oude vaderland, dat volgens Coen
overbevolkt was, een deel van haar kinderen naar toe moest sturen.
Het zouden vooral ordentelijke gezinnen moeten zijn, die niet van
kapitaal ontbloot waren. Batavia zou het centrum van een nieuw (en
groot) koloniaal rijk moeten worden, dat, indien het bewoond werd door
goed-kristelijke gezinnen, ongetwijfeld kon rekenen op Gods zegen" (2).
Goed-kristel ijk wil hier zeggen, niet katholiek. De 'roomsen' werden
van belangrijke posten in de handel uitgesloten en vooral Plancius en
Reinier Dauw waren daar heel duidelijk over:
"Om in eenige ampten na Indien te senden, mogen niet aangenomen worden,
die gefailleert, van paepsche religie ofte van eenige delicten betigt
en met infamie genoteert zijn". (3)
In Indonesië bestond nog steeds een grote konkurrentie tussen Engeland
en Nederland. Volgens Coen was de Engelse Oost-Indische Compagnie de

1. Geciteerd in Den Haan, p. 123.
2. Coolhaas (A), p. 166.
3. Ibid.
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grootste vijand van Nederland en dat maakte hij duidelijk aan de Heren
XVII. De Engelsen op hun beurt beschouwden Coen als het grootste gevaar voor hun belangen.
In 1621 richtte Coen zijn aandacht op de Banda-eilanden, waar de Nederlandse positie nog steeds niet gekonsolideerd was. In maart van
dat jaar begonnen de vijandelijkheden tussen een van de Banda-eilanden,
Lontor, en een vloot van twaalf schepen van Coen. Het hoofddorp werd
op 11 maart bij verrassing ingenomen en de bewoners vluchtten het bos
in. De andere dorpen boden hierop hun onderwerping aan, enkele pas nadat ze met verwoesting waren bedreigd. Coen dacht dat hiermee zijn
doel bereikt was, maar in april bleek, dat zich in het gebergte duizenden Bandanezen, uit allerlei dorpen gevlucht, verborgen hielden.
Coen gaf nu opdracht alle strandkampongs en vaartuigen in brand te
steken. Alle mensen, die nog in de dorpen woonden, moesten zich melden en ze werden, als gevangenen, afgevoerd naar Batavia. 45 Dorpshoofden werden, op verdenking van kontakten met de naar de bergen
gevluchte Bandanezen, gevonnist en ter dood gebracht. De verdere onderwerping van Lontor liet Coen over aan gouverneur Martinus Sonck, die
in juli 1621 het gebergte introk. Het merendeel van de 2500 vluchtelingen bleek van de honger en de kou te zijn omgekomen. Degenen, die
nog leefden, vochten zich dood of pleegden zelfmoord door zich van de
rotsen te pletter te werpen. Een kleine driehonderd Bandanezen wisten
nog te ontkomen naar het eiland Seram. Toen de bewoners van een ander
Banda-eiland, Run, die bang waren voor eenzelfde lot als de Lontorezen,
probeerden te vluchten naar Seram, liet Sonck alle dorpshoofden en
vrije mannen van het eiland, in totaal 1600, vermoorden. Zo zijn tenslotte "... alle steden ende sterckten van Banda door Godt's genaede
ingenomen, geraseert, verbrand ende omtrent 1200 zielen becomen" (1)
De wrede houding ten aanzien van de Bandanezen kan verklaard worden
uit de bij de VOC-personeelsleden nagenoeg algemeen aangehangen overtuiging dat men te doen had met volkomen onbetrouwbare en moordzuchtige mensen, die het voortbestaan van de V0C op het spel zetten. Er
spreekt een gevoel van superioriteit uit van de Nederlander ten opzichte

1. Huybers, geciteerd in Pater, p. 321.
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van de Indonesiër. (1)
De nu bijna ontvolkte eilanden werden voortaan op indirekte wijze door
de VOC geëxploiteerd. De notentuinen werden in leen uitgegeven aan Nederlandse kolonisten, oude dienaren van de VOC, die de Produkten tegen
hen opgelegde prijzen aan de VOC moesten verkopen. Deze Nederlanders
bewerkten hun tuinen met van de Oostkust van India aangevoerde slaven (2).
Het doel van de VOC was gerealiseerd: het wereldmonopolie van nootmuskaat en foelie tegen kontrol eerbare, lage prijzen.
De uitroeiing van de Bandanese bevolking was een "... schier onuitwisbare bloedvlek in onze koloniale geschiedenis" (3). Presser begrijpt
dan ook niet, dat Kiers kan spreken over de "... grootheid van Coen's
zieleadel" (4).
Hoewel Sonck de daad feitelijk had uitgevoerd, bleef Coen ervoor verantwoordelijk en hij deed dan ook geen enkele moeite om die verantwoordelijkheid van zich af te schuiven: hij meende zo de belangen van
de VOC het best gediend te hebben.
In 1622 wilde Coen zich toegang verschaffen tot de handel met China.
Op Formosa (Taiwan) stichtte Sonck een faktorij (5), Zeelandia genaamd,
die al spoedig haar nut bewees als tussenstation. Toegang tot de handel
met China kreeg de VOC echter niet. Op Formosa hebben de Nederlanders

1. Dat superioriteitsgevoel van de Nederlanders ten opzichte van de
volken in andere landen zou nog vaak in de geschiedenis terugkeren.
Zie ook in hoofdstuk 3 van dit boek over het kultuurstelsel en hoofdstuk 4 over Atjeh. Denk verder aan de politionele akties in 1947.
2. Slavenhandel zou in de Nederlandse koloniale geschiedenis voortdurend een belangrijke plaats blijven innemen. Zie verder hoofdstuk 2
over de slavenhandel van negers uit Afrika naar Zuid-Amerika, waaraan door Nederlanders schatten zijn verdiend.
3. Volgens Jhr. Mr. De Jonghe, geciteerd in Presser, p. 133.
4. Presser, p. 133. In 1944 zou С. Gerretson een boek schrijven getiteld
Coen's Eerherstel. (Zie verder p. 15, noot 3 ) . Ook in Slauerhoff's
boek komt Coen als 'groots' naar voren.
5. Oude benaming voor een handelskantoor, stapelplaats of magazijn voor
koopwaren, door Europese kooplieden gesticht in een vreemd werelddeel
т.п. door Nederlandse en Engelse handelskompagnieën in Azië, Afrika
en Amerika (17e - 18e eeuw). Voor de veiligheid werden faktorijen
meestal gebouwd in de vorm van een fort. Zie voor het begin van de
Nederlandse handel op Taiwan: Prof.Dr. John E. Wills jr.: De VOC en
de Chinezen in Taiwan, China en Batavia in de 17de en 18de eeuw. In:
Meilink-Roelofsz e.a., Bussum 1976.
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sukses gehad met hun zendingswerk: de bevolking bleek erg vatbaar voor
het kri stendom en de predikanten van de VOC buitten dat uit (1).
Op 1 februari 1623 vertrok Coen uit Indonesië naar Holland om daar zijn
gevoerde beleid te verdedigen. Hij was net weg, toen er op Ambon iets
gebeurde, dat de toch al gespannen verhoudingen tussen Nederland en
Engeland diepgaand zou beïnvloeden: de 'moord van Ambon'.
Ambon was voor de Nederlanders het middelpunt van de handel op de Molukken. Dat was het ook voor de Engelsen, die er drie kantoren hadden
alsmede een faktorij onder leiding van Gabriel Towerson. Op 23 februari
1623 kreeg de gouverneur van de Mol ukken, de Nederlander Herman van
Speult, bericht dat de bij een Nederlands fort wonende Engelsen het
plan hadden om dat fort te veroveren met steun van omgekochte Japanse
soldaten. Van Speult was van mening dat hij hier een gevaarlijk komplot op het spoor was, dat moest zijn opgezet door hoge Engelse militairen en hij nam de zaak hoog op. Een aantal Engelsen en Japanners
werd
gevangen genomen en door gruwelijke folteringen tot bekentenissen gedwongen. Van Speult stond erop dat de berechting op Ambon plaatsvond en op 8 maart 1623 viel het vonnis: doodstraf, dat een dag daarna
voltrokken werd aan tien Engelsen, negen Japanners en één Portugees.
De Engelsen waren woedend. Zij geloofden dat de VOC de hele samenzwering
uit de duim gezogen had, om hen zo van Ambon te verdrijven (2).
Als hoofdverantwoordelijke voor wat er op Ambon was gebeurd, wezen de
Engelsen in de richting van Coen, hoewel die al ббг het gebeurde ver
trokken was. Van Speult zou later verklaren, dat hij meende in de geest
van Coen te hebben gehandeld. De vijandschap van het Engelse hof tegen
Coen bereikte een hoogtepunt: Jacobus I van Engeland liet via een ge
zant aan Den Haag weten, dat hij van mening was, dat Coen opgehangen
diende te worden.
Coen werd echter door de bewindhebbers van de VOC met grote eerbewijzen

1. George Candidus, de eerste Nederlandse predikant op Formosa (16271631) voorzag dat er een goede kans bestond het christendom op dit
eiland ingang te doen vinden, omdat volgens hem de oorspronkelijke
bewoners geen enkele religieuze invloed van buitenaf hadden onder
gaan en hun eigen geloof uit een primitief animisme bestond. Tussen
1627 en 1662 werkten er in totaal 32 predikanten, wat relatief veel
was. (Zie verder Boxer, p. 208 e.V.).
2. Gedurende 250 jaar behield de 'moord van Ambon' (anderen spreken van
'Ambonse moord') zijn propagandistische waarde in Europa. Volgens
Vlekke was het slechts één van de vele bloedige episoden in de nooit
aflatende handelsstrijd (p. 153).
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ontvangen. In oktober 1624 besloot men hem opnieuw tot Gouverneur-Generaal
te benoemen, maar deze keer stelde hij een aantal voorwaarden, zoals hij
die al eerder had geuit in zijn reeds genoemde stuk uit 1614, waaronder
de eis, dat er meer Nederlanders naar Indonesië zouden worden gestuurd
en er een nieuwe Nederlandse staat gevestigd diende te worden. De Engelsen verzetten zich daar heftig tegen. In 1627 vertrok Coen, inmiddels gehuwd met de Amsterdamse koopmansdochter Eva Ment, weer naar Batavia. In 1629 stierf hij op 42-jarige leeftijd tijdens de oorlog tegen
de Sultan van Mataram op Midden-Java, aan een tropische ziekte. De oorlog tegen de Nederlandse bezetters werd door Mataram in 1630 verloren (1).
In het algemeen komt Coen in de Nederlandse geschiedschrijving als een
grote figuur naar voren. Pater noemt hem: "Een groot man uit één stuk,
die in de geschiedenis van Nederland als koloniale mogendheid, onbetwistbaar de eerste plaats inneemt" (2).
Gerretson noemde Coen's optreden rechtmatig en wettelijk gefundeerd (3),
wat door Vlekke wordt tegengesproken (4), alhoewel die ook opmerkt:
"Mataram's strijd tegen hem was misdadig en nutteloos geweest, want aan
Coen den heerser, hadden de goden de magische kracht gegeven, die het
teeken van den waren heerscher is" (5).
De opvolger van Coen was Jacques Specx, waarna Hendrik Brouwer het
Gouverneur-Generaal schap bekleedde. Het waren veel minder krachtige figuren. Van uitbreiding van het handelsgebied was slechts sprake door de
opening van een kantoor te Hoegli in Bengalen, een land dat zijde, sal-

1. Zie voor een beschrijving van die oorlog: Vlekke, p. 156 e.v.
2. Pater, p. 321.
3. Gerretson, 1944. Schrijver is de historicus Prof.Dr. F.C. Gerretson,
die ijverde voor de Groot-Nederlandse gedachte en (in de Indonesische
kwestie) voor het behoud van de rijkseenheid. Hij was tijdens de
Duitse bezetting lid van de Nederlandse Unie.
Hij publiceerde in 1939 een driedelige lofzang op de aktiviteiten van
de Koninklijke Shell, dat als afscheidskado werd aangeboden aan Sir
Henri Deterding, de eerste president van de Koninklijke Shell (Gerretson, 1939). Als dichter kreeg hij bekendheid onder het pseudoniem
Geerten Gossaert. Over de ongebruikelijke manier, waarop het hoogleraarschap van Prof. Gerretson aan de Utrechtse universiteit tot
stand gekomen is, zie: H. Feddema: O.D. van den Muyzenberg, Koloniale
Belangen in de Academie. Hoe kwam de Utrechtse Indologie-ooleiding
tot stand. In: Boverkerk, p. 103-118.
4. Vlekke, p. 154.
5. Ibid., p. 158.

peter en opium leverde, belangrijke Produkten in de handel met Japan.
Financieel gezien was de VOC de kinderziektes te boven; sedert 1634
kon zij jaarlijks een dividend uitkeren dat tussen de twaalf-en-half
en vijftig procent schommelde. Om de gunstige positie van de VOC in
Indonesië te handhaven en zelfs nog uit te breiden, was er weer behoefte aan een sterke Gouverneur-Generaal. Die vond men in de persoon
van Antonie van Diemen, een koopman, die door Coen zelf als zijn opvolger was gezien.
Waar Coen vooral gevechten had moeten leveren tegen inlandse vorsten
op Java, zou Van Diemen met name in oorlog komen met de restanten van
de Spaans-Portugese macht in de Indische Archipel. Hij begon met het
herstellen van het verminderde aanzien van de VOC op de Molukken. Op
enkele andere eilanden werd hij gekonfronteerd met veel verzet, waar
hij fel tegen optrad. Op Formosa verjoeg hij de Spanjaarden van de
Noordkust en bezette hij de noordelijke kustplaats Kelang. Met de verovering van het fort San Salvador werd in 1642 heel Formosa onder de
VOC gebracht.
Een belangrijker macht in Azië dan de Spanjaarden, vormden de Portugezen, die grote gebieden in hun bezit hadden (1). Ook die wilde Van
Diemen aanpakken, waarbij hij het vooral op India had gemunt. Hoewel
de macht van Spanje en Portugal in Europa snel afnam, zat het meer dan
een eeuw oude rijk van de Portugezen in India tamelijk stevig in elkaar. De Portugezen, die zich daar
hadden gevestigd, hadden
een nieuw vaderland gevonden. Met nog slechts een heel zwakke band
met het moederland, had het koloniale gebied in India zich min of meer
verzelfstandigd. Op Ceylon, in Goa, in Malakka, op de peperkust van
Coromandel (oostkust van India) en elders, lieten de Portugezen zich
daarom niet gemakkelijk verdrijven (2). Wel was Van Diemen hen op zee
de baas en kon hij de havens van Malakka en Goa blokkeren. Op Ceylon
is hevig strijd gevoerd. Hier waren op de zuid- en westkust Punto
Gale, Colombo en Negombo, en op de oostkust Trincomalee en Batticaloa
in het bezit van de Portugezen. Vooral de havensteden op de zuid- en
westkust waren belangrijk als centra van de kaneelhandel.

1. Portugal was van 1580 - 1640 in handen van Spanje.
2. Over de Nederlanders in India, zie: Terpstra, 1947, en verder: Prof.
Dr. A. das Gupta: De VOC en Suratte in de 17de en 18de eeuw, in:
Meilink-Roelofsz, Bussum 1976. Ook: Prof.Dr. A. das Gupta: De VOC en
de Malabarkust in de 18de eeuw, in: Meilink-Roelofsz, Bussum 1976.
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Bij de strijd om Ceylon verwierven de Nederlanders steun van de 'Keizer
van Ceylon', Radja Singa, de heerser over het in het binnenland gelegen
rijk van Kandy. Deze hoopte de Portugezen te verdrijven met behulp van
de Nederlanders, om dan zelf de baas te kunnen worden, zonder echter de
Portugese bezetters te verwisselen voor Nederlandse. Hoewel Van Diemen
op de hoogte was van de verlangens van de vorst, ging hij in op een
voorstel tot samenwerking (1).
Van Diemen startte een grote aanval op de Portugezen in het gebied van
de Indische Oceaan en de Golf van Bengalen. Malakka werd geblokkeerd
en iets ten noorden van Goa op de westkust van India werd een versterkt fort aangelegd, waardoor een eventuele hulpverlening aan dit
centrum van de Portugese macht vanuit andere door Portugal bezette gebieden werd verhinderd. In maart 1638 plunderden de Portugezen Kandy,
maar op de terugweg werden hun met buit beladen troepen door de Nederlanders in een hinderlaag gelokt en vrijwel geheel vernietigd. De havens Batticaloa en Trincomalee vielen in Nederlandse handen. Dit was
voor de Nederlanders slechts een gedeeltelijke overwinning, omdat het
hun vooral te doen was om de kaneelhavens in het Zuiden en Westen van
Ceylon. In 1644 werd een overeenkomst gesloten tussen de Nederlanders
en de Portugezen, waarbij de VOC in het bezit kwam van de plaatsen
Gale en Negombo, terwijl de Portugezen Colombo mochten houden.
Sukses hadden de Nederlanders ook op het Maleise schiereiland, waar in
die tijd geen enkele mogendheid was, die alleen de Straat van Malakka
beheerste, maar waar drie staten om de hegemonie streden: Atjeh, Johore
en, in Malakka, Portugal. Met steun van Johore werd in 1641 door een
Nederlands leger onder leiding van Van Diemen het Portugese Malakka
ingenomen, na een oorlog van 12 jaar, waarbij de stad was uitgedund
van 20.000 tot 1.400 inwoners, voornamelijk inlanders en Portugezen.
De Nederlanders werden de belangrijkste Europese mogendheid in het
gebied en wisten alle sporen van de Portugese invloed rond de Straat
van Malakka uit. De VOC besloot Malakka te laten uitgroeien tot een
verzamelpunt van alle gevraagde produkten uit de streek en, wat nog
belangrijker was, het moest als wachtpost voor de Straat van Malakka
dienen om de veiligheid van de VOC-schepen te waarborgen, die waardevolle vrachten in de handel tussen Oost en West vervoerden (2).

1. Over de Nederlanders op Ceylon, zie: Goonewardena, Arasaratnam, en
Prof.Dr. S. Arasaratnam, De VOC in Ceylon en Coromandel in de 17de
en 18de eeuw. In: Meilink-Roelofsz, Bussum 1976.
2. Zie verder: Dr. L.Y. Andaya, De VOC en de Maleise wereld in de 17de
en 18de eeuw. In: Meilink-Roelofsz, Bussum 1976.
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In heel Zuid en Zuid-Oost Azië breidde de VOC haar invloed uit.
Mauritius werd in 1638 in bezit genomen; handelsrelaties werden aangeknoopt met Siam (het huidige Thailand) en met de feodale Nguyênheersers in het Zuiden van Vietnam (Cochin China). Gerrit Wuysthof
richtte een kantoor op in Cambodja. In al deze gebieden vonden herhaaldelijk aanslagen plaats op de kantoren van de VOC.
In Oost-Azië, in Japan, wist Van Diemen ook de Nederlandse macht te
handhaven, hoewel men door de tegenstand daar in 1641 moest verhuizen
van Hi roda naar het veel ongunstiger gelegen Decima. De faktorijen
op Formosa werden gekonsolideerd.
Er werden in die jaren ook tochten ondernomen naar het zuiden en naar
andere gebieden in de Grote Oceaan (1).
Matthijs Hendriksz. Quast zeilde de Grote Oceaan op, om het mysterieuze goudeiland Rico Doro te gaan zoeken, dat volgens een verhaal
van een in 1583 uit zijn koers geraakte Portugees, tussen de 35° en
40° noorderbreedte zou moeten liggen, op ongeveer 400 Spaanse mijlen
ten Oosten vanJapan. Deze tocht leverde niets op.
Quast en Abel Tasman maakten in 1639 en 1643 dezelfde tocht en ontdekten de Bonin-eilanden.
In 1643 ontdekte Gerritsz. de Vries de Koerillen en Sachalin.
In 1642 zou een reis plaatsvinden, die Newby noemde: "... de belangrijkste van alle Hollandse ontdekkingsreizen" (2): de reis van de
Ludjegaster Abel Tasman naar het Zuidland.
Dat er in het Zuiden nog onbekend land moest zijn, was bekend (3). Uit
hun koers geslagen schepen waren herhaaldelijk in Australië geweest.
Jacob Le Maire en Willem Schouten waren in 1616 op de Noordkust van
Nieuw-Guinea terechtgekomen en Gillis Mibaise en Dirk Hartog waren in
datzelfde jaar op de Westkust van Australië. Pieter Nuyts en Francois
Thijssen bezochten in 1627 de Zuidkust van Australië. Tasman werd uitgezonden met volledige steun van Van Diemen, die de bekwame zeevaarder
Francois Jacobsz. Visscher als navigator meezond.
1. Voor een gedetailleerd overzicht van al die tochten, zie: Newby,
p. 122 e.v.
2. Ibid., p. 127.
3. Reeds in 1606 was een Nederlands schip van de VOC in Noordoost Australië, de 'Duyfken' met als gezagvoerder Willem Jansz. (Zie:
Maooon, Book 1, 2 en 3, Sydney 1975). Men voer een stuk langs de kust
zuidwaarts en keerde toen om. Dat punt heet nu nog Cape Keer-Weer.
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Eerst voeren de twee schepen, de 'Heemskerck' en het fluitschip
'Zeehaen' naar Mauritius en vandaar naar het Zuiden. Op 40 zuiderbreedte moest men koers zetten in oostelijke richting om van de Indische in de Grote Oceaan terecht te komen. Alle onbekende landen
moesten worden verkend en in kaart gebracht. Na twee maanden zeilen
bereikte Tasman het later naar hem genoemde Tasmanië aan de Zuidoostkust van Australië. Vervolgens zeilde hij langs de Zuid- en Oostkust
van Australië naar Nieuw-Zeeland, dat hij Statenland noemde, waarop
hij noordelijk voer langs de Salomonseilanden en Nieuw Guinea naar
de Grote Oceaan. Australië was daarmee voor het eerst omzeild, maar
er was weinig hoop op het uitbreiden van de handelsrelaties en het
vinden van goud- of zilvermijnen, waarom het uiteindelijk te doen
was.
Van Diemen was er nog steeds niet van overtuigd, dat er in het Zuiden geen zaken te doen waren voor de VOC, waarna hij in 1644 Tasman en
Visscher wederom op pad stuurde. Zij moesten om de Noordkust van Australië varen en gaan uitzoeken of er een doorvaart was naar NieuwGuinea. Weer liep de reis op een teleurstelling uit: de bevolking, die
men op de Noordkust aantrof, maakte een 'armelijke indruk': er waren
geen specerijen en ook geen andere koopwaren.De doorvaart werd niet
ontdekt en jarenlang zou de VOC in de overtuiging verkeren, dat deze
niet bestond. Dat die doorvaart al in 1607 door de Spanjaard De Torres
was ontdekt, kwam pas anderhalve eeuw later aan het licht. Van Diemen
gaf de schuld van de geringe suksessen in het Zuidland aan de kooplieden, die zich alleen met een oppervlakkig onderzoek van de kust tevreden hadden gesteld. Hij stelde voor een nader onderzoek te laten instellen door "... vigilanterende curieuser personen", want "... landen
't onderzoeken is yders werck niet", schreef hij aan zijn bazen, de
heren XVII.
Van Diemen stierf op 19 april 1645, terwijl hij verwikkeld was in de
steeds opnieuw opwakkerende strijd op Java.
De toestand op de specerijen-eilanden in Indonesië was in de periode
Van Diemen verslechterd. Het systeem, om de Indonesiërs voorschotten
te geven op de komende oogst, was in gebruik gebleven, en in 1628 waren
de gezamenlijke schulden van de inwoners van de Banda-eilanden en de
Molukken gestegen tot 477.390 gulden. Het was feitelijk uitgesloten
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dat de bevolking die schulden nog ooit kon betalen, men was bankroet,
waarop de VOC de produktiemiddelen en andere eigendommen van de eilandbewoners verbeurd verklaarde en hen in een toestand van horigheid
bracht. Daarna werden alle kruidnagelbomen buiten het VOC-gebied uitgeroeid. De bevolking bood hevige tegenstand, maar werd door wapengeweld bedwongen. De VOC dwong hen, hun kruidnagel tuinen te veranderen
in rijstvelden en sago-aanplantingen. De kleine bergachtige eilanden
konden niet genoeg voedsel voortbrengen en de inwoners werden zodoende
gedwongen om tegen zéér hoge prijzen rijst te kopen uit de magazijnen van de VOC. Vlekke merkt dan op: "Het economisch
leven der Mol ukken werd zoo ten gronde gericht en de bevolking tot armoede gebracht" (1).
De opvolger van Van Diemen, Cornells van der Lijn, sloot in 1646 vrede
met de inheemse rijken op Java, waarbij de VOC handelsvrijheid kreeg
en de souvereiniteit over een belangrijk deel van Java. Het levenswerk
van Coen en Van Diemen was hiermee voltooid: Batavia werd het belangrijkste
centrum van de Aziatische handel.

Indonesië als Nederlands-Indië
Batavia was er door de val van Portugees Malakka flink op vooruit gegaan.
Van Diemen noemde de stad het "... middelpunt van Bekent en Onbekent
Oriëntaels Indie". De stad was aan de zeezijde uitgegroeid tot een
centrum van scheepvaart en handel. Het kasteel van Batavia diende als
kantoorruimte en woonplaats voor het VOC-personeel en in de nabijheid
trof men pakhuizen, werkplaatsen en woonhuizen van ambachtslieden van
de VOC aan. De stad was op Hollandse wijze met grachten doorsneden en
de huizen getuigden van een toenemende welvaart van de Nederlanders.
De laagste stand in de stad werd gevormd door de slaven, meestal
'swarten', die afkomstig waren uit Coromandel in India.
De 'Instructie voor den Gouverneur-Generaal en den Raad van Indie'
van 1650 regelde het bestuur over de gebieden van de VOC in Indonesië.
Het opperste gezag werd gegeven aan de Gouverneur-Generaal en de Raad
van Indie (2). Zeven van de negen raadsleden moesten aanwezig zijn om

1. Vlekke, p. 171.
2. De Raad bestond eerst uit vier opperkooplieden, die met de GouverneurGeneraal de zaken van de VOC in Indonesië bestuurden. Zie: De Graaf,
1949, p. 146 e.v.
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een quorum te vormen. Volgens Vlekke had de Gouverneur-Generaal geen
moeite om de Raad van Indie naar een ondergeschikte plaats terug te
dringen. De raadsleden werden feitelijk de adviseurs van de GouverneurGeneraal, in plaats van zijn mede-wetgevers (1).
De Raad van Justitie was het hoogste rechterlijke kollege voor het gehele VOC-gebied, die ook zaken, waarin ambtenaren van de VOC betrokken
waren, berechtte. Naast dit kollege bestonden er overal 'schepenbanken',
die in andere, 'gewone' gevallen rechtspraken. De band met Nederland
bleek ook hier sterk: het oud-Nederlands recht gold ook voor Indonesië
hoewel de toepassing in de praktijk vele problemen met zich meebracht.
Van Diemen liet dat recht uitbreiden met bizondere ordonnanties, keuren en plakkaten en uitgeven door Mr. Joan Maetsuyker onder de titel
'Bataafse Statuten'. De Nederlandse Staten-Generaal keurden deze statuten goed in 1642 en van dat jaar af zijn ze in Indonesië van kracht
geweest tot in de negentiende eeuw.
Nog moeilijker dan het regelen van de wetgeving was het bepalen van de
positie van de kerk in Indonesië. De strenge gereformeerden hadden het
voor het zeggen en zij waakten er angstvallig voor, dat de enige publieke kerk in Nederland ook in Indonesië de enige bleef aan wie vrijheid van godsdienstoefening werd toegestaan. Remonstrantse predikanten
troffen in Indonesië een tot in de bizonderheden uitgewerkte kerkorde
aan.De kerk onderwierp zich hierin aan de VOC, wat veel verontwaardiging in Nederland opriep. Rigoreuze bepalingen handhaafden in Indonesië
de zondagsrust en verplichtten de Nederlanders tot kerkbezoek (2).
Ofschoon het calvinisme vaak als de eigenlijke religie van het kapitalisme wordt beschouwd (3), is er volgens Boxer weinig, dat deze opvatting kan rechtvaardigen (4). De Nederlandse calvinistische dominees
uit de zeventiende eeuw waren voor het grootste deel afkomstig uit de
lagere middenstand en de arbeidersklasse. Het aandeel van het calvinisme in de Nederlandse kommerciële expansie wordt vaak overdreven.

1. Vlekke, p. 175.
2. Zie verder: Jan van Engelen & Jan van Lin, Kerken in Nederland en
de Derde Wereld. In: Huizer, 1978.
3. Zie hierover het bekende boek van Max Weber, The Protestant Ethic
and the Spirit of Capitalism (Second Ed./Second Impression, London,
1978). En ook: Tawney
4. Boxer, p. 228.
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Vooraanstaande protestanten als Johan van Oldenbarnevelt en Johan de
Witt stonden vaak erg kritisch tegenover de orthodoxe predikanten.
Boxer merkt op: "Niet het calvinisme was de grote drijfveer van de
Nederlandse expansie overzee, maar een kombinatie van 'liefde tot gewin' bij de kooplieden en dreigende werkloosheid bij velen onder de
zeevarende bevolking van het moederland" (1).
Gedurende het tweehonderjarig bestaan van de VOC verlieten nog geen
duizend predikanten Nederland om dienst te gaan doen in de 'Oost' en
velen van hen keerden al na enkele jaren teleurgesteld terug.
De uitbreiding van het calvinisme in Indonesië had volgens Boxer met
drie problemen
te maken (2). Ten eerste had het
katholicisme
in vele streken al stevig postgevat. Ten tweede trok de kleurige eredienst en het prachtig ceremonieel van de rooms-katholieke kerk de
meeste Aziaten veel meer dan de grimmige preken en de witgekalkte
kerken van Calvijn. En ten derde was het aantal rooms-katholieke missionarissen veel groter en waren zij in de regel aktiever dan hun protestantse mededingers (3).
Slechts op drie plaatsen in de 'Oost' wisten de calvinistische zendelingen met steun van de VOC een bescheiden sukses te behalen, op Formosa, Ambon en Ceylon, en alleen op Ambon overleefde dat de bestaansduur van de VOC. Boxer merkt op: "Hun in toenemende mate aanvaarden
van de godsdienst van hun blanke overheersers schiep geleidelijk een
band tussen de christelijke Ambonnezen en de Nederlanders, die tot op
deze dag is blijven bestaan" (4).

1. Boxer, p. 171.
2. Ibid., p. 202.
3. Hoewel de VOC officieel de calvinistische kerk bevoordeelde, waren
er in het gebied dat zich uitstrekte van Ceylon en Coromandel tot
aan de Molukken en Formosa, in 1647 slechts 28 calvinistische dominees. In Batavia met een bevolking van ongeveer 20.000 mensen waren in 1669 slechts zes predikanten, tegen het einde van de achttiende eeuw waren er nog slechts een of twee over. Deze aantallen
zijn onbeduidend als men ze vergelijkt met die van de Portugese,
Spaanse, Franse en Italiaanse priesters, die werkzaam waren in de
rooms-katholieke zendingsgebieden in Azië. Boxer noemt nog iets:
"Bovendien waren de predikanten (...) vaak gehuwde mannen, die dikwijls van de ene post naar de andere werden overgeplaatst, terwijl
de rooms-katholieke priester een celibatair was, die vele jaren vaak zelfs levenslang - op dezelfde standplaats bleven" (p. 203).
4. Boxer, p. 211.
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De zendelingenschol en in de gebieden van de VOC zagen er net zo uit als
in het moederland. Bij gebrek aan bevoegde onderwijzers traden lekenlezers vaak als schoolmeester op. De schooltijden waren gewoonlijk van
8 tot 11 en van 14 tot 17 uur, met vrije woensdag- en zaterdagmiddag.
De leerstof omvatte de grondslagen van het calvinistische geloof, lezen,
schrijven en eenvoudige rekenkunde. Alle rassen en sekten werden tot
de scholen toegelaten, zodat kinderen van slaven en inlanders op één
school zaten met die van blanken en halfbloeden. De jongens verlieten
de school gewoonlijk op hun zestiende jaar, de meisjes iets eerder.
In Ceylon werden de meisjes al op hun tiende van school gestuurd,
"... om hun verleiding door ontucht van de jongens en anderen te
voorkomen" (1).

De Vrede van Munster in 1648, welke een einde maakte aan de tachtigjarige oorlog tussen Spanje en de Nederlanden (2), was voor de VOC
niet van groot belang. In Azië had de strijd tegen de Spanjaarden niet
veel betekend, alleen op Formosa en op de Filippijnen was enige strijd
gevoerd. Vooral voor het handelsbedrijf kwam er een grotere bedreiging
van de kant van Engeland. Dit was reeds zo in de periode Coen. Onder
het bewind van Cromwell (1649-1658) verergerde het, toen Engeland een
periode van belangrijke koloniale expansie doormaakte en het VOCmonopolie van kruidnagelen en muskaatnoten begon aan te tasten. In India werd Engeland langzaam een gelijkwaardige konkurrent voor de VOC.
In het midden van de zeventiende eeuw had de VOC haar vleugels over
geheel het kustgebied van Azië uitgespreid. Tot 1630 waren de winsten
voor de VOC betrekkelijk klein geweest. Volgens Vlekke verbeterde de
financiële positie van de VOC pas echt, toen de inter-Aziatische handel
voordelen begon af te werpen (3). Tussen 1613 en 1654 bedroegen die
winsten 101.000.000 gulden, terwijl de lopende kosten over die periode
76.000.000 gulden waren. Er bleef dus een winst van 25.000.000 gulden,
waarvan 9.700.000 naar Europa werd gezonden en het resterende deel in
Azië bleef als werkkapitaal voor de inter-Aziatische handel.

1. Boxer, p. 228. Boxer vermeldt niet wie met 'anderen' bedoeld worden.
2. Zie: Presser, p. 211 e.V.
3. Vlekke, p. 178.

Zuid-Amerika
Tegen het einde van de zestiende eeuw deed de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën een eerste poging om vaste voet in Zuid-Amen'ka
te krijgen. Het doel was de direkte aanvoer van produkten uit Brazilië, vooral suiker en verfhout, die tot dat moment door de Nederlandse
vrachtvaarders betrokken werden via havens in Portugal. Toen Philips II,
de koning van Spanje, in 1580 aan Nederlandse schepen de toegang tot de
havens in het door hem bezette Portugal verbood, was dit een reden temeer orneen direkte handel te beginnen tussen Nederland en de kustgebieden van Zuid en Midden Amerika.
De vaart vanuit de Republiek op Brazilië was begonnen in 1590. Partikuliere ondernemers, waaronder de Antwerpenaar Balthasar de Moucheron,
speelden in deze beginfase een grote rol (1). In de jaren 1590-1593
bezochten Nederlandse schepen Pernambuco op de Oostkust van Brazilië,
maar het lukte niet zich daar blijvend te vestigen. Toen in 1598 op de
benedenwindse eilanden zoutafzettingen ontdekt waren, kwam een levendige vaart uit Nederlandse havens op gang (met name uit Hoorn). Zo'n
tachtig schepen per jaar namen daaraan deel. De Nederlandse vaart
richtte zich vooral op dat deel van de kust van Zuid-Amerika, dat nog
niet door de Spanjaarden of Portugezen in bezit was genomen: de 'Wilde
Kust', de kust van Guyana. De Zeeuwen hadden tussen 1595 en 1599 twee
forten opgericht aan de monding van de Amazone rivier: het fort Nassau
en het fort Oranje. Ook werd in die tijd een Amsterdamse faktorij gesticht aan de Suriname rivier.
Om versnippering van de aktiviteiten tegen te gaan en tevens om konkurrentie tussen de verschillende kompagnieën uit te schakelen, kwam
de gedachte op om de gehele handel met Zuid-Amerika te bundelen in
een nationale compagnie. Al in de laatste jaren van de zestiende eeuw
was de uit Antwerpen afkomstige koopman Willem Usselincx bezig om in
kringen van Amsterdamse en Zeeuwse kooplieden en regenten propaganda
te maken voor een groots plan om een dergelijke compagnie op te richten. Van Dillen zegt over hem: "Usselincx was een van de merkwaardigste

1. Net als in de handel op Indonesië, was de handel op Zuid-Amerika
aanvankelijk een partikuliere onderneming. Pas later kwam ook in
deze handel de behoefte op aan een nationale compagnie, voornamelijk om de konkurrentie uit te schakelen (zie verderop). Zoals bij
de VOC moet ook hier een relativering worden gemaakt bij het woord
'nationale': het waren vooral Zeeland en Holland die deelnamen.
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figuren onder de Zuidnederlandse immigranten. Intelligent en welsprekend, begaafd met een levendige fantasie, overtuigd Calvinist en hater
van de Spaanse monarchie, heeft hij zijn leven lang telkens weer nieuwe
plannen ontworpen om de Spaanse machtspositie in Amerika te ondermijnen"
(1). Usselincx bepleitte de wenselijkheid van kolonisatie in Zuid-Amerika,
voornamelijk met Nederlandse en eventueel ook Duitse boeren. Hij was van
mening, dat de Republiek overbevolkt was; er waren teveel arme mensen,
die ginds een behoorlijk bestaan zouden kunnen opbouwen (2). De kolonisten zouden zich in het bizonder op landbouw en veeteelt moeten toeleggen.
De teelt van suikerriet, tabak en katoen was in Guyana, op de Caraïbische
eilanden en in andere streken van Zuid-Amerika voor grote uitbreiding
vatbaar en aan de kusten was zout in overvloed voorradig. In Chili, waar
de Spanjaarden niet erg machtig waren, zou de goudwinning schatten op
kunnen leveren. Volgens Usselincx zouden de kolonisten vriendschappelijk
moeten omgaan met de Indianen, die volgens hem gemakkelijk en in korte
tijd op een hoger peil van beschaving gebracht konden worden en daardoor
behoefte zouden krijgen aan produkten van de Europese industrie. Usselincx (en hij niet alleen) ging hiermee voorbij aan het feit dat er in
Zuid-Amerika reeds zeer hoge beschavingen waren vöör de komst van de
blanke Europeanen (3).
1. Van Dillen, 1961, p. 145.
2. Ook Jan Pieterszoon Coen zou later (zie hiervóór p. 11) pleiten voor een
groot koloniaal Nederlands rijk. Hij stond de vestiging van Nederlanders
in de Aziatische koloniën voor, waarbij híj vooral dacht aan kapitaalkrachtige kooplieden.
3. Zie voor een beschrijving van het rijk der Inca's vóór de ondergang hiervan op het einde van de zestiende eeuw: Baudin. In dit boek wordt uitvoerig gesproken over de geweldige, indrukwekkende bouwwerken, over hun
uitgebreide wegennet, over de waterleidingen en de terrassen. Ook geeft
het een beeld van de politieke en militaire organisatie van twaalf tot
vijftien miljoen Indianen, verspreid over een gebied vijfmaal zo groot
als Frankrijk.
Zie over het leven van de Azteken: Soustelle. Een beschrijving van Mexico,
waar in de periode van 2500 voor Christus, tot het voor de Azteken noodlottige jaar 1519, toen de invasie van de Europeanen plaatsvond, vele
beschavingsgolven zijn opgekomen en weggevloeid. In dit boek vooral het
leven van de Azteken rond het begin van de zestiende eeuw.
Zie verder: Bernal, Segal, Galeano, Groot.
De diskussie over het waarom van juist de Europese expansie is momenteel
in verband met de opkomst van de dependencia-theorieën vanuit de Derde
Wereld erg aktueel. Er wordt in deze diskussie betwijfeld of de Europese
beschaving in de zestiende eeuw op een 'hoger' nivo stond dan die in de
gebieden, die thans de 'Derde Wereld' genoemd worden. Deze laatste beschavingen werden snel vernietigd en de Europese groeide uit.
Zie: Baran, Wallerstein, Frank (1978) (1978A), zie ook: Romein, 1971,
p. 68 e.v.
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De beschavingen van Zuid-Amerika waren in de loop van de zestiende
eeuw voor een belangrijk deel verdwenen. Zo bleek bijvoorbeeld, dat
er in het begin van de zestiende eeuw in heel Zuid-Amerika omstreeks
honderd miljoen Indianen woonden. Een eeuw later (+ 1600) waren er nog
tien à twaalf miljoen over (1). Dit was
het resultaat van het kultuurkontakt tussen het Westen en de Indiaanse bevolking van dat kontinent (2).
Net als de Spanjaarden en de Portugezen waren de Nederlanders aanvankelijk van plan om de Indianen te gebruiken om op de plantages onder
leiding van de kolonisten te gaan werken. Van Dillen zegt, dat Usselincx een tegenstander was van slavernij, niet alleen op grond van
de christelijke moraal, maar vooral uit ekonomische overwegingen:
slaven werken immers alleen als de opzichter hen met de zweep voortdrijft: "... een man van desen lande sal meer wercks afleghen als drie
swerten, die groot geld costen" (3).
In de gedachtengang van Usselincx was de kolonisatie van Guyana het
uitgangspunt voor de vorming van een groot Nederlands koloniaal rijk
in Amerika dat de macht van Spanje ten zeerste zou beknotten. De Nederlandse vloot zou daardoor in staat zijn het transport van zilver
en goud uit Zuid-Amerika naar Spanje te onderscheppen. Ook pleitte
hij nog voor de uitzending van talrijke predikanten om de Indianen
tot de protestantse vorm van het Christendom te bekeren. In dit verband merkt Colenbrander op: "Wat Usselincx voorstond was een grootscheepse verovering van de Spaanse koloniën in Zuid-Amerika, het uitdrijven van de jezuïtenzending, en het stichten van nijvere, zuiver
gereformeerde volksplantingen. Het Calvinisme, als nieuw geloof moest
tonen tot dezelfde kolonisatorische arbeid in staat te zijn als het
Katholicisme dat voor de Spanjaarden geweest was" (4).

1. Prien, p. 82.
2. De cijfers zijn gespecificeerd in andere boeken, voor Mexico bijvoorbeeld, waar in 1500 vijfentwintig miljoen mensen woonden,
en
er omstreeks 1600 vier miljoen over waren.
3. Van Dillen, 1961, p. 146. Hier is sprake van 'swerten', waarmee
bedoeld werd negerslaven uit Afrika.
4. Colenbrander, II, p. 3.
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In 1606 ging de Amsterdamse vroedschap het plan ondersteunen.
"... gemerckt deze zaken den welstandt deser landen ten hoochsten is
betreffende, ende streckende tot groot afbreek van de com nek van
Spangie ende vordennge van de navigatie ende negotie deser landen" (1).
Twee moti even worden hier genoemd voor de handel op Zuid-Amenka, een ekonomische en een politieke. Elias meent de houding van Amsterdam uitsluitend uit ekonomische motieven te kunnen verklaren, hij spreekt in dit
verband van "economische noodwendigheid" (2). Volgens Van Dillen is deze
stelling m e t houdbaar: de grondslag van de ekonomische bloei van Amsterdam was gelegen in de sterke positie van de stad als centrum van de zeehandel tussen Noord- en Zuid-Europa: "Uitbreiding van de Nederlandse
handel op Zuid-Amenka was ongetwijfeld wenselijk doch van een 'economische noodwendigheid' kan m e t worden gesproken, aangezien van de genoemde goederen reeds vrij grote hoeveelheden op de Amsterdamse stapelmarkt werden aangevoerd" (3).
Ook Den Haan noemt in dit verband het belang van de handel op Noord- en
Oost-Europa en spreekt over de 'moedernegotie' (4), de basishandel, die
zorgde voor het ontstaan van een handelskapitaal, die het mogelijk
maakte dat Nederland zich naar de 'West' ging expanderen.
Het werd door de voorstanders van de West-Indische Compagnie voorgesteld,
dat de handel op de 'West' aanzienlijk zou gaan verschillen met die op
de 'Oost': een dergelijke handel zou voor het gehele land (en m e t uitsluitend voor de handelskapitalisten) van veel groter belang zijn dan

1. Citaat in Van Dillen, 1961, p. 147.
2. Elias, p. 45: "Voortzetting van den strijd met de Spaansche Papisten
was dus nu m e t langer meer een religieuze eisch van de onverzoenlijke
Calvinisten, "om de eere Gods", maar een economische noodwendigheid,
waarvoor de Amsterdamsche kapitalisten met alle kracht opkwamen".
3. Van Dillen, 1961, p. 147, waarmee Van Dillen dus feitelijk zegt dat er
van een uitsluitend ekonomisch motief moeilijk gesproken kan worden i.t.t
Elias. Ook merkt Elias nog op dat tijdens het Bestand de Nederlandse
handel was achteruitgegaan. Volgens Van Dillen waren de jaren tussen
1611 en 1613 inderdaad ongunstig voor de graanhandel ten gevolge van de
oorlog tussen Denemarken en Zweden. Daarna volgde echter een periode
van bloei; voor de Oostzeehandel waren 1618 en 1619 recordjaren. De
vaart op Portugal, Guinea en Brazilië is tijdens het Bestand in omvang
sterk toegenomen: "Als men de periode van het bestand in haar geheel
beschouwt, moet deze dus ongetwijfeld als een periode van economische
bloei worden aangemerkt" (Van Dillen, p. 148).
4. Den Haan, p. 27 e.v.
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het opkopen van specerijen in Azië, dat geheel en uitsluitend ten voordele kwam van een kleine groep grote reders.
De handel op de wilde kust van Zuid-Amerika was op twee manieren voordelig voor de Nederlanders: men verwierf kostbare waren, die op hun beurt
de nijverheid in Holland en Zeeland een stimulans konden geven. Nadrukkelijk moet worden gesteld, dat Nederland die waren in Zuid-Amerika ruilde
tegen produkten, die een veel geringere waarde hadden.
Twee takken van nijverheid, die met behulp van de produkten uit ZuidAmerika een geweldige opbloei zouden bereiken, waren de haringpakkerij
en de leerlooierij. Usselincx zag in de vaart op de 'West' méér dan een
aanvoer van zout en huiden. Uit zijn geschriften blijkt een geheel nieuw
ekonomisçh systeem, een andere wereld en een nieuwe politiek. Niet alleen
het belang van het handelskapitaal, dat slechts naar akkumulatie van geld
streeft door ruil staat centraal, maar de belangen van het industriële
kapitaal zijn geformuleerd, dat in zijn manufaktuurvorm naar steeds
nieuwe gebieden van afzet moet zoeken en naar goedkope grondstoffen
tegelijk (1).
Er werd een nieuwe toekomst geschilderd voor de ambachtslieden en de
klein-industriëlen in de Nederlanden. Ook voor de boeren voorzag Usselincx mogelijkheden voor een uitgebreide kolonisatie van die gebieden,
die nog niet onder Spaanse heerschappij waren getrokken en dat zou
voor hen de weg openen zich tot een welvarender bestaan te verheffen.
Zo zou Amerika dan een nieuw vaderland worden voor een bevolking van
nijvere en welvarende, calvinistische landbouwers: "Er waren hier ten
lande z.i. vele arme mensen die ginds een behoorlijk bestaan zouden
kunnen verwerven" (2).
Er zijn over de oprichting van een West-Indische Compagnie allerlei
besprekingen gevoerd, waarbij bleek dat er ernstig verschil van mening bestond tussen Usselincx enerzijds en de Staten-Generaal anderzijds. Voor Usselincx kwamen het stichten van koloniën en de handel op
de eerste plaats en moesten oorlogshandelingen zoveel mogelijk vermeden worden, terwijl de Staten-Generaal de verplaatsing van de strijd
met Spanje van Europa naar West-Indië en de daaruit voortvloeiende
kaapvaart het belangrijkst vonden, en weinig heil zagen in kolonisatie.

1. Zie: Van Dillen, 1970, p. 143 e.v.
2. Van Dillen, 1961, p. 145/6.
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Nog een andere tegenstelling speelde een rol.
Van Oldenbarnevelt was van mening dat een voortzetting van de oorlog
met Spanje op den duur funest zou zijn voor de financiële toestand
van de Republiek: de oorlogslasten bedroegen ongeveer tien miljoen
gulden per jaar. Volgens hem verlangden de groepen, waarop de welvaart van de Republiek grotendeels berustte, de Hollanders en de
Zeeuwen, die betrokken waren bij de vrachtvaart en de visserij, hoe
langer hoe meer naar vrede. Dat was ook het geval met de boeren in de
overige provincies. Volgens Van Oldenbarnevelt zou het oprichten van
een West-Indische Compagnie, gericht op kaapvaart en oorlog tegen
Spanje, door de laatste als een provokatie kunnen worden opgevat en
dan zou de oorlog weer losbarsten (1).
Hier tegenover stonden de grote kooplieden, waaronder de bewindhebbers
van de VOC, de stad Amsterdam en Prins Maurits, die allen gekant waren
tegen vrede met Spanje en die van mening waren, dat de oprichting van
de WIC een doeltreffend middel zou zijn om de vredesonderhandelingen
te laten mislukken. Boxer spreekt hier van een machtige groep Amsterdamse kooplieden en calvinistische voormannen, die bekend stonden als
de contra-remonstranten (2).
Gedurende het twaalfjarig bestand was de vaart van de Republiek richting
Zuid-Amerika in omvang sterk toegenomen. Er waren een aantal handelsnederzettingen en sterkten gesticht: in West-Afrika (Goudkust) het fort
Nassau en in Zuid-Amerika een aan de Suriname-rivier (3).
Het proces tenen Van Oldenbarnevelt in mei 1619 en zijn daarop volgende onthoofding op een valse aanklacht wegens hoogverraad,maakten de
weg vrij voor oprichtingsbesprekingen over de WIC, welke zouden uitlopen
op de officiële oprichting op 3 juni 1621. Volgens Den Haan werd van de
ideeën van Usselincx nauwelijks iets in de praktijk gebracht (4).
Van Hoboken en Boxer beschouwen de meningsverschillen over de WIC in
de eerste helft van de 17e eeuw voornamelijk als een onderdeel van de
strijd tussen de staatsgezinde en stadhouderlijke partijen. Boxer

1.
2.
3.
4.

Na afloop van het Bestand in de oorlog met Spanje in 1621.
Boxer, p. 58.
Menkman, p. 194.
Den Haan, p. 132.
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legt eveneens grote nadruk op de calvinistische overtuiging van de
Zeeuwse regenten ter verklaring van hun steun aan de Compagnie.
Van Hoboken betoogt dat de tegenstelling tussen Calvinisten en Libertijnen, tussen Hollanders en Zuid-Nederlanders, tussen provincialisme
en centralisme de achtergrond vormt, waartegen de geschiedenis rond
de totstandkoming van de WIC zich heeft afgespeeld (1).

De West-Indische Compagnie kreeg het alleenrecht voor handel op de
kust van West-Afrika van de kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop,
op de Oostkust van Amerika van New Foundland tot de Straat van Magallanes, op de Westkust van Amerika van de Straat van Magallanes tot zover die kust strekte en op het Zuidland van Kaap de Goede Hoop tot
Nieuw Guinea. Hoewel in de konsiderans van het oktrooi slechts gesproken werd van handel en scheepvaart, is het duidelijk, dat de onderneming aan de Republiek ook diensten zou moeten bewijzen in de oorlog
met Spanje, die na het Twaalfjarig Bestand weer in volle hevigheid
losbarstte.
De WIC telde vijf kamers, in Amsterdam, Zeeland, Maze (Rotterdam,
Delft en Dordrecht), Noorderkwartier (Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam,
Monnikendam en Medemblik) en Stad en Lande (Friesland en Groningen).
De centrale leiding berustte bij het College van de Heren XIX (2).
Niet iedereen was optimistisch gestemd over het sukses van de WIC,
velen vreesden dat de oorlogsvoering te zware financiële lasten aan
de Compagnie zou opleggen en dat de aandeelhouders daarvan het slachtoffer zouden worden. Met de intekening vlotte het dan ook niet. Pas
in 1623 kon de inschrijving worden gesloten en was een bedrag van zeven
miljoen gulden bijeen.
Amsterdam nam een overheersende positie in omdat het drie van de zeven
miljoen gulden had bijeengebracht.
Ook de invloed van de Staten-Generaal was groot; die benoemde niet
alleen een van de Heren XIX, maar had bovendien een vetorecht. Ook
oorlogshandelingen konden niet plaatsvinden zonder goedkeuring van de

1. Van Dillen, 1961, p. 156.
2. Acht van de Kamer Amsterdam, vier van Zeeland, twee van Maze, twee
van de Noorderkwartier, twee van Stad en Lande en een afgevaardigde
van de Staten-Generaal. Het College kwam beurtelings bijeen in Amsterdam en Middelburg.
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Staten-Generaal. Er werd afgesproken dat als de WIC in financiële moeilijkheden zou komen, de Staten-Generaal zouden inspringen met een miljoen gulden en zestien oorlogsschepen.
De WIC heeft in de eerste jaren van haar bestaan een groot aantal
schepen uitgezonden.
Al vanaf de oprichting van de WIC werd gedacht aan de verovering van
Brazilië. Een belangrijke doelstelling was ook de verovering van
Spaanse zilvervloten.
In 1623 bezocht Jacques l'Hermite de kust van Peru en in 1624 werd een
eerste grote vloot uitgezonden, bestaande uit 25 schepen en 3.000 zeelieden en soldaten. Admiraal was Jacob Willekens, voormalig haringkoopman in Amsterdam, die al eens een reis had gemaakt naar Azië.
Vice-admiraal was Piet Heyn, 'grootschipper' van Delfshaven. Bevelhebber over de soldaten en voorbestemd om in de veroverde gebieden in
Zuid-Amerika als gouverneur te gaan optreden, was Jonkheer Johan van
Dordt. Het doel van de tocht was Brazilië en vooral de stad Sâo Salvador, de hoofdstad van het Portugese bestuur aan de Bahia de Todos
os Santos (Allerheiligenbaai). Dirck Ruyters uit Vlissingen, die als
onderbevelhebber de tocht meemaakte, was al eerder in Brazilië geweest
en had zijn ervaringen beschreven in 'Toortse der Zeevaert' (1).
De verovering van de stad kostte weinig moeite. Toen de Nederlandse
vloot weer was vertrokken en Gouverneur Van Dordt bij een tocht was
gesneuveld, kon de Portugees Fadrique de Toledo de stad heroveren.
Een deel van de Nederlandse vloot onder leiding van Piet Heyn, was
niet direkt terug naar Nederland gegaan, maar naar het 'Graafschap
Sogno', een onderdeel van het koninkrijk Kongo in Afrika, dat onder
Portugese invloed stond. In de zestiende eeuw waren de Portugezen
zeer aktief geweest in de Kongo, waar de koningin en een groot deel
van de bevolking bekeerd waren tot het rooms-katholicisme. Toen Piet
Heyn daar aankwam ging de belangstelling van de Portugezen reeds meer
uit naar het rijk van de Ngola (koning) van Ndongo (Angola), waar zij
zich minder bezighielden met de verspreiding van het geloof en meer met
de slavenhandel. Gebruikmakend van de haat, die de bewoners van Sogno

1. Vlissingen, 1623, genoemd

bij Menkman, p. 190.
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tegen de Portugezen koesterden, had de WIC daar reeds enige kleine
faktorijen weten te vestigen. Die faktorijen hielden zich voornamelijk bezig met de slavenhandel. De slaven werden toen nog doorverkocht aan de Portugezen. Naast de slavenhandel was ook de handel in
ivoor, bijenwas en bijenhoning van belang (1).
In de daarop volgende jaren werden nog vele expedities uitgeronHpn om
Sâo Salvador opnieuw te veroveren, telkens tevergeefs, omdat daar in
tegenstelling tot in Indonesië, de Spanjaarden de Portugezen te hulp
kwamen; afbraak van de Portugese macht in Zuid-Amerika zou voor Spanje
een groot gevaar betekenen. De WIC had het moeilijk in de beginjaren:
de grootscheepse expedities kostten veel geld en mensenlevens, en
leverden niet veel op totdat er een opleving kwam dankzij de kaping
van de Spaanse zilvervloot. In 1624 werd het eerst een kaappoging
ondernomen, die mislukte. In 1628 werd er wederom een expeditie uitgezonden met de bedoeling die zilvervloot te onderscheppen. Piet Heyn
zou de leiding voeren en de totale Nederlandse vloot zou 31 schepen
omvatten. De zilvervloot bestond uit een konvooi zwaarbewapende schepen, die een paar maal per jaar goud en zilver vervoerden uit Mexico
en Bolivia, dat op Cuba verzameld was (2). De Nederlandse vloot zeilde
langs omwegen en verdeeld in kleine groepen om geen argwaan te wekken,
naar Cuba en men slaagde erin de vloot, beladen met zilver uit Mexico,
zonder veel bloedvergieten te veroveren in de haven van Matanzas. Op
het zilver uit Bolivia werd niet meer gewacht: men zeilde zo snel mogelijk terug naar de Republiek. De vreugde daar was groot: er was voor
15 miljoen gulden goud en zilver aan boord, waardoor de financiële
positie van de WIC voor een aantal jaren verzekerd was. Om de moed er

1. Zie voor het begin van het Nederlandse aendeel in de Oavenbanjpl :
Van Dantzig, D . 15 e.v. Slavernij en slavenhandel bestonden in
West-^fnka al vóór de Euroocanen daar kwaiien. He* houden van slaven
was een algemeen voorkomend verschijnsel in de Afrikaanse maatschappij, het was niet beperkt tot de hoogste klasse en slaven maakten
veelal deel uit van de familiegemeenschap. Ze werden echter m e t
uitsluitend als 'werkvee' gebruikt, zoals later het geval zou zijn
op de plantages in Zuid-Amerika (Van Dantzig, p. 11).
2. Wallerstein merkt het volgende op: "Baar goud en zilver waren geliefd
als kostbaarheden, voor consumptie in Europa en nog meer voor de handel
met Azië, maar ze waren ook nodig voor de uitbreiding van de Europese
economie" (p. 29). Er kan nog aan worden toegevoegd, dat de opbrengst
van de zilvervloot in Soanje ook gebruikt werd om de soldaten uit te
betalen, die de oorlog met de Nederlanden voerden. Zie over Piet Hein
en de Zilvervloot ook: Zuidhoek.
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bij de aandeelhouders in te houden, werd onmiddellijk 75% van de winst
uitgekeerd. Brugmans voegt daar nog aan toe: "De schat werkte zo op
de verbeelding en de begeerlijkheid van het volk van Amsterdam, dat
het West-Indische huis, waar de zilver werd opgehoopt, een aanval van
de populatie had te doorstaan, die zich op zijn beurt een zilvervloot
trachtte te veroveren. Vondel heeft het geval in een hekeldicht vet eeuwigd" (1).
In de Republiek ontstond een toenemend aantal kritici, die van mening
waren, dat de WIC zich teveel toelegde op roof en geen pogingen deed
om land voor de Republiek in bezit te nemen. Daarom ging de WIC wederom denken aan Brazilië, vooral ook aan suiker en mahoniehout.
In 1629 besloten de heren XIX weer een vloot uit te rusten voor een
nieuwe aanval op Brazilië, bestaande uit 50 schepen met meer dan 7.000
man. Ditmaal zou men niet proberen het zwaar verdedigde Sâo Salvador
te veroveren, maar de noordelijker gelegen stad Pernambuco. De vloot,
onder bevel van admiraal-generaal Ita, slaagde erin om eerst het rif
voor de kust van Pernambuco (het Recife) en daarna het eiland Antonio
Vaz en de er achter gelegen stad 01 inda te veroveren. Voordat de vloot
weer vertrok, liet men een flinke versterking achter, zodat de verovering niet snel weer in Portugese handen zou vallen. Pernambuco bleek een
waardevolle bezitting te zijn, met een groot aantal suikerplantages en
geografisch ook goed gelegen om als basis te dienen voor verdere aktivi
teiten in Zuid-Amerika. De kleine Nederlandse kolonie kreeg de naam
Nieuw Holland. Er ontstond een intensief verkeer tussen Nieuw Holland
en de Republiek. Vanuit de Republiek vertrokken de schepen met voedsel,
bouwmaterialen en ook soldaten en wapens naar Nieuw Holland en namen
dan
grote hoeveelheden Braziliaanse produkten, vooral suiker en
verfhout mee terug.
Een andere belangrijke verovering uit het begin van de jaren
was het eiland Curaçao voor de kust van Venezuela. Nu kon de
noordkust van Zuid-Amerika onder kontrole houden. Het vormde
tegisch en ekonomisch belangrijke basis voor de vaart tussen
1. Brugmans, p. 8.
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Holland, Nieuw Nederland (1), West-Afrika en de Republiek. Als producent
was Curaçao van weinig belang: er zouden wat paarden worden gefokt die
men nodig had voor de Braziliaanse suikermolens, er werd wat gom gevonden, die in die tijd veel door chirurgijns werd gebruikt, men trachtte
er de civet-kat te fokken voor de reukwarenindustrie, en op de buureilanden Bonaire en Aruba werd

wel zout gewonnen.

In 1632 alleen al maakte de WIC 35 schepen buit op Spanje in de CaraTbische wateren. De kolonie Nieuw Holland ging zich langzamerhand uitbreiden; in 1634 werd onder andere Parai ba veroverd, dat naar de stadhouder Frederiksstad werd genoemd, en in 1635 was de situatie zo, dat de
Nederlanders enige invloed kregen in de suiker- en mahoniehoutproduktie.
Tot gouverneur van de nieuwe kolonie werd Graaf Johan Maurits van Nassau,
Frederik Hendrik's achterneef, aangewezen. In 1637 kwam hij aan in de
kolonie en kreeg de beschikking over 3.000 blanke, 1.0Q0 Indiaanse soldaten en 1.000 matrozen, waarmee hij onmiddellijk een veldtocht ondernam en het WIC-gebied uitbreidde tot de rivier Sâo Francisco.

Van Dantzig zegt over hem: "Johan Maurits had de verwoestingen en de
armoede die door de tachtigjarige oorlog in Europa werden aangericht,
van nabij gezien en zag in dit lieflijke land met zijn aangenaam klimaat mogelijkheden voor de grootscheepse imigratie van verarmde Europese boeren" (2). De heren XIX dachten daar anders over: zij hadden
slechts één doel en dat was om zo snel mogelijk geld te zien uit Nieuw
Holland. In die jaren zou ook de grondslag worden gelegd voor een aktiviteit, waar Nederland veel aan zou verdienen: de slavenhandel, waarbij
opgemerkt dat het niet de bedoeling van Usselincx en zijn tijdgenoten
was, om op grootscheepse schaal slaven te gaan invoeren in Brazilië

uil

Afrika (3). Zij beschouwden de slavenhandel als een typische paapse

1. Nieuw Nederland was de naam van de Nederlandse kolonie in Noord-Amerika,
waaruit de huidige staat New York is voortgekomen. Hollandse kolonisten
vestigden zich hier in 1625. Onder hen ook Peter Minnewit, een Duitse·"
in Zweeds-Nederlandse dienst. In 1625 werd hij benoemd tot gouverneur
van Nieuw Nederland. Op 4 mei 1626 kocht hij het eiland Manhattan van
de Indianen voor snuisterijen ter waarde van 60 gulden. In 1628 was het
fort Amsterdam in Nieuw Nederland voltooid en woonden er 270 mensen. In
1664 veroverden de Engelsen de stad op de Nederlanders en verliet dirpkteur-generaal Peter Stuyvesant de kolonie, die voortaan New York zou heten.
Zie verder: Coolhaas (С), p. 383 e.v.
2. Van Dantzig, p. 29.
3. Zie p. 26 van dit hoofdstuk over Usselincx' opvatting over slavenhandel.
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bezigheid en zij waren er daarom fel tegen gekant (1). Het is merkwaardig,
dat juist Johan Maurits, die bekend stond als een zeer vrijzinnig en tolerant mens, zich in het geheel niet bekommerde om het lot van de Afrikaanse immigranten.
De slavenhandel vanuit Afrika naar Zuid-Amerika en Centraal-Amerika,
was al begonnen in 1501; de handel vanuit Lissabon van zwarte arbeidskrachten voor de mijnbouw in Zuid-Amerika in 1510. Bartholomë de las
Casas, een Spaanse priester, kwam in het midden van de zestiende eeuw
fel in opstand tegen de systematische uitroeiing van de Indianen in
Zuid-Amerika en het CaraTbisch gebied door de Spaanse overheersers. Hij
stelde voor om negers uit Afrika naar Amerika over te brengen, omdat die
sterker waren en dus beter geschikt voor het werk in de mijnen (2). Al
spoedig werden de negerslaven ook op de suikerplantages terwerkgesteld.
Tot 1630 werd de slavenhandel beheerst door de Portugezen, die zowel
de aanvoer uit Afrika (Angola en de Goudkust) als de afzet in ZuidAmerika (Brazilië) in hun macht hadden. Daarna werd hun exklusieve
machtspositie op het terrein van de slavenhandel doorbroken door de
Nederlanders.
In 1637 slaagden de Nederlanders erin het fort Elmina aan de Goudkust
van West-Afrika op de Portugezen te veroveren en in 1641 volgde Luanda,
het grootste slavendepot van Afrika aan de kust van Angola.

Rond de veertiger jaren van de zeventiende eeuw
was Brazilië verdeeld in een Portugees zuiden en een Nederlands noorden.
Het zuiden was een duidelijke eenheid; de Nederlanders in het noorden
waren voornamelijk matrozen, militairen en ambtenaren. De Nederlandse
gouverneur wilde graag de overwegend katholieke meerderheid van de bevolking van de ko'ome ¡n ^et lancsbestuur opnemen, maar de oraors uit
het protestantse vaderland maakten dat voornemen onmogelijk. Hier bleek,
in tegenstelling tot bij de slavernij, de vrijzinnigheid van Johan Maurits, die in 1644 zijn funktie zou neerleggen: hij had niet voldoende
steun gekregen uit de Republiek.
Al in 1645, kort na het vertrek van Johan Maurits brak er in Brazilië
een opstand uit tegen de 'ketterse' overheersers uit Nederland; heime-

1. Van Dantzig, p. 18.
2. Galeano, p. 58.
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lijk werd die opstand ondersteund door de onderkoning van Bahia en
geleid door een mulat, Vieira, die nog steeds in Brazilië geëerd
wordt als een groot patriottisch figuur uit de bevrijdingsoorlog.
Het gehele gebied van de Nederlandse kolonie in Brazilië verviel in
een grote verwarring. Na hevige aanvallen van de opstandelingen moesten de Nederlanders Mauritsstad (1) ontruimen. De Staten-Generaal
sprongen uiteindelijk bij om de bankroete WIC te redden. De in 1646
uitgezonden hulpvloot bleek echter niet in staat de Portugezen weerstand te bieden, die nu ook tot in de noordelijke provincies doordrongen, waar de Indianen tot dusver op de hand van de Nederlanders
waren geweest.
Een tweede hulpvloot, die in 1647 uitzeilde, werd voor het grootste
deel bekostigd door een bijdrage van de VOC (2). De Staten-Generaal
hadden dat van deze compagnie geëist bij de tweede hernieuwing van
haar oktrooi. Ook deze hulpvloot had weinig sukses: Nieuw Holland
was niet meer te redden en in 1654 viel het laatste fort in Portugese handen.
Dat de Nederlandse en Portugese kolonisatie voor Brazilië ingrijpende
gevolgen heeft gehad, blijkt uit wat Galeano daarover zegt:
"De suiker had het noordoosten kaalgeslagen. De vochtige kuststrook,
die voldoende regenwater ontving, had een zeer vruchtbare bodem, rijk
aan humus en minerale zouten en was bebost van Bahia tot Cearâ. Dit
tropiese bosgebied is veranderd in een savannegebied. Terwijl het van
nature een gebied is dat voedsel kan produceren, werd het een streek
waar honger geleden werd. Waar eens de planten welig tierden, heeft
de allesverm'etigende en aan zich onderwerpende suikerlatifundio kale
rotsen, een weggespoelde bodem en geërodeerde aarde achtergelaten" (3).
Na de herovering van Brazilië, Angola en Sào Tomé door de Portugezen
verkeerde de WIC in een uitermate slechte positie. Nieuw Nederland
kwam in 1664 in Engelse handen. Michiel de Ruyter wist in datzelfde
jaar nog net te verhinderen, dat de Engelsen ook Elmina en enkele andere plaatsen aan de Goudkust veroverden.

1. Stad aan de kust van Pernambuco, door Johan Maurits Mauritsstad genoemd.
2. De WIC wilde een fusie met de VOC, de Staten-Generaal stonden in meerderheid achter die idee, maar de VOC wilde niet en heeft toen de dreigende fusie afgekocht met IJ miljoen gulden.
3. Galeano, p. 81.
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In feite had de WIC slechts twee belangrijke gebieden behouden:
Curaçao met nog een paar kleinere eilanden in de Caraïbische Zee en
het gebied aan de Goudkust van Afrika.
Na het verlies van Brazilië vond de WIC een nieuw afzetgebied in de
Spaanse koloniën; voor het werk in de goud- en zilvermijnen in Peru
en Mexico waren de Indianen niet geschikt, zodat de aanvoer van negers
uit Afrika noodzakelijk was.
De Goudkust leverde niet zoveel goud meer op als vroeger, maar zou belangrijk worden voor de aanvoer van negerslaven.

In het midden van de zeventiende eeuw werden de koloniale Produkten
voor de Republiek van steeds grotere betekenis. De Republiek had zelf
geen grondstoffen en ze moest dus haar rijkdom vooral halen uit de
handel in produkten uit haar koloniën in Oost en West, met name koffie en suiker, waarvan het gebruik sedert het midden van de zeventiende eeuw zeer sterk toenam.
Ook de West-Indische koloniën kregen als leverancier van koloniale
produkten zodoende een onmisbare betekenis voor de handel en nijverheid in de Republiek. Ruwe suiker vormde de grondstof voor de suikerraffinage, die een van de belangrijkste ekonomische bezigheden werd in
de Nederlanden. Geraffineerde suiker was een belangrijk exportprodukt.
Sedert 1665 voerde de Republiek oorlog met Engeland (1). Met het doel
om overal zoveel mogelijk afbreuk te doen aan de vijand, rustten de
Staten van Zeeland drie oorlogsschepen uit, bemand met 300 soldaten,
onder bevel van Abraham Crijnsen, Julius Lichtenberg en Maurits de
Rama. Op 26 februari 1667 voer dit eskader onder Engelse vlag de
Surinamerivier op. Weliswaar mislukte deze krijgslist gedeeltelijk,
maar bij de Vrede van Breda in 1667 werd de Hollandse kolonie Nieuw

1. Deze oorlog staat bekend als de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667), de
eerste was van 1652-1654. De redenen voor deze oorlogen waren voornamelijk, dat Engeland als grootmacht aan het opkomen was en Nederland wilde
verdringen uit velerlei posities van de wereld, voornamelijk uit Amerika
en Afrika, en ook, dat de Engelsen vrijheid wilden om te kunnen handeldrijven waar men wilde. (Blijkt uit enkele bepalingen van de Vrede van
Breda, zie: Jansen, p. 116.)
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Nederland aan Engeland afgestaan in ruil voor Suriname, wat bij de
Vrede van Westminster in 1674 werd bestendigd. Suriname zou uitgroeien
tot een belangrijke leverancier van suiker voor Nederland.
In 1674 werd door de Staten-Generaal een nieuwe WIC opgericht, die de
overgebleven bezittingen en 39% van de schuld van de oude WIC overnam
(1)·
De slavenhandel zou de belangrijkste bestaansbron worden van de'tweede'WIC. De Hollandse slavenhandel zou
uitgroeien tot een driehoekshandel. Met hoeveelheden snuisterijen,
zoals spiegels, armbanden, oorbellen, kralen, en met jenever, brandewijn en levensmiddelen beladen schepen voeren in enkele maanden naar
West-Afrika, waar de Afrikaanse tussenhandel zorgde voor de aanvoer
van slaven uit de binnenlanden naar de kust (2). De voor de scheepslading geruilde slaven werden vervoerd naar Anerika,
waar ze verkocht werden aan de plantagehouders. Vervolgens vervoerden de schepen
suiker en hout uit Zuid-Amerika naar de Republiek.
Curaçao zou uitgroeien tot een belangrijke marktplaats voor slaven en
tot een markt voor Europese en Zuidamerikaanse Produkten.
Het oktrooigebied van de tweede WIC was heel wat kleiner dan dat van
de eerste WIC. Het omvatte Essequebo en Demarary, het voor de slavenhandel zo belangrijke toeleveringsgebied West-Afrika van de kreeftskeerkring tot 30° ZB, de West-Indische stapelplaats voor slaven. Curaçao, de nabijgelegen eilandjes Bonaire en Aruba en de laatste aanwinst: Suriname (3).
Van Dillen zegt: "Ook de nieuwe WIC is over het algemeen weinig fortuinlijk geweest. Het hoogste dividend bedroeg 10% in 1687, terwijl in
1682 8% was uitgekeerd, doch overigens heeft het dividend gewisseld tussen 2% en 8%, terwijl in de meeste jaren geen uitkering gedaan is" (4).
1. Goslinga, 1971, p. 323-333. De Heren XIX werden als bestuurskollege
vervangen door de Heren X.
2. Zie: Van der Voort, p. 51. En voor de desastreuze gevolgen van het
onttrekken van slaven in Afrika: Rodney.
3. De tweede WIC kon de kosten niet opbrengen om Suriname, dat door de
uittocht van de Engelsen en door de aanvallen van de Indianen geheel
in verval was geraakt, weer winstgevend te maken. Daarom verkocht
zij in 1683 één-derde deel van haar rechten op Suriname aan de Stad
Amsterdam, en één-derde aan Cornells van Aerssen Sommelsdijk, die
bij akte van overdracht tevens tot gouverneur benoemd werd. De nieuwe
eigenaren namen de naam aan van 'Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname'.
De opperste souvereiniteit en de verdediging bleef in handen van de
Staten-Generaal. De WIC behield het monopolie op de slavenhandel op
Suriname. Zie: De Kom, p. 27 e.v.
4. Van Dillen, 1970, p. 380.
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Zuid-Afrika
De lange vaarweg om de zuidpunt van Afrika maakte het noodzakelijk,
dat er onderweg een of meer rustpunten waren. Reeds is vermeld, dat
de Nederlanders steunpunten hadden in West-Afrika, die van belang werden voor de slavenhandel. Ook op de Oostkust van Afrika probeerde men
een steunpunt te verwerven, maar het plan om de Portugezen te verdrijven van het eilandje Mozambique mislukte (1).
Na verschillende verkenningstochten gaven de
Heren XVII opdracht aan Jan van Riebeeck een versterking aan te leggen
bij Kaap de Goede Hoop. zij hadden
angst dat anders konkurrerende Europese machten dit strategische punt zouden bezetten.
De Kaap was eigenlijk een twistpunt tussen de
VOC en de WIC. Het behoorde feitelijk tot het monopoliegebied van de
WIC, maar het was een uithoek, die gemakkelijk door de VOC ingenomen
kon worden. Natuurlijk protesteerde de WIC in de hoop een schadevergoeding te zullen ontvangen, maar dat lukte niet: het geschil eindigde
in 1674, toen de Kaap werd ontnomen aan het monopollegebied van de WIC
(2).
De VOC vatte het plan op om bij de Kaap een vesting aan te leggen, waar
men groente en fruit kon telen en zieken kon opvangen. Omdat een dergelijke groentetuin en ziekenhuis een grote aantrekkingskracht zou hebben op de Portugezen, Engelsen en Denen, die naar Azië voeren, en men
ook bescherming nodig zou hebben tegen de inheemse bevolking, moest er
ook een fort opgericht worden.
In 1652 kwam Jan van Riebeeck aan op de Kaap om naast het fort, een waterput en een ziekenhuis aan te leggen. Hij kreeg geen kolonisten mee,
wel een honderdtal soldaten en ambachtslieden. Toen hij op 6 april met
de kleine schepen 'Dromedaris' en 'Goede Hoop' in de Tafelbaai landde,
was hij niet van plan om grote gebieden te gaan veroveren en vele Nederlanders te laten emigreren (3).

1. De Nederlanders hebben dat geprobeerd in de jaren 1604-1607. Het eilandje ligt voor de noordkust van het huidige Mozambique.
2. Coolhaas, 1955 (С), p. 376.
3. Zie: Selby, Wilson en Troup.
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De Tafel baai bij de Kaap was reeds eerder door uit- en thuisvarende
schepen bezocht, er was zelfs een soort postkantoor, waar brieven ach
tergelaten konden worden bij vertrouwde Khoikoi, een volk van veehouders
(1). Al in 1654 klaagde Van Riebeeck bij de bewindhebbers van de VOC,
dat hij arbeidskrachten tekortkwam. De meegezonden ambachtslieden waren
voor het werk vaak ongeschikt. Vandaar dat hij die ambachtslieden toe
stond zich als zogenaamde vrijburgers in het gebied te vestigen; ze
zouden dan vanzelf meer voordelen van hun eigen werk kunnen hebben. De
VOC zou dan ook van de betaling van hun loon af zijn. Overigens verbo
den de Heren XVII de 'vrije luyden' of 'vrijburghers' handel te drijven
met de zwarte bevolking of met de bemanning van Nederlandse en buiten
landse schepen, die de Kaap aandeden. De VOC eiste het handelsmonopo
lie op. Als de 'vrije luyden' wat wilden kopen of verkopen kon dat al
leen via de VOC en tegen door haar vastgestelde prijzen.
Omdat de inheemse bevolking, de 'Khoikoi' en de 'San' (2) niet geschikt
gevonden werden om voor de Nederlanders te werken, stelde Van Riebeeck
voor om slaven in te voeren. De VOC nam die aanbeveling over en in
1655 voerde men de eerste hoeveelheid slaven aan uit Madagascar. De
slavenaanvoer gebeurde op zeer kleine schaal, omdat de VOC niet al te
veel moeite wilde hebben met de Kaap. De kolonie breidde zich slechts
langzaam uit, aangezien de VOC de kolonisatie wel aanmoedigde, maar
toch in hoofdzaak beperkte tot VOC-ambtenaren en enkele Hollandse en
Duitse boeren. Toen van Riebeeck in 1662 vertrok, waren er nog maar

1. Coolhaas, 1955 (С), p. 376. Hij gebruikt de term Hottentot, afgeleid
van een woord, dat 'stotteraar' of 'hakkelaar' betekent en een naboot
sing schijnt van het geluid van een kalkoense haan (zie: Dr. E.C.
Molsbergen Codée, Reizen in Zuid Afrika in de Hollandse tijd. Deel I,
Linschoten Vereem'ging Den Haag, ІУІЬ, p. 4. Hij citeert uff het
Woordenboek der Neder!andsche Taal VI, 7, kol. 1135 en uit Dapper,
Nauwkeurige Beschrijvinge der Afrikaensche Gewesten, Amsterdam, 1668,
p. 652).
2. Da San waren de oorspronkelijke bewoners van Zuidelijk Afrika, en
leefden van jagen en verzamelen. Vanuit het noordelijke Botswana had
den zich de veehoudende Khoikoi tussen hen gevestigd, waarna er een
vermenging van die twee groepen optrad, zodanig, dat de raciale ver
schillen tussen hen goeddeels verdwenen waren, toen de VOC in de Kaap
kwam. De Nederlandse kolonisten maakten dan ook geen onderscheid tus
sen beide volkeren. Pas in de 19e eeuw werd door etnografen de tegen
stelling tussen Khoikoi en San, gebaseerd op kulturele en ekonomische
verschillen, ook op raciaal gebied doorgetrokken (zie: Richard Elphick,
Kraal and Castle, Khoikoi and the founding of White South Africa,, New
Haven/London, 1977, p. 1-68). Door de Nederlanders werden de San aan
geduid met termen als 'Struyckrovers' of 'Bosjesmannen' of 'Boesmans'.
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zestien Hektaren land in kultuur gebracht en bestond de veestapel uit
niet meer dan duizend beesten. De hoeveelheid graan, die aan de Kaap
verbouwd werd, was op dat moment nog niet de helft van wat de nederzetting zelf verbruikte, de rol als verversingsstation kon in die tijd
nog niet waar gemaakt worden (1).
Onder Simon van der Stel (1679-1691) begon de eigenlijke kolonisatie:
de aanvoer van gezinnen uit Europa. Op zijn aandringen werd er vooral
in 1685 en de daarop volgende jaren door de bewindhebbers van de VOC
in Nederland stelselmatig reklame gemaakt om naar de Kaap af te reizen.
Ieder die er vijftien jaar wilde blijven, kon gratis een plaats toegewezen krijgen. Vele Nederlandse gezinnen trokken naar de Kaap, alsook
200 Franse wijnboeren, die men rekruteerde uit de Hugenoten in Nederland (2).
Toen bleek dat er in de kolonie te weinig vrouwen waren, werd een schip
Amsterdamse weesmeisjes naar de Kaap gestuurd (3).
In Nederland verscheen in 1694 een boekje om de emigratie naar de Kaap
te stimuleren, getiteld: "De gelukzoeker over zee of d'Afrikaanse wegwijzer ... ten dienst van hen, die in het vaderland niet kunnen bestaan". De schrijver, Van Spaan, geeft aan dat er daarginds meer beleefdheid, eendracht en wederzijdse hulp is, en de meisjes komen er
zonder moeite aan een man: "... want men zoekt dat Hollandsch vlees
daar wat liever, als die platgeneusde Swartinnen". Men kan zoveel land
krijgen als men wil en ook ambachtslieden zijn er welkom: "... de Heren
Bewindhebbers zullen u niet vragen of u gereformeerd, remonstrants,
menist, luthers of paaps zijt". Wie de tocht naar de Kaap maakt, gaat
weliswaar ver van huis, maar toch: "Gij zult bij niemands vreemds komen. 't Is uw eigen natie, die daar het gebied van de Bataven bevestigt. 't Zijn Uw landslui, die daar, spijt hare vianden, 't commando
voeren. Bovendien kan men ook daar 's zondags tweemaal ter kerke gaan.
Enfin, ik weet geen beter raad, nog geen gewenster land in de wereld
als dit" (4).

1. Zie over die eerste jaren: Spilhaus.
2. De Hugenoten waren Franse calvinisten, die in het algemeen afkomstig
waren uit de lagere adel, het ambachtswezen en de koopmansstand. De
herroeping van het Edict van Nantes (1685) maakte hun bestaan in Frankrijk onmogelijk, zodat ze hun heil zochten in Nederland, Pruisen en
Zwitserland.
3. Romein, p. 693.
4. Geciteerd in Romein, ibid.
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De nieuwe bewoners gingen voor een deel aan de Kaap zelf wonen en voor
een deel ook op land om de Kaap, in het naar Simon van der Stel genoemde
Stellenbosch.
De kolonisten moesten voor de grond een belasting betalen aan de VOC. Indien men de grond niet bebouwde, verviel die weer aan de VOC.
Uit deze kolonisten, Nederlanders, Duitsers en Fransen, vormde zich geleidelijk het Afrikanervolk.
De Khoikoi waren, beroofd van hun weidegronden, weggetrokken of in dienst
getreden van de blanke emigranten.
In de Khoikoi samenleving was het een vrij veelvuldig voorkomende zaak
dat verarmde families en soms zelfs hele stammen hun diensten als veehoeders aan meer welvarende buren aanboden in ruil voor de melk en/of
(een deel van) het jonge vee. Zo kon men na een aantal jaren weer een
eigen veestapel opbouwen.
De Khoikoi, die in blanke dienst getreden waren, vermengden zich met de
slaven en de nakomelingen van blanke mannen en zwarte vrouwen, waaruit
zich de groep van de zogenaamde kleurlingen ontwikkelde.
De nog overgebleven Khoikoi gingen ten onder in een pokkenepidemie, die
de 'westerlingen' hadden meegebracht en waartegen zij geen weerstand
hadden.
Voor de VOC zou de Kaap pas in het begin van de achttiende eeuw rendabel worden. De kolonie voorzag de schepen van de VOC van vers voedsel,
ze kon zichzelf onderhouden en er was zelfs nog een gering overschot.

Konklusie
Op het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw waait
'De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën' (1). In een periode van vijftig
jaar zou Nederland uitgroeien tot de machtigste natie ter wereld, met belangen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Produkten uit alle werelddelen
stroomden binnen en Nederland werd het ekonomische centrum van de wereld.
De rijkdom en welvaart van Amsterdam zijn door die handel duidelijk toegenomen; deze periode heet in de Nederlandse geschiedenis de Gouden Eeuw.
Enkele opmerkingen zijn op zijn plaats.

1. Titel van een spannend anekdotisch boek, met beschrijvingen van'ons'
roemruchte verleden, vooral in Azië en Australië, van: Mollema.
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Niet alleen door de uitkeringen aan de aandeelhouders brachten de VOC
en de WIC veel kapitaal in Amsterdam. Vooral ook door de handelsbeweging, die zij teweegbrachten, konden meer mensen ervan
profiteren.
Veel arbeid was nodig, voordat de koloniale produkten veilig en wel in
de pakhuizen van de compagnieën lagen opgeborgen. De grote schepen konden niet geheel tot Amsterdam varen, maar gingen bij Pampus (1) voor
anker. Daar werd de lading in kleinere schepen overgeladen en zo naar
Amsterdam vervoerd. Ook kregen de compagnieën in de loop der jaren
steeds meer personeel in dienst en tenslotte had men steeds meer schepen nodig, die in Amsterdam werden gebouwd en ook zo nodig hersteld.
Ofschoon het aan behoorlijke statistieken over de werkloosheid en
andere zaken ontbreekt, blijkt uit talloze mededelingen van tijdgenoten over de Republiek, dat de ekonomische expansie en de nationale
welvaart met grote armoede onder vele arbeidende bevolkingsgroepen
gepaard ging. In de grote industriesteden van de Nederlanden heersten
toestanden, die aan de Engelse ellende in de negentiende eeuw doen
denken. Presser merkt op: "De arbeiders waren er slaven, een woord,
dat trouwens in officiële bescheiden tot kenschetsing van hun toestand
inderdaad is gebruikt" (2). De werktijden waren onbegrensd; in vele bedrijven werkte men op zondag. De calvinistische kerk had de viering van
de heiligendagen afgeschaft, waarmee de vakanties voor het personeel
waren verdwenen. In verscheidene werkplaatsen werkten vrouwen en kinderen. Een Italiaans historicus konstateerde hoe vier- en vijfjarige
kinderen in de textielwerkplaatsen 'op eerzame wijze' hun brood verdienden (3).
Naar het Oosten van de Nederlanden toe nam de welvaart af en op de
zandgronden vonden de kleine vrije boeren en pachtertjes slechts een

1. Kleine zandbank ten oosten van Amsterdam.
2. Presser, p. 160.
3. Guicciardini, geciteerd in Presser, p. 160. Presser merkt verder nog
op dat van georganiseerd verzet van de arbeiders weliswaar minder
sprake is geweest dan in de Middeleeuwen; gemor, opstootjes, kleine
geweldplegingen, daar bleef het meestal bij en dan nog meestal in
de in gilden georganiseerde bedrijven en minder in de grote industrie:
"De overheid stond in geval van conflict onvoorwaardelijk achter de
patroons en beschikte over verschillende vormen van straf, waaronder
die van verbanning uit de stad in dit stedenland een zeer zware was;
verder waren er nog geseling, tuchthuis en doodstraf in petto voor
weerbarstigen" (p. 161).
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sober en zorgenvol bestaan. Niet zelden werden deze streken door rampen
geteisterd; berucht is de Drentse hongersnood van 1621, toen de mensen
er van gebrek stierven en het riet van de daken als veevoer gebruikten.
De heersende veeziekte sleepte er 2.500 paarden, 10.000 runderen en
5.000 schapen weg en de helft van het bouwland moest bij gebrek aan
mest onbebouwd blijven (1).
Het Nederlandse zeevolk schikte zich over het geheel genomen veel minder gemakkelijk in zijn lot dan de meer onderworpen werklieden in de
steden en de arbeiders op het platteland.
Muiterij was geenszins een zeldzaamheid en,als de matrozen zich in hun
gages voelden tekortgedaan, kwam het maar al te gemakkelijk tot opstootjes op een wijze, die de regentenklasse in de zeehavens danig verontrustte.
In 1629 trachtte het volk van Amsterdam en enkele matrozen van de WIC,
die ontevreden waren over hun aandeel in de gelden na Piet Heyn's verovering van de zilvervloot, in te breken in het gebouw waar de buit was
opgeslagen (2).
In september 1652 was er een oproerige demonstratie van muitende zeelieden, die pas onderdrukt werd, toen soldaten op de demonstratie geschoten hadden en twee zeelieden waren opgehangen.
Zeventiende eeuwse officiële rapporten leggen herhaaldelijk de nadruk
op de woeste en ongedisciplineerde natuur van het zeevarend volk, en
de moeite die het hun officieren en werkgevers kostte om hen onder de
duim te houden (3).
Een konklusie van Boxer is duidelijk, dat: "... het leven van een Nederlandse zeeman moeilijk anders dan ellendig, rauw en kort kon zijn vooral voor hen, die voor de mast naar Oost- en West-Indië zeilden" (4).
Bovendien betaalden de V0C- en WIC-bestuurders hun personeel erg
slecht (5). De Gouden Eeuw was er dus voornamelijk een voor de rijke
kooplieden en de regenten van de V0C en de WIC. De bevolking mocht een
graantje meepikken,
zelfs dat nauwelijks.

1.
2.
3.
4.
5.

Genoemd in Presser, p. 167.
Reeds genoemd op p. 33.
Zie: Boxer, p. 113 e.v.
Ibid., p. 131.
Ibid., p. 65 e.v.
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Ten aanzien van de handelsprodukten zijn in de loop van de zeventiende
eeuw grote veranderingen te konstateren. In de eerste helft domineerde
bij de invoer uit Indonesië de peper. Omstreeks 1640 waren er in Amsterdam grote peperspekulaties. De peper kwam van Malabar in India en
Bantam op Java.
Na
het midden van de zeventiende eeuw zou het aandeel van peper
bij de invoer van Indonesië sterk verminderen en ook zou de betekenis
van specerijen minder groot worden dan in het begin van die eeuw.
Het aandeel van metalen, vooral koper, neemt dan sterk toe en vooral
de Europese vraag naar Indische weefsels en katoenen stoffen, evenals
die naar Chinese, Bengaalse en Perzische zijde en zijden stoffen,
leidde ertoe, dat deze goederen tegen het jaar 1700 wat de in- en
verkoop betrof, de belangrijkste Produkten werden.
Belangrijk is nog op te merken, dat van de specerijen van de VOC, afkomstig uit Indonesië, één-derde bestemd was voor de verkoop in Azië.
De prijsbepaling voor deze handel werd overgelaten aan de autoriteiten
in Indonesië, hoewel de Heren XVII er herhaaldelijk op hebben aangedrongen deze prijzen niet te laag te stellen uit vrees, dat anders
konkurrenten een grote hoeveelheid zouden opkopen om daarmee in Europa
tegen de VOC te gaan konkurreren. Deze handel stond bekend als de interaziatische handel, waaraan door de VOC veel is verdiend.
Uit Zuid-Amerika werden door de WIC grote hoeveelheden edele metalen
aangevoerd. Het zilver en goud, dat in Nederland binnenkwam, o.a. via
de zilvervloot, bleef niet volledig in Nederland, maar vloeide gedeeltelijk naar
Azië. Opmerkelijk is wat Wallerstein daarover zegt: "De relatie tussen
Europa en Azië (...) kan misschien worden samengevat als een uitwisseling van kostbaarheden. De edelmetalen stroomden naar het Oosten om
tempels, paleizen en kleding van de Aziatische aristocratische klasse
te sieren" (1). De edele metalen hadden voor Nederland een tweeledig
doel, zowel om een monetaire basis te vormen voor de geldomloop in
Nederland, als voor export naar het Verre Oosten. Vooral daarom was er
een duidelijke noodzaak voor de Republiek om te gaan meedoen met de
exploitatie van Zuid-Amerika, men verwachtte daar veel goud en zilver,
dat men kon gebruiken als ruilmiddel in Azië (2).

1. Wallerstein, p. 27.
2. Zie vooral Braudel, p. 472. Oorspronkelijk kwam veel goud uit Soedan
in Afrika. Toen Spanje en Portugal Zuid-Amerika ontdekten, ontstond
er een ware rush op het goud en zilver daar. Nederland volgde later.
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Zowel de Engelse als de Nederlandse Oost-Indië Compagnie hebben in de
zeventiende eeuw veel moeite gedaan om de verkoop en het gebruik van
thee te bevorderen.
De beroemde Amsterdamse geneesheer en burgemeester Ni col aas Tulp
raadde het drinken van thee aan als een geschikt middel tegen vrijwel
alle kwalen. Zijn kollega Cornell's Dekker gaf het 'Tractaat van het
excellente cruyt thee' uit, welke uitgave zwaar gesubsidieerd scheen
te zijn door de heren XVII. Hij liet zijn patiënten tussen 50 en 200
kopjes thee per dag drinken. Boxer zegt hierover: "Thee bleef gedurende
enkele jaren een modedrank voor de rijken, daar zij met de beste suiker,
in Japanse porceleinen kopjes, op ingelegde tafels en met gouden lepeltjes werd gepresenteerd" (1).
Tegen het einde van de zeventiende eeuw werd thee met melk op straat
in Amsterdam verkocht.
Het drinken van koffie is betrekkelijk laat in Europa doorgedrongen.
Weliswaar liet de VOC reeds in de eerste jaren van haar bestaan in
Mocha (2) koffie inkopen, maar deze was uitsluitend voor de Aziatische
handel bestemd. In de tweede helft van de zeventiende eeuw nam in Engeland, Frankrijk en Nederland het gebruik van koffie in snel tempo toe
en verschenen in tal van steden speciale koffiehuizen. In 1692 telde
Amsterdam er al 24. De reeds genoemde geneesheer Cornells Dekker,
prees ook de koffie aan als een uitstekend middel tegen scheurbuik,
keelpijn, jicht, geelzucht, onwelriekende geuren, ontstoken ogen, en
nog veel meer. Een aantal geneesheren in Nederland en ook daarbuiten
waren van mening, dat zowel koffie als thee schadelijk voor de gezondheid waren. Volgens Boxer werkte de toenemende populariteit van thee
en koffie ertoe mee, de dronkenschap in de Republiek te beteugelen,
ofschoon de Nederlandse werkman, als hij zich dit kon permitteren,
nog altijd de voorkeur gaf aan zijn 'brandewijn met suiker' (3).
De Nederlanders waren de eersten, die Chinees en Japans porcelein in
massale hoeveelheden naar het Europa ten noorden van de Pyreneeën

1. Boxer, p. 250.
2. Al Mukha, gelegen in het huidige Noord-Jemen aan de Rode Zee. Mocha
is een Europese verbastering.
3. Boxer, p. 251.
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verscheepten. De aanzet daartoe werd gegeven door het buitmaken van
twee Portugese schepen: de 'Santiago' in 1602 en de 'Santa Catarina'
bij Johore (1) een jaar later. Hun ladingen bevatten een grote hoeveelheid porcelein, dat bij veiling in Amsterdam hoge prijzen opbracht (2).
Tussen 1602 en 1657 werden meer dan een miljoen stuks Chinees procelein met de VOC-schepen naar Europa vervoerd, tussen 1659 en 1682 gevolgd door ongeveer 190.000 stuks Japans porcelein. De bizondere eigenschappen van het Chinees porcelein, zijn waterdichtheid en zuiverheid, zijn schoonheid en lage prijzen, waren in Nederland erg populair.
Bijna al het procelein uit het Verre Oosten, dat in de zeventiende
eeuw werd ingevoerd, was van het blauw-witte type.
Al in 1614 begonnen de Nederlanders de blauw-witte keramiek na te
maken, en nog geen vijftig jaar later leverden de Delftse pottenbakkerijen vrij goede imitaties van het Chinese en Japanse vaatwerk af,
het beroemde Delfts blauw.
De Nederlandse porceleinfabrikanten hebben nog een ogenblik gehoopt
om voor hun vaatwerk een markt in het Verre Oosten te vinden. Volgens
Boxer mislukte dat, omdat de Japanse kopers alleen stukken wilden hebben, die geschikt waren om bij hun theeceremonie mee te pronken:
"... en deze smaak werd beheerst door esthetische tradities, waarvoor
de Europese maker of importeur nauwelijks begrip zou kunnen opbrengen" (3).
De lage prijs en de wasbaarheid (toevallig ook de belangrijkste kenmerken van het porcelein uit het Verre Oosten) waren de redenen, dat
er in Nederland een toenemende vraag ontstond naar katoenen goederen
en weefsels uit India in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Ruwe zijde en zijden stoffen werden oorspronkelijk rechtstreeks uit
China en later uit Perzië en Bengalen ingevoerd.
Vóór 1660 hadden de Nederlanders Indiase weefsels ingevoerd, bestemd
voor de uitvoer naar Zuid-Amerika en West-Afrika. De laatste jaren van
de zeventiende eeuw geven een 'India rage' te zien in Nederland.
1. Tegenover Singapore.
2. De naam 'kraakporcelein' (genoemd naar de Portugese schepen, die kraakschepen heetten)
werd gedurende vele jaren aan onderglazuurs
blauw-wit Ming-porcelein gegeven.
3. Boxer, p. 248.
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Boxer merkt op: "De dessins op deze bedrukte of beschilderde stoffen
waren niet altijd noodzakelijk aan zuiver Indiase inspiratie ontsproten, doch waren vaak afkomstig van uit Europa overgezonden patronen,
die men door Indiase werklieden liet kopiëren of naar eigen inzicht
wijzigen. Zelfs vinden we Japanse motieven en enkele geweven stoffen
uit Coromandel, welke voor de Nederlandse markt waren vervaardigd" (1).
In 1697 voerde de VOC voor een waarde van meer dan vijf miljoen gulden
aan geweven stoffen en stukgoederen uit Azië in, waarvan iets minder
dan één-derde uit Bengalen afkomstig was.
De VOC was op het einde van de zeventiende eeuw op haar hoogtepunt.
Ze hield zich voornamelijk bezig met de handel van hoogwaardige, weinig ruimte vergende en tegen snel bederf bestand zijnde waren voor de
Europese markt.
Van alle kanten kwamen de bedreigingen. Engeland was een belangrijke
rivaal en in Indonesië had men op zee tegenstanders die meer gevaar
opleverden dan de Spanjaarden: de Atjehers en vooral de Makassaren,
die de Nederlanders bestreden in de belangrijke kruidnagelgebieden op
en om Seram.
Met al die tegenstanders zou men in de achttiende eeuw de strijd moeten aangaan.

1. Boxer, p. 249.
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HOOFDSTUK II. NEDERLANDSE INVLOED OVERZEE 1700 - 1795

De aantasting van Nederland als wereldmacht, die reeds zichtbaar
werd in de loop van de zeventiende eeuw, zou in de achttiende eeuw
doorzetten.
Het verval van de Nederlandse zeemacht was zowel technisch en ekonomisch, als in zuiver maritiem opzicht duidelijk waarneembaar. De
Nederlanders raakten achter bij hun belangrijke Europese mededingers Frankrijk en Engeland. Stavorinus zei het als volgt: "Het is
werkelijk betreurenswaardig, dat een zo machtig lichaam als de OostIndische Compagnie, waarvan de bloei zozeer afhankelijk is van veilige en voorspoedige reizen van haar schepen, zich zo weinig bekommert om de verbetering van de zeevaart in het algemeen en het corrigeren van haar kaarten in het bizonder. Ik zou hier vele voorbeelden van onjuistheden die erop voorkomen, zowel met betrekking tot
Indien als tot de kust van Afrika, aan toe kunnen voegen. Andere
naties werken met onverdroten ijver en volharding aan dit onderwerp,
vooral de Engelsen, wier kaarten in het algemeen verreweg boven de
onze te verkiezen zijn" (1).
Eens de beste scheepsbouwers en scheepstimmerlieden ter wereld, bij
wie Tsaar Peter de Grote in 1697 in de leer ging, moesten de Nederlanders dertig jaar later Engelse scheepstimmerlieden in dienst nemen
om van hen de verbeterde technieken te leren. Boxer merkt op: "Terwijl de Nederlandse oorlogsschepen in de oorlog van 1672rl674 hun
breedzij-salvo's in een verhouding van drie op één op hun Engelse
en Franse tegenstanders hadden afgevuurd, was volgens getuigenis van
Nederlandse zeeofficieren in 1746 precies het omgekeerde het geval" (2).
Het lijkt dat we hier te maken hebben met wat Romein geformuleerd
heeft als de hypothese van de dialektiek van de vooruitgang: de historie van de mensheid verloopt sprongsgewijs (3). De volgende stap
in de vooruitgang hoeft helemaal niet plaats te vinden in de maatschappij die a1 een hoge graad van volmaaktheid in pen zekere richting

1. Geciteerd in Boxer, p. 161/2.
2. Boxer, p. 163.
3. Romein, 1971, p. 40.
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heeft bereikt. Hij formuleert de Wet van de Remmende Voorsprong:
De vooruitgang, die eens in het verleden is bereikt, wordt een rem
voor verdere vooruitgang, omdat "... in de strijd om de voorrang
datgene de beste kansen had, wat het achterlijkste was" (1).
Wertheim voegt daar nog aan toe: "Een sfeer van voldaanheid, en gevestigde belangen, roepen een neiging op om zich te verzetten tegen
verdere stappen, die misschien een volledige vervanging van bestaande instellingen en apparatuur met zich mee zouden brengen" (2).
In een periode van honderd jaar zou Nederland vrijwel van het wereldtoneel verdwijnen. Engeland en ook wel Frankrijk (zij het in veel mindere mate) zouden de nieuwe wereldmachten worden. Van 1810-1813 zou
Nederland zelfs even een provincie van Frankrijk zijn.

Azië
Na ruim een eeuw op Indonesië handel gedreven en ook oorlogen gevoerd
te hebben, had de VOC in het begin van de achttiende eeuw de heerschappij bemachtigd over alle zeewegen van de Golf van Bengalen en Ceylon
tot in Japan. Haar territoriale bezittingen echter waren uiterst beperkt gebleven. In Indonesië bezat ze slechts op enkele plaatsen volledige soevereiniteit, namelijk in Batavia en op de Banda-eilanden.
Ze bezat de opperheerschappij over honderden kleine eilandjes in de
Molukken, namelijk over al de landen en vazalstaten van de Sultanaten
Ternate en Tidore, en van enkele tamelijk onbelangrijke eilandengroepen in het zuidoosten van de Archipel. Daartoe behoorden de Kei- en
Aroë-eilanden en de Solor-groep in de Kleine Soenda-reeks. Verder naar
het noordwesten, op het Maleisisch schiereiland, had zij de volledige
soevereiniteit over Malakka, een vervallen stad, die het grootste
deel van haar handel aan Batavia verloren had.
De direkteuren van de VOC waren weinig geneigd hun gezag over meer
gebied uit te breiden dan strikt noodzakelijk was. Buiten de Indische
Archipel had de VOC een belangrijke invloed op enkele grote eilanden,
zoals Ceylon en Formosa (3); zij onderhield honderden handelsposten,
van Isfahan in Perzië tot Nagasaki in Japan, en ze had voor haar sche-

1. Romein, 1971, p. 58.
2. Wertheim, 1971, p. 81.
3. In het binnenland van Ceylon heerste nog tot 1815 de Koning van Kandy
en ook op Formosa was het binnenland niet geheel in handen van de VOC.
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pen pleisterplaatsen gesticht op de zuidpunt van Afrika en op Mauritius. Vlekke zegt: "Hun handelsrijk was hun genoeg; ze voelden niet
de minste ambitie het om te zetten in een territoriaal rijk, dat zich
zou uitstrekken over wijde gebieden in Azië" (1).
Het was de vaste overtuiging van de Heren XVII, dat het Portugese
koloniale rijke ten gronde gegaan was, omdat het te groot was geweest:
"... gelijk een henne, die al te veel kuikens hebbend dezelve met
haar vlerken niet kan bedekken, zoodat het niet vreemd is, dat zoo
nu en dan de kiekendief met een van de jongen doorgaat" (2).
Dit principe om het gezag van de VOC te beperken tot enkele havens
en zich verder toe te leggen op de handhaving van de heerschappij op
zee, bracht met zich mee, dat men zich niet mengde in de onderlinge
twisten van de Indonesische vorsten en in de binnenlandse konflikten
in de individuele inheemse staten.
De ondergang van de koninkrijken Makassar, Bantam en Mataram op het
einde van de zeventiende eeuw, was belangrijk voor de VOC-macht op
Java. Vlekke merkt op: "Over alle Indonesische landen en staten oefende de VOC, in hechter of in losser verband, haar gezag uit" (3).
Waartegenover Tate stelt: "Buiten Java en de Molukken waren de Nederlanders deelnemers in het vroeger opgerichte handelssysteem. Chinezen, Arabieren, Indiërs en andere handelaren uit geheel Azië bleven gewoon handel drijven met wie ze zelf wilden. Dit ondanks overeenkomsten met de Nederlanders" (4).
Vlekke onderscheidt drie verschillende sferen van Westerse invloed in
Indonesië. Eén strekte zich uit over de eilanden Sumatra en Borneo.
Hier raakte de aanwezigheid van de Europeanen nauwelijks het leven
van de inlanders. De tweede invloedssfeer was die van de 'Grote Oost',
waar de westelijke invloed krachtig was en erg onderdrukkend werkte.
1. Vlekke, p. 180.
2. Geciteerd uit een boek van De Haan uit die tijd door Vlekke, p. 181.
3. Dit gezag was overal beperkt tot de kuststreken, behalve op Java. Op
de kleinere eilanden impliceerde dat natuurlijk een geheel gezag over
het hele eiland.
Deze opmerking van Vlekke is aanvechtbaar. De werkelijke invloed van
Nederland was niet zo groot als hier wordt gesuggereerd. Naast Bali
en Lombok waren er nog meer eilanden waar de Nederlanders geen invloed uitoefenden (bv. Borneo, Midden-Sumatra, Atjeh en Midden- en
Noord-Celebes). (Ibid.)
4. Tate, p. 94.
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De derde was die op het eiland Java, waar de Nederlanders doordrongen
tot in de binnenlanden en door de invoering van nieuwe produktiemiddelen grote veranderingen in de sociale en ekonomische verhoudingen
teweegbrachten (1).
Toen de Nederlanders in de zeventiende eeuw in Indonesië gekomen waren, hadden ze geen idee omtrent de aard van de volkeren van het Verre
Oosten. Zij wisten niets van hun interessen, van hun gewoonten en hun
levenswijze.
De aanleg van suiker- en vooral die van koffieplantages op Java bleek
een groot sukses te zijn. De winsten van de VOC waren voor een belangrijk deel te danken aan de uitbuiting van de inlandse bevolking door
het stelsel van 'contingenten' en 'leverantiën', hoewel de winst enigszins gedrukt werd door de grote kosten voor de militaire expedities in
de Archipel (2). 'Contingenten' en 'leverantiën' waren de twee dwangsystemen, die in Indonesië door de VOC werden toegepast.
'Leverantiën' of 'gedwongen leverantiën' zijn overeenkomsten tussen
de VOC en zogenaamde vrije vorsten, waarbij de gehele opbrengst van
een bepaald produkt tegen een vastgestelde prijs aan de VOC zou worden geleverd.
'Contingenten' zijn hoeveelheden van een bepaald produkt, die jaarlijks
aan de VOC moesten worden geleverd. Vaak werden ze gewoon door de VOC
opgeëist: de hoofden uit de betreffende streek hadden de afleveringsplicht en zij ontvingen daarvoor een geringe betaling of soms helemaal
geen betaling. Deze hoofden vorderden de Produkten dan weer van de inlandse boeren, die hier meestal geen vergoeding voor kregen. Terpstra
merkt hierover op: "In verband met het toenemen van het Compagniegezag werden de leverantiën een afnemende, de contingenten een toenemende vorm van exploitatie, een exploitatie, die de stemming der inlanders tegenover de Nederlanders begrijpelijkerwijze zeer ongunstig
heeft beïnvloed" (3).
Naast koffie (leverantiën en contingenten) ontstond er in de achttiende

1. Vlekke, p. 235.
2. Zie: Van Dillen, 1970, p. 378.
3. Terpstra, 1942, p. 21. Het systeem van de 'contingenten' doet al
een beetje denken aan het kultuurstelsel zoals dat in de negentiende eeuw door de Nederlanders zou worden ingevoerd.
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eeuw ook een uitgebreide handel in thee. De handel in zijden stoffen
en weefsels werd langzaam door de handel in koffie en thee verdrongen.
De VOC ging zich interesseren voor de theehandel met China, maar haar
pogingen deze handel geheel in eigen hand te krijgen door in de jaren
1729-1734 een rechtstreekse zeilvaart tussen Nederland en Canton te
openen, mislukten. Daarom bleef men thee via Batavia invoeren. De
grootste toename in de Nederlandse theehandel viel tussen 1734 en
1785, toen de totale jaarlijkse invoer tot drie-en-een-half miljoen
pond per jaar steeg (1). De thee, die men uit Batavia invoerde, was
voor het grootste deel afkomstig uit China. Nederlandse handelaren
uit Batavia hadden de thee in China gekocht voor grote hoeveelheden
peper en specerijen.
In het eerste kwart van de achttiende eeuw is koffie in Nederland erg
populair geworden. Sinds 1712 werd er koffie ingevoerd uit Java, waar
door de Nederlanders de koffieplant was geïntroduceerd. Was in 1721
nog maar slechts 10% van de ingevoerde koffie in Nederland uit Indonesië afkomstig, in 1726 zou dat percentage zijn opgelopen tot 90%.

In de achttiende eeuw voltrok zich een opmerkelijke tegenstelling:
aan de ene kant zou de VOC ten ondergaan en haar handelsmonopolie op
Indonesië in 1784 aan Engeland verliezen, en aan de andere kant zou
de territoriale macht van Nederland zich over Indonesië uitbreiden,
terwijl alle andere posities in Azië verloren zouden gaan.
Van 1638-1674 is de financiële balans, de 'Generale Staat' van de VOC,
evenveel jaren positief als negatief geweest, daarna tot 1688 negatief
en dan tot 1736 positief (in 1718 ruim lij miljoen). In 1760 weer negatief: 20 miljoen en dan verder naar het einde in 1799, als de totale
schuldenlast van 134 miljoen door de Staat wordt overgenomen (2).
Het dividend is van 1651 tot 1690 sterk wisselend, nooit minder dan 12%,
nooit meer dan 60% (1671), na 1690 is het vrij konstant 20% of 25% tot
1715, dan enkele jaren 40%, waarna het zakt tot 20%. Tot 1782 zakt
het steeds verder en hierna werd helemaal geen dividend meer uitgekeerd. De financieel gunstigste tijd was die tussen 1687 en 1736 (3).
Territoriaal was eerst na 1755 de VOC de grootste macht in Indonesië.

1. Een vervierdubbel ing over de betreffende periode.
2. Vlekke, p. 273.
3. Cijfers uit Coolhaas (С), p. 364/5.
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Nederlands-Indië
De stad Batavia breidde zich in de achttiende eeuw niet sterk uit,
wel werden vaak luxueus gemeubileerde buitenhuizen in de omgeving
gebouwd, het leven werd er voor de Nederlanders steeds aangenamer.
Batavia's grootste welvaart viel tegen het eind der zeventiende en
het begin der achttiende eeuw. Vlekke: "In die tijd krioelde het in
de kleine stad door de bedrijvigheid van Nederlanders en Chinezen,
en waren de straten vol van volk in de meest exotische en kleurige
kleederdrachten. De Europeesche burgers gingen nooit uit zonder hun
escorte van slaven, waarvan er één de 'pajong' droeg. De gouverneurgeneraal werd geëscorteerd door dragonders en hellebaardiers. Waar
de karos passeerde, moesten allevoorbijgangers blijven staan en eerbiedig voor Zijne Excellentie buigen. Gouverneur-generaal Van Riebeeck had zelfs de zonderlinge idee een escorte van fraai gekleede
slavinnen mee te nemen, die rijdend op ezels hem vergezelden naar
zijn landhuis buiten de stad" (1).
Er zijn enkele aanwijzingen dat moderne denkbeelden uit Europa ook
in het VOC-gebied doordrongen; er kwamen vrijmetselaarsloges te Batavia en moderne hospitalen werden opgericht (2). In 1778 werd het
Bataviaansch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, opgericht. Toen
echter al was Batavia behoorlijk in verval geraakt. De Chinezenmoord
van 1740 had hiertoe bijgedragen.
In dat jaar begon een verhaal de ronde te doen in Batavia, dat de
Chinezen een opstand voorbereidden en van plan waren zich bij verrassing van Batavia meester te maken. Dit vond zijn oorsprong in het
feit dat er in de periode vóór 1740 een groot aantal Chinezen naar
Batavia gekomen waren, die er na hun aankomst niet in geslaagd waren
werk te vinden. De regering had het aantal immigranten beperkt en een
soort quota-stelsel ingevoerd, maar die voorschriften werden regelmatig door de Chinezen ontdoken, die de zwakke plek in het bestjursstelsel van de VOC kenden: de omkoopbaarheid van de ambtenaren. Op
deze manier kwamen er teveel binnen en degenen, die niet via werk aan

1. Vlekke, p. 214/5.
2. Zie: Coolhaas (С), p. 373.
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de kost konden komen, gingen plunderen op het platteland rondom de
hoofdstad (1). De regering besloot alle Chinezen die teveel waren,
naar Ceylon en Zuid-Afri ka te vervoeren. Toen de inscheping begon,
verspreidde zich het gerucht onder de Chinezen, dat dit slechts een
truc was van de regering en dat ze midden op de Oceaan overboord gegooid zouden worden.
Gewapende groepen Chinezen verzamelden zich in de omgeving van de
stad en begonnen buitenposten aan te vallen. Oe autoriteiten in Batavia gaven bevel tot huiszoeking op wapens bij alle Chinezen. Toen
het onderzoek begon, brak er brand uit in Batavia. Matrozen, soldaten, Nederlandse burgers en hun Indonesische slaven renden de straat
op en begonnen de Chinezen uit te moorden. Duizenden Chinezen vonden
de dood. Gouverneur-Generaal Vackenier wist niet genoeg weerstand te
bieden en deed verder niets om deze zinloze moord te voorkomen. Gevluchte Chinezen trokken in de volgende jaren de binnenlanden in en
begonnen een gueri11 a-oorlog tegen de Nederlanders, die na drie jaar
hevige strijd door de Nederlanders werd gewonnen.
Buiten de Indische Archipel werd Nederland in de achttiende eeuw in
Azië geheel verdreven door de Engelsen (in een enkel geval ook wel
door Fransen) (2). In 1749 werden de kantoren in Perzië gesloten. Het
kantoor in Siam, steeds het voornaamste in Achter-Indië, maar al lang
in verval, werd als laatste in die streken in 1760 opgeheven. De kantoren in het Ganges-gebied, voorzover ze onder de direkteur van Soeratte ressorteerden, werden in de eerste helft van de achttiende eeuw
grotendeels gesloten. Langs de hele kust van Azië, van Bengalen tot
de kust van Coromandel, van Malabar tot Siam, werden de Nederlanders
verjaagd door de Engelsen.
Op Ceylon wist de VOC zich te handhaven, in 1765 verwierf de VOC
zelfs niet alleen de kusten van het eiland, maar ook alle kaneelbossen,
De in 1780 met Engeland uitgebroken Vierde Engelse Oorlog (1780-1784)
zou de Nederlandse handel in de 'rest van Azië' nog meer schade toebrengen, de kantoren in Bengalen en Soeratte werden overgegeven, in
Coromandel viel de hoofdstad Negapatnam, tevens toegangspoort tot Ceylon,
1. Vlekke, p. 218 e.V.
2. De Franse koloniale macht in Indo-China zou pas in de loop van de
negentiende eeuw gestalte krijgen.
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in handen van de Engelsen, Padang en de andere kantoren op de Westkust
van Sumatra kapitul eerden eveneens. Ceylon bleef slechts behouden dankzij de komst van een Frans eskader, dat de Nederlanders hulp bood.
Bij de Vrede van Parijs in 1784 moest de Republiek de vrije vaart van
de Engelsen in de Indische Archipel toestaan (1).
Al in 1781 moest de VOC uitstel van betaling vragen. Tijdens de Vierde
Engelse Oorlog hielpen de Staten-Generaal en de Staten van Holland de
VOC met ruime voorschotten de zaak gaande te houden. Omdat ze daardoor
belangrijke schuldeisers werden, drongen ze ook aan op meer inspraak.
Een kommissie uit de VOC zou een reorganisatie in Indonesië gaan voorbereiden en die stond onder leiding van VOC-advokaat Nederburgh. De kommissie vertrok in 1791.

Zuid-Amerika
Zoals in het eerste hoofdstuk vermeld, zou de slavenhandel tussen
Afrika en Zuid-Amerika een belangrijke bron van winsten gaan vormen
voor de Republiek in de achttiende eeuw. Ook is duidelijk gemaakt
dat de slavenhandel in wezen een driehoekshandel was.
Na de val van Brazilië in 1654 bleven de forten aan de Goudkust van
Afrika voor de WIC behouden. Na de Vrede tussen de Republiek en Portugal (2) in 1661 bezorgden de Portugezen de WIC geen last meer.
Het belang van de Goudkust lag in de gelegenheid die dit gebied bood
om slaven in te kopen. De inkoopprijs voor slaven lag tussen de 40 en
290 gulden, en de verkoopprijs in Amerika tussen 500 en 1000 gulden.
Sommige Afrikaanse heersers werkten met de Westerlingen mee. Ze vonden
de goederen uit Europa aantrekkelijk en waren bereid om krijgsgevangenen, die ze in onderlinge oorlogen hadden buitgemaakt, tegen die
goederen te ruilen. Dit leidde ertoe, dat er allerlei oorlogen in Afrika uitbraken tussen de verschillende starmen, die alleen tot doel hadden om krijgsgevangen te krijgen. Zelfs binnen de stammen waren de
heersers soms bereid hun onderdanen te ruilen voor goederen uit Europa.

1. Het vredesverdrag stelde alle zeewegen van de Archipel voor de Engelsen open, zelfs de zwaar bewaakte toegang tot de Molukken. Vlekke
stelt: "Het smokkelen van tin en specerijen werd nu gemakkelijk. Over
den Britschen opzet tot penetratie in den Indischen Archipel kon geen
twijfel meer blijven" (p. 267).
2. Vrede van Den Haag. Portugal is dan al enige tijd met Engeland verbonden en krijgt Brazilië terug.
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In dit verband is het opmerkelijk, dat het kleine gebied, dat thans
bekend staat als Guinée-Bissau, in die tijd het 'slavenparadijs'
werd genoemd, omdat daar meer dan twaalf verschillende negerstammen
woonden, die gemakkelijk door de Europeanen tegen elkaar op te zetten
waren en dus altijd over veel krijgsgevangenen voor de slavenhandel
beschikten (1).
Het transport van naar schatting 10-25 miljoen slaven van Afrika naar
Amerika betekende voor Afrika een enorm verlies aan arbeidskrachten,
omdat de slaven vooral gerekruteerd werden uit krachtige mannen en
jonge vrouwen. De slavenhandelaren gaven de voorkeur aan slaven van
15-35 jaar, en liefst twee mannen op één vrouw (2).
Rodney laat met een enorme hoeveelheid feitenmateriaal zien, hoe de
slaven door de Europeanen verscheept werden naar markten, die door die
zelfde Europeanen gekontroleerd werden en dat dit alles gebeurde in
het belang van het Europese kapitalisme (3).
Ook Segal stelt, dat de slavenhandel lange tijd de spil van de koloniale uitbuiting vormde en dat daar de basis lag voor de Europese en
Amerikaanse kommerciële welvaart en de kiem voor hun Industriële expansie (4).
Het is van belang te konstateren, dat Oost-Nigeria, de Kongo, NoordAngola en Dahomey in de periode voorafgaande aan de slavenhandel relatief hoog ontwikkelde samenlevingen vormden binnen Afrika en vooral
door de slavenhandel terecht kwamen in de huidige fase van onderontwikkeling. De enorme oorlogen in Afrika, tussen de starmien onderling
om slaven te krijgen, hadden een nadelige invloed op de ontwikkeling
van de landbouw en later op de ontwikkeling van de industrie op dat
kontinent (5).

1.
2.
3.
4.
5.

Rodney, p. 89. Zie ook: Killingray, p. 37 e.v.
Zie ook: Nabudere, Part One IV.
Rodney, p. 103.
Segal, p. 36.
Voor die oorlogen, zie: Dantzig, p. 48-71.
Door de slavenhandel werd een belangrijk ekonomlsch surplus aan
Afrika onttrokken, dat een zelfstandige ekonomische ontwikkeling
in de periode daarna zou bemoeilijken.
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Bij de ellende, die veroorzaakt werd tijdens het verkrijgen van de
slaven door de Europeanen, kwam ook nog die, welke de slaven werd
aangedaan gedurende hun overtocht. De toestand op de slavenschepen
was
vreselijk. De Nederlandse verzekeraars hielden rekening met
een sterfte van 15%, hoewel een sterfte van 75% van de slaven gedurende de overtocht ook is voorgekomen. Dit gemiddelde sterftecijfer
stak nog gunstig af bij dat van de Engelsen en Portugezen, die een
gemiddeld sterftecijfer hadden van 30%. Was de Afrikaanse kust eenmaal uit het zicht van de slavenschepen verdwenen, dan overviel de
slaven vaak een zwaarmoedigheid, soms in 'volslagen zinneloosheid'
eindigend. Zij trachtten zich te verwonden,zichzelf te wurgen of zich
op andere wijze het leven te benemen. Het meest voorkomend waren hongerstakingen, waarin zij soms een ongelofelijke wilskracht betoonden:
"hoewel bijna verhongerd, was het bijna onmogelijk zelfs maar een mespunt tusschen hunne tanden te steeken" (1). Allerlei middelen werden
bedacht om de slaaf tot eten te dwingen: soms gebruikte men een schep
gloeiende kolen, die men zo dicht bij de lippen van de hongerstaker
bracht, dat zij verschroeiden en hij ze wel moest openen, of men bediende zich van een in de achttiende eeuw speciaal daartoe ontworpen
instrument, het 'speculum oris', een soort omgekeerde duimschroef, waarmee men de mond van een onwillige slaaf kon openschroeven. Van Dantzig:
"Dat het sterftecijfer onder de slaven aan boord van Nederlandse schepen inderdaad gemiddeld iets lager was dan op niet-Nederlandse moet
echter niet worden uitgelegd als een teken van groter humaniteit van
de Nederlanders; (...) De Nederlanders behandelden de slaven tijdens
de overtocht zuiver als stukgoederen van grote geldelijke waarde, en
als vrachtvaarders van goede naam, zorgden zij ervoor, de goederen
met zo min mogelijk 'breuk' over te brengen" (2).
In de Republiek werd in de zeventiende en de achttiende eeuw nauwelijks getwijfeld aan de gerechtigdheid van de slavenhandel. Een geluid als dat van Ds. Smijtegeld, die van de preekstoel in Vlissingen
zijn banvloek over de slavenhandel uitsprak, vormde een uitzondering.
Het enige waar men zich in de Republiek echt zorgen over maakte, was
de grote sterfte onder de slaven. Dit was ekonomisch nadelig. Er

1. Van Dantzig, p. 97, die nog meer excessen bespreekt.
2. Van Dantzig, p. 98.
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versehenen tal van medische verhandelingen over de beste verzorging
van de slaven. Een daarvan was van de Middelburgse arts D.J. Gallandat. Uit zijn beschrijving blijkt, dat een gemiddeld slavenschip nog
geen dertig meter lang was. De mannelijke slaven waren gescheiden van
de vrouwen en kinderen. De gemiddeld 200 mannen zaten in het tussendek en hadden een ruimte van 8 x 8 meter. De gemiddeld 150 vrouwen en
kinderen verbleven in een ruimte van 7 x 7 meter, die 1,7 meter hoog
was. De ventilatie was een groot probleem. Gallandat ziet wel in dat
medisch gesproken grotere schepen noodzakelijk zijn, maar hij erkent
tegelijkertijd aat deze eis niet te realiseren is: "Men zal zig hierover
geenszins verwonderen, indien men slechts aanmerkt, dat het enige doelwit der rederij in dezen is, geld te winnen; dat is niet wel mogelijk,
indien men de scheepsuitrustingen bezwaart" (1).
De Middelburgse geneesheer adviseerde de kapiteins dan ook, de negers
herhaaldelijk te luchten en ze de gelegenheid te geven te dansen en
te springen, zoals ze dat in Afrika gewend waren. Daarom moest een
trommel tot de vaste uitrusting van een slavenschip behoren.
De Middelburgse Commercie Compagnie was sedert 1720 de grootste rederij in Zeeland en na de opheffing van het WIC-monopolie in 1735 de
grootste slavenrederij in de Republiek. Haar vloot bestond tot 1780
uit acht tot tien schepen. Van deze Middelburgse Compagnie is het
archief goed bewaard gebleven.
Uit een studie van dat archief blijkt dat van de 101 Middelburgse reizen, waarvan de uitkomsten bekend zijn, er 59 met winst en 42 met verlies werden afgesloten (2). De slavenhandel was een spektakulaire onderneming met vele onzekerheden. De kortste reis van de Middelburgse
Compagnie was ruim elf maanden en de langste reis drie jaar en negen
maanden. Gemiddeld was het ongeveer 18 maanden. De reisduur werd bepaald door de omstandigheden aan de Westkust van Afrika, zoals het
aanbod van slaven en de oorlogsomstandigheden. Ook een ongunstige wind
kon de reis beïnvloeden.

1. Citaat in:Westerloo.
2. Zie: Van der Voort. Zijn konklusie, dat uit deze cijfers blijkt dat
de slavenhandel toch niet het bizonder lukratieve bedrijf is geweest, waar het vaak voor gehouden is, is in tegenspraak met
Segal's opmerkingen (noot 4, p. 57).
3. Van der Voort, p. 48.
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De vaart van de schepen van de Republiek naar Afrika duurde gewoonlijk
anderhalf tot drie maanden. De heenlading was kostbaar: gemiddelde
waarde ongeveer 40.000 gulden. Deze lading bestond voor 57% uit tex
tielwaren, 9% uit geweren, 1Ц% uit buskruit, Щ% uit drank en 9J%
uit snuisterijen (1).
De zogenaamde middeltocht, de reis van West-Afrika naar Zuid-Amerika,
duurde gemiddeld 62 dagen. Van de 31.095 Afrikanen, die deze tocht met
de Middelburgse Compagnie maakten, zijn er 3.751 onderweg gestorven.
De meeste schepen van de Middelburgse Compagnie hadden als reisdoel
Suriname (2). In Paramaribo werden de slaven geveild en aan de plan
ters geleverd. De winsten pér slaaf waren hoog. Een 'eersteklas manslaaf', die in Afrika was gekocht voor drie vaatjes buskruit, één geweer, één baan Engels katoen, één baan zeil, 1 korte lap katoen, J el
blauw laken, 1 anker jenever, 7 pond blauwe kralen, 1 staaf Luiks ijzer,
5 keulse potten en 24 messen, met een totale waarde van 84 gulden,
bracht in Suriname gemiddeld tussen 300 en 700 gulden op.
In de jaren 1768-1770 waren de prijzen voor de slaven het hoogst, veroorzaakt door de ruime kredietverlening die door de Republiek aan de
plantagehouders werd gegeven.
Op de slavenschepen, met hun ongezonde situatie aan boord, met de ongezonde voeding (3) en met het bij veel Afrikaners levende geloof, dat
zij onderweg of aan de overkant door de blanken zouden worden opgegeten, kwamen betrekkelijk zelden opstanden van slaven voor. In 1756
werden op het schip 'De Vliegende Faam', de kok, de smid en de oppermeester onthoofd. De wraak van de Nederlanders was hard: 22 slaven
gedood en 16 gewond.
Ook aan boord van de 'Johanna Cores' vielen 22 doden onder de slaven,
toen zij op 10 september 1762 de Nederlanders aanvielen.
Eenmaal verkocht aan de plantagehouders in Zuid-Amerika, was het lot
van de slaven
betreurenswaardig.
De slaven werden in Suriname tewerkgesteld op de plantages, waarvan
1. Berekeningen van W.S. Unger, geciteerd uit Van der Voort, p. 51.
2. Ook Curaçao was een belangrijk reisdoel voor de Nederlandse slavenschepen. In de zeventiende eeuw was dit eiland het centrum geweest
voor een voordelig kontakt van Nederlandse handelaren met de Spaanse
koloniën. In de achttiende eeuw zou Curaçao een belangrijk slavenhandelspunt worden.
3. Twee maaltijden per dag, 's morgens gort en 's middags bonen.
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er in 1730 ongeveer 400 waren. Men verbouwde er suiker, koffie, cacao, tabak en andere cultures. In 1749 werd meer dan 30.000 pond tabak naar de Republiek verscheept (1). Een beschrijving van de situatie op plantages en de behandeling van de slaven door de Nederlandse
meesters geeft het boek 'Wij, slaven van Suriname' (2).
Onder de straffen, welke behoorden tot de gewone bevoegdheden van de
Nederlandse meester, nam die van de zogenaamde 'Spaanse Bok' een belangrijke plaats in. De Kom: "Bij deze straf werden de slaaf de beide handen tezamen gebonden, dan wrong men de knieën er door en stak
vervolgens een stok tussen de saamgebonden handen en opgetrokken
knieën. Deze stok werd stevig in de grond bevestigd en daarna begon
de geseling met een bundel tamarinderoeden (een zeer hard en knoestig hout). Was de slaaf op de bovenliggende zijde doorgeslagen, zodat het vlees geheel rauw was, dan werd hij omgekeerd om vervolgens
de andere zijde in dezelfde toestand te brengen. Ook vrouwen en kinderen werden volgens deze methode gegeseld" (3). Soms gebruikte men
voor deze geseling ook wel een ijzeren staaf, maar omdat dat meestal
de dood van de slaaf ten gevolge had en dus schade voor de plantageeigenaar, werd daar geen gewoonte van gemaakt.
Uit de notulen van Gouverneur en Raden, van 27 februari en 12 september 1747, haalt De Kom de volgende gebeurtenis aan, die de koloniale
wreedheden illustreert (4):

1. De Kom, p. 31.
2. De schrijver van dit boek, Anton de Kom, was wegens 'opruiende aktiviteiten' Suriname uitgewezen naar Nederland. Hij stierf tijdens
de Duitse bezetting van Nederland in een Duits koncentratiekamp.
3. De Kom, p. 44.
4. De Kom baseert zich in zijn boek veel op het boek van Wolbers, die
een van de eerste uitvoerige geschiedenissen van 'dier kolonie'
Suriname heeft geschreven. Wolbers heeft krachtig de afschaffing
van de slavernij bepleit. Uit het voorwoord van dit boek, waar de
hier beschreven voorvallen uit afkomstig zijn: "... hoewel overtuigd
van het gebrekkige, hetwelk mijn werk in vele opzigten aankleeft,
en van de vele opmerkingen, die op stijl, enz. kunnen worden gemaakt, ben ik omtrent eene zaak gerust: men zal mij nimmer met
grond kunnen beschuldigen onwaarheid te hebben geschreven of de
feiten verdraaid of in een valsch licht te hebben gesteld. Zoo
hier en daar iets twijfelachtigs zich opdeed, heb ik mij telkens
een nauwgezet onderzoek getroost, ten einde zekerheid te erlangen,
en, waar dit onmogelijk was, heb ik zulks vermeld. Mögt ik nog
soms hebben gedwaald, dan is dit ter goeder trouw geweest" (p. IV).
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Claas Badouw, direkteur van de plantage 'La Rencontre', beschuldigde
zijn slaaf Pierro ten onrechte een poging gedaan te hebben hem te vergiftigen. Pi erro werd in het kookhuis gebracht, waar men hem de vingers en de tenen afhakte met een scherpe beitel. Vervolgens dwong men
hem deze op te eten. Badouw nam daarop zelf het mes en sneed een oor
van de slaaf af. Toen sneed hij met een scheermes Pierro's tong af en
gelastte hem deze in te slikken. "Stervende van de pijn stamelde
Pierro met het stompje van zijn tong enkele klanken. Badouw geraakte
hierdoor in een zodanige woede, dat hij met een nijptang ook het overige stuk van zijn tong uitrukte. Men bracht Pierro vervolgens naar
de kade van de rivier, bond hem aan een oude tentboot en poogde hem
levend te verbranden door droge kantras in brand te steken. Daar de
kantras geen vlam wilde vatten, gaf Badouw het bevel om de arme slaaf
los te maken, goed te geselen en hem levend in een kuil te begraven,
hetgeen dan ook volgens de orders van deze 'beschavingbrenger' is geschied" (1).
Het Nederlandse aandeel in de slavenhandel samenvattend, konkludeert
Van Dantzig, dat de Nederlandse slavenhalers aan de plantagehouders
waarschijnlijk minder dan een half miljoen slaven hebben verkocht,
dat minder dan één miljoen slaven op Nederlandse schepen zijn vervoerd, maar dat het vervoer van een onschatbaar,
veel groter
aantal slaven door Nederlanders is gefinancierd (2).
Omstreeks 1700 bereikte de Nederlandse slavenhandel zijn hoogtepunt,
waarna de Nederlanders ook hier hun eerste plaats verloren
aan de Engelsen en Fransen.
De bloei van de slavenhandel in de achttiende eeuw is sterk bepaald
door de mate, waarin Nederland zich buiten de konflikten en daaruit
voortvloeiende oorlogen in Europa kon houden (3).
In de loop van de achttiende eeuw ging het met de WIC niet best. Financieel was de situatie zwak. De Vierde Engelse oorlog (1780-1784)
bracht het verlies van bijna alle verouderde, vervallen en slecht bezette versterkingen aan de Goudkust, alleen Elmina wist men nog te
behouden. De WIC was niet bij machte nog iets van haar bezit te maken.

1. De Kom, p. 47.
2. Van Dantzig, p. 110.
3. Zie: Coolhaas (С), p. 383.
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In 1791 werd de WIC opgeheven en verviel het resterende bezit aan de
Staat, terwijl aan de aandeelhouders staatsobligaties werden aangeboden ter waarde van 30% van hun nominaal bezit. In 1792 werd een kolonieraad voor het beheer van de Nederlandse bezittingen ingesteld, welke formeel nog bestonden uit Suriname, Berbice en de Antillen. Er werd
een krijgsmacht van 1400 man nodig geacht om het Nederlandse bezit in Afrika en Amerika te beschermen, maar vóór die troepen waren uitgezonden, was de Republiek in oorlog met Frankrijk (1).
Pas aan het eind van de achttiende eeuw, na de Amerikaanse en Franse revoluties, werd enig protest gehoord over de rauwe werkelijkheid van de
slavenhandel en de slavernij, waarvoor de grote groep van belanghebbenden echter zorgvuldig de oren toestopte. Niet de 'gewetenskrisis' van
een minderheid zou uiteindelijk leiden tot de afschaffing van de slavernij, maar politieke en ekonomische faktoren op het einde van de achttiende eeuw.
In Nederland zou de slavenhandel weliswaar aangeklaagd worden, maar het
zou nog tot 1863 duren, voordat Nederland als een der laatste landen in
Europa de slavernij afschafte.

Zuid Afrika
Terwijl de slavenhandel in de achttiende eeuw ernstige gevolgen had in
talloze gebieden in Afrika en een grote ontwrichting veroorzaakte,
breidden op de Zuidpunt van Afrika de blanke enclaves zich uit. In het
eerste hoofdstuk is beschreven, dat de eerste jaren van de Nederlandse
vestiging aan de Kaap vol met ekonomische en sociale problemen waren.
De voedselvoorziening stagneerde zodanig, dat de kolonie niet eens in
haar eigen behoeften kon voorzien.
In 1705 hadden de toen 1200 kolonisten aan de Kaap, 10.000 runderen,
1.000 paarden, 76.000 schapen en 448 varkens, en hadden de wijnboeren
200.000 wijnstokken geplaatst. Sommigen kwamen tot grote welvaart, de
verkoop van produkten werd gunstig beïnvloed doordat aanzienlijke
Franse en Engelse vloten de Kaap aandeden. Een deel van het verdiende
geld werd in fraaie landhuizen gestoken, die zowel aan het HollandsFriese boerenhuis, als aan de 17e eeuwse stadsarchitektuur in Nederland
herinnerden (2).
1. Zie voor het einde van de WIC: Coolhaas (С), p. 380-390. En over de
afschaffing van de slavernij: Dantzig, hoofdstuk 7: De afschaffing
van de slavernij.
2. Volgens Romein, p. 693.
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Tot ongeveer 1700 was de VOC nog zelf graan- en wijnverbouwster en
veefokster, toen gaf zij die bedrijven op, wat de vrije boeren evenwel
niet veel baat gaf, o.a. omdat hoge VOC-beambten, die over veel meer
middelen beschikten dan zij, als grote ondernemers gingen optreden (1).
Er kwamen in het begin van de achttiende eeuw weliswaar nog maar weinig nieuwe emigranten direkt uit Europa, maar het geboortecijfer onder
de kolonisten was erg hoog, zodat er toch van een flinke aanwas sprake
was: van 221 in 1672 tot 1659 in 1705. Vanaf 1691, toen het aantal geboortes voor het eerst het aantal nieuwe immigranten overtrof, verdubbelde de bevolking zich elke 25 jaar, tot 15.000 in 1800 (2).
Omdat de kolonisten aan de Kaap niets konden verkopen zonder toestemming van de VOC en omdat hun enige klanten de schepen van de VOC waren
of soms schepen van andere landen die de Kaap aandeden, daalden de
prijzen van de goederen snel, toen de produktie toenam. Na een tijdje
bleven de kolonisten met een gedeelte van hun produktie zitten, hetgeen
de verhouding tussen de kolonisten en de VOC er niet beter op maakte.
De kolonisten wilden een stukje vrijheid om hun produkten ook buiten
de Kaap te mogen verkopen, aan welk verlangen de VOC aanvankelijk niet
wilde toegeven, waarop de kolonisten die slechts beperkt vertegenwoordigd waren in de regeringslichamen, politiek zelfbestuur gingen eisen
voor de Kaap (3).
De illegale privé-praktijken van hoge VOC-beambten op het gebied van
handel en landbouw wekten wrevel bij de door de VOC relatief kortgehouden kolonisten. In 1699 werd de Nederlandse gouverneur Simon van der
Stel opgevolgd door zijn zoon Willem Adriaan, die de landerijen van
zijn vader nog aanzienlijk wist uit te breiden (4). De kolonisten dienden hun beklag in bij de Heren XVII naar aanleiding van het machtsmisbruik van Van der Stel, die in 1707 één-derde van de totale landbouwgrond van de kolonie in zijn bezit had. De VOC, die bevreesd was voor
een Franse bezetting van de Kaap, probeerde de rust in de kolonie te
herstellen door Van der Stel te ontslaan en naar Nederland terug te
roepen. Zijn landerijen werden in beslag genomen door de VOC (5).
1. Waaronder Willem van der Stel.
2. Colenbrander I, p. 60.
3. Ze waren slechts vertegenwoordigd in de Politieke Raad en in de Raad
van Justitie.
4. Bezoekende hoge beambten van de VOC uit Nederland schonken vaak stukken
land aan de gouverneurs als vorm van waardering voor het gevoerde beleid. Zo 'kreeg' Van der Stel vele van die geschenken.
5. Zie Spilhaus, p. 71-83.
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Daarmee waren de problemen nog niet geheel van de baan.
De afhankelijkheid van de kolonisten van de VOC met haar lage prijzen
en de onzekere ekonomische konjunktuur aan de Kaap, versterkte de door
de slechte verbindingen reeds bestaande tendens tot half-nomadische
veeteelt bij de blanke boeren in de grensgebieden van de kolonie. Deze
zogenaamde grens- of trekboeren leefden in een soort subsistentie-ekonomie, wat betekent dat ze op enkele artikelen als koffie, thee, vuurwapens en munitie, eenvoudige ijzerwaren en stoffen na, geheel in hun
eigen levensonderhoud konden voorzien. Dat verminderde hun afhankelijkheid van het Nederlandse koloniale gezag in Kaapstad.
Gouverneur Rijk Tulbagh (1751-1771) had oog voor de belangen van de zogenaamde Vrijburgers en hij drong er bij de bewindhebbers op aan, de
kolonisten in de gelegenheid te stellen hun produkten uit te voeren
naar de Republiek, wat in 1771 gedeeltelijk werd mogelijk gemaakt. Het
sukses van die uitvoer was niet erg groot. Vanwege de hoge vervoerskosten van het graan uit de kolonie, lag de kostprijs voor het produkt
in Nederland ver boven de marktprijs (1).
Met de uitvoer van wol was het aanvankelijk niet veel beter gesteld; de
Kaapse wol bleek bovendien van een niet al te hoge kwaliteit te zijn,
omdat het inheemse vetstaartschaap niet geschikt was om wol te geven
(2). De export van wol verbeterde na de invoering door de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen, van het merinoschaap.
Er werd ook wijn uitgevoerd, de zogenaamde Constantia-wijn. Tussen 1771
e*n 1781 werden er 3244 leggers wijn geproduceerd, waarvan de VOC er 945
kocht, de rest werd aan kolonisten aan de Kaap of aan de bemanning van
passerende schepen verkocht (3). De uitvoer van de Kaap was aanvankelijk moeilijk, omdat die altijd moest verlopen via koncessionarissen,
die aan de VOC 12.000 gulden per jaar moesten betalen; na 1789 zou
die handel echter helemaal vrij worden.
Politiek werd de situatie van de VOC aan de Kaap steeds moeilijker.
Gouverneur Van de Graaf (1785-1791) drong er met klem bij de VOC op
1. Kleine hoeveelheden werden ook afgenomen door de VOC-vestigingen op
Ceylon, in Bengalen en op de kust van Coromandel in India.
Zie verder: Wilson/Thompson, p. 206 e.V.
2. Zie: Wilson/Thompson, p. 291.
3. Colenbrander I, p. 161. Eén legger wijn is 582 liter.
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aan om betere verdedigingswerken in de Kaap op te zetten tegen de
Engelsen, die ook daar de Nederlandse macht aantastten: "... maar hij
bereikte niets, de verarmde Compagnie wilde er niet aan denken, voor
deze buitenpost, die haar nooit iets had opgebracht, kostbare maatregelen te gaan nemen" (1).
De VOC probeerde het nog één keer: Nederburgh en Frijkern'us werden
naar de kolonie gezonden (2), en het resultaat was dat er in 1791 een
belastingheffing voor alle kolonisten werd ingevoerd, wat grote ontevredenheid bij die groep veroorzaakte (3).
Aan de Kaap kwamen hernieuwd de geluiden om vrijheid voor de kolonie.
De kolonisten in de bui tendi strikten verenigden zich in de 'Kaapse
Patriotte' (4) en stuurden in 1779 een afgevaardigde naar de Republiek
om van de Staten-Generaal 'herstel van grieven' te krijgen, hetgeen
zonder sukses bleef.
Een bezwaarschrift van 183 kolonisten aan Nederburgh stelde, dat het
onrechtvaardig is: "... omme contributie te moeten doen tot reparatie
van iets, waarmede zig nimmer eenige burger heeft mogen mei leeren" (5).
De kolonisten stelden, dat de gronden, die zij bewerkten en waarvoor
ze jaarlijks ook nog belasting moesten betalen, door henzelf moest
worden verdedigd tegen de Boesmans en Kaffers (6).
De kolonisten hadden inmiddels hun gebied weten uit te breiden tot
op verscheidene dagreizen van de Kaap. In het oosten bevond zich de
nederzetting Graaff Reinet, welke het centrum zou gaan vormen van
het verzet tegen de VOC. Hier kwamen de kolonisten in konflikt met
de Xhosa, die door een sterkere ekonomische en politieke struktuur,
moeilijker te overrompelen bleken dan de Khoikoi. Dat zou pas lukken
in de negentiende eeuw, toen de kolonisten door het Engelse leger gesteund werden. De kolonisten beschouwden de Xhosa als doodsvijanden,
1. Coolhaas (С), p. 380.
2. Nederburgh was de laatste advokaat van de VOC. De twee Nederlanders
maakten deel uit van de Cormn'ssarissen-Generaal, die door de VOC wa
ren uitgezonden om in Indonesië orde op zaken te gaan stellen: onderderweg moesten ze hetzelfde proberen in Zuid-Afrika.
3. De verliezen voor de VOC waren opgelopen tot 150.000 gulden per jaar.
4. Zie: Wilson/Thompson, p. 183 e.V., p. 198 e.v.
5. Colenbrander, I, p. 162.
6. De naam Kaffer komt van het Arabische woord Kaffir, wat ongelovige
betekent. De zwarte, niet-Islamitische bevolking van Oost-Afrika werd
hiermee aangeduid door Arabische handelaren. In het Nederlands werd
het woord vooral gebruikt voor de Xhosa, een volk van veehouders en
landbouwers (het meest zuidelijke, Bantoesprekende volk).
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wier rijkdom bestond uit vee: "Diefstallen en moordpartijen waren aan
de orde van de dag (...) Toen landdrost Maynier van Graaff Reinet in
1793 tegenover de gouverneur het standpunt der Bantoes verdedigde als
dat van 'eene vreedzame en vreesachtige natie' en de destijds te Kaap
stad vertoevende Commissarissen-Generaal op de klachten der grensboeren niet ingingen, joegen zij in februari 1795 Maynier weg en zegden
onder betuiging van trouw aan de Staten-Generaal de gehoorzaamheid
aan de Compagnie op" (1). De kolonisten van Swellendam volgden dit
voorbeeld. De kolonisten kozen een volksraad, die de onderhorigheid
aan de Staten-Generaal van de Republiek erkende en de VOC afzwoer.
In 1795 werd de Kaapkolonie door de Engelsen ingenomen en eindigde
de Hollandse tijd aan de Kaap, die bijna 150 jaar geduurd had.
Konklusie
In het vorige hoofdstuk is uitgebreid ingegaan op de opkomst van Ne
derland als koloniale en handelsmacht. Minder spektakulair en ook
minder beschreven is de periode van neergang, die in de achttiende
eeuw plaatsvond. Deze eeuw, de 'eeuw van de verlichting' of de 'eeuw
van de rede', wordt in de geschiedschrijving van Nederland nogal ge
ringschattend afgedaan in vergelijking met de eeuw daarvoor, de 'Gou
den Eeuw'.
Hoewel de hoofdstad van de Republiek, Amsterdam, nog de hele acht
tiende eeuw een bloeiende haven zou blijven met een drukke overzeese
handel en er ook vele mooie huizen gebouwd zijn, was er toch sprake
van verval. Boxer citeert een Engelsman, die in 1764 uit Utrecht
schreef: "De meeste van hun belangrijke steden zijn droevig in verval,
en in plaats van iedere sterveling druk aan het werk te zien, komt men
nu menigten arme drommels tegen, die in ledigheid verhongeren. Utrecht
is verbazend in verval geraakt. Er zijn vele stegen vol ellendige stak
kers, die geen andere leefkost hebben dan aardappelen, jenever en een
goedje,dat zij thee of koffie noemen; en wat nog het ergste is: zij
zijn, geloof ik, zo aan dit leven gewend geraakt, dat zij, als men
hun dit aanbood, geen werk zouden willen aanvaarden" (2).
1. Coolhaas (С), p. 379.
2. Citaat uit Boxer, p. 372. Hij spreekt over de achttiende eeuw als
de 'Pruikentijd' (p. 370 e.V.).
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Het verval kwam geleidelijk gedurende de achttiende eeuw. Aan het eind
van de zeventiende eeuw was de omvang van de handel tussen Nederland
en Azië/Zuid-Amerika in vergelijking met de eerste helft van de zeventiende eeuw toegenomen. Het aantal schepen, dat jaarlijks het verkeer
met het moederland onderhield, was van vijftien tot ongeveer dertig
vermeerderd. De aanvoer van peper en specerijen was groter dan vroeger, al was de betekenis hiervan relatief verminderd door de sterke
groei van de aanvoer van zijde, katoen, koffie en thee. De uitvoer
van zilver naar Indonesië, in de vorm van baren, maar vooral in die
van dukaten en leeuwendaalders, was zeer sterk toegenomen.
De konkurrentie voor de Nederlanders op Bantam en Makassar was uitgeschakeld; Ceylon en de kust van Malabar vormden nieuwe belangrijke
produktiegebieden. De VOC was nog steeds de belangrijkste peperhandelaar, al bezat zij geen monopolie; de invoer bereikte in 1722 met een
bedrag van ruim negen miljoen pond een toppunt (1), waarna de Engelse
Compagnie de VOC ging overtreffen, terwijl ook de Franse Compagnie
een grote konkurrent werd.
De handel met de kust van Koromandel in India ging achteruit, maar
die met Bengalen was toegenomen.
Sedert het einde van de zeventiende eeuw was de handel met Japan minder winstgevend dan vroeger, maar daartegenover stond de uitbreiding
van het handelskontakt met China.
In de achttiende eeuw werd Nederland in veel gebieden van de wereld
verdrongen door Engeland en Frankrijk. Boxer kan met betrekking tot
de Nederlanders in Azië niet ontkomen aan de gevolgtrekking, dat de
Engelsen daar veel ondernemender en bekwamer waren geworden dan de
Nederlanders (2). Hij voegt daar wel aan toe, dat de redenen van die
veranderingen nader onderzoek en verdere nasporingen vergen: "... doch
een van de dingen die ertoe bijdroegen, kan wel eens de groeiende neiging geweest zijn, zich te verlaten op Onontwikkelde pummels uit het
hartje van Duitsland', die er geen enkel belang bij hadden hard te werken voor de Nederlandse bewindhebbers en aandeelhouders" (3).

1. Van Dillen, 1.70, p. 370.
2. Misschien is het van belang te vermelden, dat Boxer een Engelsman
is, die een standaardwerk heeft geschreven over de geschiedenis
van de VOC en de WIC.
3. Boxer, p. 381.
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Nederland verdiende in de achttiende eeuw het meest met de handel,
wat blijkt uit een citaat van een anonieme schrijver uit 1743:
"Heden ten dage brengt de Nederlandse Compagnie voor de twee of drie
miljoen gulden in baar geld, die zij naar de Oost zendt, voor vijftien
of zestien miljoen waarde aan goederen naar huis terug, waarvan zij
het twaalfde of veertiende deel zelf verbruikt; de rest wordt weer
uitgevoerd naar andere Europese landen, waarvoor zij in geld wordt
betaald" (1).
De achteruitgang van de industrie in Nederland in de achttiende eeuw
strekte zich niet over alle takken uit. De textielnijverheid ging
achteruit, doordat zij het meest aan buitenlandse konkurrentie, vooral uit Engeland, te lijden had. Het verval van deze bedrijfstak begon in het begin van de achttiende eeuw, ofschoon soimige onderdelen
van deze nijverheid tot aan 1795 de steun ondervonden van de exportbehoeften van de VOC. De Leidse lakenindustrie, die in 1671 haar
hoogste bloei bereikte met een jaarproduktie van 139.000 stuks, gaf
daarna een snelle terugval te zien (2).
Ook de Nederlandse scheepsbouw ging snel achteruit. De belangrijkste
reden hiervoor is volgens Boxer, dat Nederland, in vergelijking met
zijn gevaarlijkste konkurrenten Engeland en Frankrijk, zeer arm aan
grondstoffen was, wat erg nadelig was, toen de industriële revolutie
in de tweede helft van de achttiende eeuw in Europa op gang kwam (3).
De winsten, die in Nederland binnenkwamen uit de internationale handel, vloeiden vooral naar de bewindhebbers en de aandeelhouders van
de VOC en de WIC. Op het einde van de achttiende eeuw hadden veel
Nederlandse kapitalisten en renteniers, hun uit de internationale
handel verdiende geld, geïnvesteerd in Engelse en Franse fondsen,
waar nog veel groei in zat, en waar men de komende jaren grote winsten verwachtte. De kooplieden-bankiers en de rijke renteniers mochten het dan 'nooit zo goed' gehad hebben, de toestand van de overgrote
meerderheid van de Nederlandse bevolking was weinig beïnvloed door die

1. Geciteerd in Boxer, p. 385.
2. In 1700 produceerde zij 85.000 stuks en in 1795 nog maar 29.000
stuks (cijfers uit Boxer, p. 391).
3. Boxer, p. 394. Vooral door het gebrek aan kolen en ijzer en door
een kleinere binnenlandse markt was Nederland in het nadeel t.o.v.
Frankrijk en Engeland. In Nederland zou die industriële revolutie
dan ook pas veel later doorzetten. Zie: Brugmans, 1976, p. 201 e.v.
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binnenstromende winsten: "Mensen die de boeren in Brabant kennen,
zullen moeten toegeven, dat zij alle gerieflijkheden des levens,
waarop menselijke wezens recht hebben, volkomen ontberen. Zij drin
ken zure karnemelk of water, eten aardappels en brood zonder boter
of kaas, zijn allerellendigst gekleed, slapen op stro. Een gevangene
in Holland heeft nog een beter leven dan een Brabantse boer", en:
"... de toestand waarin de armen verkeerden schijnt nog slechter ge
weest te zijn dan die van een eeuw geleden, vooral in de steden in
het binnenland". Volgens Luzac kan in 1783: "Niemand die enige ge
voel en ook maar een greintje vaderlandsliefde heeft, (...) met droge
ogen door de steden in het binnenland wandelen" (1).
Dat het algemeen welzijn van de werkende bevolking snel achteruit
ging, werd vooral veroorzaakt door de snelle stijging van de kosten
van levensonderhoud.
Het lijkt alsofinde achttiende eeuw de kleine groep rijken in Neder
land nog steeds rijk gebleven was en dat de grote groep armen in om
vang was toegenomen. Ook Boxer vraagt zich af, of het land van Rem
brandt, Vondel en De Ruyter (de zeventiende eeuw) een beter en stimulerender oord was om te leven dan het land van Cornells Troost,
Bil derdij к en Zoutman.
In 1793 werden de Zuidelijke Nederlanden ingelijfd bij Frankrijk en
twee jaar later zou de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën ophouden te bestaan (2).
Overzee zaten de Nederlanders nog in Indonesië, Ceylon, Zuid-Afrika,
Elmina, Suriname en op de Antillen.

1. Citaten uit Boxer, p. 395 e.v.
2. Zie: Janssen, p. 146.
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HOOFDSTUK III. NEDERLANDSE INVLOED OVERZEE 1795 - 1848

Het in de eerste helft van de achttiende eeuw reeds begonnen verval
van de VOC en de WIC zou op het einde van die eeuw uitlopen op het
opheffen van de beide handelsmaatschappijen (respektievelijk in
1799 en 1791). De vierde Engelse oorlog had de Nederlandse handel
grote schade aangedaan, vooral doordat de oppermachtige Engelse
vloot (122 linieschepen tegen 17 van de Republiek) de zeeën beheersten.
In 1785 bedroeg het tekort in de geldkas in Batavia meer dan één miljoen gulden.Stadhouder Willem V stuurde in 1791 de Commissie Nederburgh
naar Indonesië met de opdracht om een reorganisatie door te voeren
(1). De instruktie die zij uit Nederland had
meegekregen, stelde
onder meer: "... dat zijn ingesloopen zeer groóte gebreeken, welke
geduurig aanleiding geeven tot verregaande malversatiën en fraudes,
tot onbereekenbaar nadeel van de Compagnie" (2).
In Indonesië ging Nederburgh's commissie samenwerken met GouverneurGeneraal Willem Al ting in een poging om de oude verhoudingen te herstellen. Dat mislukte volledig, terwijl in diezelfde tijd de hele politieke situatie in Nederland veranderde.
In 1793 was de Republiek, in navolging van Engeland, de oorlog met
Frankrijk begonnen (3). In 1795 marcheerden de Franse soldaten over de
bevroren rivieren Holland binnen en bezetten het land zonder slag of
staat (4). Enkele uren voordat de Franse troepen Amsterdam bereikt
hadden, voltrok zich een revolutie in de Republiek. De tot dan heersende groepen werden vervangen door een 'comité revolutionair' onder
leiding van Schiimielpenninck. Stadhouder Willem V ging in ballingschap
in Engeland (5).
1. Deze kommissie van drie Commissarissen-Generaal zou op weg naar Indonesië eerst nog de Nederlandse Kaapkolonie aandoen, om ook daar een
reorganisatie door te voeren.
2. Stokvis, p. 7.
3. Over de politieke ontwikkelingen, over de patriotten, vonckisten en
Statisten zijn лод steeds kontroversen gaande tussen historici. Zie
voor een kort overzicht: Jansen, p. 138 e.v.
4. Onder deze Franse soldaten bevonden zich ook enkele Nederlanders die
naar Frankrijk waren gegaan, w.o. Herman Willem Daendels.
5. Zijn zoon Willem VI keerde in 1813 terug en werd Koning Willem I.
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De periode van 1795 tot 1806 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend
als die van de 'Bataafse Republiek', in feite was Nederland toen al een
vazal staat van Frankrijk, hoewel Frankrijk Nederland pas in 1810 zou
annexeren (1).
Met betrekking tot de Nederlandse koloniën was er na 1795 een merkwaardige
situatie ontstaan. De gevluchte stadhouder Willem V die in Kew bij Londen
verbleef, kon niet pretenderen wettig de Nederlandse Republiek te vertegenwoordigen, maar hij kon op ernstige gronden beweren, dat hij nog iets te
zeggen had over de Nederlandse koloniën. Vlekke stelt: "In zijn funktie
als Opperbewindhebber van de Oost-Indische Compagnie, een erfelijke positie in 1747 aan zijn vader gegeven, kon hij maatregelen nemen ter
'bescherming' van de koloniën tegen de gevolgen van de revolutie van
1795" (2). In deze funktie stuurde hij op 7 februari 1795 vanuit Kew een
brief aan alle gouverneurs en kommandanten van het Oost- en West-Indische
gebied en vestingen onder Nederlands gezag, waarin hun werd opgedragen
om Engelse troepen en bewindhebbers toe te laten. De Prins van Oranje
schreef verder nog, dat de koloniën aan Nederland zouden worden teruggegeven, zodra de oude staatkundige toestand in Nederland hersteld zou
zijn. Deze 'brieven' van Kew' werden aan de gezagvoerders van Engelse
schepen en eskaders meegegeven (3).
Het oktrooi van de VOC werd op 24 december 1795 door de Staten-Generaal
vernietigd en op 1 maart 1796 droegen de direkteuren de administratie
van de VOC over aan een door de regering benoemde kommissie, het 'Comité tot de zaken van de 0.1. handel en bezittingen'. In 1800 werd dit
'Comité' vervangen door een 'Raad voor Aziatische Bezittingen en Etabli ssemente
Stokvis zegt: "Grootheid en winst heeft de Compagnie aan het moederland
gebracht, maar ten koste van vrijheid en welzijn der Indische volken,
van de Javaansche in het bizonder. Het beste wat hare mildste beoordelaars weten na te geven is, dat de Compagnie sedert de onderwerping van

1. Zie voor een kort overzicht, Jansen, p. 146 e.v. Van 1795-1806 bestond
er een hele reeks staatsregelingen en comités, in 1805 werd Schimmelpenninck officieel eerste raadspensionaris en in 1806 begon het Koninkrijk Holland o.l.v. Napoleons broer Lodewijk Napoleon. Schimmelpenninck
trad
boos af. In 1810 werd Lodewijk Napoleon ontslagen door zijn broer
en werd het Koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd.
2. Vlekke, p. 270.
3. De Graaf, 1949, p. 356. Omdat de Nederlandse invloed overzee zich in de,
in dit en het volgende hoofdstuk te bespreken periode voornamelijk richt
op Indonesië, zullen de verder ontwikkelingen m.b.t. Afrika en ZuidAmerika onbesproken blijven.
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het Mataramsche rijk in 1757 dan toch den vrede heeft gebracht en van toen
af ook de bevolkingstoename op Java heilzaam groot is geweest" (1).
De nationale vergadering van de Bataafse Republiek nam nog het besluit
tot verlenging van het oktrooi tot eind 1799, maar door de komst van het
nieuwe bestuur was de oude VOC feitelijk ten ondergegaan. De staat zou
alle bezittingen en schulden van de VOC overnemen en verkreeg zo voor
een bedrag van 134 miljoen gulden het gehele koloniale rijk in Azië
met al zijn hulpbronnen (2).
Brugmans zegt het volgende over deze transaktie: "De voorstelling, dat
de Bataafse Republiek in het bezit kwam van een failliete boedel, is in
de wereld gekomen door de gebrekkige wijze van boekhouding bij de OostIndische Compagnie; in werkelijkheid verwierf de Republiek voor een luttel bedrag een eilandenrijk, dat grote ekonomische mogelijkheden in zich
borg, zij het dan, dat die mogelijkheden eerst na de oorlogsperiode in
werkelijkheid konden worden omgezet" (3).
De eerste jaren zouden de koloniën in de Oost nog louter een schadepost
zijn voor Nederland, maar in de loop van de negentiende eeuw zou dat
aanzienlijk veranderen.
De 'Heeren Х І Г berekenden in 1795 dat tegenover het toen op 112 miljoen
geschatte tekort van de VOC, de waarde stond van nog onderweg zijnde Pro
dukten en retouren van schepen, gebouwen en voorraden, waarmee een groot
gedeelte van de schulden zou kunnen worden betaald. Met nadruk wezen zij
ook op de 'goodwill' van de VOC, op haar waarde als 'moerbalk van den
staat' (4)·
De vraag waarom de VOC tenonder gegaan is, wordt enigszins beantwoord in
de koncept-resolutie, waarmee Holland in de Staten-Generaal de opheffing
van de VOC voorstelde. Behalve uit het plaatshebbende 'bedorven bestuur',
lagen de waren bronnen voor het 'diep verval', naast de hardnekkige hand
having van het monopolie: "... in het gebrek van tijdige aandacht op de
verandering van het gansche handelswezen van Europa, en wel bijzonder op
de langzamerhand toenemende concurrentie der industrie van andere natiën
tot het drijven van den handel" (5).
1.

Hij vervolgt nog: "... de sterke toename van het zielental was
de voortplanting van ontwrichte en misbruikte tropenvolken, die meer
dan een eeuw nieuwe en barre overheersching tegemoet gingen", p.12.

2. Vlekke, p. 273. Hij noemt het een voordelige koop.
3. Brugmans, 1961, p. 22. Bedoeld worden de Napoleontische oorlogen.
4 . Stokvis, p. 12.
5. Geciteerd in Stokvis, p. 8.
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Pluvier wijst op de plotselinge uiting van Westerse technische superioriteit en van organisatiedrang, die het besef deed opkomen, dat meer ordening en dieper doordringen van de Europese invloed in het Javaanse
binnenland noodzakelijk was, als een faktor, die de ondergang van de VOC
mede heeft bepaald (1).
Hoe Indonesië geleden had onder het systeem van de VOC, bleek uit wat Dirk
Van Hogendorp schreef over de VOC, die: "... niet alleen zichzelve (beroofde) van de voordelen, die zij, bij een goed bestuur, van hare kostbare bezittingen had kunnen trekken, maar (ook) bedierf en verwoestte
zij die schoone gewesten, om er haar stelsel van monopolie en uitsluitende handel te handhaven. Men moet er ooggetuige van zijn geweest om
zich een juist denkbeeld te vormen van de afgrijselijke en bedroevende
uitwerking van dit verwoestingsstelsel in de landen en bij de volken,
die het ongeluk hebben er aan onderworpen te zijn! Men zie eens in de
verhalen der reizigers, die het eerst in deze gewesten zijn aangeland,
wat zij zeggen van de bevolking, van den voorspoed des handels en van
de rijkdommen dier landstreken!" (2).
Ook latere auteurs uit de negentiende eeuw zijn niet mild in hun oordeel
over de invloed van de VOC op de ontwikkelingen in Indonesië. Zo schreef
Gijsbrecht Karel van Hogendorp (3) in 1825 over Indonesië: "Land en volk
werden uitgezogen en de beschaving zelve gestremd in haren natuurlijken
loop. Op het batig saldo van de boeken kwam het eigenlijk aan, en door dit
oogmerk werd de geest van het bestuur over millioenen menschen gewijzigd" (4).
De ekonoom Pierson heeft het volgende opgemerkt: "De geschiedenis der
voormalige O.I.C.die gedurende bijna twee eeuwen het beheer over onze
Aziatische bezittingen had gevoerd, was voor het meerendeel eene geschiedenis geweest van wanbestuur, onverstand en groóte oneerlijkheid" (5).
Minister Franssen van der Putte zou in 1866 over de VOC opmerken: "Onder
het beheer der Compagnie had men zich om de welvaart der bevolking minder
bekommerd dan om het verkrijgen van Produkten, in Europa gewild" (6).

1. Pluvier, 1953, p. 2.
2. Stokvis, p. 9. Hij schreef in 1806 een memorie voor koning Lodewijk Napoleor
3. Broer van Dirk van Hogendorp (waarover later), in zijn boek: "Bijdragen
tot de huishouding van Staat" (1825).
4. Geciteerd in Stokvis, p. 9.
5. Pierson, 1877, р. 3.
6. Geciteerd in Stokvis, p. 9.
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M.L. van Deventer schreef: "Geld- en heerschzucht waren de kenschetsende
trekken onder de bestuurders der Compagnie op Java, en dank zij het heerschende stelsel, kon hieraan de vrije teugel worden gelaten. Het geheele
raderwerk der inwendige administratie was daardoor allengs een zoodanig
weefsel van intrigues geworden, dat de Compagnie nauwelijks meer op bekwame dienaren rekenen kon, en diefstal en onrecht aan het algemeen belang gepleegd, niet alleen straffeloos geduld, maar verontschuldigd en
zelfs beloond werden" (1).
Toen de Bataafse Republiek de Nederlandse bezittingen in Indonesië, en
met name Java, van de VOC overnam, moest zij ook een staatkunde ontwerpen.
De VOC, in de eerste plaats een handelsonderneming, had zich nooit beziggehouden met algemene beginselen van staatszorg. De nieuwe eigenaar van
Indonesië was echter verplicht een koloniaal bestuur in te voeren in
overeenstemming met de grondbeginselen van de politiek van de Bataafse
Republiek.
De bewindvoerders in Indonesië, Coirniissaris-Generaal Nederburgh en Gouverneur-Generaal Al ting stonden in 1795 voor de keuze, wat ze moesten doen
en vooral, wie ze moesten volgen als regering van Nederland, Willem V of
de Staten-Generaal. Beiden waren ze konservatief en zonder enige sympathie voor de nieuwe denkbeelden van de Franse revolutie, 'Vrijheid, gelijkheiden broederschap'. De burgerij van Batavia kende Nederburg en de
zijnen als aanhangers van Willem V en meende dat zij Java zonder tegenweer aan de Engelsen zouden overleveren. De Nederlandse machthebbers in
Indonesië besloten tot een middenweg: de betrekkingen met de Staten-Generaal aanhouden en zich verzetten tegen 'nieuwe', 'moderne', 'vrijzinnige'
of 'liberale' invloeden in Indonesië.
Naast Alting en Nederburgh was in Indonesië Dirk van Hogendorp als gouverneur van Java's noordoostkust. Vlekke noemt hen een intelligent, maar eerzuchtig en woelig man (2).
Nog vóór het nieuws van de revolutie in Nederland in 1795 tot Indonesië

1. Geciteerd in Stokvis, p. 10.
2. Vlekke, p. 272. De Graaf stelt hem voor als iemand, die gegrepen was
door de nieuwe ideeën van de Franse revolutie. In Indonesië ontmoette
"de 'revolutionaire' Van Hogendorp ... zijn aartsvijand, de 'reactionaire' Van Nederburgh!" (p. 360). Over hoe Van Hogendorp in Indonesië
gekomen was, zie De Graaf (p. 358 t/m 361).

76.

was doorgedrongen, was Van Hogendorp al bezig met het opstellen van een
rapport over de reorganisatie van het bestuurssysteem in Indonesië. Zodra hij van de gebeurtenissen in Nederland hoorde, achtte hij zijn tijd
gekomen en zond hij een geheim rapport richting Nederland, waarin hij
Nederburgh's beleid fel bekritiseerde. In dat 'Berigt van den tegenwoordige toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indië' ontwikkelde hij
denkbeelden, die men later terug zou vinden bij Raffles en die eerst veel
later geleidelijk in Indonesië zijn toegepast.
Hij wees op de misstanden en gebreken van het stelsel van de VOC en gaf
een kader aan voor een nieuw systeem van koloniale politiek, door voor
te stellen: "... den gemeenen Javaan de Landen in Eigendom, ofwel in Erfpacht af te staan, zoo als de Engelschen, in Bengalen, met zeer veel sukses beproefd hebben; en alle Heeren Diensten af te schaffen". De regenten,
die tot dusverre de contingenten geïnd en daartegenover naar welbehagen
over de diensten van het volk hadden beschikt, zouden een bepaald jaargeld en een hoeveelheid rijst ontvangen. De inkomsten van het gouvernement dacht Van Hogendorp zich in de vorm van: "... eene algemeene contributie van Producten in natura van de Landen en een Hoofdgeld van de Personen", waartegenover de Javanen van alle persoonlijke en herendiensten
bevrijd zouden blijven (1).
In het konflikt tussen Nederburgh en Van Hogendorp (2), dat na de ondergang van de VOC losbarstte, trad de laatste op als belijder van de vrijheidsbeginselen, terwijl zijn tegenstander een min of meer 'renaissance'
voorstond van het oude VOC-systeem, onder een 'modern' bestuur.
Primaire stelling bleef, en daar waren beiden het over eens, dat de Indonesische gebieden moesten blijven dienen ten bate van het moederland.
Pluvier stelt het als volgt: "Op exploitatie van de rijkdommen van de Archipel was de VOC ingesteld geweest en hierop ook zou de aktiviteit van
het kapitaal na 1800 gericht zijn" (3). Het ging er nu om de overzeese
bezittingen zo intensief mogelijk winstgevend te maken. Het grote probleem
betrof de produktievorm, die de hoogste opbrengsten beloofde, en vooral

1. Citaten uit Gonggrijp, p. 56.
2. Om het konflikt tussen Nederburgh en Van Hogendorp te begrijpen is het
misschien van belang te weten, dat Nederburgh's vader, die tot de antiorangistische partij behoorde, uit zijn bestuursambt in Rotterdam was
gezet, om plaats te maken voor een broer van Van Hogendorp. (Vlekke,
p. 272, noot 16).
3. Pluvier, 1953, p. 3.
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het probleem van de vrije of gedwongen arbeid. Van Hogendorp wilde voor
het overheerste Indonesië de vrijheidsbeginselen toepassen: vrijheid van
persoon, van eigendom en arbeid, vrije beschikking over de arbeidstijd
en het arbeidsprodukt, zouden ook voor de Javaan de verhoogde arbeidslust
brengen, welke zou uitmonden in een hogere produktie, waarvan Nederland
uiteindelijk zou profiteren. Volgens hem moest gebroken worden met het
feodale bestuursstelsel, ook de Javaan moest zekerheid van bezit en zekerheid van recht krijgen, als vrije mensen. Voor staatkundige vrijheid,
waarop "... alle menschen uit de natuur een onbetwistbaar recht hebben",
achtte Van Hogendorp de Javanen nog niet geschikt. Het zou "... in den
onvolmaakten staat van beschaving, waar in de Javanen als nog zijn, het
allernadeeligste geschenk wezen, dat men hun zou kunnen geeven. Zij kunnen zelfs als nog geen denkbeeld daarvan vormen" (1).
Van Hogendorp was voorstander van persoonlijk landeigendom voor de Javaan,
terwijl Nederburgh vond, dat heel het land eigendom behoorde te zijn van
de souverein, die het gebruiksrecht aan zijn onderdanen afstond en daarvoor de helft van de opbrengst op mocht eisen naast vele persoonlijke
diensten. Ook verdedigde Van Hogendorp voor het eerst de invoering van
een vaste grondbelasting naar gelang de vruchtbaarheid en opbrengst van
de akkers. Dit zou uitlopen op het later onder het Engelse tussenbewind
door Raffles toegepaste en sedertdien gehandhaafde beginsel van de landrente (2).
Nog een ander uitgangspunt van Van Hogendorp zou later worden verwezenlijkt: het in gebruik afstaan van alle onbebouwde gronden aan Europeanen,
Chinezen of inheemsen. Pas in 1870 kwam er een beslissing in de geest van
Van Hogendorp, waarover Stokvis in 1922 opmerkt: "Men kan zeggen, dat alle
groóte problemen, welke de Nederlandsche koloniale politiek hebben beheerscht, haar deels nóg bezighouden, reeds door dezen merkwaardigen hervormer in zijn 'Berigt' werden gesteld" (3).

1. Citaat uit Stokvis, p. 19.
2. Landrente betekent grondbelasting. Het woord is een foutieve, maar ingeburgerde vertaling voor het Engelse woord 'land-rent'.
3. Stokvis, p. 20. Het 'Berigt' van Van Hogendorp bereikte Nederland niet,
maar viel in handen van Nederburgh, die onmiddellijk Van Hogendorp liet
arresteren op verdenking van 'korruptie'. Van Hogendorp wist te ontsnappen naar Nederland, waar hij zijn 'berigt' publiceerde. In 1796 keerde
ook Nederburgh terug naar Nederland, waar hij leider werd van een konservatieve groep van 'Indische deskundigen'. Zie: Vlekke, p. 272.

78.

De periode van het einde van de achttiende eeuw tot 1830, het jaar van de
invoering van het kultuurstelsel, werd gekenmerkt door de strijd tussen
meningen over de wijze, waarop het bestuur over Indonesië moest worden
gevoerd. Vooral ging die strijd over de vraag, op welke wijze het Gouvernement van Indie aan de nodige geldmiddelen zou komen en Nederland het
meeste voordeel uit zijn bezittingen zou kunnen halen . Over deze dingen waren de leiders van de Bataafse Republiek het eens. Zoals Gonggrijp
het stelde: "Ook bij de meest vooruitstrevenden en verlichten sprak het
nog vanzelf dat de koloniën in de eerste plaats in het belang van het
moederland bestuurd en ontgonnen dienden te worden" (1).
In 1802 hadden Frankrijk en zijn bondgenoten te Amiens met Engeland vrede
gesloten, waarbij Ceylon als Nederlandse kolonie verloren ging en in Engelse handen kwam. De Bataafse Republiek benoemde een koimn'ssie, die moest
rapporteren over de nodige hervormingen van bestuur en handel in Indonesië. Ook Dirk van Hogendorp maakte deel ervan uit, maar om het opwakkeren
van oude konflikten te voorkomen, werd hij dadelijk na zijn benoeming
naar een gezantschap in Petersburg gezonden.
In het eindrapport van de Commissie Nederburgh zou blijken, dat liberale
beginselen in de geest van Van Hogendorp niet gehonoreerd werden. Die beginselen zijn niet geschikt voor volkeren: "... welker bestaan zedert eeuwen herwaards op anderen leest (dan de Europeesche) geschoeid is" (2).
In de westerse landen al zouden de gevolgen van de nieuwe stelsels niet
te overzien zijn, hoeveel te groter moest dan de onzekerheid zijn bij een
volk: "... het welk alleen aan ons onderworpen blijft uit hebbelijkheid,
en waarover wij, op den afstand van eenige duizenden mijlen, een heerschappije voeren, die geen anderen grond heeft, dan de opinie van onze
superioriteit, en de ondervinding eener zagte en inschikkelijke Regering?"
vroeg de kontnissie zich af (3).
De kommissie was dan ook overtuigd, dat bij de in te voeren hervormingen
geen sprake mocht zijn van toekenning van grondeigendom aan de Javaan of
afschaffing van de 'Heerendiensten'. De grondslagen van het beheer over
Indonesië moesten de oude 'contingenten' en 'leverantiën' blijven, maar
dan in een verbeterde vorm. Of in de toekomst in Indonesië Europese denkbeelden zouden kunnen worden toegepast, kon de konmissie niet voorspellen:

1. Gonggrijp, p. 54.
2. Geciteerd in Stokvis, p. 21.
3. Ibid.

79.

"Dit hangt vooral af van de voordgangen, welken de Javaan, misschien,
door eenen ommegang van ruim twee eeuwen met Europezen, eenige weinig
stappen voorwaards gegaan in het stuk der beschaving, daar in door een
goede en wijze Regeering geholpen, verder kan maken" (1). De dwangleveranties van koffie, peper, rijst en hout werden gehandhaafd, volgens de
Commissie sloten die aan bij de Javaanse zeden en gewoonten; die van indigo en katoenen garens werden geleidelijk afgeschaft. De suikerindustrie
en -handel werd vrijgemaakt (2).
In de reeks hervormingen, die de Commissie voorstelde, kwam de afschaffing van de slavernij in Indonesië niet voor. De slaven op Java waren
meestal ingevoerd van andere eilanden (van Indonesië) en werkten als
huispersoneel bij de Europeanen. De Hollanders in Batavia stonden bekend
om hun overdadige slavenhuishouding. De Commissie stelde met nadruk, dat
zij van de afschaffing van de slavernij in Indonesië afzag, omdat het volgens haar zeer de vraag zou zijn, of op een andere wijze in het nodige
huispersoneel was te voorzien.
Het rapport van de Commissie Nederburgh was in feite een poging om de oude
tijden van de VOC weer te laten herleven, het was een belangwekkend stuk,
dat de verdere ontwikkeling van het Nederlandse koloniale beheer sterk
zou beïnvloeden (3).
In 1803 brak de oorlog van Frankrijk en Nederland met Engeland opnieuw
uit en de Nederlandse bezittingen gingen andermaal verloren. Suriname werd
in 1804 door de Engelsen veroverd, de Kaapkolonie werd door de Engelsen
ingenomen in 1806, Curaçao in 1807, de Bovenwindse eilanden in 1810 en de
Nederlandse bezittingen in Indonesië in 1811. Enigszins nostalgisch zegt
Brugmans: "Slechts enkele stipjes op de wereldkaart bleven over, waar de
Nederlandse vlag niet werd neergehaald: Decima (Japan), Kanton en, ter
kuste van Guinee, Sint George d'Elmina. Verbindingen met Nederland hadden
deze faktorijen natuurlijk niet, en zo bleven aan Nederland slechts de
schulden van de Oost-Indische Compagnie over" (4).

1. Geciteerd in Stokvis, p. 22, die het 'misschien' in deze ontboezeming
wel zeer opmerkelijk vindt.
2. Dat kon men gemakkelijk doen, omdat de ontwikkeling van de prijzen van
de produkten zo was, dat ze weinig perspektieven boden. De Commissie
konstateerde, dat het voornaamste produktiegebied van de suiker, de NoordOost kust van Java,'éér na- dan voordelig' voor het land was geworden.
3. Zie verder over de Commissie Nederburgh: De Graaf, p. 353-357. En:
Vlekke, p. 275 e.v.
4. Brugmans, 1961, p. 21.
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In 1806 hield de Bataafse Republiek op te bestaan en begon het Koninkrijk
Holland, waarvan Napoleon's broer Lodewijk de eerste en laatste koning
werd. Dit had weinig invloed op de situatie in Indonesië.
Van de periode 1802-1807 kan worden gezegd, dat Indonesië zich in een toestand van semi-onafhankelijkheid bevond. Gedurende de Napoleontische oorlogen in Europa hadden de vechtende landen weinig tijd voor de koloniën.
Er was in Indonesië een opbloei van de ekonomische aktiviteiten, Batavia
kon de Indische produkten verkopen op de open markt aan neutrale handelaars. De verkoop van koffie, maar ook van peper, suiker, kruidnagel en
nootmuskaat steeg enorm. In 1805 was er geen pond koffie in de magazijnen
meer over. Het Gouvernement van Indonesië vond dat het nu tijd werd om de
Molukken open te stellen voor de buitenlandse, en vooral de Amerikaanse
handel. Om een voorlopige regeling te treffen werd een buitengewoon vertegenwoordiger naar New York gezonden (1).
Deze ekonomische opbloei eindigde even plotseling als ze begonnen was (2).

Herman Willem Daendels
In 1807 werd Daendels door het Koninkrijk Holland tot Gouverneur-Generaal
benoemd. Hij was er nog nooit geweest: "... een nieuwe man, die buiten de
klieken en partijen stond, die wist wat hij wilde en een ijzeren vuist
had. Van revolutionair agitator in den Patriottentijd, was Daendels officier geworden van het Napoleontische type" (3).
Koning Lodewijk Napoleon had Daendels bizondere bevoegdheden meegegeven,
die hem onafhankelijker van de Raad van Indie zou moeten maken. Hij reorganiseerde de Raad van Indie en liet deze slechts adviserende bevoegdheden
Het eigenlijke doel van Daendels' missie was het in staat van verdediging
brengen van Indonesië, omdat de Koning verwachtte, dat de kolonie zou worden aangevallen door de Engelsen.

1. Dat werd Rogier G. van Polanen, vice-president van het Hooggerechtshof
te Batavia, die goed bekend was in de Verenigde Staten, waar hij een
tijdje gezant van de Staten-Generaal geweest was.
2. Zie ook hoofdstuk 5: Een stelling uit de centrum-periferie van Frank is
dat er een ekonomische bloei in de periferie is, indien de banden met
het centrum los zijn. Deze stelling, die Frank aantoonde voor de Napoleontische tijd in Latijns-Amerika, blijkt ook in grote lijn te gelden
voor Indonesië.
3. Vlekke, p. 280. Op 1 januari 1808 zou Daendels in Bantam aankomen, na
een moeilijke en gevaarlijke reis via Lissabon en Marokko.
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Volgens Gonggrijp heeft Daendels uitstekend werk gedaan door de mogelijkheden te scheppen voor een behoorlijk bestuur (1). Vlekke merkt daarentegen op dat Daendels' gouverneurschap een van de meest omstreden perioden
is geweest van het Nederlands bestuur over Indonesië (2). Zijn bewind kenmerkte zich, behalve door zijn militaire optreden, door een opruimen van
allerlei VOC-overblijfselen en een krachtig versterken van het Nederlands
gezag.
Het eerste wat Daendels deed was dat hij van de regenten (3) op
Java) regeringsambtenaren maakte met het doel hen te beveiligen tegen afpersing en vernederende behandeling door Europese ambtenaren. Volgens
Vlekke is het twijfelachtig of de regenten deze theoretische gelijkstelling met de Europeanen op prijs stelden, want zij betaalden die zeer duur
met een verlies aan inkomsten en prestige, en vooral met verlies van hun
vrijheid om met hun onderdanen willekeurig om te springen. Ook de inlandse
sultans (4) werden door Daendels aangepakt, waarover Vlekke stelt dat ze:
"werden gedegradeerd tot den rang van regent, een degradatie, die ze dubbel en dwars verdienden wegens de wreede onderdrukking, die ze zich gepermitteerd hadden tegenover hun onderdanen, maar radikaal ingrijpen in
erfelijke instellingen als deze leidde tot ongerustheid onder de Javaansche aristocratie" (5).
Daendels was juist gekomen om de verdediging van Java tegen de Engelsen
te organiseren en daarvoor had hij de steun van de Javaanse leiders hard
nodig en deze waren niet zo gelukkig met zijn maatregelen. Alle titels,
die aan de VOC herinnerden en alle versierselen werden afgeschaft. De ambtenaren kregen een behoorlijke bezoldiging. Daendels liet grote wegen aanleggen en de verplichte koffiekultuur werd uitgebreid. Dit alles geschiedde met zulke voortvarendheid, dat volgens Gonggrijp: "... de druk op de
bevolking ontzaglijk werd verzwaard en de arme inlander vaak zijn toevlucht moest nemen tot het enige redmiddel dat hem in tijden van zware
onderdrukking altijd was gebleven: uitwijking" (6).

1.
2.
3.
4.

Gonggrijp, p. 57.
Vlekke, p. 282.
Regenten waren oorspronkelijk ambtenaren van de Vorsten van Bantam en Mataram.
Sultans stonden hiërarchisch hoger dan Regenten, zij waren 'Staatshoofden'
van de staten op Java.
5. Vlekke, p. 283.
6. Gonggrijp, p. 57.
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In één opzicht heeft Daendels werkelijk verandering teweeggebracht, zoals
Gonggrijp opmerkte: "door zijn agressieve optreden tegenover de vorstenhoven en zijn wilskrachtige houding in 't algemeen gevoelden de hoofden
zich na Daendels' bestuur veel meer ambtenaren" (1).
Daendels heeft ook nog pogingen ondernomen om de schatkist
te vullen.
Allerlei middelen heeft hij geprobeerd: uitgifte van papiergeld op grote
schaal, verkoop van grote stukken grond, waarmee hij een flinke uitbreiding zou veroorzaken in het aantal parti kuliere landerijen, en geforceerde leningen. De inhoud
van de schatkist was onder Daendels' bewind
kleiner dan hij ooit onder de VOC was geweest.
Stokvis laat zien, dat Daendels aanvankelijk zeer vrijzinnige plannen had,
vooral ook met de exploitatie van bodem en volk. Hij wilde een proef nemen
met de afschaffing van contingenten en 1 everantiën, en ontwierp een grondbelasting voor Cheribon ten bedrage van een vijfde deel van de oogst; voor
katoen en indigo schafte hij de dwangarbeid af en ook de herendiensten werden beperkt. Stokvis merkt dan op: "De omstandigheden brachten hem echter
tot zelfmoord op het eigen hervormingswerk, dat op de groóte punten slechts
als een half bruikbaar program voor zijn opvolger achterbleef. Hij verkeerde door de afzondering van het moederland, door de zware militaire ei sehen
wegens de dreigende Engelschen, in grooten geldnood en alleen de koffie
kon geld brengen. Met dezelfde doortastendheid, welke hij bij de uitroeiing der Compagnie-misbruiken ontplooide, bracht hij nu de Javaansche bevolking weer onder druk van de koffie-contingenten. De mensen moesten koffie planten tot op de graven van hun voorvaderen; in naam tegen betaling,
maar in werkelijkheid onder de ergste knevelarij" (2).
Een van de beste hervormingen, het verbod aan ambtenaren om giften of geschenken te aanvaarden, werd mede door Daendels zelf ondermijnd. Het landgoed Buitenzorg, dat in 1751 door Gouverneur-Generaal Mossel was aangekocht,
wilde Daendels in volledig persoonlijk eigendom hebben; zijn eigen landgoed
Weltevreden zou dan terugkomen aan het gouvernement. Hij stond Weltevreden
echter niet af, maar vroeg er de regering een hoge prijs voor. Nadat hij
de inkomsten van Buitenzorg door verdubbelde heffingen aan de boeren hoog
had opgedreven, verkocht hij het bij gedeelten met grote winst aan beleggers
1. Gonggrijp, p. 58.
2. Stokvis, p. 30.
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en het paleis liet hijvoor 400.000 rijksdaalders door de regering terugkopen, zodat hij bovendien vrij kon wonen. Stokvis merkt hierover
op: "Zoo hief hij zelfs 'Contingenten' van het eigen gouvernement" (1).
De periode van 1808 tot 1811 droeg in vele opzichten het kenmerk van
Daendels' karakter, zoals Gonggrijp schreef: "... van zijn onstuimige voortvarendheid en wilskracht, van zijn wilde bekwaamheid, van zijn roekeloosheid, van zijn wreedheid en zijn hebzucht" (2).
Volgens De Graaf waren de aanhangers van het deftige, oude regiem geschokt door Daendels' onstuimige hervormingen en waren de nieuwlichters vervreemd door zijn autoritaire optreden (3).
In 1810 zette Napoleon zijn broer Lodewijk als koning van Holland af,
en voegde Nederland bij het Franse koninkrijk (4).
Daendels hees de Franse vlag in Batavia, een teken van vreemde overheersing, dat grote ontevredenheid verwekte onder de Nederlanders. Kort na
de annexatie van Nederland besloot Napoleon Daendels terug te roepen en
hem te vervangen door Jan Willem Janssens, die eerst gouverneur van de
Kaapkolonie was geweest (5).

Het Engelse tussenbestuur
Kort na Daendels' vertrek werd Java door de Engelsen veroverd, nadat de
overige Nederlandse bezittingen, op een paar uitzonderingen na, al in
hun handen waren gevallen. Een Engelsman, die de expeditie had bijgewoond, schreef verheugd aan de Direkteuren van de Engelse Oost-Indische
Compagnie en aan het Ministerie over de verovering van Indonesië:
"Een rijk, dat gedurende twee eeuwen bijzonder heeft bijgedragen tot de
grootheid, voorspoed en aanzien van een der voornaamste en meest geachte
staten van Europa is aldus, ontrukt aan de korte usurpatie van het Franse Gouvernement, gevoegd bij het gebied van de Britse kroon en veranderd

1. Stokvis, p. 31.
2. Gonggrijp, p. 58. Zie over Daendels ook: Paul van 't Veer, Daendels,
Maarschalk van Holland.
3. De Graaf, 1949, p. 370.
4. 9 Juli 1810, bij het Decreet van Rambouillet.
5. Hij had de Kaapkolonie juist bijtijds bereikt om een Engelse invasie
het hoofd te bieden en de kolonie over te geven aan de vijand. Hetzelfde lot zou hem nu ook weer in Java treffen.
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van een middelpunt van vijandelijke aanslagen en handelsmededinging in
een vermeerdering van Britse macht en voorspoed" (1).
Het Engelse bestuur over Indonesië van 1811 tot 1816 zou volledig beheerst worden door Thomas Stamford Raffles, van wie Gonggrijp zegt:
"Onder Raffles is er in de werkelijkheid van de Indische samenleving
misschien minder veranderd dan onder Daendels. Toch hebben Raffles'
persoonlijkheid, bestuursdaden en ideeën een grote invloed gehad (2).
De Europese bevolking van Indonesië was er niet rouwig om, dat Indonesië bezet was door de Engelsen, men was nog steeds erg Oranje-gezind
en de Erfprins van Oranje woonde in Engeland.
Raffles wilde afschaffing van de gedwongen leveringen en persoonlijke
diensten, en vrijheid van landbouw en handel. Hij wilde de regenten
uitschakelen als inners der belastingen en van hen zuivere bestuurders
maken en tenslotte wilde hij een pacht, de zogenaamde landrente, van
de boeren gaan innen. Aan de invoering van die landrente is Raffles'
naam voorgoed verbonden (3).
Het systeem van de landrente kwam in het kort hierop neer: Raffles ging
uit van de veronderstelling, dat alle grond aan de inheemse vorst behoorde, een bewering die hij baseerde op een vluchtige indruk van de
vorstenlanden. De inlandse boeren beschouwde hij als pachters, die hun
inlandse vorst een pacht verschuldigd waren. Het Engelse gouvernement
zou dus, waar het in de plaats getreden was van de vorst, een pacht,
een landrente kunnen innen van de gebruikers van de grond. Al naar gelang van de kwaliteit van de grond, moesten de boeren 1/2, 2/5 of 1/3
van de bruto-oogst aan rijst, liefst in geld, afdragen. Raffles hoopte
op een gemiddelde opbrengst van 2/5 van de bruto-opbrengst voor de
schatkist. Aanvankelijk dacht hij aan een dorpsgewijze aanslag, maar
uit vrees dat deze regeling aanleiding zou geven tot misbruiken, veranderde hij deze reeds na een jaar in een individuele aanslag. Volgens
Gonggrijp was zijn ideaal dat niemand tussen het gouvernement en de
Javaanse boer zou staan (4). Volgens De Graaf was het een belangrijke
stap voorwaarts in de richting van een nauwere bemoeienis van het Euro-

1. Geciteerd in De Graaf, 1949, p. 372/3.
2. Gonggrijp, p. 58.
3. Zie over het landrentesysteem van Raffles het werk van John Bastin,
1954 en 1957, en ook Bastin/Benda, 1968.
4. Gonggrijp, p. 59.
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pese bestuur met de bevolking: "Had de Compagnie zich slechts met de regenten ingelaten en was pas opgetreden, wanneer deze hun onderdanen wat
al te zeer uitzogen, nu werd bemoeienis met de dessa, van wier bestaan
men zich in deze dagen pas goed rekening gaf, regel" (1).
Men passeerde dus feitelijk de regenten, die over deze nieuwe maatregelen
dan ook niet enthousiast waren. Duidelijk moet wel zijn dat het doel van
deze operatie van Raffles was om zoveel mogelijk uit de kolonie te halen
ten bate van het moederland en niet om de bevolking tegemoet te komen (2).
Raffles' maatregelen waren in de korte tijd dat hij het bewind voerde en
met de uiterst beperkte middelen aan mensen en geld, niet uitvoerbaar.
Zijn landrentestelsel, ter vervanging van de leveranties en contingenten,
vond ondersteuning bij zijn sekret.aris Muntinghe, een Nederlander, die
een warm aanhanger was van de ideeën van Dirk van Hogendorp (3). Raffles
was ook een schrijver, wiens geschriften vaak de realiteit in Indonesië verhulde. Vlekke merkt op: "... hij schreef in zo'n aantrekkelijke vorm, dat
nog een eeuw na zijn dood, de historici en politici Raffles gewoonlijk
beoordelen naar zijn verhalen, in plaats van naar zijn regeeringsdaden...
Hij wist, hoe de woorden 'verlicht bestuur', 'hebzuchtig gedrag der Europeanen' en 'zachtzinnige natuur der inboorlingen', uitdrukkingen die een
mogelijk tegenstander in het ongelijk stellen, nog voor hij een woord gezegd heeft, en die den schrijver vanzelf identificeren met alle gevoelens
die goed en edel zijn, op de juiste plaats te gebruiken. Die kleine reklame-handigheidjes irriteeren in Raffles den historicus..." (4).

1. De Graaf, 1949, p. 378.
2. In de meeste geraadpleegde boeken (vooral De Graaf) wordt de invoering
van de landrente tamelijk kritiekloos weergegeven. Een goede uitzondering
daarop maakt hier Vlekke, waar hij zegt: "Zijn landrente-stelsel beteekende een revolutie, als van roofbouw tot geregelde exploitatie" (p.309).
3. Het stelsel was uitgewerkt door Herman Muntinghe naar het voorbeeld van
de Engelse belastingwetten van Bengalen, die indertijd ook Van Hogendorp
als model voor ogen hadden gestaan (zie verder: Vlekke, p. 306 e.V.).
4. Vlekke, p. 295. Marx heeft die 'reklame-handigheidjes' van Raffles kennelijk over het hoofd gezien. Zo citeert Marx Raffles: "De geschiedenis van
het Hollandse koloniale beheer - en Holland was de kapitalistische modelnatie van de zeventiende eeuw - 'onthult een niet te overtreffen beeld
van verraad, omkoperij, sluipmoord en laagheid1" (citaat Raffles uit:
History of Java and its dependencies, London 1817, geciteerd in: Marx,
p. 586). Volgens Vlekke was Raffles verre van onpartijdig in zijn oordeel over de Nederlanders. Lady Raffles hielp later mee, rondom haar gestorven echtgenoot een historische legende te kreëren, die door reeksen
van historici "... getrouwelijk is overgeschreven" (Vlekke, p. 301).
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Vlekke vindt Raffles een van de meest intelligente en meest aktieve bestuurders, die ooit over Indonesië geregeerd hebben. De Raad van Direkteuren van het East India House in Londen was echter niet erg tevreden
met zijn werk: hij was er niet in geslaagd de begroting van Indonesië in
evenwicht te brengen en de Engelse Compagnie was er daarom niet erg op
gesteld, om een gebied, dat elk jaar een groot bedrag kostte, in bezit te
houden. In 1815 werd Raffles teruggeroepen; hij verliet als een diep teleurgesteld man 'zijn Indie' (1).
In het eerste anderhalve decennium van de negentiende eeuw bleek de Nederlandse handel, met name de stapelhandel, een voortdurende achteruitgang
te hebben ondergaan. De Nederlandse handel werd geschaad door de gevolgen
van het door Napoleon in 1806 afgekondigde continentaal stelsel, een kompleks van maatregelen om de handel van Engeland met het vasteland van Europa te vernietigen (2). Hierdoor verloren de zeegewesten Holland en Zeeland het overwicht en wonnen de landgewesten met hun nijverheid en landbouw snel aan betekenis.
Zo werd de grondslag gelegd voor een nieuwe
ekonomische struktuur in Nederland, die
na het vertrek van de Fransen
vaste vorm kreeg.
Prins Willem VI keerde in 1813 uit ballingschap terug en werd als soeverein vorst ingehuldigd in Amsterdam. Na de val van Napoleon werd op het
Kongres van Wenen (1814-1815) de staatkundige verhouding in Europa geregeld (3). Als gevolg hiervan proklameerde Willem VI zichzelf in 1815 tot
Willem I, Koning der Nederlanden. Hij had in Engeland de industriële revolutie meegemaakt, en hij begreep waar in Nederland de prioriteit moest
ligeen: bij het kreëren van een eigen nijverheid, die goederen op de markt
van Nederlands-Indië kon brengen, net als Engeland dat gedaan had in India. Het opzetten van een Nederlandse textielindustrie leek hem daarvoor
het meest geschikt.
Als onderdeel van deze nieuwe politiek werd in 1814 de Nederlandsche Bank
opgericht als centrale instelling, die kredieten kon verstrekken aan het
bedrijfsleven, om de handel te stimuleren (4).
1. Hij werd in Engeland door de Nederlandse Prins Regent Willem VI in de adelstand verheven. Raffles zou later nog terugkeren naar Azië, o.a. naar India,
en in 1819 zou hij de stad Singapore stichten. Hij was echter niet geslaagd
in zijn ideaal, de vestiging van het Engels gezag in de Indische Archipel.
2. Door het continentaal stelsel werd Nederland van een zeevarende mogendheid
tot een land, dat nog slechts op één route de rol van handelsintermediair
vervulde, namelijk over land van Noordwest Duitsland naar Frankrijk.
3. Het was een van de uitgangspunten van het Kongres dat de wettige vorsten
op de tronen moesten worden hersteld. Zie ook: Couvée/Pikkemaat.
4. Zie: Brugmans, 1976, p. 10-12.
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De nieuwe politiek had ook grote invloed op de ontwikkelingen in Indonesië.
Op 13 augustus 1814 kwamen vertegenwoordigers van Engeland en Nederland
tot een akkoord over de teruggave van alle Nederlandse koloniën (Konventie
van Londen), die in 1803 onder Nederlands gezag hadden gestaan, met uitzondering van de Kaapkolonie in Afrika. Zo kreeg Nederland in Indonesië
de kans: "... uit te groeien tot een grote koloniale mogendheid, een kans,
die in de volgende eeuw met beide handen is aangegrepen" (1).
Op 19 augustus 1816 kon de Union Jack van het stadhuis van Batavia worden
gestreken en wederom vervangen door de Nederlandse driekleur. De Nederlandse Coimissie van Commissarissen-Generaal nam de macht over van de Engelse
luitenant-gouverneur John Fendali .(2). Voornaamste lid van de Cormissie
was C.Th. Elout en de andere leden waren A. Buyskes, die al onder Daendels
in Indonesië had gediend, en G. baron van der Capellen, die bestemd was om
na de beëindiging van het werk van de Commissie als Gouverneur-Generaal in
Indonesië achter te blijven (3).
Er werd een aanvang gemaakt met het formuleren van een ekonomische politiek,
gericht op bevoordelen van de Nederlandse handel op Indonesië. In 1818 bepaalde de regering in Indonesië, dat er op de ingevoerde goederen belasting
zou worden geheven: 6% bij aanvoer op Nederlandse schepen, 9% bij aanvoer
op buitenlandse, in Nederlandse havens uitgeklaarde schepen en 12% bij
aanvoer met buitenlandse schepen, die ook in andere dan Nederlandse havens
uitgeklaard waren.
Voor de uitvoer uit Indonesië werd een overeenkomstige regeling ontworpen:
een uitvoerbelasting van 6%, 9% of 12%, al naarmate de uitvoer geschiedde
met Nederlandse schepen, met vreemde schepen naar Nederland, of met vreemde schepen naar andere landen.Volgens Brugmans bevatte die regeling uit 1818
die nog maar alleen gold voor Java en Madoera: "... een

1. Westendorp-Boerma (B), p. 178.
2. Er waren wel wat problemen geweest bij de overdracht; zo weigerde Fendali
aanvankelijk zijn medewerking zonder duidelijke orders uit Calcutta ontvangen te hebben, het centrum van het Engelse koloniale rijk in Azië.
Uiteindelijk kwam alles toch in orde. Zie: De Graaf, 1949, p. 382 e.v.
3. Met de overdracht van Batavia aan de Nederlanders waren de Engelsen nog
niet overal uit de weg geruimd. Behalve in Batavia had die bestuursoverdracht bijna nergens plaatsgevonden. Het heeft jaren geduurd, voordat de
Konventie van Londen volkomen ten uitvoer was gebracht en bij iedere plaats,
die de Engelsen zouden overgeven, rezen van weerszijden nieuwe bezwaren,
misverstanden en meningsverschillen. Zie: De Graaf, 1949, p. 383 e.v.
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eigenaardige mixtuur van rechtstreekse scheepvaartbescherming, beveiliging van Nederlandse marktpositie en indirekte bescherming van Nederlandse nijverheid" (1). De bedoeling van Nederland en van Willem I was duidelijk: Nederland moest zich gaan industrialiseren om in de wereld mee te
kunnen met vooral Engeland, dat zich sinds de industriële revolutie in de
achttiende eeuw een machtige positie aan het verwerven was (2). Om dat
doel te bereiken, moesten de Nederlandse koloniën in Indonesië exklusief
gereserveerd worden als afzetplaats van de Nederlandse industrie.
In 1819 vaardigde Willem I, na talrijke verzoeken van Nederlandse fabrikanten, een besluit uit waarbij de voortbrengselen van Nederlandse oorsprong, zowel agrarisch als industrieel, van alle invoerrechten in Indonesië werden vrijgesteld, mits deze produkten op Nederlandse schepen werden vervoerd. Brugmans zegt, dat dat niet meer of niet minder dan een partiële tol unie tussen Nederland en Indonesië was (3).
Vervolgens noemt deze auteur drie redenen, waarom de beschermende maatregelen van de Nederlandse regering om de eigen industrie te stimuleren
voorshands weinig sukses hadden.
In de eerste plaats was Nederland allerminst gereed om de koloniale taak,
die Engeland had overgedragen, weer op zich te nemen. Er was een enorm gebrek aan scheepsruimte (mede veroorzaakt door de continentaal-stelsel-politiek van Napoleon): de eerste groep uitgezonden ambtenaren moest met
Engelse schepen vervoerd worden (4).
In de tweede plaats was de kennis van en de belangstelling voor Indonesië
in Nederland sterk achteruitgegaan ten gevolge van de lange scheidingsperiode en de ontwikkelingen in Nederland sinds 1795. Er waren weinig Nederlanders te vinden, die zich als handelaar in Indonesië wilden vestigen (5).
De derde reden was van strukturele aard en betrof de aard van de Nederlandse handel. In de zeventiende en achttiende eeuw was er tussen Nederland en Indonesië sprake van eenrichtingsverkeer: de winst kwam uit de aanvoer van tropische produkten, op de heenreis vervoerden de schepen slechts
1. Brugmans, 1961, p. 105.
2. Die industriële revolutie zou in Nederland een eeuw later plaatsvinden
(zie: Brugmans, p. 201 t/m 275).
3. Brugmans, 1961, p. 106.
4. In 1825 werd slechts lOJiS van de Europese en Amerikaanse goederenexport
naar Java en Madoera door de Nederlandse schepen vervoerd.
5. Omstreeks 1820 waren er weinig Nederlandse handelshuizen op Java en was
het aantal Engelse, Schotse en Duitse handelsnamen talrijk.
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benodigdheden voor de Nederlanders en hun bestuur.
De Engelsen hadden, tijdens hun bezetting van Indonesië, de inheemse
bevolking als potentiële (consumenten ontdekt. Dankzij haar industriële
revolutie bleek Engeland in staat haar massaproduktie, voornamelijk
goedkope textielgoederen aan de bevolking van Indonesië te verkopen.
De winsten, met de heenreis verkregen, maakten het de Engelsen mogelijk
hogere prijzen voor de koloniale produkten uit Indonesië te betalen dan
de Nederlanders, voor wie de winst alleen uit de retourvrachten moest
komen. Omdat Nederland nog erg weinig industrie had in die eerste jaren
na de Napoleontische oorlogen, was het moeilijk om het verloren terrein
te herwinnen.
De door Willem I uitgezonden Commissarissen-Generaal troffen in Indonesië veel verwarring aan. De Konventie van Londen verplichtte hen niet,
om de verplichtingen of vernieuwingen, die de Engelsen in Indonesië tot
stand hadden gebracht, te kontinueren. Behalve dat men de slavenhandel
niet mocht herinvoeren (1), mocht theoretisch helemaal teruggekeerd worden tot het bestuurs- en exploitatiestelsel van de VOC. De Nederlandse
regering had de Cormiissie een instruktie en ontwerp regeringsreglement
meegegeven (2), welke haar vrijheid van handelen inperkte.
Het Nederlands-Indische gouvernement verkreeg haar inkomsten uit de Nederlandse gebieden in Indonesië aanvankelijk uit twee bronnen: in de
eerste plaats uit de Gouvernementskultures in de Preanger (3) en in de
tweede plaats uit de door Raffles ingevoerde landrente. Deze beide geldbronnen bleken op den duur niet in staat om in de behoefte van het gouvernement te voldoen, laat staan overschotten naar Nederland te zenden.
De installatie van het nieuwe bestuur en de militaire expedities verslonden aanzienlijke sommen geld. Twee vragen stonden centraal in de
diskussie in Nederland over Indonesië:

1. Deze was door de Engelsen in Indonesië afgeschaft.
2. De instruktie was tot stand gekomen na langdurige diskussies, waarin
de oude en de nieuwe denktrant flink gebotst hadden. De nieuwe denktrant had gezegevierd: "Zeker verwachtte men van de kolonies nog op
de eerste plaats baten voor het moederland, maar het belang en de welvaart van de inheemschen mocht niet langer daaraan worden opgeofferd"
(Vlekke, p. 312).
3. Die al bestonden sedert de invoering van de koffie in het begin van
de achttiende eeuw en die door Raffles in stand gehouden waren.
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Hoe kon men de Indonesiër ertoe krijgen, om zich op nieuwe kultures te
werpen, die gouden vruchten beloofden? De oude en getrouwe Produkten als
rijst, ketel la en katjang waren eigenlijk geen Produkten, waar de Europese markt in de negentiende eeuw om vroeg en die dus hoge prijzen zouden kunnen opbrengen. De Indonesiërs zouden produkten moeten gaan maken,
die in Europa verkocht konden worden, dan zouden zij daar zelf profijt
van kunnen trekken. Alle Nederlanders waren het erover eens, dat de Indonesiërs het niet alleen afkonden: zij hadden leiding nodig, desnoods
zelfs enige dwang (1).
De tweede vraag, die uit de eerste voortvloeide was: welke Nederlanders
moesten de Indonesiërs de weg naar het fortuin wijzen, de ambtenaren of
de parti kulieren? In die dagen was in Nederland de algemene opinie, dat
de Staat moest zorgen voor orde en rust, voor bestuur en landsverdediging, desnoods ook voor onderwijs en de kerk, maar in geen geval zich
mocht inlaten met landbouw, handel of industrie. Dat diende enkel aan
partikulieren te worden overgelaten. De Graaf: "De oude Oost-Indische
Compagnie had weliswaar bijna twee eeuwen lang de functies van staatsman en koopman niet zonder verdienste samengekoppeld, maar men meende
in 1816 verre boven die verouderde standpunt te zijn uitgekomen en
schreef de ondergang dier Compagnie dan ook vrijwel eenstermig toe aan
dit door haar gevolgde onjuiste, om niet te zeggen zondige systeem van
vermerrjingder totaal onverenigbare functies: ambtenaar en handelaar" (2).
Aanvankelijk werd dan ook in Nederland besloten de ekonomische ontwikkeling van Indonesië, het aanleggen van plantages en bedrijven zoveel mogelijk over te laten aan de partikulieren (3). Vooral Elout, de voorzitter
van het driemanschap der Commissarissen-Generaal, was een voorstander van
dit idee. De Graaf zegt het volgende: "Evenwel in de Indische werkelijkheid zien de zaken er wel eens anders uit dan in Nederland op papier en
toen Elout met zijn liberale theorieën gerepatrieerd was en Van der Capellen in Buitenzorg troonde, wijzigde deze zijn inzichten. Waar waren
die energieke vrijburgers, die hun schouders moesten zetten onder het

1. De Graaf merkt hierbij op, dat zelfs de meest vrijheidslievende Nederlanders weinig gewetensbezwaar hadden tegen het uitoefenen van zachte
dwang, bij het zien van de willekeur, waarmee soms inheemse vorsten
met hun onderdanen omsprongen (p. 403).
2. De Graaf, p. 403.
3. Ook wel vrijburgers genoemd.
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economische leven van gans een Archipel? Als ze er waren, dan waren het
buitenlanders, meest Engelsen" (1).
De 'vrijburgersstand' was in de zeventiende eeuw nog bloeiend, in de achttiende eeuw sterk ingekrompen en in de Franse en Engelse tijd ongeveer
verdwenen. Het waren vaak avonturiers, die na 1816 waren blijven 'hangen',
toen Indonesië weer in Nederlandse handen overging. Ook waren er enkele
Armeniërs. Slechts bij uitzondering kwamen er vrije kolonisten uit Nederland over: "Liever belegde men zijn geld in Suriname dan in de Oost...
Het Gouvernement voelde er dan ook weinig voor om aan deze bonte uitheemse schare de economische welvaart van Indonesië toe te vertrouwen" (2).
Daar kwam nog bij dat de parti kulieren, die zich bereid verklaarden de
verantwoordelijkheid voor omvangrijke kultuurondernemingen op zich te
nemen, dat alleen wilden doen indien de Indonesiërs gedwongen werden op
hun terreinen te werken. Alleen wanneer zij zeker waren van voldoende arbeiders, durfden zij het risiko van een onderneming op zich te nemen.
Uiteindelijk zou de regering niet met deze partikuliere planters in zee
gaan, waarbij twee argumenten golden: in de eerste plaats vond men die
partikuliere ondernemers niet van voldoende gehalte en bovendien 'vreemdeling', zodat mogelijke winsten niet naar Nederland zouden gaan, maar
aan het buitenland ten goede zouden komen; in de tweede plaats zou het
onderscheid tussen zulk een partikuliere onderneming met gedwongen arbeid
en een Amerikaanse slavenplantage niet groot meer zijn (3). Waar ze dat
kon'heeft de regering sindsdien de partikulieren tegengewerkt: slechts in
één gebied, de Vorstenlanden, mochten ze vrij hun gang gaan en er ontstonden grote partikuliere tabaks-, koffie- en indigo-ondernemingen. De produktie onder toezicht van ambtenaren in de Preanger had daartegenover ook
goede vruchten afgeworpen en zijn recht van bestaan aangetoond. De Graaf
merkte op: "Had niet Raffles, die toch graag de Philantroop uithing, dit
systeem van gedwongen productie gehandhaafd, omdat de bevolking er zo aan
gewend zou zijn?" Langzaam kwam de gedacht op, om "... zulk een deuglijk
stelsel' over geheel Java uit te breiden (4).

1. De Graaf, p. 404. Ook Van der Capellen was aanvankelijk van mening, dat
vooral partikulieren de ekonomische ontwikkeling van Indonesië moesten
sturen.
2. Ibid.
3. Argumenten uit De Graaf, p. 404.
4. De Graaf, p. 405. Dit 'deuglijk stelsel' zou het kultuurstelsel worden,
een produktie-systeem onder leiding van ambtenaren.
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De Coimiissarissen beslisten, dat Raffles' landrentesysteem gehandhaafd
zou worden, zeer tot ongenoegen van de 'liberalen' in Nederland, die
vrijheid en gelijkheid voor iedereen eisten. Vlekke merkt over hen op:
"... over-optimistische aanhangers der liberale beginselen in Nederland en Indie verwachtten een snelle vermeerdering in de opbrengst van
den landbouw, als de Javanen maar vrijgelaten werden in hun ekonomisch
doen en laten" (1). De 'liberalen' wilden Indonesië toen al openstellen voor
parti kul i ere investeerders uit Europa en Amerika, sonnigen konkludeerden
uit het Staatsreglement, dat aan de Commissarissen-Generaal was meegegeven, dat de theoretische gelijkstelling van alle rassen en groepen ook
insloot de afschaffing van alle beperkingen, die de aktiviteiten van de
Europeanen hadden belemmerd (2). De Commissarissen bereikten vele verzoeken van ondernemende lieden om land te mogen opkopen, maar ze verzetten zich tegen een dergelijke interpretatie van vrijheid en gelijkheid
voor iedereen. Vlekke geeft de kern van het probleem weer:"Wanneer de
Coirmi ssari ssen er toe waren overgegaan om groóte stukken land aan ni etIndonesische ondernemers te verkoopen, zouden ze een kapitalistisch systeem hebben ingevoerd, dat moest leiden tot de heerschappij van rijke
landheeren over de ingezeten bevolking. De Javanen konden immers niet
mededingen in den wedloop om landbezit, want niet alleen bezaten zij
niet het noodige kapitaal, maar de heele idee van landbezit naar westersch recht was vreemd aan hun rechtsbegrippen op dat gebied" (3).
Het zou nog een kleine vijftig jaar duren, voordat het Nederlandse kapitaal sterk genoeg was om zich grootscheeps op Indonesië te storten. De
regering kon in het begin van de negentiende eeuw nog een krachtig'neen'
laten klinken aan het adres van het partikuliere kapitaal, in 1870 moest
de regering alle beperkingen voor dat kapitaal in Indonesië wegnemen (4).
Eén nieuwe belangrijke maatregel van de Corrmi^sarissen-Generaal was, dat

1. Vlekke, p. 313. Hij gaat nog verder: "... zonder de hulp van Europesche kennis en techniek scheen de Javaansche boer piet bekwaam of
niet gewild, zijn landbouwproduktie zóó op te voeren, dat het eiland
een rol kon spelen r. de wereld-ekonomie".
2. De VOC had aan Europeanen streng verboden zich te vestigen, veelal
zelfs om te "eizen in zuiver inheemse gebieden, zonder voorafgaand
verlof van de regerino. Raffles had dat beleid ovF^genomen.
3. Vlakke, p. 314.
1. Zie hooTdst'JK 4 van dit proefschrift.
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de Javanen voor de duur van vijf jaren koffiegronden van het gouvernement
in pacht konden krijgen en vrij over de opbrengst konden beschikken. Voor
Europese en inheemse ambtenaren was het verboden om koffie van de pachters
te kopen of in de verkoop een aandeel te hebben. Een deel van de koffieoogst moest, in produkt of in geld, als pachtprijs aan het gouvernement
worden afgestaan en het resterende deel konden de boeren aan parti kulieren verkopen. Ze konden de koffie ook verkopen aan het gouvernement, dat
een jaarlijks te bepalen prijs garandeerde. Het nieuwe regeringsreglement
stelde, dat dit een maatregel was om de bevolking: "... tegen alle willekeur te beschermen; haar lot te verbeteren; haar het genot van eigendom
en van vruchten van haren handenarbeid te verzekeren, en al zoo haar, zowel als andere zijner onderdanen, in gelukkige gevolgen zijner vaderlijke
regering te doen delen" (1).
Nadat de zaken in Indonesië wat op orde waren gesteld, de nieuwe Gouverneur-Generaal Van der Capellen was geïnstalleerd, was de taak van de
Commissarissen-Generaal afgelopen. Buyskes en Elout keerden in 1819 naar
Nederland terug, waar Elout door de Koning benoemd zou worden tot Minister van Koloniën.
De nog overgebleven meningsverschillen met Engeland werden uit de weg geruimd in een tweede verdrag van Londen in 1824, waarvan de leidende gedachte was, dat de Engelse invloedssfeer beperkt bleef tot het Aziatische
vasteland en de Nederlandse tot Sumatra en onderhorigheden (Benkoelen,
Billiton, en Atjeh (2)). Singapore kwam in handen van de Engelsen. Ook
beloofde Engeland zich niet verder te bemoeien met Sumatra en beloofde
Nederland om Atjeh's onafhankelijkheid te eerbiedigen (3).
In Nederland had Koning Willem I een initiatief genomen om de handelsrelaties tussen Nederland en Indonesië te verbeteren door de oprichting in
1824 van de Nederlandsche Handelmaatschappij (4).
1. Geciteerd in Stokvis, p. 39.
2. Bedoeld worden hier bepaalde voorrechten die Raffles op Atjeh had verworven. Atjeh zou formeel onafhankelijk blijven.
3. Atjeh's onafhankelijkheid hebben de Nederlanders formeel gerespekteerd
tot 1873. Nadat het Sumatra-traktaat van 1871 daarvoor de weg had vrijgemaakt, brak er een bloedige oorlog uit, die 30 jaar zou duren. Het
doel was de onderwerping van Atjeh aan Nederland. Generaal van Heutsz
zou die onderwerping voltooien in 1903 (zie verder hoofdstuk 4 ) .
4. Opgericht bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1824. Het was geen overheidsbedrijf, maar een langs officiële weg in het leven geroepen privaatrechtelijke naamloze vennootschap.
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De doelstelling van de NHM was zeer ruim, al stond de handel met Indonesië
op de voorgrond (1). Het oprichtingsbesluit gaf aan, dat de maatschappij
geen kopie zou moeten worden van de VOC: elk monopolie was uitgesloten en
van het verwerven van bestuursbevoegdheden was geen sprake. De maatschappij zou een voorkeurspositie hebben wat betreft het vervoer van regeringsgoederen naar en vanuit de koloniën. Dat indirekt ook de bevordering van
de Nederlandse nijverheid beoogd werd, bleek uit het voorschrift, dat de
NHM bij voorkeur 'inlandsche' fabrikaten op Nederlandse schepen en onder
Nederlandse vlag diende te vervoeren.
De invloed van Koning Willem I op de NHM was groot: hij schreef voor vier
miljoen in op het beginkapitaal, dat op twaalf miljoen gulden was gesteld.
Ook garandeerde de Koning op de aandelen een dividend van 4JX, terwijl de
stand van het disconto toenmaals 2^% was (2). Vanwege het hoge dividend
werd de inschrijving aanzienlijk overtekend: er kwam ruim 69 miljoen gulden binnen, waarop besloten werd de grotere inschrijvingen te reduceren
en het kapitaal te brengen op 37 miljoen gulden.
Koning Willem I benoemde de leden van de direktie van de NHM, de eerste
maal zonder voordracht en daarna op voordracht van het College van Commissarissen.
De NHM werd belast met de verkoop van de koloniale gouvernementsprodukten,
specerijen uit de Molukken en koffie uit de Preanger. Zij funktioneerde
ook als geldschieter voor het koloniaal bestuur. Het vervoer van de goederen gebeurde met gecharterde schepen, omdat men niet wilde dat de NHM
tevens een rederij werd (3).
Al direkt na de oprichting van de NHM kwam het Preangerkantoor tot stand,
waarbij de Maatschappij de gehele oogst van de gouvernementskoffietuinen
opkocht en ook voorschotten op een toekomstige oogst aan de Indische regering verstrekte (4).
1. In haar eerste bestaansjaren heeft de maatschappij ook handel gedreven
met China, West-Indië (het CaraTbisch gebied), Zuid-Amerika, Egypte,
de Levant en de Zwarte Zee.
2. Dit relatief te hoge 'beloofde' dividend van Willem I zou later een belangrijk argument van de Koning worden om het kultuurstelsel in te voeren.
3. Natuurlijk ook ter bescherming van de bestaande reders. De NHM funktioneerde verder nog als een soort ekonomisch voorlichtingsburo voor de
regering.
4. Men kocht de héle oogst op, om zodoende Engelse en Amerikaanse handelaren geen kans te geven.
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Ook werd begonnen met de theehandel op China en werd de Oostzee als handelsgebied opengelegd. De NHM ging zich eveneens bezighouden met de haringrederij en de walvisvangst.
Nadat Van der Capel 1 en de vorstenlanden had bezocht en gezien had, waartoe het liberale
systeem leidde, stelde hij in 1820 voor om alle
vreemde oosterlingen en oude Europese handelaren in Indonesië te weren,
om zo de uitbuiting van de inheemse bevolking te matigen. De Graaf zegt
het aldus: "Niet enkel waren de inheemsen volkomen afhankelijk van hun
Javaanse meesters geworden, doch zeker slag van Europeanen had hiertoe
zijn volle medewerking verleend, profiteerde er zelfs van" (1). In 1823
maakte de Gouverneur-Generaal aan het pachten van land door Europeanen en
Chinezen een einde.
Deze maatregel schiep de grootste verwarring. In de eerste plaats waren
de 1 andhuurders boos, omdat zij het land aan de verhuurders moesten teruggeven. Ook de verhuurders waren boos, omdat ze weliswaar het land terugkregen, maar niet meer op een hoge huur konden rekenen. Daar kwam nog
bij, dat ze de ontvangen voorschotten moesten terugbetalen en ook de
kosten van de verbeteringen, die de 1 andhuurders hadden aangebracht. Er
waren waterleidingen, sluizen, wegen en bruggen door de landhuurders
aangelegd en zij zagen hun uitgaven graag vergoed.
Volgens De Graaf bestond op Java een 'natie', waarvan de eer gekwetst
was, een bevolking, die wanhopig uitgezogen was, en een aristokratie,
die financieel volkomen aan de grond zat. De intrekking van de landhuur
veroorzaakte de Java-oorlog, die op 20 juli 1825 begon en die geleid werd
door Pangeran Diponegoro. Deze was: "... een vorstenzoon ... een mysticus
... Hij wilde een streng Islamiet zijn, kleedde zich meestal in het zwart
... Hij had een afschuw van oorlog en kon geen dode zien... Meestal vertoonde Diponegoro zich niet in het publiek, was vaak in zijn grot en
verwierf bij de bevolking de faam van een groot heilige" (2). Een belangrijke faktor bij het uitbreken van de Java-oorlog was ook een poging
van de adel op Java, om de oude door de Nederlanders ontnomen macht, op

1. De Graaf, 1949, p. 391.
2. Ibid., p. 392/3. Onder de intrekking van de landhuur lag natuurlijk de
eeuwenlange frustratie van de uitgebuite ¡ipvilidng. Zie: De Graaf,
p. 393.
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die Nederlanders te herwinnen. Het 'uitgebuite' volk werd door hen in
feite gebruikt om hun doel te realiseren. Tiog voordat Diponegoro het
sein tot de oorlog had gegeven, waren zijn aanhangers al toegestroomd
en was hij uitgeroepen tot hun Soeltan en Messias, de komende wereldverlosser. De Graaf vervolgt: "Dit trok het eenvoudige volk. Alle hopen,
alle verlangens naar een Ratoe Adii, de rechtvaardige Vorst, die het
kromme recht zou maken, het vertrapte zou opheffen en de onderdrukkers
vernederen, werden werkelijkheid in Pangeran Diponegoro" (1).
De Java-oorlog was in feite een guerilla, zelden of nooit waagde Diponegoro zich in een grote veldslag, hij verkoos de kleine krijg en overviel
eenzame afdelingen van Nederlandse soldaten en Nederlandse voedsel transporten vanuit hinderlagen, waartoe het Javaanse landschap zich bizonder
goed leende. De Nederlanders waren aanvankelijk tegen deze opstanden
niet opgewassen, zelfs al kwamen er 3.000 extra geworven manschappen
uit Nederland, waarvan er na de twee jaar dienstplicht in
Indonesië.
2.000 gesneuveld waren. Op het einde van de oorlog had
het Gouvernement 23.000 manschappen op de been.
De hele gang van zaken rond de Java-oorlog betekende het einde van Van
der Capellen als Gouverneur-Generaal in 1824. Volgens Stokvis is het niet
rechtvaardig - zoals de latere Conmissaris-Generaal Du Bus de Gisignies
en ook diens opdrachtgever Minister Elout deden - om de Java-oorlog uitsluitend op rekening van de intrekking van de landhuur te stellen: "Door
misbruiken, wanbestuur en wangedrag waren de verhoudingen in de Vorstenlanden reeds lang ббг die intrekking door en door vergiftigd" (2).
De burggraaf Du Bus de Gisignies werd door Minister Elout in 1826 als
Conmissaris-Generaal naar Indonesië gezonden met de opdracht om het stelsel van vrije arbeid en vrije handel (3) door te voeren en het financieel
beheer te hervormen, opdat Indonesië niet langer van het moederland geldelijk afhankelijk zou zijn (4). De aanbevelingen van Du Bus, neergelegd
in een uitvoerig rapport, kwamen hier op neer, dat Java in dienst gesteld
moest worden van het Europese kapitaal en de Europese markt. De Europeanen

1.
2.
3.
4.

De Graaf, p. 394.
Stokvis, p. 51.
Naar de beginselen van het Regeringsreglement van 1818.
Er was toen ook nog een luitenant Gouverneur-Generaal Merkus de Koek
(zie verderop).
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moesten in Indonesië ontwikkeling gaan brengen en daarom de gelegenheid
hebben: "... om onbelemmerd en onafhankelijk van den kleine Javaanschen
planter, die kapitalen te doen werken ten meesten nutte voor hem zelven
en daarmede voor het algemeen". Dit kon slechts op één manier: "Men moet
hem (de Europeaan) een deel gunnen aan het landbezit op Java" (1). Het
liefst had Du Bus Diponegoro's macht met één klap vernietigd, maar zijn
opperbevelhebber luitenant-generaal Merkus de Koek stelde voor Diponegoro
gevangen te nemen, wat gebeurde op 28 maart 1830 en wat meteen het einde
betekende van de Java-oorlog. Du Bus was intussen al terug in Nederland.
De Graaf gaat in op de gevolgen van de Java-oorlog: "Toen eindelijk de
vrede gesloten was, zag Midden-Java er vreselijk uit. Duizenden dessa's
waren verwoest, pangerans kampeerden in armzalige hutten op de puinhopen
hunner eertijds trotse dalems. Men schat de achteruitgang der bevolking
op enige honderdduizenden. Buiten de hofstad was slechts Kota Gede, vanwege de heilige graven, aan de vernieling ontsnapt" (2). Ook de Nederlanders hadden zware verliezen geleden. 8.000 soldaten waren gedood,
naast 7.000 Indonesische soldaten, die aan de Nederlandse kant vochten.
De kosten van de oorlog bedroegen 20 miljoen gulden. Alle koffietuinen
waren verwoest, de landhuurders waren geruïneerd.

Van den Bosch en het kultuurstelsel
Met de 'grootse scheppingen' van Koning Willem I in Nederland, de Nederlandsche Bank, de Société Générale en de NHM, ging het in de tweede helft
van de twintiger jaren van de negentiende eeuw moeilijk (3). Vooral de
NHM had het moeilijk, waarvoor twee redenen kunnen worden genoemd. In de
eerste plaats was daar de zware rentelast van de NHM. Willem I had bij de
oprichting een hoog dividend in het vooruitzicht gesteld, wat tot gevolg

1. Citaten uit Stokvis, p. 54.
2. De Graaf, p. 399. Opmerkelijk is het dat Vlekke over de Java-oorlog
relatief weinig schrijft in zijn overigens voortreffelijke boek.
3. Term van Brugmans: "Inderdaad heeft de Koning ingezien, dat voor den
opbouw van Nederlands economisch leven kapitaal naar het bedrijfsleven
moest worden geleid; vandaar zijn grootse scheppingen als de Nederlandsche Bank, de Société Générale en de NHM. Het aanwezige kapitaal moest
de nationale nijverheid, landbouw en handel bevruchten en niet over de
grenzen afvloeien; buitenlandse emissies dienden dus te worden tegengegaan" (Brugmans, 1976, p. 175).
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had, dat toen de zaken slechter gingen, de vorst grote bedragen uit eigen
middelen moest bijpassen. In de tweede plaats ging de oorlog in de Zuidelijke Nederlanden (de Belgische kwestie) de regering veel geld kosten,
vooral in de jaren dertig (1).
Kielstra merkt dan op: "Er moesten spoedig remissies uit Java komen,
liefst in den vorm van produkten die door bemiddeling der Handelmaatschappij verkocht, tevens een nieuwe bron van winsten zouden openen voor
dat kwijnende lichaam" (2).
Gonggrijp stelde: "Wat was verleidelijker dan een plan, dat even groots
als eenvoudig scheen, en op korte termijn zowel grote inkomsten aan de
schatkist als ruime winsten aan de Ned. Handelmaatschappij beloofde?" (3).
Om dit laatste te verwezenlijken werd de Koning een plan aangeboden door
Johannes van den Bosch, die de Koning een gouden toekomst beloofde met de
exploitatie van Indonesië.
Van den Bosch had Indonesië door en door leren kennen. In 1818 had hij
een boek geschreven over de 'Nederlandsche Bezittingen in Azië, Amerika
en Afrika', waarin hij vooral ook reageerde op het boek van Raffles (4),
het Nederlandse koloniale bestuur van de VOC verdedigde en zich uitsprak
ббг een moderne versie van het oude dwangsysteem. Van den Bosch zag in,
dat de oude VOC-methoden van uitbuiting onder grote dwang niet meer pas
ten: in plaats daarvan moest men subtieler te werk gaan en van de Indone
siër een belasting gaan eisen in de vorm van een zeker aantal arbeidsdagen, waarop hij werkte voor de Nederlandse schatkist. Van den Bosch begon
met de bestudering van Du Bus' kolonisatierapport. Daarover merkt Stokvis
op: "Dit straffe, gesloten betoog is niet te lezen zonder bewondering
voor den begaafden economist, zonder zekeren wrevel ook wegens de geslepenheid, waarmede de schrijven zijn onverbiddelijk
voornemen tot
terugkeer naav de Compagnie-methoden met leuzen der піеше opvattingen omspint"
(5). Van den Bosch brengt in 1829 aan de Koning een 'advies' uit. Hij ge
loofde niet in het liberale beginsel, dat het individu altijd zijn ekonomisch
1.
2.
3.
4.

Zie: Jansen, p. 152/3
Kielstra, 1904, p. 6.
Gonggrijp, p. 82.
Bedoeld wordt het boek 'History of Java', waarin Raffles zich fel af
zette tegen het Nederlandse kolonialisme, met het doel om zijn eigen
Engelse kolonialisme te rechtvaardigen (Reeds genoemd op p. 85).
5. Stokvis, p. 60. Kursivering van mij (LS).
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voordeel zal zoeken, als hij maar vrij wordt gelaten in zijn bewegingen:
"Laat den Javaan zijn eigen zaken behartigen en hij zal de heuvels versieren met de rijstvelden", zoals de liberaal Muntinghe had gezegd (1).

Ook geloofde hij niet in Nederburgh's theorie, dat de Javaan te lui was
om zijn eigen voordeel te zien en er voor te werken. Zijn opvatting was,
dat het volk van Indonesië te onwetend was, om zonder vreemde hulp, in
dit geval van de Nederlanders, vorderingen te maken. Vlekke zegt het aldus: "Van den Bosch ... geloofde, dat ... dit volk moest worden geleid
door de overheid. Hun moest worden geleerd, hoe te werken, en als ze uit
onwetendheid zich te lui toonden te werken, dan moesten ze ertoe gedwongen worden" (2). De liberale Minister van Koloniën, Elout, stond van het
begin af achterdochtig tegen de voorstellen van Van den Bosch, waarvan
hij vond, dat die toch ook weer teveel teruggingen naar het oude dwangsysteem. De bedoeling van het 'advies' van Van den Bosch was, om zijn
prograima voor Elout aannemelijk te maken en tevens om de Koning ruimte
te geven om van de liberale weg af te wijken. De beslissing moest worden
genomen door de Koning en die koos vóór Van den Bosch, en dus tegen Elout,
die daarop als minister aftrad.
Van den Bosch vertrok in 1830 naar Java. Al in het eerste jaar van zijn
Gouverneur-Generaal schap vestigde hij zijn zogenaamde 'vrijheids'systeem
over nagenoeg geheel Java. Net als in Nederland werd hij ook in Indonesië
tegengewerkt door Nederlanders, die andere opvattingen hadden dan hij
(3). Na de Java-oorlog, die de 'rust' op Java herstelde, was de geldnood nog dringender en werd een produktiesysteem ingevoerd onder leiding
van ambtenaren: het kultuurstelsel. Van den Bosch begon dadelijk met

1. Muntinghe's citaat uit Vlekke, p. 331.
2. Vlekke, p. 331.
3. Deze Nederlanders eisten meer vrijheid voor de Indonesiërs. Met name
de liberaal Merkus, waarover Stokvis opmerkt, dat tegenover Van den
Bosch verstandswerk en koude berekening: "... stond Merkus met een
diepen rechtszin, een gevoelig besef voor de levende verhoudingen".
Merkus, oud-sekretaris van Elout, deelde geheel de liberale ideeën
en hij wilde het landrente-systeem handhaven, wat Van den Bosch helemaal niet wilde. Een meerderheid van de Raad van Indie was tegen de
voorstellen van Van den Bosch, waarop Van den Bosch zich vanwege
"... stelselmatige tegenwerking binnen de raadzaal" bij Willem I beklaagde, die daarop de Raad een reprimande gaf (zie verder Stokvis,
p. 73/74).
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zijn werk: in de Preanger werden de 'ambtenaren'-kultures uitgebreid met
zeventien fabrieken en de Resident van Cheribon werd opgedragen om de
suiker- en indigo-kultuur in te voeren. Hiervoor sloot de Resident een
overeenkomst met de hoofden en oudsten van enige dessa's, waarbij de laatsten zich verplichtten 600 bouws (1) met suikerriet te beplanten en dit
aan de op te richten suikermolens te leveren. Het riet zou ten overstaan
van gouvernements-ambtenaren getaxeerd worden en verdeeld in Ie, 2e en 3e
soort, waarvoor de planters respektievelijk 70, 52 en 35 gulden per bouw
vergoed kregen. De planters waren bovendien verplicht 6.000 vademen (2).
brandhout tegen 2 gulden per vadem, aan de suikermolen te leveren. Met
een Europese inwoner van Cheribon sloot de Resident een kontrakt voor de
verwerking van het suikerriet en de levering van de suiker aan het gouvernement. Gonggrijp stelde: "Daar de Javaanse hoofden noch de planters
iets van de suikerteelt verstonden, was men verplicht vier Chinese mandoers in dienst te nemen voor de leiding der zaak. Volgens de eigen verklaring van de resident, wisten de hoofden en oudsten niet, waartoe zij
zich verbonden" (3).
Na Cheribon werden de gouvernementskultures ingevoerd in Tegal en Pekalongan en in augustus 1830 besloot de Gouverneur-Generaal tot invoering
en uitbreiding van de suikerkultuur in alle daarvoor geschikte residenties van Java.
Koning Willem I had alle vertrouwen in Van den Bosch en diens kultuurstelsel. Bij het onderdrukken van de oppositie tegen dat stelsel in Indonesië had de Koning steeds de zijde gekozen van de Gouverneur-Generaal,
die in 1832 de Raad van Indie, met toesteiming van de Koning, terzijde
schoof (4). De koning benoemde Van den Bosch tot almachtig CoranissarisGeneraal van Indonesië en zond Jean Chrétien Baud uit als GouverneurGeneraal, die bij zijn installatie in 1833 stelde, dat: "... de ongekrenkte handhaving van dat (cultuur)stelsel, een der eerste pi igten
was geworden" (5).
1. Veldmaat op Java: 1 bouw = ca. 71 are.
2. Vadem is een inhoudsmaat voor hout: 1 vadem = 3,5 χ 0,8 χ 0,2 meter.
3. Gonggrijp, p. 85.
4. Van den Bosch verscheen niet meer op de vergaderingen, er was alleen
schriftelijk verkeer.
5. Stokvis, p. 74.

101.

In 1834 vertrok Van den Bosch naar Nederland om daar Minister van Koloniën
te worden: "In het genot van een onbeperkt vertrouwen van den Koning, door
geen wezenlijke tegenstand meer belemmerd, zette hij zijn cultuurstelsel
straffer en onverbiddelijker nog door dan hij als gouverneur-generaal bij
macht was" (1). Hij trof Nederland aan in grote geldnood, waar bijkwam,
dat Willem I wilde volharden in zijn strijd tegen de afscheiding van Bel2)
gië.'Alleen baten uit Indonesië konden redding brengen en de nieuwe minister wist er de middelen toe. Willem I gaf de Nederlandse Handelmaatschappij het handelsmonopolie voor de Staatsprodukten uit Indonesië, met terugdringen van vrijwel heel de partikuliere handel en scheepvaart, waardoor de NHM op de VOC ging lijken. De maatschappij kreeg eerst grote delen
van de oogst uit Indonesië en latçr de hele oogst ter verhandeling toegezegd en deed daarop aan de Nederlandse schatkist belangrijke voorschotten.
Het kultuurstelsel, zoals dat door Nederland in Indonesië viera ingevoerd,
ging uit van negen beginselen, die in een Staatsblad van 1834 (nr. 22)
werden gepubliceerd. Bij de uitvoering van deze beginselen hebben zich
veel onregelmatigheden voorgedaan, die achtereenvolgens besproken zullen
worden.
1. Er worden overeenkomsten met de bevolking in Indonesië gesloten voor
de afstand van een deel van haar rijstvelden ten behoeve van de teelt
van voor de Europese markt geschikte produkten.
Duidelijk is dat de overeenkomsten met de bevolking geen vrijwillige overeenkomsten waren, omdat het hele stelsel op dwang berustte. Gonggrijp
stelde:"... die dwang was, in de donkere eerste twintig jaren van het
hier besproken tijdvak, zwaarder dan het juk der contingenten, wier
heffing in hoofdzaak aan de inheemse hoofden werd overgelaten" (3).
Begonnen werd met de suiker onder het kultuurstelsel te brengen. De residenten sloten daarvoor een kontrakt met de hoofden en oudsten van de
dessa voor de beschikbaarstelling van grond, grondstof, bouwmateriaal
(hout) en arbeidskrachten. Bovendien kwamen zij met de Europese of
Chinese suikerfabrikanten overeen, dat het gouvernement voorschotten zou
geven voor het bouwen van de fabrieken en de betaling van de gronstoffen,
op voorwaarde dat de terugbetaling zou geschieden in de vorm van het eind-

1. Stokvis, p. 74.
2. Zie ook: noot 1, p. 120.
3. Gonggrijp (I), p. 109.
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produkt, berekend tegen een vooraf bepaalde prijs. Ook de indigo-kultuur
ging onder gelijksoortige voorwaarden: de bevolking moest haar rijstvelden afstaan en de indigo-bladeren leveren, de werkplaatsen bouwen en daar
de indigo bereiden. De derde belangrijke kuituur was de koffie, die de
Javaan zelf moest
planten onder dwang van zijn hoofden. De oogsten moesten aan de gouvernementspakhuizen worden geleverd tegen een door de overheid vastgestelde prijs (1). Later werd ook de tabak in het kultuurstelsel opgenomen. Dit behoorde bij de zogenaamde 'kleine kuituur' (2).
?.. Het afgestane deel van de dessa is ongeveer een-vijfde van de totale
bouwgrond van de dessa.
Dit beginsel is herhaaldelijk opzij gezet. Dikwijls werd de helft of meer
in beslag genomen. Volgens Gonggrijp werkte dit: "... zeer ten nadeele
van de bevolking die daardoor niet alleen meer arbeid had te verrichten
waarvoor de belooning in den regel uiterst laag was - zoo laag, dat, volgens een inlandsche spreekwijze 'de wind het wegblies' - maar ook werd
daardoor het gevaar voor voedsel gebrek aanmerkelijk grooter" (3).
Het totale areaal bouwgronden, dat voor het kultuurstelsel werd gebruikt
in de tijd van de grootste uitbreiding, is relatief gering geweest (4).
Daarentegen was het aantal personen, dat bij het kultuurstelsel was betrokken, hoog. Gonggrijp schat dat aantal op 4 miljoen en merkt dan op:
"Deze cijfers illustreeren een der plagen, waartoe het stelsel aanleiding
gaf: men dwong de menschen van heinde en ver op de cultuurgronden te gaan
werken. Voor twee indigofabrieken moesten de helft der inlanders hun Produkten dertig palen en meer (ongeveer 55 km.) vervoeren" (5).
De Graaf stelt: "Terwijl slechts 1/18 van de bodem door de gouvernementscultures in beslag werd genomen, riep men ongeveer 800.000 gezinnen of
1/4 van de bevolking op om op dit 1/18 deel te arbeiden" (6).
3. De teelt van de voor de Europese markt geschikte Produkten mag niet
meer arbeid eisen dan de kuituur van rijst.
Van dit beginsel viel in de praktijk weinig te herkennen. De druk, die
de kwangkultures op de bevolking hebben uitgeoefend was vaak veel groter
van die van de vroegere rijstkultures en de verplichting tot de betaling
1. De verschuldigde landrente werd, net als bij andere kultures, met de
opbrengst verrekend.
2. Zie verder p. 110.
3. Gonggrijp (I), p. 111.
4. Voor details, zie Gonggrijp (I), p. 111 e.v.
5. Ibid., p. 112.
6. De Graaf, p. 409.
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van landrente. Het zwaarst had de bevolking het bij de indigoplantages.
Toen deze in 1830 in de Preanger was ingevoerd, werd ze volgens Gonggrijp
tot een 'ware volksramp': "In het district Simpoer van dat gewest werden
de mannen uit een aantal dessa's gedwongen om zeven maanden onafgebroken,
ver van hun woningen, aan de indigovelden te werken; al die tijd moesten
zij in hun eigen voeding voorzien. Bij hun thuiskomst vonden zij hun rijst
gewas vernietigd. Gedurende de eerste vijf maanden van 1831 werden 5.000
mannen met 3.000 buffels uit hetzelfde district gedwongen, de gronden te
ontginnen voor een opgerichte fabriek. Toen die arbeid was afgelopen, ontbraken de indigostekken. Eerst twee maanden later, nadat de alang-alang,
het gevreesde onkruid, het ontgonnen terrein reeds bedekte, ontving men
indigozaad uit Batavia. Mannen, vrouwen en kinderen werden nu opgejaagd
om de velden opnieuw om te spitten. Meer dan eens brachten zwangere vrouwen haar kinderen onder zware arbeid ter wereld; huwelijken zijn op de
akker voltrokken, omdat het verlaten der indigovelden ten strengste verboden was" (1).
Ook later bleef de indigokultuur een kwelling voor de bevolking en wel in
een dergelijke mate, dat de bevolking probeerde met veel moeite de koffieaanplantingen uit te breiden om maar van de indigoteelt verlost te blijven (2).
Volgens Gonggrijp is het onmogelijk om ook maar bij benadering te zeggen,
hoeveel de druk op de bevolking door het kultuurstelsel is toegenomen.
Belangrijk bij deze konklusie is het op te merken, dat vele gegevens daarvoor volgens Gonggrijp nog ontbreken: "Het enige dat men zeggen kan is,
dat de druk op de bevolking door het cultuurstelsel aanzienlijk is toegenomen en dat die druk zeer ongelijk was, ongelijk voor de verschillende cultures, verschillende streken en verschillende tijden, en zelfs ongelijk kon zijn in dezelfde tijd en binnen de grenzen van hetzelfde district en voor dezelfde cultuur" (3).
4. De afgestane grond is vrij van landrente.
Hoewel men zich, volgens Gonggrijp, aan dit beginsel veel strenger heeft
gehouden dan aan de tevoren genoemde, heeft de Javaanse planter toch
meestal de dubbele last van landrente en dwangkultuur gedragen. De op-

1. Gonggrijp (I), p. 113.
2. Bij geen enkele kuituur was de beloning voor de bevolking ook zo laag
als bij de indigo-kultuur.
3. Gonggrijp (I), p. 114.
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brengsten van de landrente is tijdens het kultuurstelsel regelmatig gestegen en bedroeg in 1829 3,3, in 1835 7,6 en in 1840 9,3 miljoen gulden (1). Dat de 1 andrente-opbrengsten tijdens het kultuurstelsel zijn
gestegen komt, omdat alleen vrijstelling van landrente werd gegeven over
de gronden en niet aan personen. In feite was dat een truc, die de Nederlandse schatkist veel extra's heeft opgeleverd: van het betrekkelijk
kleine aantal bouwgronden, dat voor de dwangkultures werd gereserveerd
(zie onder punt 2 ) , werd in de regel wel vrijstelling van landrente gegeven, maar het veel groter aantal personen, dat bij die dwangkultures
was tewerkgesteld, bleef onderworpen aan landrente én kultuurplicht.
De regering wist wel, dat er iets scheef zat, maar men zei, dat er geen
geld was om daar verbetering in aan te brengen (2).
5. Het verschil tussen de getaxeerde waarde van de aan het gouvernement
aangeboden produkten en de verschuldigde landrente, komt ten goede
aan de bevolking op Java.
Indien men zich letterlijk aan dit beginsel had gehouden, zou de invoering van het kultuurstelsel nooit iets meer hebben kunnen opbrengen dan
de landrente. "Het 'beginsel' is dan ook bijna belachelijk van onoprechtheid", merkt Gonggrijp op (3). Men heeft onder getaxeerde waarde
niets anders verstaan dan: wat het gouvernement ervoor geven wilde en
dat was meestal uiterst weinig. Het was ook niet overal altijd hetzelfde: in de Preanger betaalde het gouvernement per gezin per bouw suikerriet f 9,61 en in Pekalongan ƒ 4,60. Hiervoor moest maandenlang gewerkt
worden.
Meerdere malen zijn door ambtenaren en regering voorstellen
gedaan om de lonen van de indigoplanters te verhogen, maar het belang
van de schatkist van Nederland woog te zwaar; het opperbestuur vond dat
onverantwoord.(4)

1. Inklusief de zogenaamde huisbelasting (een belasting op de gebouwde
eigendommen
(bedrijfsbelasting)
, de belasting op tuinen,
nipabossen en visvijvers (Gonggrijp (I), p. 114).
2. Volgens Gonggrijp zou een werkelijke verbetering ook afgestuit zijn
op het gehalte en de geringe kennis van de ambtenaren (Gonggrijp (I),
p. 115).
3. Gonggrijp (I), p. 115.
4. Er zijn ook gevallen bekend, dat indigoplanters een jaarloon van ƒ 2,
ontvingen, wat de boeren in enkele gevallen weigerden aan te nemen.
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6. Misgewas, voor zover niet aan gebrek aan ijver en arbeidzaamheid
van de bevolking toe te schrijven, is voor rekening van het gouvernement.
Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat dit nooit het geval is
geweest. Gonggrijp is duidelijk in zijn oordeel: "Het cultuurstelsel
was een ruwe vorm van gemonopoliseerde staatsexploitatie, waarbij het
risico grotendeels op de arbeider was afgewenteld" (1).
7. De inlander werkt onder leiding van zijn eigen hoofden. Het toezicht van de Europese ambtenaren dient om na te gaan of de bewerking van de velden, de oogst er het vervoer van de gewassen op
tijd en behoorlijk plaatsvinden.
8. De arbeid mag zo verdeeld worden, dat een gedeelte van de bevolking
met de kuituur belast wordt tot de rijpheid van het gewas, een ander gedeelte met de oogst, een derde met het transport, een vierde
met de arbeid in de fabriek, doch dit laatste alleen, indien er
niet genoeg vrije arbeiders te vinden zijn.
9. Waar het stelsel bij toepassing nog moeilijkheden ondervindt, zal
men zich streng houden aan de vrijstelling van 1 andrente en de bevolking ontslagen rekenen, wanneer zij het produkt tot rijpheid
heeft gebracht; oogst en afwerking zullen dan bij afzonderlijke
overeenkomsten geregeld worden.
Baud had zware jaren als Gouverneur-Generaal van Indonesië (1834-1836)
onder Minister Van den Bosch, die de Koning een wereld van miljoenen
guldens uit het kultuurstelsel had toegezegd, eerst van vijf tot tien
miljoen per jaar, later van twaalf miljoen. Stokvis merkt op: "Bovendien oefende Van den Bosch als minister een niets ontziende druk op
den landvoogd, want de hoop des konings op redding door middel van de
Indische schatten mocht niet worden verijdeld" (2).
Van den Bosch kondigde in 1836 een nieuw regeringsreglement af, waarin
de Gouverneur-Generaal geheel zelfstandig werd gemaakt van de Raad van
Indie, waardoor Baud in feite volledig de uitvoerder werd van ministeriële bevelen. Volgens Stokvis was Baud in de grond van zijn hart
tegen
het kultuurstelsel, maar maakte zijn 'moederlandsliefde' hem
tot een van de felste exploitanten (3).

1. Gonggrijp (I), p. 121.
2. Stokvis, p. 76.
3. Ibid., p. 77.
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Als Gouverneur-Generaal toonde Baud zich aanvankelijk in zijn beleid
gevoelig voor de gebreken van het kultuurstelsel, vooral ten aanzien
van de indigokultuur. Maar Van den Bosch was niet tevreden te stellen.
Volgens Stokvis had hij aan Baud instrukties gezonden om jaarlijks niet
alleen tien miljoen gulden te zenden, maar bovendien alles wat er boven
de tien miljoen gulden in de Indonesische schatkist aanwezig zou zijn.
Baud verzekerde plechtig, dat hij het bevel "... zou maken tot een ge
stadig onderwerp van ijverigste zorgen en bemoeyingen", maar hij stel
de erbij "... dathetalle aanstrenging zou vorderen om de bepaalde
tien millioen over te maken". Een jaar later antwoordde агт den Bosch
om achttien miljoen over te maken (1).
In 1836 trad Baud af als Gouverneur-Generaal en in 1840 Van den Bosch
als Minister van Koloniën (2). Hij werd door de Koning in de 'Gravenstand' verheven. De nieuwe Minister van Koloniën werd Baud, die die
funktie tot 1848 zou vervullen. Als minister zette Baud even streng de
politiek van Van den Bosch voort. Stokvis zegt: "De drang naar parlementair toezicht wist hij af te leiden door een grondwetswijziging (van
1840), welke het 'uitsluitend opperbestuur' van den koning handhaafde,
maar aan den wetgever de bevoegdheid gaf, om 'het gebruik van het batig
slot, beschikbaar ten behoeve van het moederland' te regelen. Een hervorming in woorden, want de bepaling van dat 'batig slot' was aan den
koning en Baud bleef gierig op zijn persoonlijk beheer van Indonesië"(3).
De gouverneurs-generaal, die onder Baud gediend hebben. De Beerens (18361840), Merkus (1841-1844), Rochussen (1845-1851), stonden onder harde
druk uit Nederland, dat steeds meer geld nodig had. Ook nadat de voornaamste oorzaak van de Nederlandse geldnood was weggenomen, het einde
van de oorlog met België, bleef het kultuurstelsel gehandhaafd. Stokvis
merkte daarover op: "Kon de onbarmhartige exploitatie van Indie in
moeilijke dagen van Nederland nog een wandaad uit benauwenis heeten,
de voortzetting ook in beter tijden was wandaad alleen" (4).

1. Citaten uit Stokvis, p. 78.
2. Als gevolg van een ingewikkelde ruzie met de volksvertegenwoordiging
over de financiering door de NHM van de oogst in Indonesië (zie verder: Stokvis, p. 75).
3. Stokvis, p. 79.
4. Ibid., p. 82.

107.

Het kultuurstelsel in de praktijk
Na de Java-oorlog, die veel ellende had veroorzaakt op Java, kwam de
periode van het kultuurstelsel. De Graaf schreef : "Weldra schoten de
koffiestruiken als paddestoelen uit de grond, golfden millioenen suikerrietpluimen, strekten eindeloze indigovelden, tabakstuinen zich uit.
Heel Java was druk in de weer. Zwaar bevracht vielen driemasters der
Nederlandsche Handelmaatschappij de havens van Den Helder en Hellevoetsluis binnen. De Nederlandse financiën begonnen er werkelijk weer beter
uit te zien en de belastingbetalers herademden" (1). De auteur is
redelijk positief over de resultaten van het stelsel op Java: "Een
zeer belangrijk resultaat was, dat Java als met één slag een economische wereldmacht van betekenis werd op de Europese markt. In plaats van
de bekende rijst en ketella, werden nu inderdaad waren opgeleverd, die
in Europa opgeld deden. Geen nutteloze artikelen voor huishoudelijk gebruik, maar kostbare schatten bracht de Javaanse bodem op... de bebouwde grond op Java (nam) sterk toe. Ganse woestijnen werden ontgonnen.
Waar eertijds het oerwoud met zijn ongure bewoners het rijk alleen had,
zag men nu regelmatige rijen der koffieheesters, ... Men ondernam zelfs
grote bevloeiïngswerken... Dit had weer tot gevolg, dat Java nu veel en
veel meer mensen kon voeden dan te voren. Het ophouden van oorlogen, de
eenvoudige hygiënische maatregelen als de koepokinenting waren voldoende
om het bevolkingsoverschot sterk te doen stijgen.
Van Straat Scenda tot Bali kwam nu het hele eiland min of meer in kuituur,
aan millioenen een bestaan aanbiedende. Daar de bevolking hiervan dankbaar gebruik maakte, werd Java een der dichtst bevolkte landen ter aarde,
dat zich zelf niet alleen voedt, maar ook nog voedsel uitvoert, en wel
zonder industrie van betekenis. De bevolking steeg van 6 millioen in
1824 tot ongeveer 20 millioen in 1880". De Graaf besluit dit betoog als
volgt: "Was deze groei der bevolking reeds een aanwijzing, dat de welvaart over het geheel toenam, nog duidelijker bleek dit uit de stijgende invoer van Twentse katoentjes" (2).
Gonggrijp, Stokvis, Pierson en in iets mindere mate Vlekke (3) hebben

1. De Graaf, p. 408. Later ziet ook hij wel enige negatieve kanten.
2. Citaten uit De Graaf, p. 408/9.
3. Gonggrijp (I), p. 101-140; Stokvis, p. 57-96; Pierson 1868 en 1877;
Vlekke, p. 335-341.
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duidelijk meer kritiek op het kultuurstelsel, waarvan hieronder een
samenvatting.
De suikerkultuur, die zich tot de belangrijkste 'landbouwindustrie' van
Java zou ontwikkelen, kenmerkte zich door de medewerking, in meerdere mate dan bij andere kultures, van de partikuliere fabrikant; deze leidde de
produktie binnen de fabriek en het ambtenarenbestuur oefende toezicht
uit op de aanplant. De Javaan kreeg een zogenaamd 'plantloon', een betaling per geproduceerde pikol suiker. Zijn beloning hing dus niet alleen
af van het slagen van het gewas en de opbrengst aan suikerriet, maar ook
van de zorg, die de fabrikant aan de verwerking daarvan besteedde en van
diens bekwaamheid. Geleidelijk hebben zich de ambtenaren uit het kuituurbedrijf teruggetrokken en kwam dit geheel onder leiding van de fabrikanten. Ook werden steeds meer werkzaamheden, zoals het transport, het snijden en later ook het planten van het riet, in vrije arbeid gedaan. Lang
is in vele streken ook de arbeid in de suikermolens in naam vrij geweest,
terwijl in werkelijkheid de Javanen ertoe gedwongen werden. Het gehalte
van de fabrikanten was vaak laag, en de lonen die zij de
arbeiders betaalden waren minimaal. Ook werden voor de Produkten die de bevolking
verplicht en gedwongen moesten leveren, lage prijzen betaald.
De situatie in de drie oostelijke residenties Pasoeroean, Probolinggo en
Besoeki was iets beter. De vruchtbaarheid van de grond, de gunstig verdeelde regenval, het beleid van enige residenten en waarschijnlijk ook de
invloed van het meer individualistische karakter van de Madoerese bevolking maakten de omstandigheden hier relatief gunstiger dan in
de overige suikerstreken. Alleen de aanplant gebeurde hier dessagewijs en massaal, maar voor de verdere werkzaamheden troffen de fabrikanten overeenkomsten, niet met de dessahoofden, maar met de arbeiders individueel. Het gevolg hiervan was, dat de arbeid in de regel werkelijk
vrijwillig gebeurde en de werker zijn loon ook in handen kreeg. De ambtenaren hadden de fabrikanten gedwongen zich de benodigde suikerriet door
vrijwillige overeenkomsten met Javanen of Madoerezen aan te schaffen, wat
de ijver
van de bevolking ten goede kwam.
Het was door de gunstige toestand in deze oostelijke residenties, dat de
150.000 tot 160.000 boeren, die van 1840 tot 1850 bij de suikerkultuur
ingedeeld waren, gemiddeld per jaar nog 19 gulden voor hun arbeid in de
suikerriettuinen ontvingen. In de residenties van Midden-Java waren de

109.

lonen nog veel lager (1).
Ln de kontrakten, die het gouvernement met de suikerfabrikanten afsloot,
probeerde de eerste meestal een monopoliepositie te verwerven tegen een
zo laag mogelijke prijs, wat het resultaat zowel voor de fabrikanten als
voor het-gouvernement nadelig beïnvloed heeft, en ook vaak nadelig is
geweest voor de bevolking.
Aanvankelijk bedong het gouvernement de levering van alle suiker tegen
vastgestelde prijzen. Onder zulk een voorwaarde zochten de fabrikanten
eerder hun voordeel in het beknibbelen op de toch reeds lage lonen van de
arbeiders, dan in het verbeteren en vergroten van de produktie. Na 1842
vond men in de kontrakten gewoonlijk de bepaling, dat over één-derde van
de geproduceerde suiker vrij door de fabrikant kon worden beschikt, mits
het twee-derde gedeelte, dat aan het gouvernement geleverd moest worden,
van goede kwaliteit was. Onder deze omstandigheden was het voor de fabrikanten vaak het voordeligst, de suikerstroop te laten weglopen en daaruit
geen slechte kwaliteit suiker te bereiden, om er zo voor te zorgen, dat
het één-derde deel van het produkt, waarover zij vrij konden beschikken
ook werkelijk van goede kwaliteit was en zij daarmede op de vrije markt
goede prijzen konden maken. Het nadeel droeg niet alleen de regering, die
minder suiker kreeg, maar bovenal de bevolking, omdat hun plantloon werd
berekend per pikol geproduceerd eindprodukt. In 1854 werd in de suikerkontrakten een vaste hoeveelheid genoemd, welke geleverd moest worden,
nog later keerde men terug tot het stelsel van levering aan het gouvernement van twee-derde van het produkt, ongeacht de kwaliteit.
De suikerkultuur is van alle gedwongen kultures de enige, die voortdurend
uitgebreid is en waarbij de dwang geleidelijk heeft plaatsgemaakt voor
vrijheid; en ook de enige, waarbij de ambtenarenbemoeienis geleidelijk
ingekrompen is en dé techniek voortdurend verbeterd.
VóÖr 1845 gaf de suikerkultuur de regering meer verlies van winst. De
schade, die er van 1837 tot 1844 op geleden is, was ongeveer 9,9 miljoen
gulden. Van 1845 tot 1864 was de winst daartegenover 70 miljoen gulden.

De belangrijkste kuituur, zowel wat betreft de verkregen winsten voor
Nederland, als ook bezien vanuit het oogpunt van de beplante oppervlakte
en het aantal te werk gestelde gezinnen, was die van de koffie. Hoewel

1. Pas in de jaren na 1863 zou de suikerindustrie ook wat voordelen voor
de bevolking gaan opbrenoen.
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deze kuituur tot de minst drukkende en de minst nadelige voor de bevolking gerekend moet worden, waren de misstanden talrijk. Voordelig was
deze kuituur, behalve voor de bevolking in enkele streken (Pasoeroean),
voornamelijk voor Nederland, voor de kultuurprocenten-trekkende ambtenaren en voor de Indonesische koffiepakhuismeesters, die bij het in ontvangst nemen van de koffie, zichzelf geregeld wisten te bevoordelen en
de bevolking te benadelen. Ook was ze voordelig voor de Nederlandsche
Handelmaatschappij.
De koffiekultuur was in 1840 al op een dergelijk hoog produktienivo, dat
men die verder op dat nivo wilde handhaven: 330 miljoen bomen en een produktie van 706.000 pikol. Gonggrijp geeft enkele misstanden en fouten (1):
De bergbewoners uit de Preanger kregen een ellendig laag loon. Daarbij
hadden ze de last van het vervoer van produkten naar de Wijnkoopbaai.
Tijdens het vervoer bezweek neniae buffel op de moeilijk begaanbare wegen.
De ambtenaren betaalden de mensen niet in geld maar in hoeveelheden rijst uit, waarvan zij de prijs op 4 guldens per pikol vaststelden, terwijl de prijs in het dorp
1 gulden bedroeg. Om hun
afgetobde beesten niet met een te zware terugvracht te belasten, waren
de bergbewoners verplicht de ontvangen rijst tegen spotprijzen te verkopen aan de Wijnkoopbaai, zodat zij op het eind nog geld bij het transportloon voor de gouvernementskoffie moesten bijpassen.
Gonggrijp laat een gewezen inspekteur van de kultures aan het woord:"In
een residentie was de bevolking verplicht miljoenen koffiebomen in kalkachtige, volstrekt onvruchtbare gronden te planten. Toen ik in 1837 deze
residentie inspekteerde, moest ik het gouvernement voorstellen om deze
kuituur in te trekken; want, nadat men ongeveer 2000 planters vijf jaar
lang had laten werken, waarvan een gedeelte 28 mijlen moest afleggen om
aan de aanplantingen te komen, had men van deze tuinen slechts drie pikol
koffie geoogst! Zodat dus 36 gulden onder al die planters verdeeld moest
worden als loon voor vijf jaar" (2).

De zogenaamde 'kleine kultures' zijn alle mislukkingen geweest. De tabakskultuur, zo geliefd bij de bevolking van enkele streken in Middenen Oost-Java en waaraan zij veel zorg besteedden, werd als dwangkultuur een gehaat bedrijf, dat armoede en ellende veroorzaakte.

1. Gonggrijp (I), p. 119.
2. Ibid., p. 120 e.v.
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Ze werd vooral ingevoerd in Rembang. Ook hier waren het parti kulieren,
met wie het gouvernement overeenkomsten sloot voor de verwerking en levering van het door de bevolking geteelde blad. In de tijd van de grootste uitbreiding van de kuituur hadden 34.000 huisgezinnen gedurende acht
maanden van het jaar arbeid te verrichten, dikwijls veel en zware arbeid
waarvoor zij tien gulden ontvingen. Snelle achteruitgang en verarming van
de boeren waren het onvermijdelijke gevolg. Ook de vele extra diensten op
de tabaksondernemingen, zoals de levering van balken, dolken, bamboe en
dakbedekking voor de loodsen, berokkenden de bij die kuituur ingedeelde
bevolking grote nadelen. De gedwongen tabakskultuur was een oorzaak van
armoede en ellende voor de bevolking, van teleurstellingen en verliezen
voor de meeste kontraktanten en ook niet voordelig voor het gouvernement.
De gedwongen theekultuur leverde het gouvernement tussen 1839 en 1861
een totaal verlies op van 6.697.077 gulden. De geschiedenis van de kaneel-,
peper- en cochenilleteelt en van de proefnemingen met zijdewormen is een
verhaal van mislukkingen, verliezen, armoede voor de bevolking en kleine winsten voor het gouvernement. Alleen de peperkultuur heeft, ten koste van
de volkswelvaart in Bantam, ruim een half miljoen gulden winst opgeleverd (1).
De zuinigheid
daartegenover

waarmee het miljoenen leverende Indonesië door de kolonia-

le regering werd voorzien, blijkt uit een voorbeeld van Stokvis (2). In
1835, toen Baud Gouverneur-Generaal was, vroeg de resident van Banjoemas
om dertig gulden, voor de bevordering van het inlandse onderwijs. Tien
maanden later, kort na Baud's aftreden in 1836, kwam de beslissing:
"Aan den resident voornoemd te kennen te geven, dat in zijne voordragt,
om redenen van algemeene toepassing, niet kan worden getreden".
Aan de ontwikkeling van de buitengewesten werd niets gedaan, geen cent
mocht aan de welvaart van de bevolking worden besteed. Voor uitbreiding
van het waterstaatpersoneel was aan Minister Baud 80.000 gulden gevraagd,
in het belang van de kul tures en van de rijstbouw. De Minister gaf slechts
3.896 gulden.
Van 1840 - 1850 bedroegen de uitgaven in Indonesië gemiddeld 41 miljoen
gulden per jaar, waarvan jaarlijks 21 miljoen werd besteed om het kultuurstelsel draaiende te houden. Het Civiel Bouwdepartement kon voor

1. Cijfers van Gonggrijp (I), p. 120.
2. Stokvis, p. 81.
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personeel en materieel, slechts over 7 à 8 ton beschikken. Aan gezondheidszorg en vaccins werd nauwelijks 1 ton besteed en tot 1858 werd op
de begroting voor Indonesië geen cent uitgetrokken voor het onderwijs
aan inheemsen. De gevolgen voor de bevolking van Java waren ingrijpend.
Stokvis zegt, dat het plan zoals het door Van den Bosch aanvankelijk was
ontworpen, iets aannemelijks had (1): "Schuld dragen Van den Bosch en de
zijnen voor de wijze, waarop zij het stelsel in werking brachten. De verheffing der Javaansche hoofden tot hun oude macht, de tantième-regeling
voor de ambtenaren van hoog tot laag, de aanmoediging met geld en rang
van wie zich in de volksuitbuiting het bedrevendst toonden, de benadeeling van wie dat weigerden, dát alles verlaagde het stelsel tot een misdaad jegens de bevolking" (2).
Stokvis evalueerde de hele kultuurstelsel-politiek als volgt: "Alle middelen, welke de koloniale verhouding weerzinwekkender konden maken, dan
ze van nature reeds is, hebben hij en zijne volgers gebezigd. Het opleggen van een westersche, dus meer ei sehende productiemethode aan eene tropische agrarische gemeenschap is reeds een druk, maar zwaarder nog is het
leed, dat de machtsdrift van het vreemde ras medebrengt. Het is onweersprekelijk, dat de blanke als meester in het land van den gekleurde gevaar loopt, te ontaarden. Alleen de overheid kan dat voor den overheerschte - en tenslotte ook voor den heerscher - door gestreng optreden voorkomen. De stichter van het cultuurstelsel, die de volle gelegenheid heeft
gehad, dit gevaar te onderkennen, heeft echter alles gedaan om het tot
leven te brengen. Hij heeft - en op zijn voorbeeld de volgers - door de
aanmoediging van, het dwingen tot een ongebreidelde volksexploitatie,
onvermijdelijk de rasdriften bij zijn ambtenaren aangewakkerd. Hetgeen
aan Java en den Javaan is misdreven, tot volle persoonlijke schuld van
de verantwoordelijke ambtenaren te rekenen, is uitgesloten. Die menschen
waren natuurlijk niet allen booswichten; maar de koloniale verhouding
maakte hen machts-ziek. Dat alleen kan de verklaring zijn van de ontstellende vergrijpen in de dagen van het cultuurstelsel begaan. Nagenoeg
niets van wat de oorspronkelijke programontwikkeling van Van den Bosch
aan goeds inhield, werd verwezenlijkt" (3).

1. Koloniaal bezit is voor mensen uit zijn school een profijt voor het
moederland, exploitatie van bodem en volk dus natuurlijk.
2. Stokvis, p. 83.
3. Ibid., p. 84.
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Het Nederlandse volk was onkundig van de ellende, die het kultuurstelsel
over de bevolking van Java bracht. Er kwamen weinig reizigers en een pers
van enige betekenis was afwezig. De ambtenaren waren niet vrij om het regeringsbeleid te bekritiseren. Behoudens enkele uitzonderingen en ondanks
een reeds levendiger wordende oppositie bleef het Nederlandse parlement
onbewogen bij de onderdrukking in Indonesië. De koloniale belangstelling
van het parlement ging in die dagen voornamelijk uit naar de financiële
manipulaties van de NHM. Het lot van het Indonesische volk trok geringe
aandacht, volgens Stokvis ook al wegens de strikte geheimhouding omtrent
hetgeen zich daar afspeelde (1). Gonggrijp stelt, dat de voortreffelijkheid van het stelsel zo dikwijls was verkondigd door Van den Bosch, eerst
als gouverneur-generaal en commissaris-generaal, later als minister van
koloniën, dat weinigen aan die voortreffelijkheid twijfelden. Het systeem werd verder uitgebreid en bekwaam verdedigd door Baud, die de staatkundige erfenis van de maker aanvaardde, eerst in Indie als gouverneurgeneraal, en later als minister van koloniën (2).

Herendiensten en andere verplichtingen van de bevolking
Behalve het voor de bevolking rampzalige kultuurstelsel, dat hiervoor besproken is, had de Javaanse bevolking in de jaren voor 1850 nog andere
zware lasten te dragen: herendiensten voor het gouvernement, persoonlijke
diensten voor haar hoofden, dessadiensten ten behoeve van de dessa (3).
Al deze diensten bestonden reeds voor het kultuurstelsel werd ingevoerd.
Gonggrijp merkt op: "Het klinkt haast ongelooflijk, doch het schijnt dat
gedurende de twintig jaren, dat het cultuurstelsel in volle zwaarte op de
bevolking gedrukt heeft (1830-1850), de last van die andere diensten, met
name die voor het gouvernement en haar hoofden, nog aanmerkelijk toegenomen is" (4).
De herendiensten voor het gouvernement werden (in de regel onbetaald)
geëist voorde aanleg en het onderhoud van wegen, bruggen, waterleidingen, dammen, sluizen, kanalen en vestingwerken. Ook voor de bouw van woningen voor Europese en Indonesische ambtenaren, pasanggrahans (5) en
1. Stokvis, p. 82.
2. Gonggrijp (I), p. 126.
3. De meeste voorbeelden zijn afkomstig van het overtuigende boek van
Prof. Gonggrijp.
4. Gonggrijp (I), p. 121.
5. Rustplaatsen voor rondreizende ambtenaren.
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poststations; voor het bezorgen van brieven en pakketten in de binnenlanden, het overbrengen van ambtenaren, het snijden van gras voor de gouvernements-postpaarden en het leveren en onderhouden van de z.g. vrijmanspaarden, om aan het gouvernement de vereiste uitgaven voor de postpaardendienst te besparen, voor het vervoeren van de aanzienlijke hoeveelheden
koperen duiten, die tot afbetaling van de landrente werden ontvangen en
het leveren van de daarvoor benodigde karren en trekdieren. Gonggrijp:
"De herendiensten werden in één woord, geëist om te voorzien in alle mogelijke behoeften van het gouvernement en zijn dienaren, ja, ze werden
niet zelden gevorderd om de grillen, de ijdelheid, de lusten en de eerzucht der ambtenaren bot te vieren" (1). Een resident had langs de wegen
van de hoofdplaats van zijn gewest omheiningen laten maken; zijn opvolger
liet ze wegbreken en vervangen door een stenen muur; een derde wilde beiden overtreffen door de wegen van zijn residentie over de gehele lengte
te laten afzetten met houten palissaden, die regelmatig wit gekalkt en
hersteld moesten worden. Erewachten te paard, waarvan de uitrusting door
de bevolking werd bekostigd, vergezelden de residenten op hun tournees;
de lagere ambtenaren, die het voorbeeld van hun chefs volgden, werden
bij hun inspekties gevolgd door een nodeloos groot aantal hoofden en beambten. Gonggrijp: "Het was maar al te vaak ongelukkig voor de bevolking,
wanneer energieke ambtenaren met veel 'initiatief', wier energie niet
door voldoende schranderheid werd geleid en in toom gehouden, over haar
werden aangesteld" (2).
De bevolking werd dan opgeroepen tot de aanleg van wegen, bruggen en waterwerken, die duizenden werkdagen arbeid kostten, maar, dikwijls, 6f
binnen korte tijd weer te gronde gingen, omdat ze niet met voldoende
kennis van zaken waren aangelegd, óf slechts weinig nut hadden in verhouding tot de arbeid van de bevolking, die erin geïnvesteerd was. Nog
tot ver in de negentiende eeuw heeft het hier besprokene zich in Indonesië voorgedaan. Het presteren van herendiensten in plaats van het betalen
van belastingen in geld is iets dat kan passen in een staatshuishouding
in natura, een stadium van ekonomische ontwikkeling, waarin Indonesië
grotendeels nog verkeerde, en kan volgens Gonggrijp nodig en nuttig
zijn, naar:
"Het brengt echter nadelen en gevaren met zich mede, die

1. Gonggrijp (I), p. 122.
2. Ibid., p. 122/3.
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te groter worden, naarmate de afstand tussen bestuurders en bevolking
groter is en de weerstand van het volk tegen onredelijke eisen geringer.
Het tot stand brengen van werken met behulp van onbetaalde herendiensten
ontslaat practisch van de noodzaak om te calculeren: het nauwkeurig becijferen van de te brengen offers en het afwegen daarvan tegen de te verwachten nuttige opbrengsten blijft achterwege" (1).
De Nederlandse ambtenaar kwam uit een 'geldhuishouding', waarin de opvatting van eerlijkheid vooral is vastgeknoopt aan eerlijkheid in geldzaken.
Gonggrijp: "Menig ambtenaar, die het als ongeoorloofd zou hebben gevoeld,
de bevolking ten behoeve van de publieke zaak meer belasting in de vorm
van geld te laten betalen dan de wettig vastgestelde registers voorschreven, heeft er geen bezwaar in gezien, voor publieke werken meer belasting
in de vorm van diensten te eisen... Het willekeurig beschikken over diensten der bevolking (werd) ten tijde van het cultuurstelsel volstrekt niet
als iets ongeoorloofds ... gezien (Z).
Ook de Javaanse hoofden ontzagen zich niet van de bevolking te eisen en
te nemen wat zij begeerden. Gonggrijp noemt voor hen twee verzachtende
omstandigheden. In de eerste plaats werden deze dingen gewettigd door aloude Indonesische opvattingen uit de adat, mits er matigheid werd betracht.
In de tweede plaats was het voor de Indonesische ambtenaren, de regenten
uitgezonderd, onmogelijk om met hun salaris rond te komen. Daendels had
wel de bezoldiging van de Nederlandse ambtenaren verbeterd, maar niet
die van de Indonesische. Een distrikthoofd bijvoorbeeld, iemand, die het
gezag uitoefende in een gebied met 20 à 30 duizend mensen, had een salaris van 25 tot 30 gulden per maand.
Om de regenten voor zijn plannen te winnen had Van den Bosch hun niet alleen kultuurpercenten beloofd, maar het ook wenselijk geoordeeld hun invloed te vergroten en hun positie in de Indonesische maatschappij te versterken, door de erfelijkheid van hun ambt af te kondigen en hun ambtelijk
grondbezit te geven. Deze ambtsvelden, die met behulp van de dienstplichtige bevolking moesten worden bewerkt, hebben mede de last van de persoonlijke diensten verzwaard.

1. Gonggrijp (I), p. 123. Hij gaat nog verder: "Hoe verder de bestuurder
van de bevolking afstaat, hoe minder hij haar leven meemaakt en haar
noden meevoelt, hoe groter de kloof tussen de door hem gevoelde behoeften en die van de bevolking zelve, hoe groter de kans op mistasten,
ook van de weimenende bestuurder".
2. Gonggrijp (I), p. 123/4.
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Het ergste waren de herendiensten aan de vestingwerken. Van heinde en verre
werden de mensen daarvoor gehaald.
Wel werd de arbeid betaald, maar het schamele loon liet niet toe, dat de boeren zich
goed voedden en kleedden. Zoals Gonggrijp zegt: "Duizenden stiervan aan
koortsen, honderden ontvluchtten. Eerst nadat de dood talloze offers had
geëist, werden de herendiensten aan de vestingwerken gestaakt" (1).
Bij de last van de vele persoonlijke diensten, de knevelarijen en afpersingen door de hoofden en de soms zwaar drukkende 1 andrente, kwamen nog
de 'verpachtingen': allerlei belastingen, die door de Nederlanders aan
Chinezen verpacht werden. Ze dateerden reeds uit de tijd van de VOC, en
de druk, die zij op de bevolking uitoefenden was niets verminderd. In de
begroting van 1850 staat genoemd de verpachtingen van hoofdgeld; van de
slacht van runderen, schapen, varkens; van vismarkten, visvijvers, het
recht om visnetten te stellen; van arak, sagoweer, inheemse tabak, van wajangs, bazaars, warongs, groentekramen en winkels; van tolbruggen, sluisgelden, overtomen; van vogel nestklippen, de kleine lombard, opium, ni pahout en kreupel bossen. Van 1830 tot 1844 steeg de opbrengst van 7,9 miljoen tot 15,3 miljoen gulden. De Chinezen boden elk jaar hogere sormien
aan het Nederlandse gouvernement voor het recht tot het innen van
de belastingen en het verkrijgen van het beheer van de monopolies, vooral in
opium en pandhuizen en zij wisten er
grote voordelen mee te behalen.
Dit was mogelijk door de bevolking op allerlei wijzen meer te laten betalen dan in de kontrakten en tarieven vastgesteld was, en deze ongeoorloofde praktijken waren mogelijk, omdat het voor de arme Indonesiër ondoenlijk
was, recht te verkrijgen. Gonggrijp: "Aan justitie en politie legde het
gouvernement belachelijk geringe sonríen ten koste. Het in aanraking komen
met de justitie bracht voor de Javaan zoveel moeite, uitgaven, tijdverlies
en gevaren met zichmee, dat hij in de regel berustte in de knevelarijen,
waaraan hij van alle kanten bloot stond" (2).

1. Gonggrijp (I), p. 125. Stokvis tekent daar nog het volgende bij aan:
"Het zwaarst drukten de heerendiensten voor de maritieme en vestingwerken. Duizenden zijn daar bij den arbeid bezweken en jaarlijks vorderden deze werken ongeveer drie millioen arbeidsdagen tegen half dagloon. Dat werk werd door de Javanen zoo verafschuwd, dat er 18.000
menschen uit Pasoeroean en Besoeki naar Madoera zijn gevlucht.
Dergelijke
VoZkaverhuizingen
Het was de eenig

kwamen ook in de cultures
veel voor en op groóte
sahaal.
mogelijke
redding uit de ellende"
(Stokvis, p. 87.

Kursivering van mij (L.S.)).
2. Gonggrijp (I), p. 126. Bijna al deze verpachte belastingen en accijnzen
drukten op de nijverheid en handel van de bevolking, en hebben vooral
een zelfstandige ontwikkeling hiervan beknot.
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Het aandrijven door Nederland naar een steeds hogere produktie in Indonesië bracht Nederlandse en Indonesische ambtenaren tot de wreedste straffen. Stokslagen en geselingen waren aan de orde van de dag en op vele indigovelden was de geselpaal een normaal verschijnsel.
Als de bevolking de druk niet langer kon verdragen, ging zij in optocht
klagen, veelal tevergeefs, met als resultaat enkele toezeggingen, die
niet werden nagekomen. Stokvis: "Wij geven hier slechts enkele voorbeelden, en nog niet de treffendste, uit een droevig groot materiaal, voorbeelden van de ergste koloniale ontaarding. De algemeene toestand van de
bevolking was onbeschrijflijk en vond zijn crisis in een verschrikkelijken
hongersnood in Midden-Java (1849-1850) vooral tengevolge van het overmatig beslag leggen op rijstvelden ten behoeve van de cultures" (1).
Door haar grote armoede was de weerstand van de bevolking tegen rampen
uiterst gering. Een misoogst betekende voor tiuizenden de ondergang. In
1843 besloot de regering ook de rijstbouw van de bevolking binnen het kultuurstelsel te brengen.
Het gouvernement zou, zoals het deed met de
suikerfabrikanten, kontrakten sluiten met partikulieren, die rijstpelmolens in werking zouden brengen. Deze partikulieren zouden hun rijst krijgen van de bevolking, die één-vijfde van het produkt van haar sawahs zou
leveren aan de rijstpelmolens, in plaats van landrente te betalen.
Voor dat één-vijfde gedeelte zou zij bovendien een geringe betaling krijgen. In drie di strikten van Cheribon werd een proef genomen. Gonggrijp
merkt op: "Zij beteekende niet alleen een verhoging van de landrente,
welke in die districten niet meer dan één-achtste van de waarde der padi-oogsten bedroeg, maar ook een aanzienlijke verzwaring der heerendiensten, nl. tot levering van materialen en pakhuizen. En verder de nasleep van misbruiken, knevelarijen der hoofden, hand aan hand gaande met
de vermeerde eischen van het bestuur" (2).
De eerste rijstpelmolen was in 1844 nog niet klaar, maar de partikuliere opkopers
hadden al wel hun schuren gevuld met rijst, die zij tegen een spotprijs
van de bevolking hadden gekocht. Toen in datzelfde jaar de rijstoogst in
vele streken langs de Noordkust van Java, ook in Cheribon, mislukt was
en de rijstprijzen hoog waren, brak in dit gewest een hongersnood uit.

1. Stokvis, p. 88. Op die hongersnoden zal verderón nog teruggekomen worden.
2. Gonggrijp (I), p. 127/8.
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In Nederland was er aanvankelijk weinig diskussie over de toestanden in
Indonesië. Zo nu en dan klonken er stemmen, die de juistheid en rechtvaardigheid van het heersende stelsel in twijfel trokken. Ook lekte er
soms iets uit over de misstanden in Java's binnenland. Gonggrijp schrijft
dan: "Erger dingen dan onaangename mededelingen en kritiek waren nodig
om de gemoederen wakker te schudden en het geloof aan het stelsel in wijde kring aan het wankelen te brengen. Die erge dingen gebeurden in 1849
en 1850" (1).
Vöör de grondwetswijziging van 1848 waren de openbaarheid in zaken van
koloniaal bestuur en de macht van het parlement gering. De schok zou pas
komen na de rampen in Demak en Grobogan, arme streken, waar de bevolking
uitsluitend op haar rijstbouw was aangewezen en de bevolking beurtelings
te lijden had van droogten en overstromingen. De oude waterwerken waren
verwaarloosd; nieuwe hadden wel honderdduizenden onbetaalde dagdiensten
geëist, maar hun nut was gering. Eén groot waterwerk was geheel mislukt.
Koelieleveringen voor de vestingwerken verzwaarden de druk op de bevolking. Het inheemse bestuur was door en door bedorven. De regent, die bekend stond als een gewetenloze knevelaar, had gaandeweg alle belangrijke
posten in zijn gebied door zijn bloedverwanten en gewillige werktuigen
laten bezetten. Hij stond aan het hoofd van een organisatie, die de bevolking op alle mogelijke wijzen uitzoog: door rijst goedkoop op te kopen na de oogst of van de planters af te dwingen, en duur te verkopen in
de schrale tijd; door de landrente twee- of driemaal te laten betalen;
door voordelen te behalen op de gedwongen leveringen van stenen, kalk en
hout door de bevolking; kortom door geen middel van uitbuiting en afpersing ongebruikt te laten. Gonggrijp vervolgt: "Toen kwam men op de gedachte om de ellendig verarmde bevolking op te beuren door de gedwongen tabakskuituur in te voeren" (2). Met averechtse gevolgen. Ernstige misgewassen
hadden hongersnoden in Demak (1848) en Grobogan (1849-1850) ten gevolge.
De bevolking van Demak verminderde door sterfte en Vlucht
van 336.000
mensen tot 120.000. Die van Grobogan, waar de ramp verschrikkelijk was,
van 89.500 tot 9.000. In de overige gebieden van Midden-Java stierven in
die jaren ongeveer 354.000 mensen ten gevolge van ontberingen, voedselgebrek en epidemische ziekten (3).
Deze gebeurtenissen vormden mede een keerpunt in de geschiedenis van het
kultuurstelsel, dat zich in de jaren na 1850 zou voltrekken.
1. Gonggrijp (I), p. 127.
2. Ibid., p. 128/9.
3. Ibid., p. 126.
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Konklusie
Sedert het midden van de achttiende eeuw, dat is sedert de achteruitgang
van de manufaktuur, was de werkeloosheid onder het arbeidsvolk in Nederland,
die vroeger tot de oorlogsjaren was beperkt, een permanent verschijnsel
geworden. De armoede onder de ambachtslieden was niet meer hoofdzakelijk
het tijdelijk gevolg van slechte oogsten, maar van voortdurend gebrek
aan slechte oogsten. Roland Holst merkt op: "Zij nam toe in hetzelfde
tijdvak dat de levensstandaard der bezittende klasse voortdurend steeg
en de vroegere eenvoudige levenswijze plaats maakte voor pronk en weelde" (1). Er was een vrij omvangrijke klasse ontstaan van paupers, naast
een klasse van rijken.
De revolutie in Nederland, die in'1795 was begonnen, was in eerste instantie weliswaar een politieke, maar de ekonomische gevolgen van die omwenteling zijn zwaar van inhoud geweest en van blijvende aard. Brugmans
zegt hierover: "Koning Willem I had na 1813 slechts voort te bouwen op
de grondslagen, die in den Bataafsen tijd waren gelegd, nadat het vermolmde bouwsel van de Republiek der Verenigde Nederlanden was ingestort"
(2)·
De periode van 1813-19F0 noemt Brugmans de periode van de nadagen van
het kapitalisme, die van 1850-1870 gevolgd zou worden door de industriële revolutie.
De Nederlandse aanwezigheid in Azië beperkte zich in het begin van de
negentiende eeuw tot kleine delen van Indonesië (4). De VOC ging ten onder en in de periode van de Napoleontische oorlogen van 1795-1813 was de
relatie tussen Nederland en Indonesië zwak.
In 1824 werd door Koning Willem I de Nederlandse Handelmaatschappij opgericht met het doel om de handelsrelaties tussen Nederland en Indonesië
uit te breiden. Brugmans merkt op: "Het streven van Willem I, om Indie
van Engeland's conmerciële invloed te bevrijden en het land tot een van
de welvaartsbronnen van Nederland te maken heeft sukses gehad" (5).

1. Roland Holst (I), p. 33/4.
2. Brugmans 1976, p. 1. Hij noemt het tijdvak 1795-1813 dat van de vernieuwing en neergang.
3. Ibid., p. 1.
4. In 1795-1796 werden de Nederlanders van Ceylon verdreven en in 1802
kwam Ceylon definitief bij Engeland (tot 1959).
5. Brugmans, 1961, p. 110.
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Terwijl de Engelsen nog in 1825 de handel in katoentjes volkomen beheersten,
nam de aanvoer van Nederlandse katoentjes daarna met sprongen toe; in 1829
leverde Nederland tot een bedrag van 3,4 miljoen gulden, waarvan ongeveer driekwart door de NHM werd aangevoerd. De katoenen goederen, deels
machinaal in Gent vervaardigd, deels produkt van de Vlaamse plattelandsindustrie, bleken sterker dan de Engelse (1).
Deze handel veroorzaakte echter spoedig moeilijkheden. De naar Indonesië verzonden katoentjes, goederen van hoge waarde met een gering volume,
brachten meer geld op dan de koffie in Indonesië kostte, waarvan de waarde
in verhouding tot de omvang gering was. De Indonesische betalingsbalans
werd daardoor negatief, vooral toen de koffieprijzen begonnen te dalen.
De overige Indonesische exportprodukten, specerijen, indigo en tin waren
in verhouding van geringe betekenis. De direktie van de NHM had ernstige
bezwaren tegen het verminderen van de uitvoer uit Nederland naar Indonesië om het evenwicht in de Indonesische betalingsbalans te herstellen,
dus werd besloten, dat de produktie in Indonesië omhoog moest, zodat men
meer kon exporteren. Dit zou uiteindelijk leiden tot de invoering van
het kultuurstelsel.
Al in 1827 bleek, dat de NHM teveel wilde, met als resultaat: verliezen.
Het gevolg was een beleidswijziging: de Koning kreeg het recht om zonder
voordracht een president en een sekretaris te benoemen (2), waarna een
inkrimping van de aktiviteiten van de NHM plaatsvond. De maatschappij
versnipperde haar krachten niet langer door op alle markten tegelijk te
willen werken, maar ging ertoe over, bepaalde markten intensiever te bewerken en aldaar de konkurrentie te verdrijven. Brugmans merkt op: "Dat
de NHM, gesterkt door den steun van de regering, de vrije parti kuliere
handel heeft verstikt, moet worden toegegeven; eveneens dat de regering
door het anticiperen op de opbrengsten der koloniale produkten, waarop
zij steeds grotere voorschotten bij de NHM opnam, het land tot een bankroet heeft gebracht" (3).

1. Het lijkt erop, dat in de hele diskussie over de afscheiding van België van Nederland, er een heel duidelijk ekonomisch belang lag bij
Nederland om dat tegen te gaan. De industrialisatie van België was
in die tijd al veel verder dan in de Noordelijke Nederlanden, het
Nederlandse handelskapitaal had de produkten van de Belgische industrie nodig om haar plannen m.b.t. Indonesië gestalte te geven. Na de
afscheiding van België zou Twente uitgroeien tot een centrum voor
textielindustrie voor de markt in Indonesië.
2. Het vermelde Koninklijke Benoemingsrecht is tot 1921 blijven bestaan.
3. Brugmans, 1976, p. 116.
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Die voorschotten werden aangewend om de afscheidingsoorlog met België
te financieren en de industrialisatie van Nederland een stimulans te
geven. Van 1830 tot 1850 werd de koloniale politiek ten opzichte van
Indonesië hoofdzakelijk door één machtige drijfveer beheerst, de gelddorst van Nederland. Pierson formuleert de doelstelling van het in 1830
door Van den Bosch ingestelde kultuurstelsel op Java: "Goedkope Produkten te verkrijgen voor het moederland door de bevolking der kolonie te
dwingen tot lage prijzen zekere gewassen te telen..." (1). In deze periode was er sprake van een enorme verzwaring van het stelsel en vooral
een verzwaring van de druk op de bevolking.
Het was een stelling van Van den Bosch, dat zijn kultuurstelsel geheel
gegrond was op de Adat, de aloude gebruiken van de inlanders. Pierson
ontkent dat niet alleen, maar hij zegt ook, dat het kultuurstelsel de
adat juist heeft ondermijnd in datgene, wat goed en weldadig was voor
de bevolking. Het heeft de dorpsinstellingen grotendeels bedorven en
vooral de jaarlijkse landverdeling was duidelijk in strijd met de adat.
Pierson stelt: "... wanneer de geschiedenis over dit onderwerp meer
licht zal verspreid hebben, dan, vrees ik, zal menige daad van willekeur en onrecht aan den dag komen. Zoo is het o.a. ббг eenigen tijd
geleden reeds openbaar geworden dat in 1833, in een der districten van
Cheribon, de toenmalige regent alle individueel bezit vernietigd heeft,
door de registers en eigendomsbewijzen op te vorderen en die te verbran
den. Dit was zeker wel een zeer eenvoudig middel om alle moeilijkheden,
die de invoering van het stelsel in den weg stonden, te doen verdwijnen"
(2).
Enkele jaren na de invoering van het kultuurstelsel had de Amsterdamse
markt, dankzij de strikte handhaving van het beginsel, dat de Indonesische
koloniale Produkten uitsluitend in Nederland mochten worden verkocht,
weer dezelfde belangrijke betekenis in de handel in Indonesische Produk
ten, als ze onder de VOC had gehad. Amsterdam werd weer een van de belang
rijkste markten ter wereld voor suiker (3), indigo (4), specerijen en
1. Pierson, 1868, p. 120.
2. Ibid., p. 167.
3. De gehele suikeroogst van Indie werd door de NHM naar Nederland ver
voerd, jaarlijks 200 à 300.000 krandjangs (een krandjang is een matwerk of gevlochten mand van bamboe, waarin suiker verzonden werd).
Wat betreft suiker was er konkurrentie van rietsuiker uit West-Indië,
Guyana, Mauritius en later ook Bengalen. Later ook van bietsuiker,
waarvan de oroduktie pas in 1858 in Nederland on Grootscheepse wijze
zou worden ingevoerd. Zie: De Jonge, ρ. 40 e.ν.
4. De Java-indigo genoot beroemdheid en werd door Nederland uitgevoerd
naar Duitsland, Rusland en Italië.
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tin en zelfs de voornaamste koffiemarkt van de wereld, jaarlijks werden
ongeveer een miljoen balen door de NHM geveild. Java leverde toen éénvierde deel van de wereldproduktie. De oude stapelmarkt was herleefd en
Nederland had door de calicot-industrie een exportnijverheid gekregen,
die van groeiende betekenis was.
De zeil vaart heeft gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw een
periode van bloei beleefd. De Nederlandse zeil vloot, die in 1813 grotendeels verloren was gegaan, telde in 1824 al weer 1097 schepen. De steunpolitiek aan de NHM zou in de verdere groei belangrijk bijdragen (1).
De specerijen, eens het voornaamste uitvoerprodukt van de Indische Archipel, brachten weinig meer in, vooral sinds de Engelsen muskaatnoten en
foelie uit Pinang (2) gingen aanvoeren. In 1840 verkocht de NHM voor een
bedrag van 780.000 gulden aan specerijen, tegen 26.654.000 gulden aan
koffie en 11.813.000 aan suiker (3).
De financiële resultaten van het kultuurstelsel zijn voor Nederland uitermate positief geweest. Tussen 1831 en 1877 ontving de schatkist in
Nederland 823 miljoen gulden. Dat is nog niet zoveel als door de V0C
schijnt te zijn verdiend. In 1826 hield Van Alphen een redevoering in
de Tweede Kamer, waarin hij de voor Nederland door de VOC opgebrachte
winsten op rond 2 miljard gulden schatte, exklusief de neveninkomsten
van de VOC-ambtenaren (4).
Een betrekkelijk klein gedeelte van de kultuurstelsel-gelden werd besteed
aan de aflossing van de Indische staatsschuld, inbegrepen de nagelaten
schulden van de VOC. Al het overige werd op de eerste plaats gebruikt

1. Het hoogtepunt zou bereikt worden in 1859, toen de Nederlandse zeilvloot bestond uit 2438 schepen. Tot het midden van de negentiende eeuw
is de stoomvaart in Nederland niet verder gekomen dan een aarzelend
begin, waarin Roentgen en Van Vlissingen als pioniers optraden. Het
was de zeilvaart, die nog vrijwel onbetwist de suprematie op de wereldzeeën bezat; de eerste stoomschepen waren nog met een zeil tui g toegerust, indien de stoommachine haar diensten mocht weigeren.De Koninklijke Marine toonde vanaf het begin een bizondere belangstelling voor
de stoomboot. De 'Curaçao', die in 1826 door de regering was aangekocht, maakte in dat jaar de eerste reis van Nederland naar Suriname.
Het was een stoomschip.
2. Eiland voor de kust van Maleisië.
3. Cijfers uit Brugmans, 1976, p. 116.
4. Cijfers uit Stokvis, p. 12.
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voor de afbetaling van schulden van Nederland, de oorlogskosten van het
konflikt met België en voor de aanleg van spoorwegen en openbare werken
in Nederland. Aangezien de jaarlijkse begroting van Nederland tussen 1840
en 1880 niet hoger was dan zestig miljoen gulden, waren de bijdragen uit
Indonesië een faktor van grote betekenis. Vlekke merkt op: "Van het oogenblik af, dat het cultuurstelsel groóte winsten begon op te leveren, bezweek het Nederlandsche Ministerie van Koloniën voor de temptatie, het
grootst mogelijke profijt uit het 'Goud en Zilverland' te willen halen,
en meer dan twintig jaar lang werden de rijksuitgaven in Indie beknibbeld en teruggebracht tot het allernoodzakelijkste, zonder eenige consideratie voor dringende problemen van onderwijs of zelfs voor politieke
nooden, om toch maar de 'batige sloten' tot steeds schooner bedrag te
kunnen opvoeren" (1).
De strijd over de afschaffing van het kultuurstelsel in Indonesië zou
pas heviger worden in de jaren tussen 1850 en 1860, toen de baten uit
het kultuurstelsel verkregen, er mede toe hadden geleid, dat in Nederland de voorwaarden waren gekreëerd, die een industriële ontwikkeling
mogelijk maakte: de industriële revolutie.
De grondwetsherziening in Nederland van 1848 gaf aan de Nederlandse bourgeoisie de politieke macht. Roland Holst merkte op: "Zij begon haar loopbaan als heerschende klasse, zij kreeg ruim baan voor haar ontwikkeling
en ruimde gaandeweg alle beperkingen en privilegiën op, die haar in den
weg stonden. Maar zij kon niet, zoals bv. de engelsche bourgeoisie door
de afschaffing der graanrechten had gedaan, door het instrument der politieke macht met één slag een groóte verandering tot stand brengen, zooal s men een zware last optilt met een hefboom. De hefboom bezat de bourgeoisie, maar er was nog niet veel te tillen. Met andere woorden, de
voorwaarden tot groot-kapitalistisch bedrijf in handel en industrie
moesten in '48 in Nederland nog worden geschapen" (2).
Dat zou in de tweede helft van de negentiende eeuw gaan gebeuren.

1. Vlekke, p. 336.
2. Roland Holst (I), p. 105.
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HOOFDSTUK IV. NEDERLANDSE INVLOED OVERZEE 1850 - 1914

De ligging van Nederland op een knooppunt in West-Europa, dat tegen
het einde van de negentiende eeuw een groot aandeel kreeg in de wereldproduktie, de snelle ontwikkeling van Duitsland tot de belangrijkste
Industriemacht van het Europese vasteland en de geweldige uitbreiding
van het goederen- en personenvervoer tussen Europa en Amerika en tussen
Nederland en zijn koloniën, al deze faktoren bevorderden in Nederland
de snelle ontwikkeling van het handelskapital isme in de laatste helft
van de negentiende eeuw.
Door de uitbreiding van de plantages in de koloniën werd Nederland voor
de verschillende koloniale Produkten, zoals thee, kina, tabak, een markt
van betekenis. De transitohandel kwam weer tot grote bloei. Henriette
Roland Holst zegt het als volgt: "Nederland, dat in lang vervlogen tijd
het monopolie van den tusschenhandel had bezeten, dat zijn dikbuikige
schepen had uitgezonden om graan en hout, wijn en olie, traan en teer
te halen uit verre landen en te brengen tot de konsumenten, Nederland
werd opnieuw door de ekonomische ontwikkeling aangewezen tot die tusschenrol, echter niet als vrachtvaarder, maar als expediteur" (1).
Nederland werd een doorvaart voor de West-Europese en trans-atlanti sehe
goederenhandel, Nederlandse havensteden werden stations van overlading
en langs de rivieren en kanalen in Nederland werd een groot deel van de
industrie- en landbouwprodukten van Europa en Amerika verhandeld. Roland
Holst stelt: "Het handels-kapitalisme trad in de personen zijner dragers,
de reeders, groothandelaars, kargadoors, expediteurs, makelaars, enz. in
Nederland als heerschende klasse, als liberale bourgeoisie par excellence
op" (2).
In het midden van de negentiende eeuw, was het handelskapitaal in Nederland de voortstuwende kracht van de bourgeoisie. Het verouderde protektionisme werd vervangen door vrijhandel (3) en er werden in snel tempo

1. Roland Holst I, p. 189.
2. Ibid., p. 191/2.
3. De tariefwet van 1863 betekende een volledige overwinning van vrijhandel op het protektionisme.
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middelen van vervoer en verkeer, spoor- en waterwegen aangelegd. De handel kreeg vrijheid van beweging, Roland Holst merkt op: "... de slagbomen
der differentieel e en doorvoerrechten vielen; het tonnengeld werd afgeschaft"(l). Het jaar 1848 had voor Nederland meer gebracht dan een hervorming van de staatsinstellingen. Brugmans zegt het aldus: "De orgeltoon in het economisch leven wordt anders; in plaats van mismoedige
berusting komt opgewekte toekomstverwachting. Het liberalisme is trouwens
met zijn vertrouwen in het individu, in wezen optimistisch" (2). De troonredes.welke in die jaren werden gehouden, getuigden van een zelfbewuste
kracht, in 1853 sprak deze van een "bloeiende toestand des lands". De
Nieuwe Rotterdamsche Courant schreef in haar jaaroverzicht in 1851: "Nog
steeds breidt de ondernemingsgeest zich uit en neemt de welvaart toe".
De konklusie van Brugmans: "Analyseert men de gegevens van de handelsstatistiek, dan blijkt, dat de toeneming vooral te danken was aan toenemende
aanvoer van Produkten uit Oost-Indië en aan toenemende doorvoer" (3).
De verlaging van het tarief voor de grondstoffen voor de scheepsbouw leidde
ertoe, dat er in snel tempo nieuwe scheepswerven en rederijen werden opgericht, wat leidde tot een overproduktie in die sektor, en een daling van
de vrachtprijzen. Roland Holst merkt op: "... de werven gingen teniet en
de reeders over den kop: de bourgeoisie leerde, dat ook onder het stelsel
van vrijhandel en niet-reglementatie, niet alles boter was tot den bOÔm"
(4).
Volgens Roland Holst handelde de bourgeoisie in die jaren praktisch en
het was een gezonde uiting van haar klassebewustzijn, dat zij het kultuurstelsel niet in de hoek wierp voordat zij eruitgehaald had wat mogelijk
was: "Van sentimentaliteit heeft de bourgeoisie nooit last gehad, behalve
in woorden, en het ware dwaasheid geweest van haar te verwachten, dat zij
aan de, in het kultuurstelsel belichaamde geniale wijze, om de koloniale
Produkten zoo goed als om niet in handen te krijgen en ze tegen hoogen
prijs te verkoopen, een eind zou maken, alleen om de voddige omstandig-

1.
2.
3.
4.

Roland Holst I, p. 105.
Brugmans, 1976, p. 240/1.
Ibid., p. 241.
Roland Holst I, p. 106.
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heden dat het den Javaan een derde tot de helft zijner rijstgronden,
tweehonderd en veertig dagen arbeid in het jaar en somtijds het leven
kostte. Hij kon blij zijn, de sloeber, dat hij grond, arbeid en leven
geven mocht" (1). Als klasse had de Nederlandse bourgeoisie in de eerste plaats belang bij de verhoging van het krediet door de kwijtschelding van leningen bij de Staat, in de tweede plaats bij de tegemoetkoming van de handel en het bedrijf door een vermindering van verschillende rechten en belastingen, en ten derde had zij belang bij de bouw
van spoor- en waterwegen. Dit alles was nodig voordat de grootscheepse
partikuliere exploitatie van Indonesië kon beginnen. Nationaal krediet,
spoorwegen en havens in Nederland moesten voor die exploitatie de steunpunten zijn. Roland Holst merkt op: "Al die goede dingen leverden de
indische baten, dus de indische baten moesten voorloopig, behouden blijven. 'Geen batig slot, geen spoorwegen': dat was het tooverwoord waarmee
de voorstanders van het kultuurstelsel alle liberale ideologieën op de
vlucht joegen" (2).
De Nederlandse Handelmaatschappij mocht als voorloper van het partikulier grootbedrijf, zaken doen voor eigen rekening, maar aan het kultuurstelsel werd vooralsnog niet getornd. Roland Holst zegt het aldus:
"... en toen eindelijk het kluwen werd afgewikkeld, gaf de regeering wel
éên voor één voorzichtig de Produkten vrij, die zoo als thee, indigo,
peper, kaneel, cochenille, de meer verfijnde exploitatie-methoden der
tegen elkaar konkurreerende kapitalen vereischten on winst te geven, naar
de koffieboon, in zijn onaanzienlijke gestalte de drager van viervijfde
der indische baten, liet zij niet los eer door de konkurrentie van het
braziliaanse produkt in dit opzicht het vet van den indischen ketel was"
(3).
Tussen 1848 en 1870 werd het handelskapitaal in Nederland sterk en ontstond en groeide het industriële kapitaal en kwamen de materiële voorwaarden voor groothandel en groot-industrie tot stand. In Indonesië
trok het staatsmonopolie zich langzaam terug, dat veertig jaar lang het
partikulier bedrijf en de vrije arbeid had weten tegen te houden. Roland
Holst stelt
: "Na een twintigjarig verblijf in den voorhal van

1. Roland Holst I, p. 107.
2. Ibid., p. 108.
3. Ibid.
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het карт tal isme, waren de tijden vervuld en Nederland trad binnen in de
gewesten, die voor de eenen den hemel beduiden, voor de anderen de hel"
(1)·
De afschaffing van het kultuurstelsel
De hongersnood in 1849-1850 in Midden Java had de ogen van het Neder
landse publiek geopend voor de toestanden in Indonesië. Dit betekende
tevens een keerpunt in de Nederlandse politiek. Tussen 1850 en I860 werd
de druk van de verplichte kultures verlicht en er werd een felle strijd
over het stelsel gevoerd (2). De partikuliere ondernemers in Nederland
gaan zich tegen het kultuurstelsel verzetten. Omstreeks 1830 kon nog niet
worden vertrouwd op een voldoende bereidwilligheid tot de uitvoer van Nederlands kapitaal naar Indonesië, maar in de periode na I860 ging de Nederlandse ondernemersgeest zich op de kultures in Indonesië richten; men
eiste vrijheid voor partikuliere ondernemers tot het drijven van landbouw
voor de export en daartoe afbraak van het kultuurstelsel. Burger stelt het
aldus: "Het gouvernement, dat met het cultuurstelsel diep in de organisatie van de productie had ingegrepen, trekt zich daar nu weer uit terug"
(3).
In "de jaren tussen 1860 en 1870 werd gezocht naar een goede grondslag voor
de partikuliere ondernemingen in de landbouw en werden enkele kultures opgeheven: de peperkultuur in 1862 en de indiao-, thee-, kaneel- en cochenillekultures 1n 1865. welke laatste opheffing,
evenals die van de tabakskultures in 1866, het werk was van Fransen van de Putte, volgens Gonggrijp de grootste onder de liberale ministers van koloniën (4).
De Staat had in Indonesië de voorwaarden geschapen, waaronder het partikuliere kapitaal zich in de volgende periode zou kunnen ontwikkelen. Al
in 1846 was een begin gemaakt met de overdracht van land, waarop de gouvernementskultures zich bevonden, aan partikulieren. Reinsma merkt het
volgende op: "Het staat vast, dat een groot gedeelte van deze grond aan
particulieren is overgedragen, die daardoor in de gelegenheid werden gesteld een cultuuronderneming te beginnen op gronden, waarvan de ontgin1.
2.
3.
4.

Roland Holst I, p. 111.
Reinsma, p. 7 e.V., Burger, Deel IV.
Burger, p. 162.
Gonggrijp, p. 104.
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ningskosten in belangrijke mate door het gouvernement gedragen waren,
zodat ook op dit gebied, als op zo menig ander, het cultuurstelsel de
weg heeft gebaand voor de particuliere exploitatie" (1).
Pierson onderscheidt een vijftal hervormingen van het kultuurstelsel
in de tweede helft van de negentiende eeuw (2):
1. de afschaffing van de gedwongen arbeid op de kultures;
2. de afschaffing van het Preangerstelsel ;
3. verbeteringen bij de gouvernementskoffiekultuur;
4. de afschaffing van de bladongdiensten;
5. verandering van het landrentesysteem.
Ad l. Een belangrijk jaar in de geschiedenis van Indonesië is 1863, toen
Fransen van de Putte voor de eerste maal minister werd in het tweede kabinet Thorbecke en hij een begin maakte met de afschaffing van de verplichte levering van kruidnagel en muskaatnoot. Ook schafte hij de verplichte diensten in de gouvernementsbossen op Java af, verbood het kontrakteren door de dessahoofden, schafte de rotanslagen af en maakte een
ontwerp kultuurwet. Colenbrander vindt de naam Kultuurwet oneigenlijk,
hij spreekt liever van het 'Wetsontwerp op de verschaffing van gronden
en arbeidskrachten aan de partikuliere industrie' (3).
Volgens het ontwerp kon de domeingrond in Indonesië in erfpacht worden
gegeven voor 99 jaar en was verhuur van grond van inlanders aan nietinlanders toegestaan.
Toen het ontwerp in mei 1866 in behandeling kwam.bij de Tweede Kamer,
was Thorbecke afgetreden en lid van de Tweede Kamer geworden. Hij was
fel tegen het wetsontwerp. Hij stelde: "Is, om het doel dat men zich bij
dit gedeelte van het ontwerp voorstelt en dat ik wil helpen bereiken,
toekenning van westersch privaateigendom noodig? Tot dusver kan ik dat
niet inzien. Maak het regt van den Javaan op zijn grond tegenover het
gouvernement, gelijk westersch eigendom, onaantastbaar, dan zult gij hem
de zekerheid geven die hij behoeft, en al hetgeen gij hem zonder verwarring van het oogenblik geven kunt" (4).

1.
2.
3.
4.

Reinsma, p. 130.
Pierson 1877, p. 160 e.V.
Colenbrander III, p. 50.
Geciteerd in Colenbrander III, p. 51.
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Een amendement in de Tweede Kamer, dat voor de Indonesiër het recht op het
gebruik van de grond, de godsdienstige wetten, instellingen en gebruiken,
het adatrecht, wilde waarborgen en dus in feite inging tegen het voorstel
van Van der Putte, werd aangenomen met steun van de Conservatieven, Thorbecke en zeven andere liberalen en enige katholieken, waarop Van der Putte aftrad.
De bedoeling van de kultuurwet van Van der Putte was het regelen van een
manier om de partikuliere industrie aan de nodige grond te laten komen,
met andere woorden, de grondslagen te leggen van de vrije landbouwnijverheid, die het kultuurstelsel moest opvolgen.
Was het in 1866 nog mogelijk om zo'η voorstel te verwerpen, in de daarop
volgende jaren was het onderwerp over het grondbezit in Indonesië vaak
onderwerp van lange diskussies (1), die zouden uitlopen op het onvermijdelijke: de agrarische wetten van 1870. Het ontwerp van deze wetten was
ingediend door Minister De Waal.
De agrarische wet erkende het speciale karakter van de Indonesische rechten op de grond en de verschillen in de betreffende rechtsgebruiken in de
afzonderlijke gebieden van de archipel. Vlekke merkt op: "Eigendomsrecht
op den grond zou alleen verkregen worden volgens inheemsch recht, dat in
principe niet kon gelden voor anderen dan Indonesiërs ... Juridisch ontstond zoo een vrij gecompliceerde toestand inzake de grondrechten en veel
moest onduidelijk blijven, daar immers de inheemsche rechtsbegrippen op
dit speciale punt, zoomin als op andere, niet goed bekend waren" (2).
Volgens Vlekke was de wet een voorbereiding voor het toelaten van partikuliere ondernemingen in de Indonesische landbouw (3).
In 1870 werd ook de zogenaamde suikerwet aangenomen, die de geleidelijke vervanging op de gouvernements-suikerkultuur, van 'onvrije' naar 'vrije' arbeid regelde, wat echter pas in 1891 een feit zou zijn. Daarna was de
koffiekultuur de enige gouvernements-kultuur, die nog in stand werd gehouden. Een motie in de Tweede Kamer van 1892 bewerkte ook hier de geleidelijke afschaffing, terwijl men door het bijslagstelsel van 1893 probeerde te bereiken, dat de gedwongen koffiekultuur de bevolking een gelijk
voordeel gaf als de teelt van eigen gewassen. Pas in 1920 behoorde de
laatste rest van het kultuurstelsel tot het verleden.

1. Zie: Colenbrander III, p. 51 e.v.
2. Vlekke, p. 352.
3. Ibid.
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Ad 2. Het Preangerstelsel was een erfenis uit de VOC-tijd en kwam hierop
neer, dat de Hoofden niet door het Gouvernement bezoldigd werden, maar
dat zij de bevoegdheid hadden om zelf belastingen te heffen van hun onderdanen in de vorm van produkt, arbeid en geld. Het Nederlandse gouvernement hief financiële belastingen in de Preanger en de hoofden betaalden in Produkten (koffie). Volgens Pierson werd de bevolking van Preanger
zodoende op meer dan een wijze misdeeld, omdat ze meer dan op andere
plaatsen was overgeleverd aan de willekeur van de hoofden. In 1871 werden
de landrente en andere op Java geheven belastingen ook van toepassing verklaard op de regentschappen van de Preanger en werd de hoofden de bevoegdheid tot het innen van belastingen ontnomen (1).
Ad 3. In 1872 werden verbeteringen ingevoerd in de Gouvernements-koffiekultuur.
Ad 4. Het aanplanten en het kappen van hout in de bosdistrikten was van
oudsher een aktiviteit, die met gedwongen arbeid gebeurde. Bepaalde dessa's werden daarvoor aangewezen en de verdere regeling van de verplichte
diensten werd in de VOC-tijd geheel overgelaten aan de Javaanse hoofden,
die jaarlijks een zekere hoeveelheid hout aan het gouvernement moesten
leveren. Dit gaf aanleiding tot grote misbruiken, de bevolking leed zwaar
onder de verplichte arbeid en de bossen werden sterk verwaarloosd. Daendels had al geprobeerd hierin verandering te brengen door de houtleveranties van de hoofden af te schaffen en de dessa's, die met de houtkultuur
waren belast, te plaatsen onder toezicht van een kollege van administrateurs en een Inspekteur-Generaal. Ook had hij regels met betrekking tot
het houtkappen opgesteld en de jaarlijkse aanplant van Djatibomen op
100.000 stuks bepaald. Raffles wijzigde de regeling, maar ging toch voort
op de weg van de tiervorming, die Daendels reeds was ingeslagen. De grondslag van het systeem bleef echter ongewijzigd: de boskultuur bleef voor
een belangrijk deel gedwongen arbeid.
Pas in 1865 verdwenen de boskultuurdiensten en werden de bossen onder
zekere voorwaarden overgegeven aan de parti kul i ere industrie. Pierson
merkt dan op: "Op deze wijze zou langzamerhand aan het oude stelsel vanzelf een einde komen en de gedwongen boschkultuur zich in vrijen arbeid
oplossen" (2).

1. Pierson 1877, p. 174 e.V. Zie ook: Burger, p. 159.
2. Pierson 1877, p. 196.
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Ad 5. In 1872 kwam een nieuwe regeling van de 1 andrente tot stand. Pierson
noemt de geschiedenis van de landrente op Java een ware Spieghel Historiael
van de Nederlandse koloniale politiek (1).
Reinsma schrijft in zijn proefschrift, dat de feiten over het kultuurstelsel geenszins duidelijk en onbetwistbaar zijn. De gegevens omtrent de produktie van de op hoog gezag ingevoerde kultures, omtrent het er bij betrok
ken kapitaal en de eraan verbonden arbeidsorganisatie kunnen reden geven
tot twijfel, er is "... nog steeds geen eenstemmigheid omtrent het doel, de
werking en de gevolgen van het stelsel" (2).
Gonggrijp merkt op dat het stelsel aan zijn doel heeft beantwoord en de Ne
derlandse schatkist heeft gevuld. Echter niet alleen uit moreel oogpunt is
het stelsel een sombere en pijnlijke bladzijde uit de Indonesische geschie
denis, ook uit ekonomisch oogpunt is het verre van bewonderenswaard. Gong
grijp stelt: "Een exploitatiestelsel, waarbij slechts twee van de acht of
negen cultures behoorlijk winst hebben opgeleverd, valt niet te bewonde
ren. Hoe slecht het werkte in vergelijking met andere en natuurlijker stel
sels, leert de gedwongen theekultuur. Deze had (...) van 1839 tot 1861
ƒ 6,7 miljoen verlies opgeleverd" (3).
Stokvis merkt op: "Het aandrijven van hoogerhand naar steeds meer product
bracht Europeesche en inheemsche ambtenaren tot de wreedste straffen. Grij
ze desahoofden werden met de duimen aan een boom gebonden, ζδδ dat de teenen nog net de grond raakten. Zij zouden niet genoeg werkvolk hebben gele
verd - hetgeen bovendien na onderzoek onwaar bleek. Het kwam voor dat
dorpshoofden geheel naakt met de armen kruiselings op den grond werden ge
legd in volle zonnehitte. In weer een ander geval werd een desahoofd twee
maanden lang geboeid in hechtenis gesteld en met verbanning bedreigd, omdat
hij niet genoeg menschen leverde. Hij bleef weigeren, omdat de menschen
niet wilden. Zijn dorp werd toen eenvoudig opgeheven, de velden bij andere
dorpen ingedeeld. De betrokken resident kreeg zelfs geen berisping. Stok
slagen en geselingen waren aan de orde van den dag en op vele indigovelden
was de geselpaal een gewoon verschijnsel. Die stokslagen werden met zwie
pende rotans in het openbaar toegedient op het ontblote zitvlak, en dan bij
tientallen tegelijk. In 1865 schafte Fransen van de Putte dien gruwel af,
1. Pierson 1877, p. 198.
2. Reinsma, p. 8.
3. Gonggrijp, p. 106.
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maar nog in 1864 werden er een half millioen toegediend" (1).
Volgens Gonggrijp was het kultuurstelsel onvermijdelijk gezien de nood van
de Nederlandse schatkist en de wens om deze in korte tijd aan grote inkomsten te helpen: "Wat betreurd moet worden is, dat zijn schepper niet meer
zelfbeheersing getoond heeft bij de doorvoering" (2).
Brugmans houdt er een andere mening op na, waar hij stelt: "Het in 1830
op Java ingevoerde kultuurstelsel is (...) niet in de eerste plaats bedoeld
geweest als een middel om de Nederlandse schatkist te stijven, gelijk dikwijls wel wordt gemeend, maar als een methode om Indie in staat te stellen,
zijn importen en interest op zijn leningen te betalen met uitvoeren. In wezen is het kultuurstelsel een belasting in arbeid geweest, gelegd op een
bevolking die niet in de mogelijkheid verkeerde tot geldprestaties en evenmin zonder dwang in staat scheen tot het leveren van handelsgewassen" (3).
Het kultuurstelsel heeft Indonesië's importoverschot in een exportoverschot
doen keren en daarmee heeft het een proces verhaast, dat volgens Brugmans
onvermijdelijk moest komen: "... ieder onderontwikkeld land, dat buitenlandse kapitaalinvesteringen ontvangt, begint met een invoersurplus, hetwelk plaatsmaakt voor een uitvoersurplus zodra de geïnvesteerde kapitalen
rendement gaan afwerpen" (4).
Burger konstateert, dat het kultuurstelsel logisch aansloot bij de voorgaande periode. Hij merkt op: "Het cultuurstelsel was dus m.i. een noodwendig stadium in het proces, waarbij het binnenland van Java werd ontsloten
voor het wereldverkeer" (5).
Volgens Brugmans huldigde men in de negentiende eeuw algemeen de opvatting,
dat koloniaal bezit baten voor het moederland behoorde op te leveren (6).
De winsten verkregen door het kultuurstelsel werden als even terecht gezien,
als die in daarvoorgaande eeuwen door de VOC waren gerealiseerd.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stokvis, p. 88.
Gonggrijp, p. 108.
Brugmans 1976, p. 111.
Ibid., p. 112.
Burger, p. 160.
Brugmans 1976, p. 271.
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De Nederlandse Industriële Revolutie en Indonesië
Tussen 1850 en 1870 maakte Nederland de overgang van het vroegkapital isme
naar het moderne kapitalisme, wat zich vooral openbaarde in het ontstaan
van grote industriële bedrijven,
automatisering en massaproduktie.
Reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw waren er in Nederland fabrieken, echter pas na 1850 krijgt het fabriekswezen de overhand op oudere
vormen van industriële produktie als het handwerk, de manufaktuur en de
huisindustrie.
Ook in de zeevaart is de periode van 1850 tot 1870 een overgangsperiode
geweest. Het zeilschip moest zijn overheersende positie afstaan aan het
stoomschip. Nederland probeerde uit alle macht het zeilschip te handhaven,
maar dat zou niet lukken. Als zeevarende mogendheid zakte Nederland naar
een vierde plaats achter Engeland, de V.S. en Frankrijk. De Nederlandse
zeil vaart kreeg een klap van de afschaffing van de gedwongen suikerkultuur
(1870) en de afschaffing van de differentiële rechten in Indonesië (1874).
De meeste suikerladingen werden voortaan rechtstreeks naar het land van bestemming verscheept en behoefden niet meer eerst met Nederlandse schepen
naar Nederland te worden vervoerd. Vele zeilrederijen hielden op te bestaan.
De periode tussen 1850 en 1870 laat voor Europa een toenemende handelsbloei
zien, die ook voor Nederland, als handelsland bij uitstek, van grote betekenis is geweest. Brugmans merkt op: "De tijdgenoot was geneigd, dit toe
te schrijven aan de liberale handelspolitiek, die werd ingeluid. Ongetwijfeld heeft deze tot den bloei bijgedragen; maar het is duidelijk, dat wegneming van belemmeringen op zichzelf ten hoogste voorwaarden tot welvaart
kunnen scheppen doch geen welvaart kan te weeg brengen" (1).
De industriële revolutie is in Nederland later gekomen dan in Engeland en
België. Dit komt volgens Brugmans door een kombinatie van ekonomische en
psychische faktoren. Nederland bezat geen ertsen en bijna geen steenkolen
(2), wat tot gevolg had dat de invoering van stoommachines hier relatief laat
olaatsvond. De stoomtoestellen voor de moderne nijverheid moesten uit Engeland worden ingevoerd. De aanwezigheid van vele natuurlijke waterwegen had
tot gevolg, dat de aanleg van wegen over land verwaarloosd werd en dat de aanleg
van kanalen, die voor de industrie geschikte gebieden als Twente en Noord1. Brugmans 1976, p. 239.
2. Er was wel enige steenkool in Zuid-Limburg, maar de hoeveelheid was niet
voldoende om een flinke stoot te geven in de ekonomische ontwikkeling.
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Brabant nodig waren, lange tijd werd verzuimd (1). De relatief late aanleg
van de spoorwegen in Nederland was voor een niet onbelangrijk deel te wijten aan de hoge konstruktiekosten veroorzaakt door een slappe ondergrond
en vele bruggen en de konkurrentie van het vervoer over water. Wat de psychische faktoren betreft noemt Brugmans dat: "... de geest van oom Stastok,
die een 'onverzettelijken afkeer van stoommachines' bleef koesteren, lang
op de Nederlandse ondernemers vat gehad heeft" (2).
De gunstige toestand, waarin het bedrijfsleven omstreeks 1850 verkeerde,
bevorderde in Europa de afschaffing van het protektionisme. In Nederland
gebeurde dat in 1862 (3).
Naast de handel op Indonesië werd ook die op Japan vrijgemaakt, hoewel in
Decima het stelsel van Staatshandel smonopoli e werd gehandhaafd. Het systeem
van partikuliere handel door Nederlandse ambtenaren, de Kampanghandel, was
al in 1852 afgeschaft. Brugmans merkt op: "Japan lag dus open; maar de Nederlanders hebben er weinig gebruik van gemaakt, ondanks hun gunstige positie, die zelfs de Nederlandse taal aldaar de meest bekende Europese taal
deed zijn (...) nadat in de jaren zestig het cultuurstelsel was gelikwideerd richtte de Nederlandse ondernemersaktiviteit zich zozeer op de Indonesische Archipel, dat Japan verwaarloosd bleef. Aan de ontsluiting en modernisering van Japan heeft Nederland geen deel gehad" (4).
De afzet van katoenen goederen ging in het middel van de negentiende eeuw
een grotere spreiding vertonen en wel in die zin, dat de betekenis van Indonesië relatief daalde en Japan, China, Singapore, Brits-Indië en ook wel
de Levant en Zuid-Amerika uitgroeiden tot markten, waar Twente de konkurrentie met Engeland aankon. In 1857 ging van de Nederlandse uitvoer van katoenen goederen 97% naar Indonesië en in 1873 was dat percentage gedaald
tot 74% (5).

1. Hier zien we weer een voorbeeld van Romein's these van de remmende voorsprong. Wat eerst een voordeel voor Nederland was, de natuurlijke waterwegen, zou later omslaan in een nadeel; men verzuimde lange tijd kanalen
aan te leggen.
2. Brugmans 1976, p. 213.
3. Enkele restanten van die protektie bleven nog bestaan, zoals het lage invoerrecht op granen en het uitvoerrecht op lompen. Deze laatste werden in
1877 afgeschaft.
4. Brugmans 1976, p. 219/20.
5. De binnenlandse markt in Nederland werd in toenemende mate van belang voor
de afzet van katoenen goederen uit Twente.
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De Twentse katoenindustrie was voornamelijk ontstaan dankzij het kultuurstelsel. Roland Holst merkt erover op: "De katoenkrisis van , 62- , 64 J een
gevolg van den Amerikaanschen burgeroorlog, revolutioneerde dit bedrijf.
De indische markt leed honger naar katoentjes, de prijzen vlogen naar de
hoogte, de fabrikanten verdienden schatten. De handwevers - halve boeren
nog - en door de achterlijkheid van 't bedrijf, in tegenstelling met de
Engelse fabrieksarbeiders, in staat tot zwaren handarbeid, bleken geschikte werkkrachten bij den bouw van den spoorweg, die Twente met 't oosten
en westen verbinden ging. In '61 had Twente 10 spinnerijen met 41.000 spindels; in '68 18 met 168.000. In '61 13 stoomweverijen met 2286 getouwen,
in '66 37 met 8632" (1).
De voornaamste verandering in deze periode in Indonesië betrof de geleidelijke afschaffing van het kultuurstelsel. Volgens Brugmans onderging de
gehele maatschappij in Indonesië een moderniseringsproces, dat op het Nederlandse geleek. Er kwamen voor het eerst grote parti kul i ere banken, de
Nederlands Indische Escompte Maatschappij in 1857, de Nederlandsch Indische
Handelsbank en de Chartered Bank in 1863. In 1857 werden de posterijen gemoderniseerd en in 1862 werd de telegrafie voor het publiek opengesteld. De
aanleg van spoorlijnen op Java werd in 1867 begonnen met de opening van de
spoorweg Semarang-Vorstenlanden en in 1854 werd het muntwezen geregeld.
Tenslotte noemt Brugmans de openlegging van Deli, die een toename
van de
koloniale export (vooral van tabak) tot gevolg had (2).
Indonesië werd meer en meer '
ingeschakeld in de wereldhandel. Gonggrijp
stelt: "Terwijl ббг 1863 de loop der economische geschiedenis
van Indonesië meer in het bizonder wordt beïnvloed door de economische lot-.
gevallen van Nederland, blijven deze daarna natuurlijk nog wel van het
grootste belang, maar gaat toch meer en meer het welvaartspeil op en neer
met de golfbewegingen der wereldhuishouding" (3).
De snel zei lende clipperschepen waren in gebruik gekomen en nu kon de reis
naar Indonesië in veel kortere tijd afgelegd worden dan in de periode daarvoor. De stoomvaart ontwikkelde zich verder en in 1869 werd het Suezkanaal
geopend, waardoor de afstand Nederland - Indonesië aanzienlijk verkort werd.

1. Roland Holst I, p. 110.
2. Brugmans 1976, p. 242.
3. Gonggrijp, p. 2.
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Na I860 waren de risiko's voor de kapitaal bel eggers om in Indonesië te
investeren, aanzienlijk verminderd nu het kultuurstelsel voor tal van
kul tures de grootste moeilijkheden uit de beginperiode overwonnen had.
In de boezem van het kultuurstelsel had zich een "... starkes privates
Unternehmertum" ontwikkeld (1). Bovendien was tijdens het kultuurstelsel
het verkeerswezen van de grond gekomen. Op grond van de tijdens het kultuurstelsel opgedane ervaringen durfden de ondernemers het nu aan om in
Indonesië te tjaan investeren. Voor de suikerkultuur was de juiste bedrijfsvorm gevonden, de techniek verbeterd en de produktie aanzienlijk verhoogd
en in het binnenland werkte thans een krachtige, Europese bestuursinvloed.
De ondernemers hadden behoefte aan twee zaken, arbeid en grond,
die in de tweede helft van de negentiende eeuw voor hen beschikbaar zouden komen.
Na 1870 was in Nederland de rust, die er voordien heerste, verdwenen. Brugmans spreekt in dit verband van een versnelling in tempo, het tijdens de
industriële revolutie van 1850 tot 1870 in de grond gebrachte zaad groeide
snel op en gaf aan de maatschappij een ander gezicht. Hij merkt op: "Er
was een sterk geloof in de goede resultaten van het vrije spel der economische krachten (...) Er heerste een algemeen optimisme, dat evenals de
achttiendeeeuwse Verlichting een rationalistischen inslag had" (2).
Met betrekking tot Indonesië was reeds in de vijftiger jaren voornamelijk
door liberalen het stelsel van de gouvernementsproduktie ter diskussie gesteld. Hiertegenover was het stelsel van de vrije produktie geplaatst,
waardoor het parti kul i ere bedrijfsleven nog tot veel grotere schatten uit
Indonesië voor het moederland zou kunnen zorgen.
Onder het nieuwe liberale stelsel zou de Indonesiër juridisch vrij zijn,
zijn arbeidskracht en zijn grond al dan niet aan de ondernemers te verhuren,
terwijl hij onder het oude stelsel gedwongen was die twee produktiemiddelen
ter beschikking te stellen van het gouvernement, tegen de prijs die de
overheid daarvoor, eenzijdig, vaststelde. Gonggrijp stelt het als volgt:
"Onder het cultuurstelsel werd de Javaan door economische en vooral ook door
ni et-economische macht (de wil van de overheid) gedwongen te werken op de
plantages en in de koffietuinen, daarná kon hij daartoe alleen door economische macht, d.w.z. zijn eigen begeerte, gedwongen worden (...) zou hij
de arbeid op de ondernemingen alleen aanvaarden, als die hem voordelig leek.
1. Hel fferi cht,
geciteerd in Burger, p. 162.
2. Brugmans 1976, p. 286.
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Beschouwt men de twee stelsels uit het oogpunt van het economisch belang
der inheemse samenleving, dan is het die waarborg, dat de vrije industrie
alleen bestaanbaar was als zij door de inheemsen voordelig werd geacht welke waarborg bij het cultuurstelsel gemist werd" (1).
Vraag is wel wat juridisch vrij is en wat betekent die vrijheid voor de
arme, vele eeuwen onderdrukte Indonesiërs als die worden gekonfronteerd
met het Nederlandse partikuliere bedrijfsleven, dat orde op zaken komt
stellen?
De eerste jaren onder het nieuwe stelsel leken veelbelovend. Tussen 1870
en 1885 verdubbelde de suikerproduktie, vooral omdat de opbrengst per akker
dubbel zo groot was als onder het kultuurstelsel. Vlekke merkt op: "Dit
feit alleen al scheen onweerlegbaar de superioriteit van vrije exploitatie
boven gouvernementscultuur te bewijzen" (2).
In plaats van 152.595 ton suiker in 1870 werd in Java in 1885 380.346 ton
geproduceerd. In vergelijking met de cijfers van de suikerproduktie in de
VOC-tijd, valt op hoe sterk de produktieve kapaciteit van Indonesië in de
negentiende eeuw vooruit is gegaan. In 1637, toen in de buurt van Batavia
de suikerindustrie begon op te komen, bedroeg de gehele produktie 12 ton
en in 1779, toen het maximum van de VOC-tijd werd bereikt, was de gehele
produktie 6.250 ton (3). Naast de suikerproduktie was ook de produktie van
thee en tabak gekomen, twee gewassen, die in de VOC-tijd
niet voorkwamen. In 1890 was de waarde van de tabaksuitvoer gestegen tot 32.300.000
gulden, terwijl dat in 1870 nóg slechts 3.600.000 gulden bedroeg. Ook met
de thee ging het vooruit. Onder het kultuurstelsel had het met de thee nooit
goed willen gaan. Op de partikuliere ondernemingen, grotendeels in de Preanger gelegen, beleefde deze kuituur een grote bloei vooral na de invoering
van de Assam-theeplant.
Indonesië na het Kultuurstelsel en Nederland na de Industriële Revolutie
Door de geleidelijke opheffing van het kultuurstelsel en van de belemmeringen,
die de uitgifte van woeste of aan Indonesiërs toebehorende gronden aan partikulieren in de weg stond, werd Indonesië sinds 1870 meer en meer een wingewest voor de Nederlandse ondernemers, zoals Indonesië dat in de jaren 1830-

1. Gonggrijp, p. 120.
2. Vlekke, p. 354. Zie ook: Burger, hoofdstuk II.
3. Zie over de suikerproduktie in Indonesië: De Jonge, hoofdstuk 4 e.v.
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1870 voor de Nederlandse staat was geweest. Roland Holst merkt op: "Hierdoor werd de verouderde en plomp-toegepaste exploitatie-wijze van het monopolie, door de meer verfijnde methoden der moderne konkurrentie vervangen"
(1).
De vrije openstelling van Indonesië voor het partikuliere kapitaal heeft
een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van het grootbedrijf en
het machinale bedrijf in Nederland. Of zoals Roland Holst over Indonesië
zei
: "Vrije arbeid en vrijheid van partikulier landbezit vulden elkaar aan: de eene maatregel maakte den anderen nodig" (2).
Het kultuurstelsel, in het begin een prikkel tot een grote vooruitgang
van de produktie in Indonesië en als zodanig een vooruitgang, had zich
overleefd, en was een rem geworden voor verdere ontwikkeling. Roland Holst
stelt: "... eerst op den grondslag der vrije konkurrentie kwam zoowel het
streven naar voortdurende vermeerdering van produktie door intensieve kuituur en vollediger gebruik der grondstoffen, als tot verbetering van het
gehalte van het produkt tot volledige ontwikkeling" (3).
Dit gebeurde met behulp van de moderne techniek, de landbouwwetenschap en
de chemie, terwijl daarnaast ook betere arbeidsmethoden en specialisering
van de arbeid een rol speelden.
Vlekke schrijft: "Deze maal was het Nederlandsche volk gereed voor den
nieuwen tijd. De nationale energie scheen weer ontwaakt, na bijna een eeuw
geslapen te hebben" (4).
Op verschillende gebieden zowel wetenschappelijk als ekonomisch, slaagde
Nederland erin de achterstand, die zij bij andere landen had, in te halen.
Vlekke vervolgt: "Mannen uit alle standen begonnen naar Indie te zien zooal s hun voorvaderen naar Amerika gekeken hadden, als naar een land dat een
faire kans bood voor een rijk bestaan aan menschen die gewend waren hard
te werken" (5).
Het Nederlandse kapitaal interesseerde zich steeds meer voor beleggingen
1.
2.
3.
4.
5.

Roland Holst I, p. 181.
Ibid., p. 177.
Ibid., p. 182.
Vlekke, p. 355.
Ibid. Ook hier weer een voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong
van Romein. Nederland had lang een achterstand gehad en zette dat nu om
in een voorsprong.
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in Indonesie. Tussen I860 en 1880 werden er vele handelsmaatschappijen
en banken opgericht om aan de Nederlandse parti kul i ere ondernemer hun
diensten aan te bieden. Naast de drie reeds genoemde banken kwam er de
Handelsvereniging Amsterdam, de Koloniale Bank en de Bank van Dorrepaal
en Co., die haar naam later zou veranderen in de "Vorstenlanden".
De belangrijkste handelsmaatschappij uit Nederland bleef echter nog de
Nederlandse Handelmaatschappij, die haar vroegere bedrijfsgebied, de
verscheping van gouvernementsprodukten en de verkoop daarvan in Europa
had verloren met de ondergang van het kultuurstelsel, waarna ze zich ging
bezighouden met het uitgeven van geld aan parti kul i eren. Omstreeks 1875
had ze al ongeveer 10 miljoen gulden in kultures belegd. Meer en meer werd
de NHM een gewone bank, die haar bijkantoren over heel Zuid- en Oost-Azië
had, van Bombay tot Japan, zodat het er volgens Vlekke op leek dat ze in
zekere zin het handelsrijk van de VOC deed herleven (1).
De achtereenvolgende liberale regeringen in Nederland hadden voortdurend
beweerd, dat het Gouvernement in Batavia in de stijgende welvaart voldoende kompensatie zou vinden om het verlies aan inkomsten uit de gouvernementskultures op te vangen. Die verwachting ging niet zo snel in vervulling.
In 1867 bedroeg het totale inkomen van het Gouvernement in Indonesië
137.500.000 guldens. Omdat de uitgaven in dat jaar tot 96.000.000 gestegen
waren, bleef er een overschot
van bijna 42 miljoen, waarvan ongeveer
15 miljoen werd overgemaakt nàar Nederland. Het hele staatsbestel dreef
toen op de opbrengst van het kultuurstelsel.
Tien jaar later was het beeld totaal veranderd. De gouvernements-suikerkultuur was in likwidatie, maar de koffiekultuur leverde nog elf miljoen
meer op dan in 1867. Het inkomen van de gouvernementsbedrijven bedroeg in
1877 ongeveer 55 miljoen gulden en ook de belastingen waren toegenomen van
25 miljoen naar 35 miljoen. Ondanks deze grotere inkomsten was er dat jaar
een tekort van ruim 4 miljoen gulden, waarvoor de Nederlandse regering verantwoordelijk was. Vlekke merkt op: "... ofschoon hij het tekort zag aankomen, had de Minister van Financiën toch nog kans gezien twee-en-een-half
millioen gulden uit Indie af te tappen voor de schatkist thuis" (2).
Dat was volgens Vlekke dan ook de laatste bijdrage die de Nederlandse staat
uit Indonesië zou ontvangen. Na 1877 zijn geen bijdragen meer overgemaakt
naar de Nederlandse schatkist.

1. Vlekke, p. 356.
2. Ibid., p. 357.

140.

Toen in 1877 het laatste 'batig slot' genoten was, had het moederland,
vanaf de eerste remise van Van den Bosch in 1831, een bedrag van 823 miljoen gulden uit Indonesië gehaald (1).
De afschaffing van het kultuurstelsel en de daarmee gepaard gaande verbreiding van de partikuliere kultures had voor Indonesië tot gevolg, dat
de gebondenheid van dat gebied aan Nederland geleidelijk verminderde in
die zin, dat de koloniale Produkten steeds meer andere markten dan Nederland zochten.'Van de uitvoer van Indonesië ging in 1870 76% naar Nederland
en in 1910 nog slechts 26%.
Ook ging Indonesië zijn importbehoeften in toenemende mate dekken buiten
Nederland. Als leverancier van industriegoederen ging Japan een steeds grotere
rol spelen.
Nederland en de'buitenbezittingen'in Indonesië
Nederland had zich in de negentiende eeuw voornamelijk beziggehouden met
Java en tegenover de'buitenbezittingen',de gebieden buiten Java, een voorzichtige politiek gevoerd. Gouverneur-Generaal Rochussen trad een tijdje
wat krachtiger op in de periode 1845-1851, toen hij de leiding had in Indonesië. In het algemeen hield de regering in Den Haag niet van kostbare
expedities om haar gezag uit te breiden. Na 1870 zou die situatie veranderen, toen alle grote mogendheden een toenemende belangstelling begonnen
te tonen voor een uitbreiding van hun koloniale rijken.
Afrika was al spoedig geheel door Europese mogendheden bezet. De eilanden
van Oceanie werden onder Europees of Amerikaans gezag gebracht. Frankrijk
breidde zijn gebied uit in Indo-China en Japan veroverde Formosa. De Verenigde Staten verdreven de Spanjaarden uit de Phi lippijnen. Nederland zou
na 1870 gaan proberen haar souvereiniteit over de eilanden in Indonesië
uit te breiden.
De Nederlandse souvereiniteit over Indonesië was formeel vastgelegd in de
traktaten, die in vroegere eeuwen tussen Indonesische vorsten en de V0C
gesloten waren. De verdragen van 1814 en 1824 met Engeland hadden de invloedssfeer van Nederland verder bepaald. Een probleem in al die verdragen bleef de slecht geregelde internationale rechtspositie van Atjeh.
Het verdrag tussen Engeland en Nederland (het tweede verdrag van Londen)
had de door Raffles met de Sultan van Atjeh gesloten overeenkomst ongedaan gemaakt en Engeland had beloofd, geen posten in Atjeh's gebied te
zullen vestigen en verder ook geen rechten op dat grondgebied te zullen
1. Dit is de schatting van Mr. C.Th. van Deventer in zijn artikel in De Gids
over ereschuld (1899); Mr. N.P. van den Berg kwam in zijn 'Debet of Credit?'
tot 844 miljoen en Dómela Nieuwenhuis in de Tweede Kamer (1888) tot 850
miljoen. (Alles geciteerd naar Stokvis 1922, p. 96).
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laten gelden (1). Ook Nederland had beloofd om de onafhankelijkheid van
het sultanaat te eerbiedigen. Vlekke merkt op dat de Atjehers zelf begonnen met het uitlokken van internationale incidenten door hun zeeroverij:
Engelse, Nederlandse, Amerikaanse en Italiaanse schepen werden overvallen,
uitgemoord en geplunderd door Atjehers, die opereerden vanuit zeehavens
in Atjeh (2). Batavia, en dus Nederland, was bij het verdrag van 1824
overeengekomen de internationale scheepvaart tegen de Atjehers te beschermen, maar dit zou niet mogen gebeuren door de gehele of gedeeltelijke bezetting van Sumatra. De Atjehers waren op de hoogte van deze internationale komplikaties en boden daarop een bondgenootschap aan aan de Sultan van
Turkije, waarmee men al sinds de zeventiende eeuw kontakten onderhield.
Turkije moest daarvan afzien, omdat het in die periode (1868) zelf te veel
was aangewezen op Engelse en andere westerse steun tegen mogelijke aanvallen vanuit Rusland.
In 1871 sloot Nederland met Engeland het Sumatratraktaat, waarbij Engeland
beloofde op geheel Sumatra aan Nederland de vrije hand te laten in ruil voor
de kleine Nederlandse kolonie aan de goudkust van Afrika. De weg naar de
algehele onderwerping van Sumatra lag nu open. Roland Holst merkt op:
"Geholpen door de (...) politiek van koloniale expansie, kreeg het koloniale kapitalisme, behalve zijn oude uitbuitingsgebied Java, gaandeweg een
deel van Borneo en bijna geheel Celebes, behalve nog Bali en Lombok tot
exploitatiesfeer. Het belangrijkste echter zou de gedeeltelijke onderwerping en openstelling voor het-europeesch kapitalisme van het aan natuurlijke hulpbronnen zoo rijke Sumatra blijken" (3).
De ontwikkelingen rondom Sumatra op het einde van de negentiende eeuw moeten gezien worden in het licht van een stuk geschiedenis, welke nu eerst
besproken zal worden. (4)
Vanaf 1524, het jaar waarin de Sultan van Atjeh na de verdrijving van de
Portugezen uit Pasé de opperheerschappij over land en volk had aanvaard,
breidde Atjeh zich uit ten koste van de omliggende landen. In het begin van
de zeventiende eeuw omvatte het rijk een groot deel van Sumatra en het eiland Nias en ook nog een gedeelte van het schiereiland Malakka. In 1599
verschenen de Nederlanders voor de kust van Atjeh en verdreven daar de
Spanjaarden en de Portugezen. In 1627 werden de Nederlanders door de toenmalige Sultan van Atjeh, Iskandar Moeda, verplicht hun faktorijen weer op

1. Zie: hoofdstuk III, p. 93.
2. Vlekke, p. 364.
3. Roland Holst I, p. 182.
4. Zie ook: Stapel 1930, p. 306 e.v.
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te breken en ook moesten zij de westkust van Sumatra ontruimen. De Spanjaarden en Portugezen hadden de vriendschap met de Atjehse vorst weten te
herstellen. In 1640 werden de vriendschapsbanden met Nederland weer aangehaald. Het is opmerkelijk hoe een Nederlands historicus uit het begin van
de twintigste eeuw tegen het volk van Atjeh aankijkt: "Overigens bleek maar
al te duidelijk, dat de onbetrouwbaarheid van den Atjeher het bewaren van
den vrede uiterst moeilijk maakte. Kleine plagerijen, door het den handel
in de weg leggen van tal van moeilijkheden, bleven ongestraft, doch toen
eindelijk in 1651, onder het bestuur der eerste Soeltane van Atjeh, Safiattadin Sjâh, een moord op de Hollanders werd gepleegd, werd onzerzijds besloten de havenplaatsen van Atjeh te blokkeren en was dus de oorlogstoestand weer ingetreden. Het gevolg was, dat een nieuw verdrag werd gesloten, waarbij bepaald werd dat de helft van de tinopbrengst uit Perak aan
de Oost-Indische Compagnie ten goede zou komen en deze ook het monopolie
van den handel zou krijgen (...) Voortdurend werd het handelsmonopolie verbroken. Telkens weer hadden de Hollanders de gevolgen van de onbetrouwbaarheid van de Atjehers te verdragen en toen eindelijk het begrip 'monopolie'
voor de Atjehers blijkbaar geheel was weggevallen, trad de Oost-Indische
Compagnie weer handelend op. Zij bezette Indrapoera, Padang en Ti koe en
sloot met de Minangkabouwers op de Westkust van Sumatra een verdrag van
alleen-handel, waarvan het gevolg was, dat in 1664 Jacob Cau, in Padang
het hoofddepot voor den Hollandschen handel kon opslaan (...) Ruim anderhalve eeuw lang werd toen Atjeh, evenals vroeger, geteisterd door onderlinge twisten; was het ten prooi aan steeds meer de bevolking uitbuitende
hoofden en vorsten; vierden zeeroof en plundering weer hoogtij (...) In
1831 maakten de zeeschuimers het al te bont. Nadat het vorig jaar een Ameri kaansch handelsschiρ door de Atjehsche kustbevolking was afgeloopen,
verscheen plotseling een Amerikaansch oorlogsschip voor de Koeala Batië,
teneinde den Atjeher duidelijk te maken, hoe in het vervolg zeeroof zou
worden gestraft. Deze tuchtiging werkte aanvankelijk heilzaam" (1).
Hierna merkt Langhout nog op, dat de Atjeher ook niet veel ontzag had voor
de Nederlandse vlag.
Toen Engeland in 1871 Nederland de bevoegdheid had gegeven om in Atjeh orde
op zaken te stellen, wilde de Nederlands-Indische regering het liefst on-

1. Langhout, p. 15.
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middellijk overgaan tot drastisch ingrijpen, maar men moest rekening hou
den met de regering in Den Haag, die stelde dat het Nederlandse volk moei
lijk de noodzaak van een dergelijke kostbare aktie zou kunnen inzien, ook
al nam de zeeroverij in de Straat van Malakka ηοα zo'η grote omvang aan.
Uiteindelijk ging Nederland toch tot ingrijpen over, omdat men bang was,
dat anders een andere mogendheid de orde zou gaan herstellen (1).
Een eerste Nederlandse expedi tiemacht landde in april 1873 en bestormde
enkele Atjehse versterkingen. De macht bestond uit 3.000 soldaten. Een
tweede landing, die ondernomen werd door 7.000 soldaten, vond plaats in
december 1873 en leidde tot de verovering van Kraton na acht weken harde
strijd (2).
Deze twee landingen leidden tot een oorlog, die ruim dertig jaar zou gaan
duren en die bekend staat als de 'pacificatie van Atjeh' en waarvan de to
tale kosten, betaald door Indonesië , nooit bekend zijn gemaakt. Stokvis
schat de kosten op 400 miljoen gulden (3).
Langhout merkt op dat het een van de doelstellingen was bij de Atjeh-oorlog
om het land niet weer te laten vervallen in de 'chaos van weleer' (4). Hij
stelt verder, dat een belangrijke bijdrage tot de pacificatie geleverd is
door het partikuliere initiatief. Zo is de kolenindustrie van groot belang
geweest. De Bataviase
firma De Lange & Co vroeg als een der eersten een
koncessie voor het vestigen van een kolenstation op Sumatra, waarbij ze
werd gesteund door de NHM. De koncessie werd verleend en in 1892 ging de
firma een overeenkomst aan voor de aanleg van steigers en loodsen en voor
de levering van kolen, in de eerste plaats aan de marine, maar later ook
aan het partikuliere bedrijfsleven. Sabang op Sumatra zou uitgroeien tot een
belangrijke haven, waarvan de exploitatie in 1897 in handen kwam van de
'NV Zeehaven en Kolenstation'. De direktie van deze maatschappij werd tot
1901 gevoerd door de NHM, toen de NV werd losgekoppeld van de NHM en Jhr.
G.C. Quarles van Ufford direkteur werd. Langhout merkt over hem op: "...
en die, toen de voortzetting der exploitatie gevaar liep, tengevolge van
den weinigen lust, die de geldschieters betoonden om nog meer kapitaal in

1.
2.
3.
4.

Zie over de internationale verwikkelingen in die tijd: Vlekke, p. 364 e.v.
Zie over de eerste tochten naar Atjeh: Croo, p. 8 e.v.
Stokvis, p. 111.
Langhout, p. 25.
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de nog niet rendeerende haven te steken, door zijn onverzettelijk geloof
in de toekomst van Sabang, de onderneming over het doode punt heeft heengeholpen" (1).
Een bijdrage in de oorlog in Atjeh is geleverd door de Islam-kenner Christiaan Snouck Hurgronje. Deze hoogleraar in het Mohammedaans recht en de
Mohamnedaanse godsdienst uit Leiden had in Mekka in Arabië de Islam bestudeerd en daar kennis gemaakt met bedevaartgangers uit Atjeh.
In 1890 maakte Snouck Hurgronje een reis naar Indonesië om daar op te treden als adviseur van de regering van Indonesië ¡n Islamitische aangelegenheden. Na een kort verblijf op Java vertrok hij naar Atjeh via de Engelse
kolonie in Malakka, om daar in het nog vrije deel van Atjeh onder een aangenomen naam en nationaliteit onder de bevolking te gaan leven. Dat had
hij ook zo gedaan in Arabie. De bevolking van Atjeh stond dat streven niet
toe en dus moest hij zich beperken tot een verblijf binnen de door Nederland bezette gebieden, waar hij zeven maanden verbleef en een rapport samenstelde voor de Nederlandse regering.
Door zijn ervaringen in Arabie en op Sumatra zag hij in, dat de fanatieke
mohammedanen van Atjeh nooit uit vrije wil met de Nederlanders zouden samenwerken, omdat de Islam zo'n samenwerking met 'ongelovigen' verbood.
Zijn konklusie is dat slechts een algemeen krachtig optreden van Nederland
aan het verzet in Atjeh een einde kan maken. Het rapport van Snouck Hurgronje dat later gepubliceerd is onder de titel 'De Atjehers', vond weinig
aanhang bij de Nederlandse autoriteiten in Batavia. De bevelvoerend officier in Atjeh was van mening, dat de oorlog geen 'Heilige oorlog' was, zoals Snouck meende, de oorlog was: "
niets dan de uitspattingen van een
inlandsch gangsterdom (...) Men moest aan die kerels niet teveel aandacht
schenken, anders zouden ze zich belangrijker gaan voelen dan ze waren;
geleidelijk zou de bevolking zich vanzelf tot de Nederlandsche autoriteiten gaan wenden om bescherming tegen de 'boeven'" (2).
Vrijwel gelijktijdig met het rapport van Snouck en met voorkennis van deze
verscheen er in Nederland een brochure van Van Heutsz: 'De onderwerping
van Atjeh', waarvan volgens Du Croo de tendens was, dat "... de Atjeh oorlog knaagt aan ons koloniaal bezit. Hij moet eindigen; laten we eindelijk
1. Vlekke, p. 369.
2. Gecit. in Vlekke, p. 378.
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de beschaafde wereld toonen.dat wij daartoe in staat zijn" (1).
De beide hoofdkonklusies van Snouck en Van Heutsz wa>-en gelijk: "... een
vrijheidslievend, krijgshaftig volk onderwerpt zich niet anders dan gedwongen (...) slechts hij, die toont macht te bezitten om zijn wil te doen
eerbiedigen, zal Atjeh tot onderwerping brengen" (2).
In 1893 werd Van der Wijck tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
benoemd en hij zette onmiddellijk een krachtiger politiek in. Zo riepen
in 1894 de Mohammedaanse bewoners van Lombok de hulp van de regering in
Batavia in tegen de 'opperheren' uit Bali, die hen zwaar onderdrukten.
Een Nederlandse expeditie onderwierp Lombok.
Gouverneur-Generaal Van der Wijck besloot hierna Sumatra aan te pakken.
Op advies van de toenmalige adviseur voor Inlandse en Mohammedaanse zaken,
Snouck Hurgronje, werd Luitenant-Kolonel J. van Heutsz tot opperbevelhebber van het expeditieleger naar Atjeh benoemd. Van Heutsz was al enigszins
bekend met Atjeh. Vlekke merkt op: "Hij (Van Heutsz) had nooit de taal der
Atjehers geleerd, kende weinig van hun zeden en gewoonten, en ook gaf hij,
als officier, bitter weinig om strategische kennis, maar hij was nu eenmaal een geboren vechter" (3).
De onderwerping van de buitengewesten van Indonesië werd door GouverneurGeneraal Van der Wijck (1893-1899) ingezet en door Van Heutsz (1904-1909)
voltooid. De Atjeh-oorlog werd uiteindelijk gewonnen, ook werden de onafhankelijke Gajo- en Alaslanden onderworpen. Verder werden Djambi, Korintji,
Bali, Boni en andere tevoren zelfstandige rijken en rijkjes in de buitengewesten met geweld meer direkt onder het Nederlands bestuur gebracht.
Stokvis merkt over deze politiek op: "De daarbij toegepaste krijgsvoering
was meertijd zoo wreed, de opvorderingen en geldelijke straffen zoo buitensporig, de opgelegde herendiensten zoo zwaar, dat de mannen der Compagnie schenen herboren. De klachten bijzonder over de oorlogsvoering op Atjeh
en in de Gajo- en Alaslanden hielden in het parlement sterk aan en hetgeen
1. Croo, p. 14.
2. Ibid., p. 15. Opmerkelijk is het dat dit soort onderschattingen van de
kracht van bevrijdingsbewegingen de hele twintigste eeuw zal doorwerken
in de benadering vanuit het Westen van dat soort bewegingen. In de Amerikaanse oorlog in Vietnam speelden gelijksoortige argumenten en ook
thans in de strijd in Zuid-Afrika, El Salvador, etc.
3. Vlekke, p. 379.
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er in geschriften over bekend werd, was afschuwelijk" (1).
De nieuw veroverde gebieden werden onmiddellijk door het koloniale kapitaal in bezit genomen en opengesteld voor het partikuliere initiatief uit
Nederland.
Vlekke spreekt over de geestdrift in Nederland over het ten einde lopen
van de oorlogen in Indonesië en hij merkt op dat de Nederlanders zich weinig afvroegen met welke middelen dat resultaat nu in feite bereikt was.
Toen de hardheid waarmee was opgetreden aan het licht kwam, schrok men in
Nederland, het eerst toen gegevens bekend werden over de mars van Kolonel
Van Daalen door de Gajo- en Alaslanden. Vlekke merkt over de kolonel op:
"... hij (...) had voor het volk, zooals voor de inheemschen algemeen, een
diepgewortelde minachting, voortspringend uit het Europeesch meerderheidsbesef" (2).
Terwijl volgens de officiële rapporten de meerderheid van de Indonesische
bevolking zich zonder geweld aan het Nederlandse gezag had
onderworpen,
is bekend, dat bijvoorbeeld in elf dorpen 2922 Indonesiërs, waaronder 1149
vrouwen en kinderen, de dood vonden. Een afgevaardigde in de Tweede Kamer
bracht het als volgt onder woorden: "Alva is berucht in de Nederlandse geschiedenis, omdat hij in drie maanden tijds 1800 menschen ter dood liet
brengen. Welnu, die gruweldaad is daarginds verre overtroffen. In drie
dagen tijd, op 14, 20 en 24 juni 1904 zijn daar meer menschen ter dood gebracht dan geschied is in die bloedige maanden van het Spaansche schrikbewind" (3).
De Nederlandse regering verdedigde zich door op te merken, dat het bloedvergieten onvermijdelijk was geweest en dat de Gajo's zelf schuld waren
aan de dood van hun vrouwen en kinderen, omdat ze zich achter hen hadden
opgesteld en op de Nederlanders schoten. Verder stelde men dat de aktie
op de Gajo-landen het noodzakelijk gevolg was van de voorgenomen onderwerping van Atjeh en het dus behoorde tot de onafwendbare konsekwenties
van de door Snouck voorgestane politiek.
Langhout konstateert, dat als bijdrage van regeringswege aan de 'pacificatie van Atjeh' nog genoemd moet worden de aanleg van de 'Atjehtram', een
lijn van 450 kilometer lang over geheel Sumatra (met nog enkele zijlijnen)

1. Stokvis, p. 111.
2. Vlekke, p. 380.
3. Gecit. in Ibid.
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voor het personen- en goederenvervoer. De gebruikte lokomotieven konden
een snelheid ontwikkelen van 40 km. per uur en een gewicht vervoeren van
100 - 120 ton. Als brandstof diende het Bako-Bako hout, dat volop op Sumatra aanwezig was (1).

De liberale periode en het Nederlandse bedrijfsleven
Dat er in de Indische archipel petroleumbrönnen voorkwamen was al lang
bekend. Ontginning had echter nog niet plaatsgevonden en de eerste poging
daartoe werd ondernomen door Zijlker, een tabaksplanter aan de Oostkust
van Sumatra. De inlandse bevolking kende de petroleum al en gebruikte die
ook. De Sultan van Langkat verleende Zijlker in 1883 een koncessie en
twee jaar later werd in Telaga Said· de eerste petroleum aangeboord.
Zijlker richtte de 'Voorlopige Sumatra Petroleum Maatschappij' op, waarmee
hij een beroep ging doen op de kapitaalmarkt.
In 1890 had de Bataafsche Petroleummaatschappij in het sultanaat Langkat
op Sumatra de haven Pangkalan Brandan gesticht. Een vestiging aan de door
het diepere water veel gunstiger gelegen Aroëbaai was volgens Langhout
uitgesloten, omdat: "De Atjehsche kuststrook (...) in een toestand van vol
slagen anarchie (verkeerde); de onderlinge veten der hoofden hadden in die
jaren het bendewezen bevorderd; herhaaldelijk werd dan ook in die eerste
jaren de jonge vestiging door aanvallen van stropende benden opgeschrikt"
(2).
Enkele jaren later begon de Holland Perlak Maatschappij haar werkzaamheden
op Atjeh, waar al sedert eeuwen een Indonesische markt bestond en waar petroleum uit vier putten gewonnen werd (3).
Samen met Van den Berg, die in 1889 als president van de Javasche Bank was
afgetreden en toen in de direktie van .de Nederlandse Bank was opgenomen,
richtte Zijlker in 1890 de 'Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië' op. Het kapitaal
werd op 1,3 miljoen gulden vastgesteld. Uit deze maatschappij zou later de
Koninklijke Shell ontstaan.
1. Langhout, p. 139.
2. Ibid., p. 160.
3. Uit deze putten kwam ook de olie, die de V0C in de 13e eeuw van de Sultan
betrok en die in Nederland als medicijn verkocht werd.
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Gerretson merkt op: "De opkomst van de Koninklijke is slechts mogelijk geweest ten gevolge van de overwinning, in de koloniale staatkunde, van de
liberale beginselen, volgens welke het belang van het Rijk in Azië het best
gediend wordt door de vrije mededinging van westersch kapitaal en westerschen arbeid bij de ontginning van de natuurlijke rijkdommen dezer tropische
gewesten en inderdaad valt zij juist in het korte tijdperk (...) waarin
(...) het Indisch gouvernement (...) zijn bemoeienis met het economisch leven beperkte tot het scheppen der voorwaarden, rechtszekerheid en bedrijfsveiligheid, waaronder het parti kul i er initiatief zich onbelemmerd kon ontplooien" (1).
De KNMP was in 1894 in heftige konkurrentie
met Amerikaanse en
Engelse petroleummaatschappijen. De maatschappij stond onder leiding van
de Nederlandse handelaar Jean KessTer, die naar Sumatra was gegaan om toezicht te houden op een groepje Amerikaanse hoorders en daar olie vond. Hij
bouwde een verkooporganisatie op met behulp van twee Nederlanders, Hugo
Loudon en Henri Deterding (2).
Het goedkoopste transport van de olie was niet in kisten op schepen, maar
in tankers: het eerste tankschip was al in 1879 op de Kaspische Zee in de
vaart genomen. In Indonesië verscheen de eerste tanker in 1892: een zeetanker van de 'Koninklijke'. In diezelfde tijd werden in de belangrijkste
havens in het Oosten reservoirs aangelegd, waarin de aangevoerde petroleum
kon worden opgeslagen: in Hongkong, Sjanghai, Calcutta, Singapore, Bangkok,
Karachi en in Madras. In al deze plaatsen ging de 'Koninklijke' de konkurrentie aan met de andere oliemaatschappijen. Aanvankelijk droeg men de verkoop van het produkt op aan plaatselijke agenten, later stelde men eigen
verkopers aan. In 1894 werd Kessler als President van de 'Koninklijke' opgevolgd door Hugo Loudon.
De 'Koninklijke' was niet de enige petroleummaatschappij in Indonesië en
ook niet de oudste. Adriaan Stoop, ingenieur bij het Indische grondpeilwezen, had in 1886 een koncessie tot winning van aardolie bij Soerabaja
verkregen, die hij in 1887 inbracht in de 'Dordtsche Maatschappij tot opsporen en exploiteren van petroleumbronnen op Java'. Stoop's onderneming
was gunstiger gesitueerd dan de 'Koninklijke': de konsumenten woonden in

1. Gerretson I, p. 1.
2. Sampson, p. 61 e.v. Henri Deterding was voormalig sub-agent van de
NHM in Penang.

149.

de naaste omgeving van de raffinaderij, die vlakbij Soerabaja werd gevestigd in Wonokromo. Ook toen boringen in Rembang sukses opleverden en aldaar het petroleumcentrum Tjepoe opkwam, had de 'Dordtsche' geen behoefte
om een eigen internationale verkoop- en vervoersorganisatie op te zetten.
Het leek er aanvankelijk op dat de 'Dordtsche' door haar gunstige ligging
een voorsprong op de 'Koninklijke' zou behouden. Dat het anders gelopen
is, was volgens Brugmans het gevolg van het feit, dat de 'Koninklijke':
"... van den aanvang af den blik naar andere landen dan Indie richtte" (1).
De 'Koninklijke' verkocht haar produkten op de markt in het gehele Verre
Oosten, waar ze moest konkurreren met de Amerikaanse 'Standard Oil'. In
1898 raakte haar produktieterrein uitgeput en daalde de beurskoers, waarop de 'Koninklijke' petroleum ging kopen in Rusland. Daartoe richtte zij
samen met enkele Engelse maatschappijen in 1899 de 'Eastern Oil Association'
op, de eerste in de reeks van door de 'Koninklijke' geleide verkooporganisaties.
Omstreeks 1900 deed de door Sir Marcus Samuel geleide 'Shell Transport and
Trading Company' het omgekeerde van wat de 'Koninklijke' deed: oorspronkelijk handelaar in Russische petroleum, wist ze de beschikking te krijgen
over de rijke olievelden in het Sultanaat Koetei in Oost-Borneo. In Balikpapan kwam de raffinaderij. Brugmans merkt op: "Het lag dus voor de hand,
dat 'Koninklijke' en Shell, beiden koper van Russische en producent van
Indische petroleum, beiden ook in bezit van leveringscontracten met Indische winners, tot een samenwerking zouden komen, ten einde sterker te
staan tegenover de Standard Oil" (2).
In 1903 werd de 'Asiatic Petroleum Company' opgericht door de 'Koninklijke'
en 'Shell' en het huis Rothschild, producent van Russische petroleum.
De oprichting van de 'Asiatic Petroleum Company' betekende een belangrijke
ontwikkeling in de geschiedenis van de Nederlandse petroleumindustrie. De
'Koninklijke' en de 'Shell' trokken zich uit de verkoopmaatschappij terug,
de verkoop zou geschieden door de 'Asiatic', waarin de drie oprichtende
maatschappijen ieder één-derde deel van de aandelen hadden. De 'Asiatic'
zou uitsluitend Russische en Indonesische petroleum van de drie deelnemers
verhandelen, terwijl deze op hun beurt geen verkopen zouden doen buiten de
'Asiatic' om. Henri Deterding werd met de dagelijkse leiding van de nieuwe

1. Brugmans 1976, p. 342.
2. Ibid., p. 342.
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kombinatie belast. Omdat Deterding ook voorzitter was van het 'Comité van
Indische producenten', waar alle winners bij aangesloten waren, ook de
'Dordtsche', was hij nu de leider van een machtig internationaal koncern
geworden. Brugmans merkt op: "In de Asiatic beheerste hij den verkoop, in
de 'Koninklijke' de Indische productie" (1).
Lamster konstateert, dat het de 'Koninklijke' in enkele jaren gelukt was
een groot deel van de Indische petroleumindustrie onder haar beheer te
brengen door een politiek te voeren van koncentratie en kombinatie. Dit
was nodig om met een redelijke kans op sukses aan de Amerikaanse konkurrentie het hoofd te kunnen bieden. Hij merkt op; "Tegenover deze vlotte,
doelmatige en krachtige actie van het particulier initiatief, steekt schril
af de bureaucratische sloomheid, waarmede in de eerste jaren van deze eeuw
de officiële instanties ..." (Z).
De samenwerking tussen de 'Koninklijke' en de 'Shell' werd weldra nog intensiever. Marcus Samuel werd daartoe gedwongen, omdat hij op Borneo geen
monopolie meer had sinds de 'Koninklijke' in 1905 op Tarakan zware olie
had aangeboord, die zonder verwerking als stookolie geschikt was. In 190607 kwam de fusie van de 'Koninklijke' en de 'Shell' tot stand in de nieuwe
maatschappij 'Koninklijke Shell'. Sampson merkt op: "Het Engelse publiek
en het grootste deel van de rest van de wereld, behalve Nederland, bleef
de maatschappij als Shell kennen en bleef hem als een Engelse maatschappij
zien" (3).
Alle bezittingen werden ondergebracht in twee nieuwe maatschappijen, waarvan de ene, de 'Bataafsche Petroleum Maatschappij', zich zou belasten met
de winning en de verwerking, en de andere, de 'Anglo-Saxon Petroleum Company'zich op het vervoer en de opslag zou koncentreren. De 'Asiatic' bleef
als verkoopmaatschappij fungeren. Sampson vat de ontwikkelingen als volgt
samen: "Uiteindelijk werd Sir Marcus gedwongen om een algehele fusie met
Deterding aan te gaan, en zulks op vernederende voorwaarden; zelfs geen

1. Brugmans 1976, p. 343. De 'Koninklijke' had intussen kontrole verworven
over de petroleummaatschappij Moeara Enim en verkreeg zelfs in het comité van Indische producenten een beslissende bevoegdheid, na de verwerving in 1906 van de maatschappij 'Moesi II ir' in dezelfde streek (in
Palembang).
2. Lamster, p. 265.
3. Sampson, p. 67.
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vijftig-vijftig, maar zestig-veertig, met Deterding als direkteur" (1).
Inderdaad werd afgesproken, dat van de winst van de nieuwe maatschappij
40% aan de 'Shell' en 60% aan de 'Koninklijke' ten goede zou komen, deze twee houdstermaatschappijen waren ook in die verhouding eigenaar van
de aandelen.
Roland Holst merkt op: "In het wezen en de ontwikkeling van de 'Koninklijke' zijn alle kenmerkende trekken van het imperialistisch monopolie
vereenigd: zelfs de geheimzinnigheid ontbreekt niet, die, haar geschiedenis ten deele omsluierend, de aantrekkingskracht, waarmee zij werkt op
de fantasie der massa's, nog verhoogt" (2).
Een belangrijke Nederlandse onderneming, die dankzij Indonesie' kon uitgroeien is de HVA, de Handelsvereniging 'Amsterdam', een maatschappij,
die volgens Langhout heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van de pacificatie-idee in het gewest Atjeh en onderhorigheden (3). Opgericht op
23 december 1878 op initiatief van een groep kooplieden, begon deze maatschappij op 1 januari 1879 met haar werkzaamheden. De HVA ging profiteren
van de opheffing van het overheidsmonopolie voor de verbouw van handelsgewassen. Oorspronkelijk hield de HVA haar aktiviteiten beperkt tot algemene handelszaken, waaronder het importeren van goederen ten behoeve van
landbouwondernemingen en het financieren en verschepen van produkten van
die ondernemingen. Volgens Brand dwongen de ekonomische depressie in de
tachtiger jaren van de 19e eeuw en protektionistische maatregelen van de
bietsuikerindustrie in Europa de HVA haar oorspronkelijke doelstellingen
te verlaten (4). Lage koffie- en suikerprijzen maakten het sonnige landbouwmaatschappijen onmogelijk de hen verleende kredieten terug te betalen. Dit leidde er toe dat de ondernemingen overgingen in handen van de
kredietgever. Op die wijze kwam de HVA in het bezit van vijf koffieondernemingen en één suikerfabriek in Oost-Java. In 1889 werden de statuten van de Vennootschap aangepast aan de nieuwe aktiviteiten, die nu
hoofdzakelijk waren gericht op de grootschalige landbouw. Woeste gronden

1.
2.
3.
4.

Sampson, p. 66.
Roland Holst II, p. 28.
Langhout, p. 172.
Brand, p. 13. In een gedenkboek uitgegeven door de HVA bij haar 100
jarig bestaan.
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werden ontgonnen en beplant met koffie, suikerriet, cassave en sisal.
Tijdens de rubberhausse in 1909 werden de koffieplantages omgebouwd of
afgestoten. Met de opbrengsten werden in 1916 en 1917 grote koncessies
aan de Oostkust van Sumatra verworven voor rubber-, sisal- en theekultuur. In 1917 heeft deze maatschappij de eerste schreden gezet op het
kultuurterrein van Atjeh, door aan de zuidelijke grens, in de onmiddellijke nabijheid van de Oostkust, een aantal Hektaren woeste grond te
ontginnen voor de rubberaanplant. De onderneming Boeloe Belang Ara werd
noordelijker opgericht, welke onderneming men in de twintiger jaren weer
sloot, hetgeen door Langhout betreurd wordt: "... omdat door dien maatregel een stuk Atjeh, dat binnen afzienbaren tijd een producerend gebied
had kunnen zijn, tot zijn oorspronkelijke staat van chaos en woesternij
zal zijn teruggekeerd. Door de ontginning van Boeloe Belang Ara was dit
gedeelte van Atjeh op weg een welvarend gebied te worden" (1). In 1918
begon de HVA met de aanplant van oliepalmen in Indonesië. Brand: "Het openleggen van de gronden voor nieuwe ondernemingen was veelal pionierswerk,
waarbij grote moeilijkheden moesten worden overwonnen, zoals het geval
was bij de grote Djatiroto suikeronderneming op Oost-Java omstreeks 1910.
Naast de normale werkzaamheden van het openleggen van de gronden moesten
uitgebreide moerassen worden drooggelegd, waarbij malaria gezondheid en
leven van de werkers bedreigde" (2). In 1928 werd 75.000 ton suiker geproduceerd en had de HVA 36 ondernemingen in eigendom, waarvan 21 op
Java en de rest op Sumatra. Tot de 21 ondernemingen op Java behoorden
15 suikerfabrieken, 4 cassave-ondernemingen en twee rubber-ondernemingen,
waarvan er één naast rubber ook koffie produceerde.
Op Sumatra werd op vier ondernemingen thee verbouwd, op vier andere sisal
en abaca-vezel, vier ondernemingen hadden rubberaanplantingen (3) en tot
slot waren er twee beplant met oliepalmen.
Een industrietak, die haar bestaan voor een belangrijk deel aan Indonesië
te danken heeft, is de houtindustrie. Op Simaloer, een groot eiland aan

1. Langhout, p. 173/4.
2. Brand, p. 13.
3. Al in 1876 had Sir Joseph Dalton Hooker, direkteur van de botanische
tuin in Kew in Engeland, een deel van de uit Brazilië afkomstige zaden
afgestaan aan de plantentuin in Buitenzorg. Toen in latere jaren goed
zaad volop te verkrijgen was, werd de rubberkultuur voor Indonesië van
steeds groter belang.
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de Westkust van Sumatra, had zich de NV 'Vereenigde Javasche HouthandelMaatschappijen' gevestigd. Deze onderneming hield zich vooral bezig met
de winning van rassakhout, waar fn Nederland veel vraag naar was (1).
Langhout is positief over de werkzaamheden van het partikuliere initiatief
in de houtsektor op Atjeh: "Bij een steeds uitgebreider toepassing van
het rassakhout voor brugdekken, sluiswerken, scheepskielen, kegelbanen,
enz., voltrekt zich gaandeweg de economisering van een eiland als Simaloer, voorheen een gebied waar de inheemse bewoners als 'ratten' stierven, door het absolute gemis van eiken, voor het leven, de gezondheid en
de ontwikkeling van een land en een volk dwingend noodzakelijken maatregel van hygiëne en volksgezondheid" (2).
In 1849 keerde W.R. baron van Hoëvell in Nederland terug van een verblijf
in Indonesië en wees hij Baron van Tuyll van Serooskerken op de aanwezigheid van tin op het eiland Billiton. Van Tuyll wist voor zijn plan op
Billiton tin te gaan winnen, belangstelling op te wekken bij Prins Hendrik
(3) en hij verkreeg de medewerking van John Loudon. Het scheepvaartbedrijf Hoboken uit Rotterdam verklaarde zich bereid een voorschot te verstrekken van ƒ 500.000, waarvoor Prins Hendrik zich garant stelde. In
1850 vertrokken Van Tuyll, Loudon en de mijningenieur Dekker naar Billiton,
waar ze in mei 1852 rijke tinlagen ontdekten. In 1853 werd er 652
pikol
tinerts gevonden, vijf jaar later 4500 pikol (Δ). In I860 werd de Billiton
maatschappij opgericht, die in "de eerste jaren een moeilijk bestaan leidde.
Pas op het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
zou de produktie winstgevend worden. Rond de eeuwwisseling was het kapi
taal opgelopen tot 54 miljoen gulden (5).
In de scheepvaartsektor van Nederland was tot het midden van de negentiende
eeuw weinig aktiviteit. Het aantal schepen, geschikt voor de vaart op Indo
nesië, was uiterst gering en deze schepen waren alle elders gekocht. De Nederlandse scheepsbouw!ndustrie bestond uit de door Koning Willem I opgezette

1. Rassakhout is een zeer bizondere houtsoort, die in verschillende eigenschappen als hardheid en vastheid het eikenhout nog overtreft.
2. Langhout, p. 171.
3. De broer van de Koning.
4. S0SV, p. 88; 1 pikol = 61,7 kg.
5. Vlekke, p. 361. Zie over tin verder: Beschrijvinghe, p. 115 e.V.
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'Nederlandsche Scheepsredenj' en de 'Nederlandse Scheepsbouw en Scheepvaart', die echter beide omstreeks het midden van de negentiende eeuw
ter ziele zijn gegaan. De Nederlandse vloot van logge, langzaam zeilende
barken en fregatten kon niet wedijveren met de Amerikaanse en Engelse
schoener, de zogenaamde clippers: ranke, snelvarende zeilschepen met
scherpe boegen en ruim laadvermogen, driemast-volschepen: de grootste
zeilschepen, die er ooit waren geweest. In I860 volgt Nederland dit model en wordt de Noach geproduceerd door het bedrijf Fop Smit, een zogenaamde medium clipper.
Uit de 1130 reders, die in de vijftiger jaren bestonden met samen 2000
schepen, traden er drie naar voren, die zouden uitgroeien tot zeer grote:
Hoboken, Willem Ruys en Gideon Boissevain. In 1856 was met steun van Prins
Hendrik de 'Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij' opgericht,
die met sukses geprobeerd heeft om Amsterdam opnieuw te maken tot een grote stapelplaats en overslaghaven, door als beurtschipper op te treden tussen de Oostzee en de Middellandse Zee.
Tot 1869 werden de zeeverbindingen tussen Nederland en Indonesië uitsluitend onderhouden door zeilschepen. Een reeks van omstandigheden had ertoe
bijgedragen, dat de Nederlandse zeevaart bij nieuwe internationale scheepvaartontwikkelingen was achtergebleven. De oudste stoomschepen, zoals die
in Nederland rond 1820 en daarna in de vaart waren gekomen, bleken voor
lange zeereizen ongeschikt, omdat de steenkolen een te groot deel van de
laadruimte innamen. Pas toen omstreeks 1850 een drietal uitvindingen werden toegepast, het ijzeren stoomschip, de scheepsschroef en de compoundmachine (stooimiachine met meer dan een cylinder), werd de stoomvaart op
Indonesië lonend.
De kunstmatige bescherming, die de Nederlandse zeilvaart bleef genieten,
zowel door de bevrachtingspolitiek van de NHM als door de in- en uitvoerpolitiek van de regeringen in Nederland en Indonesië, remde de overgang van
zeilvaart naar stoomvaart. Brugmans merkt op: "De behoudzuchtige mentaliteit, die in het bedrijfsleven nog niet verdwenen was, voedde de opvatting,
dat de stoomvaart nimmer winstgevend zou kunnen zijn" (1).
Twee Amsterdammers, Jan Boissevain en Johan Boelen richtten in 1870 de
stoomvaartmaatschappij 'Nederland' op, die een wekelijkse verbinding moest

1. Brugmans 1976, p. 355.
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gaan onderhouden met Java via het Suezkanaal, met snelvarende clippers.
Het kapitaal werd bijeengebracht met steun van Prins Hendrik .
De maatschappij moest, nu de regeringsladingen in omvang
verminderden door de afschaffing van het kultuurstelsel, partikuliere
ladingen gaan vervoeren. In mei 1871 stoomde het eerste stoomschip van
de Maatschappij 'Nederland' van Nieuwediep naar Java. In 1873 volgde de
oprichting van de Nederlands-Amerikaanse Stoomvaart Maatschappij; in
1875 de Maatschappij Zeeland; in 1883 de West-Indische Maildienst en de
Amsterdam Lloyd (1).
Toen de Nederlanders in de zeventiende eeuw in Indonesië aangekomen waren,
werd het insulaire verkeer in het uitgestrekte eilandenrijk onderhouden
door zeilprauwen, die geleidelijk vervangen werden door zeilschepen en
in het midden van de negentiende eeuw kwamen de stoomschepen. In 1850
had Cores de Vries met medewerking van Ruys en Fop Smit een kommanditaire
vennootschap opgericht tot uitvoering van de paketvaart in Indonesië, die
eens per maand het trajekt Batavia-Soerabaia en eens per twee maanden de
lijn Soerabia-Makassar zou bevaren. In 1890 zou uit deze maatschappij de
'Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij', een nationale maatschappij voor de aanvoer van waren naar en ter doorvoer van waren uit Nederland.
Later kreeg dezedenaam 'Koninklijke Paketvaart Maatschappij' (KPM).
Het ontstaan van een suikermarkt op Java bracht ook de opkomst mee van
grote exporthuizen: Europese, Japanse, Chinese, Armeense en ook wel Indiase. Van deze is Fraser Eaton met haar zusterfirma's de oudste, daterend
van 1827, toen Gillean MacLaine en Edward Watson de firma Gillean MacLaine
& Co. oprichtten. De suikerproduktie van Indonesië was in de negentiende
eeuw flink vooruitgegaan: zij steeg van 6.250 ton in 1830 tot 216.179 ton
in 1880. Het zich terugtrekken van het Gouvernement uit de suikerkultures
en het overlaten van deze aan het partikuliere initiatief heeft ertoe geleid, dat de Java-suikerindustrie zich in de volgende decennia op landbouwkundig, technisch en chemisch gebied een wereldreputatie heeft verworven.
In de eerste drie jaren na 1870 ging nog ongeveer 88% van de suikerproduktie van Indonesië naar Nederland, maar dit percentage werd gaandeweg minder; in 1893 bedroeg het nog slechts 1|%. Engeland was nu de grootste

1. Beschrijvinghe, p. 9 - 39.
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afnemer geworden. Na de opkomst van de beetwortelindustrie in Europa, die
door een premiestelsel kunstmatig werd ondersteund, ging de Engelse markt
voor Indonesië verloren, zodat in 1900 de uitvoeren daarheen nagenoeg geheel waren gestopt. In dat jaar ging 68% naar de VS en de rest naar verschillende markten in Azië. Ook de Amerikaanse markt ging voor Indonesië
verloren, toen na de Spaans-Amerikaanse oorlog de suiker op Cuba tot nieuwe
bloei kwam, en via een voorkeursverdrag aan de VS werd verkocht. Sindsdien
werd de meeste suiker verkocht in Azië (India, China, Japan)en Australië.
In 1825 was het Dr. Von Siebold gelukt uit Decima in Japan kiembaar theezaad naar Indonesië over te brengen dat in de plantentuin van Buitenzorg
werd uitgeplant. Nadat was gebleken, dat de thee in Indonesië ook kon
groeien, begon de regering de aanplant van thee te stimuleren. Grote hoeveelheden zaad werden uit Japan en China ingevoerd en in de omgeving van
Buitenzorg, in Cheribon en Bagalen uitgeplant. Er ontstonden vele Gouvernements-theeondernemingen, die echter met grote moeilijkheden te kampen
hadden en veel verlies opleverden, omdat de produktie gering was en de
kosten hoog, vaak hoger dan de prijzen die konden worden bedongen. In 1841
kostte het produceren van een pond thee i 1,12, terwijl de verkoopprijs
slechts ƒ 1 , - bedroeg. In 1865 gaf het gouvernement zijn bemoeienissen met
de theekultuur op en liet die verder over aan het partikuliere initiatief.
In 1873 werd de Assam-heester uit India in Indonesië ingevoerd, wat de opbrengst aanzienlijk vermeerderde, omdat deze heester veel groter werd dan
de Chinese. Verscheidene Nederlanders, o.a. Holle, Kerkhoven, Van der Huch
en Baud, hebben in Java de partikuliere theeondernemingen gestalte gegeven.
Men vindt de theeplantages op Java hoofdzakelijk in de Preanger. Er bestonden in 1938 329 theeondernemingen, 249 in de Preanger, 37 verspreid over
Java en 43 op Sumatra. In die tijd produceerde Indonesië 9% van de wereldproduktie.
In 1852 zond Prof. De Vriese uit Leiden een plantje van de Quinquina-boom,
die in Latijns-Amerika aan het uitsterven was, naar Java. Een jaar later
gevolgd door zaad uit Peru en nog eens 59 plantjes. Van de bast van de
boom wordt kinine vervaardigd, het geneesmiddel tegen malaria. De uitvoer
ging in hoofdzaak naar Amsterdam. In 1889 kwam daar ruim twee miljoen kilo
kinabast aan en in 1896 bijna vijf miljoen kilo. In 1897 werd een fabriek
in Bandoeng opgezet en kwam het monopolie in handen van Kina-Bureau in Amsterdam. Het Bureau beschikte over nagenoeg de gehele opbrengst van Indonesië, dat is 90% van de wereldproduktie.

157.

Omstreeks 1560 kwam de eerste tabak in Nederland aan uit Amerika en spoedig werd het roken van tabak een algemeen gebruik, hetgeen leidde tot een
belangrijke invoer. Ook werd in Nederland tabak aangeplant, in het 'Geldersche', het 'Sticht' en in het 'Overstichtsche', onder leiding van uitgeweken Hugenoten (1).
De eerste sigarenfabriek werd in Nederland opgericht in 1826 in Kampen.
Het gebruik van sigaretten dateert in West-Europa uit het midden van de
negentiende eeuw; pas in de twintigste eeuw is er een enorme toename te
zien geweest.
Toen het roken van sigaren meer en meer in de mode kwam, begon zich een
vraag naar dek- en omblad en daarmee de vraag naar invoer uit Indonesië
te ontwikkelen. Eerst werd als dekblad het Java-blad gebruikt, afkomstig
uit Rembang, Blitar, Kedoe, Loemadjang, Malang, Besoeki en de Vorstenlanden, maar naderhand, in de tweede helft van de negentiende eeuw, wist het
Sumatra-blad het Java-dek te verdringen. Die toenemende vraag naar dekblad
was voor de Nederlandse ondernemer Nienhuys reden om een tabakskultuur
te beginnen op Sumatra.
De grondlegger van de tabakskultuur op Oost-Sumatra is Van den Arend, die
in Indonesië de 'NV Tabak Maatschappij Arendsburg' oprichtte. De drie andere grote maatschappijen waren de 'Deli', 'Deli-Batavia' en de'Senembahmaatschappij'.
Naast tabak uit Amerika, werd omstreeks 1850 veel Java-tabak in Nederland
aangevoerd. In de eerste jaren,· toen de tabak nog onder de dwangkultuur
viel, ging die aanvoer via de Nederlandse Handel-maatschappij, die het
produkt in Nederland op de markt bracht. Later, na de afschaffing van deze
Gouvernementskultuur in 1866, bleef de monopoliepositie van de Nederlandse
handel voor de Indonesische tabak toch gehandhaafd: door investeringen in
de tabakskultures wist de kapitaalkrachtige partikuliere handel zich namelijk van de alleenverkoop van dit produkt te verzekeren. Vooral met de
opkomst van de Sumatraanse tabak na 1864, die bij de zich sterk ontwikkelende sigarenindustrie zeer gezocht was als dekblad, wist de Nederlandse
tabaksmarkt zich,wat de Indonesische tabak betrof, weer een positie van
internationale betekenis te verwerven.
In Nederland werd slechts een laag invoerrecht geheven op ruwe tabak, wat
de opbloei van deze markt sterk begunstigde. Elders in Europa werd tabak

1. Beschrijvinghe, p. 89.
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door de overheid beschouwd als een zeer geschikt Objekt ter verkrijging
van inkomsten, waaroo dan ook bij invoer en gebruik zware belastingen
werden geheven. De tabakshandel bracht niet alleen de handelaren welvaart.
De Indonesische tabak werd vooral met stoomschepen naar Nederland vervoerd en daaruit trok de Nederlandse lijnvaart jaarlijks belangrijke inkomsten, die in de jaren zeventig, toen de lijnvaart nog maar pas tot ontwikkeling was gekomen, circa 2,5 miljoen gulden beliepen, naar schatting
bijna één-derde van de inkomsten uit de thuisvrachten. De aktiviteit in de
tabakshandel gaf ook in Amsterdam en Rotterdam vele handen werk. Aan daggelden voor het behandelen van de aangevoerde tabak na aankomst tot aan het
vervoer naar de afnemers, werd jaarlijks een bedrag van 600.000 gulden uitbetaald (1), waaruit valt af te leiden, dat de tabaksmarkt enkele duizenden
werklieden een bestaan moet hebben geboden.
Een speciaal probleem voor de Indonesische tabaksplantages werd gevormd
door wat genoemd werd, het werkliedenvraagstuk. De inheemse bevolking werd
weinig werkwillig geacht, zodat al spoedig de noodzaak naar voren kwam om
werkkrachten van elders aan te voeren. Na proefnemingen met Bataks, Maleiers, bewoners van Java en Chinezen,
bleken beide laatste bevolkingsgroepen tenslotte het best te voldoen: de
Javanen voor de grondbewerking en de Chinezen voor het fijnere werk. Als
werfagenten werden 'Laukehs' naar de Kwang-provincies in Zuid-China uitgezonden (2).
De nieuwe liberalen in Nederland waren tot het inzicht gekomen dat het wel
eens voordelig zou kunnen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven om een
beter onderwijs in Indonesië van de grond te brengen en om in het algemeen de bevolking van Indonesië wat humaner te behandelen. Pierson (3),
die in 1898 Minister van Financiën werd, heeft geprobeerd aandacht te krijgen voor een rechtvaardiger behandeling van de arme bevolking in Indonesië,
maar hij was niet in staat om geheel te breken met de in die jaren heersende opvattingen over koloniale afhankelijkheid van Indonesië ten opzichte
van Nederland.

1. Gecit. in De Jonge, p. 55.
2. Dit zijn oude Chinezen, die al langere tijd in Indonesië waren; aangevoerde nieuwe Chinezen heetten 'Singkeh's'.
3. De auteur van de geciteerde boeken over het kultuurstelsel en de koloniale politiek.
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Onder het nieuwe liberale regiem kregen de Indonesiërs theoretisch gelijke rechten als de Nederlanders, maar nog wel onder beperkende voorwaarden: in feite moest de Indonesiër nog tot het volledige bezit van
dat recht worden opgevoed. Vlekke merkt op: "De opvoeder is diep overtuigd van de juistheid van zijn inzicht, houdt veel van zijn kinderen,
maar verdraagt geen tegenspraak, en ternauwernood hun opinies, en straft
zeer streng als de beminde onmondigen zich niet precies zoo gedragen als
hij, voor hun eigen bestwil, hen gelast heeft zich te gedragen" (1).
Het bleek moeilijk een tussenweg te vinden tussen het respekteren van de
belangen van het volk van Indonesië en de eisen van het moderne bedrijfsleven uit Nederland.
Door de geleidelijke omwenteling en industrialisatie van Japan op het
einde van de negentiende eeuw was de algemene politieke situatie in OostAzië veranderd. In de oorlog tegen China (1894-'9Ь)
had Japan laten zien
dat het sterk was en een potentieel gevaar zou kunnen betekenen voor de Ne
derlandse aanwezigheid in Indonesië, wat voor de Nederlandse minister
Cremer aanleiding was om de verdediging van Nederlands Indie opnieuw te
bezien: de twee belangrijke havens van Java, Tandjoeng Priok en Soerabaja,
werden beveiligd met forten en kustbaterijen en de toegang tot de hoogvlakten van Bandoeng werd
versperd met behulp van versterkingen.
In 1899 werd de Luitenant-Generaal Rooseboom benoemd tot Gouverneur-Generaal met als bizondere opdracht om het veiligheidsplan in Indonesië,
het 'Preanger-reduit', tot uitvoering te brengen. Van Heutsz, die militair
en civiel gouverneur van Atjeh was, stelde weinig vertrouwen in dit verdedigingsplan, maar Rooseboom zette door. Toen Van Heutz in 1904 GouverneurGeneraal werd, was de Preanger-stelling reeds in aanbouw.
In het begin van de twintigste eeuw werd de exploitatie van Indonesië in
de 'liberale' vorm doorgezet: het partikuliere kapitaal bleef de vrije
hand houden, het stelsel van 'kolonisatie' had volledig overwonnen. Het
koloniale kapitaal vestigde zich op grote schaal in Indonesië en deed daar
een grote Europese gemeenschap ontstaan. De invloed van de partikuliere
investeringen bracht niet veel baat voor de Indonesische bevolking; ondanks de liberale principes veranderde er niet veel.
In een rapport uit 1905 moest de regering erkennen dat er sprake was van

1. Vlekke, p. 369.
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enorme misbruiken bij de behandeling van tabaks-koelies aan de Oostkust
van Sumatra. Ook op Java moest de koloniale regering meermalen onderzoekingen instellen naar slechte arbeidsverhoudingen bij de parti kuliere
landbouw-industrie, waarvan de resultaten slechts bij uitzondering en
dan nog slechts gedeeltelijk openbaar werden gemaakt.
In 1903 werd Sabang opgenomen in de lijndienst van de Maatschappij Nederland, dit in verband met de aanwezigheid van grote voorraden kolen daar.
In vergelijking met de andere kolenproducerende gebieden in de wereld
(Bengalen, Ombilin-velden, Natal, Japan en Australië) was de positie van
Sabang, dat de steenkool daar tegen lagere prijzen kon worden betrokken.
Het bunkeren gebeurde door Javaanse en Chinese koelies, die in 1904/05
werden vervangen door elektrisch aangedreven transporteurs en een tweetal
bunkermachines.

De eerste jaren van de twintigste eeuw
In de periode voor de eerste wereldoorlog was er in Nederland sprake van
een toenemende handel. In de eerste plaats was er een sterke kwantitatieve
groei. In 1913 was de invoer bijna negen maal zo groot als in de periode
1872/73, de uitvoer bijna veertien maal en de doorvoer ruim dertien maal
zo groot. In de tweede plaats was de toename tussen 1892 en 1913 groter
dan in de voorgaande periode, wat samenhangt met de in de jaren zeventig
begonnen agrarische depressie en met het feit, dat de lange konjunktuurgolf omstreeks 1895 van een dalende beweging in een stijgende overging.
Ten derde was de invoer belangrijk groter dan de uitvoer, wat betekende
dat Nederland voortdurend kapitaal uitvoerde. Brugmans merkt daarover op:
"... de revenuen van dit kapitaal kwamen in de vorm van goederenimporten
Nederland binnen en hielpen, met de inkomsten uit de zeescheepvaart, het
nadelige saldo van de handelsbalans overbruggen" (1).
Waren de koloniën voor het handels-, het scheepvaart- en het industriekapitaal in het begin van de twintigste eeuw nog van ondergeschikt belang,
voor het geldkapitaal lag de zaak anders. Dat kapitaal vond in Indonesië
wellicht zijn voornaamste beleggingsgebied. Roland Holst zegt het
zo: "Ontzaggelijke sommen hadden sedert de opkomst der 'vrije kuituur'
daarheen hun weg genomen, om in plantages, suikerfabrieken, mijnen,

1. Brugmans 1976, p. 383.
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spoor- en tramwegen, scheepvaart- en havenbedrijven, enz. te worden belegd" (1). Zij noemt Van Kol, die het Nederlandse kapitaal, dat in Indonesische ondernemingen belegd was, voor 1905 op een miljard gulden, ongeveer één-vierde deel van het nationale vermogen, schatte. De winsten,
die dit kapitaal in verschillende bedrijfstakken afwierp, schatte hij
voor dat jaar op 78 miljoen gulden. Roland Holst stelt het aldus:
"Wanneer men zich voorstelt, wat deze sommen in dien tijd beteekenden
en bedenkt hoe (...) toch belangrijke industrieën en talrijke groóte
handels- en scheepvaartondernemingen bij de uitbreiding van het koloniale bezit en de intensificatie der koloniale uitbuiting belang hadden,
dan begrijpt men, dat het niet lang kon duren, of de anti-expansionisten
werden door de imperialisten overstemd en tot zwijgen gebracht" (2).
In het begin van de twintigste eeuw zette voor het kapitaal een tijdperk
van expansie in, dat alle vroegere dergelijke tijdperken achter zich
liet. De goudstroom, die uit Indonesië naar Nederland stroomde, werd breder en breder, vooral omdat de produktie in Indonesië snel groter werd.
Roland Holst noemt enkele cijfers van Van Kol. In 1900 bracht Java 744.357
ton suiker voort en in 1913 was dat 1.465.975 ton, de waarde werd in 1900
geschat op 80 miljoen gulden en in 1913 op 172,5 miljoen gulden. De totale
waarde van de door partikulieren uit Java en Madoera uitgevoerde Produkten
steeg van 175 miljoen in 1900 tot 335 miljoen gulden in 1914. In de buitenbezittingen, waar het kapitalisme pas begon zich op de exploitatie van natuurlijke rijkdommen te werpen; was de stijging van 74 tot 305 miljoen (3).
Ook de petroleumindustrie werd in deze jaren tot een bron van grote winsten voor de aandeelhouders en de bestuurders van de grote ondernemingen.
Van 429.000 ton in 1900 steeg de produktie tot 1.569.216 ton in 1914. De
winst van de gouvernements-tinmijnen op Banka, die in 1900 13,5 miljoen
had bedragen, was in 1913 meer dan verdubbeld.
Roland Holst merkt op: "Hoe grooter de waarde der koloniën voor een steeds
toenemend deel der Nederlandsche bourgeoisie werd, des te meer kwam de
vraag, hoe zich van hun ongestoord bezit in de toekomst te verzekeren, in
het middelpunt van de belangstelling te staan" (4). Over de 'inkrimping

1.
2.
3.
4.

Roland
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

Holst II, p. 23.
p. 23/24.
p. 24.
p. 27.

162.

van ons koloniaal bezit' werd omstreeks 1910 niet meer gesproken, over
zijn beveiliging tegen andere, sterkere imperialistische landen des te
meer. Soemba, Timor, Flores, Soembawa, Ceram, Halmahera, de Zuidooster-,
de Zuidwester-, de Aroë-eilanden, al deze gebieden ondergingen in de jaren 1906-1908 een grote verandering, net zoals dat in de jaren 1905-1907
was gebeurd met andere gebieden van de zogenaamde buitengewesten: Sumatra,
Borneo, Celebes en Bali.
Gouverneur-Generaal Van Heutsz is voor het parti kul iere kapitaal van grote
verdienste geweest. Minister Idenburg gaf in 1909 in een memorie van toelichting bij de Indische begroting aan wat Van Heutsz' betekenis was. Hij
begon met te vertellen hoe in de binnenlanden van Sumatra, op Borneo, in
Celebes, de Molukken, Nieuw Guinea en op de kleine Soenda-eilanden ббг
het ingrijpen van de Nederlanders, vrijwel overal wanorde en anarchie
heerste:
"... in Zuid Celebes: vorsten en hun gemachtigden, die de bevolking in en
buiten hun gebied knevelden en brandschatten, en rondzwervende benden, die
allerwegen onrust zaaiden;
... in Noord Celebes: volksgroepen, die de bevolking van de omliggende land
schappen terroriseerden;
...in Ceram: Berg-Alfoeren, die de strandkampongs periodiek plunderden en
verbrandden;
... op Halamahera: een kliek van Mohammedaanse groten met hun volgelingen,
die daarin gesteund door de vorsten van Ternate en Tidore, de animistische
bevolking van het binnenland op schandelijke wijze exploiteerden;
... in de Balische rijkjes: wanbestuur, pandelingschap en onderlinge plundertochten;
... op de overige Kleine Soenda-eilanden: voortdurende roof- en plundertochten;
...op Timor: avonturiers, die de baas speelden over de eigenlijke hoofden
en de bevolking terroriseerden;
...en over het gehele uitgestrekte gebied van dit grote eilandenrijk af
wisselend: onderlinge oorlogjes, plundertochten, sneltochten, slavenjachten, mensenoffers, etc. etc." (1).
1. Gecit. in: Lamster, p. 172.
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Hij schrijft verder hoe: "... in een viertal jaren tijd aan al deze misstanden over het geheele gebied een einde was gemaakt en alom registratie
en ontwapening van de bevolking had plaats gehad; (...) hoe door het oprichten van landschapskassen orde en contrôle werd uitgeoefend op het beheer der financiën van de gebieden met zelfbestuur; (...) hoe maatregelen
waren genomen voor verbetering van de communicatiemiddelen, wegen aangelegd, hindernissen in de bevaarbare rivieren opgeruimd; (...) hoe het onderwijs werd bevorderd en het schoolbezoek aangemoedigd; (...) hoe de belangen van de landbouw, veeteelt en handel onder ogen werd gezien" (1).
In 1909 begon Van Heutsz aan zijn laatste grote werk in Indonesië, de pacificatie van Nias, een der noordelijkste eilanden van een reeks ten westen van Sumatra. Dat eiland, waar de bevolking reeds sinds eeuwen zware
stenen tafels met beeldhouwwerk versierde, was ook al eeuwen lang een centrum van koppensnellers en slavenhandelaren. In de tweede helft van de
negentiende eeuw was de toestand er enigszins veranderd, mede door de invloed van de zending, maar vooral het zuidelijke deel bleef nog tamelijk
onveilig. Van Heutsz stelde in 1908 een bestuur in onder leiding van een
officier, kapitein Kruisheer, die zich vestigde op de Zuidpunt van het
eiland en een drietal eisen voorlegde aan de hoofden:
- Voortaan zullen het hoofd en zijn volgelingen alle snel- en plundertöchten achterwege laten;
- Het moedwillig verminken van gevangenen wordt verboden;
- Met de geleidelijke afschaffing van de slavernij zal onmiddellijk een
begin worden gemaakt.
Deze drie eisen waren onaanvaardbaar voor de hoofden, omdat ze rechtstreeks
met de adat, de van hun voorouders overgenomen gebruiken en gewoonten, in
verband stonden. Kruisheer dreigde toen met de troepenmacht die hij van Van
Heutsz had meegekregen en zijn wensen werden ingewilligd. Lamster merkt dan
op: "Dankzij een beleidvol optreden, en een zekere bonhomie en vriendelijkheid in den omgang met de hoofden en bevolking van goeden wille, had de
civielgezaghebber binnen enkele weken niet meer te klagen over gebrek aan
medewerking. Zoo werd Nias de hekkensluiter van vele gebieden in Midden en
Noord Sumatra, Oost en Noord Borneo, Noord en Oost Celebes, Halmahera, Boeroe, de zuidoostelijke Molukken, enz. enz., waar, zonder dat het nodig was

1. Gecit. in: Lamster, p. 172.
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gewelddadig in te grijpen of bloed te doen vloeien, een einde werd ge
maakt aan wantoestanden, die wij niet langer meer oogluikend konden toe
zien" (1).
Wat Van Heutsz had geschreven aan Baron Van Geen in Nederland kwam uit:
" ббг mijn aftreden als gouverneur-generaal (...) zal dan Harer Majesteits gezag op afdoende wijze over den gehelen archipel gevestigd en een
rationeel vreedzaam bestuur allerwegen ingezet zijn" (2).
Op Nieuw Guinea woonden volgens Lamster in het begin van de twintigste
eeuw primitieve Papoea's, die berucht waren als koppensnellers en mensen
eters. In het verslag van de militaire exploratie van Nederlandsch Nieuw
Guinea 1907-1915 werd opgemerkt, dat men niet met veel verzet gekonfronteerd werd: "Soms ook liet een stam zich niet van onze vredelievende be
doelingen overtuigen en trachtte met de wapens den doortocht te beletten.
Meestal waren enkele schoten in de lucht voldoende om er den schrik in te
jagen en werd spoedig vriendschap gesloten. Een enkele maal moest echter
eerst bloed vloeien, voordat men de kracht onzer moderne repeteergeweren
kon erkennen. Hoogst zelden verlieten onze soldaten een streek, waarin
niet alle stammen hen hadden leeren vertrouwen en respecteeren zoodat in
volle vriendschap werd afscheid genomen" (3).
Lamster vertelt over de onderzoekingstochten van A.C. de Koek in het zui
den van Nieuw Guinea: "Zoo stonden daar in het binnenland van Nieuw Guinea
plotseling tegenover elkaar twee menschen, wier beschavingen door een tijd
vak van duizenden jaren van elkaar waren gescheiden. Aan den eenen kant de
Europeaan uit de eeuw van stoom, electriciteit, draadloze telegrafie,
vliegwezen en onderzeeërs; en een paar passen verder de op een eenvoudige
schaambedekking na geheel naakte wilde, die nog ten volle in het steenen
tijdperk leefde. De Koek liet de menschen natuurlijk loopen, hij begreep
dat de ontmoeting niet geforceerd kon worden. Maar hij zocht verder en
vond al spoedig den weg om eerst een vredelievende aanraking met deze menschen te krijgen, en daarna hun vertrouwen te winnen" (4).

1. Lamster, p. 273.
2. Brief van Van Heutsz aan Baron Van Geen, de latere partikuliere sekretaris van Koningin Wilhelmina. Gecit. in Lamster, p. 270.
3. Gecit. in Lamster, p. 156.
4. Lamster, p. 157.
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De ontwikkeling van de Nederlandse handel in de periode 1870-1914 laat
een voortzetting zien van reeds eerder ingezette tendenzen. De internationale tussenhandel, de 'stapelmarkt' ging verder achteruit en de verzorgende handel, die zich bezighield met de voorziening van de Nederlandse konsumenten en bedrijven, alsmede met de afzet van het Nederlandse
produkt in het buitenland, nam toe.
De internationale tussenhandel verdween niet helemaal: ¿e transitohandel
bleef van betekenis
voor tabak,
thee, papier,
papierwaren en
overzeese houtsoorten, alsmede voor enkele importartikelen, die in Nederland
verwerkt werden, zoals spijsvetten, cacao en meststoffen.
Voor andere artikelen was de stapelmarkt tegen het einde van de negentiende
eeuw ingeschrompeld tot een markt voor eigen land: koffie, suiker en graan.
De oorzaak van deze achteruitgang was het tot stand komen van rechtstreekse verbindingen tussen produktie- en konsumptielanden. Heel sterk is die
ontwikkeling te zien bij de koloniale produkten: omstreeks 1850 gingen deze nog hoofdzakelijk naar Nederland, maar een halve eeuw later had het vervoer grotendeels plaats naar andere marktplaatsen, zoals Japan, China,
Voor-Indië, Australië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Dit waren de nieuw
opgekomen markten, die in de grote tijd van de Nederlandse stapelmarkt
niet of nauwelijks bestonden.
De achteruitgang van de handel in Nederland werd ruimschoots goedgemaakt
door
de industrie, die in het laatste deel van de negentiende eeuw van
groot belang was geworden, niet in de laatste plaats dankzij Indonesië,
in welk land de produktie geweldig uitbreidde. Roland Holst geeft cijfers
(1), die de stijging van de waarde van de uitvoer van enige belangrijke
Indonesische produkten in het tijdvak 1905-13 illustreren en zij geeft
daarbij op indringende wijze een kormientaar, dat zich moeilijk met eigen
woorden laat samenvatten:

1. Die cijfers hebben betrekking op de stijging van de waarde van de uitvoer van enkele belangrijke produkten uit Indonesië in de periode
1905-1913:
suiker
thee
rubber
tabak
javarijst

tin
peper
kapok
totaal

ƒ

83.993.000
7.115.000
14.610.000
38.539.000
4.450.000
15.791.000
5.631.000
2.066.000

ƒ 156.610.000
21.543.000
30.820.000
92.147.000
9.033.000
58.055.000
10.035.000
6.594.000

ƒ 172.195.000

ƒ 384.839.000

(Bron: Roland Holst II, p. 25)
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"Wie deze cijfers leest met blikken, brandend van winstbejag, dien lachen
zij toe. Zij spreken tot hem van snelle akkumulatie, van hooge dividenden
en onmetelijke winsten; zij zijn als poorten, waarachter hij elektrisch
verlichte steden schitteren, eerste rangs hotels en weelderige villa's
verrijzen ziet. Maar wie ze leest met den brandenden blik der sociale opstandigheid, dien schijnen zij vreeselijke, onheilspellende runen toe,
hartbrekend leed ontsluierend en bloedige wraak verkondigend. Achter hen
ziet hij in eindelooze rijen uitgeteerde gestalten opdoemen, rijen gele
en bruine mannen, jong nog, maar lichamelijk verzwakt, gebroken door overmatigen arbeid, door ondervoeding, verwaarloozing, mishandeling en heimwee. Hij ziet de kerkhoven op Deli, in de buurt der tabaksplantages, grooter en grooter worden, - de velden, waar tallooze slachtoffers van de ongebreidelde winstzucht der planters rusten, immers van elke 100 koelies
sterven er in die jaren gemeenlijk 30 in een jaar. Hij ziet de beklagenswaardige javaanschen meisjes, bij scheepsladingen naar Sumatra's Oostkust
vervoerd, genoodzaakt hun loon van 7 à 11 centen daags aan te vullen door
den verkoop van hun Tichaam aan ruwe kerels, die door de onnatuurlijke
verhoudingen, waarin ze leven, totaal gedegenereerd worden.
Hij ziet de javaansche boerenmassa's, economisch uitgeput door eeuwenlange stelselmatige uitbuiting - wisselend van vorm, maar aldoor toenemend
in intensiteit, - lichamelijk ontaard door den rusteloozen roofbouw, die
aan de volkskracht wordt gepleegd, zich in steeds grooter scharen aanbieden als arbeidskrachten op de suikerplantages. Hij ziet hen, door ronselaars geprest, door nijpende armoede of door schuld aan den dorpswoekeraar gedwongen, hun teeken zetten onder een kontrakt, waarvan de beteekenis slechts half tot hen doordringt. Echter, wie die cijfers aandachtig leest, ziet ook de verandering beginnen. Hij ziet hoe allengs de ergste misbruiken worden verzacht, hoe het eerste ruwe geslacht van de pioniers plaats maakt voor een generatie van wetenschappelijk onderlegde
planters. Hij ziet de mannen der tweede generatie zuiniger omgaan met hun
menschenmateriaal, door de ervaring geleerd, dat behoorlijke behandeling,
goede voeding en frissche huisvesting aan de produktie kwantitatief en
kwalitatief ten goede komen. Maar ббк ziet hij, hoe de uitputting zich
als een donkere vlek over al grootere gebieden van den Archipel uitbreidt;
hij ziet overal de verarming, de onteigening en de ontmenschelijking toe
nemen. Enkelen onder de inlanders mogen erin slagen om daar, waar met de
suiker, de tabak, de petroleum en de rubber, - het nieuwste produkt van
welks fabelachtige toekomst in de jaren voor den oorlog nog slechts enke
len droomden, - fortuinen 'verdiend' worden, een paar druppels van den
gouden stroom machtig te worden, - de groóte massa verarmt en verpaupert,
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naarmate de produktenhuishouding, die de volksgemeenschap tegen levensonzekerheid en nooddruft beschermde, meer en meer ondermijnd en ontwricht
wordt door de binnendringende kapitalistische warenproduktie" (1).
In 1910 kwam de Mijnwet tot stand. Maar intussen had Van Heutsz in Indonesië aan gouvernementsinstanties al opdrachten gegeven om naar de aanwezigheid van delfstoffen te gaan zoeken. Er hadden opsporingen naar petroleum plaats gehad in Djambi,
de aangrenzende gebieden van Palembang,
in Atjeh en in Langkat. Het streven van Van Heutsz was er volgens Lamster
op gericht:
"... om de geldelijke baten uit den mijnbouw meer aan de
staatshuishouding ten goede te doen komen en om tevens den invloed van den
staat op mijnbouwgebied uit te breiden" (2).
18 December 1909 had Van Heutsz de landvoogdij overgedragen aan Idenburg.
Lamster merkt op: "... onveiligheiden onrust (waren) in de buitenbezittingen verdwenen, allerwege tot in de verste uithoeken van den Archipel
orde, rust en veiligheid daarvoor in de plaats getreden en (---) het Nederlandse gezag overal hecht gevestigd" (3).
Ook Brugmans geeft eenzelfde konklusie: "Het Nederlandsch gezag werd onder
de krachtige leiding van Van Heutsz overal bevestigd. De Europesche ondernemingen en bedrijven breidden zich snel uit, en brachten, ofschoon bij
het begin der eeuw voor 'minder welvaart' werd gevreesd, ook onder de inheemsche bevolking economischen vooruitgang. De intensiviteit van het bestuur nam toe. En tenslotte, de bevolking ontwaakte uit den sluimer, waarin zij eeuwenlang bevangen was-geweest; de 'inlandse beweging' kwam op" (4).
Als eerste gevolg van de wetswijziging van 1910 werd aan de gouvernementsexploitatie een nog scherpere aandacht besteed, werden in de jaren 19111916 verschillende voor de petroleumwinning veelbelovende landstreken voor
opsporingen door partikulieren gesloten en werden deze gebieden uitsluitend gereserveerd voor onderzoekingen door het gouvernement.
De bevolking van Indonesië was in 1908 begonnen aan de bevrijding, toen
enkele leerlingen van de inlandse artsenschool in Weltevreden, onder de
indruk van de Aziatische opleving na de Japanse overwinning op Rusland,

1.
2.
3.
4.

Roland Holst II, p. 25-27.
Lamster, p. 264.
Ibid., p. 292.
Brugmans 1976, p. 289.
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een vereniging hadden gesticht: 'Boedi Oetomo' (het schone streven). Hetzelfde jaar werd er te Djokja voor het eerst een Javanenkongres gehouden.
Tegen het einde van 1912 ontstond de volksbeweging in Indonesië. Al een
jaar eerder, bij het ontstaan van de Chinese Republiek, voer er een fel
nationalisme door de Chinese bevolking van Indonesië. Stokvis merkt op:
"De Chinese furie is de stuwkracht geweest voor een beweging ook onder de
inheemsche bevolking. Niet alleen uit drang naar nationalistische onplooiing, maar ook omdat de verheffing van den Chinees voor den Indonesiër een
versterking van de overheersching kon betekenen. De inheemsche had tevens
ervaren, dat bij actief optreden de regeering wel van toegeven wist; zij
was vatbaar gebleken voor de vrees" (1).
De Indische partij werd in 1912 opgericht en Ernest Douwes Dekker, een
neef van Multatuli, ondernam met twee van zijn geestverwanten een propagandatocht door Java. Stokvis merkt op: "De Europeesche wereld stond versteld en ontsteld. Nimmer had men op Java de mogelijkheid van een zoo algemeene anti-Europeesche beweging kunnen veronderstellen" (2).
Toen op het stichtingskongres in Bandoeng Douwes Dekker de statuten toelichtte met de verzekering, dat zij een oorlogsverklaring aan Nederland
inhielden, weigerde Gouverneur-Generaal Idenburg de gevraagde goedkeuring.
Hij merkte op dat geen regering een partij kan dulden, die streeft naar
de verbreking van de band met het moederland. De Indische Partij werd
daarop verboden. Idenburg liet de leiders interneren. Douwes Dekker, Tjipto
Mangoenkoesomo en Soewardi Soeryaningrat moesten naar Nederland en werden
pas in 1318 weer in Indonesië toegelaten.
Over de situatie in Indonesië in het begin van de twintigste eeuw geeft
een citaat van Schmidt een verhelderend beeld: "... in Indonesië leeft de
overgrote meerderheid der bevolking in ellende en verval. Afgezien nog
van de beestachtige gevolgen van een arbeidsstelsel (...) is de algemene
loon-positie al voldoende om onze uitspraak te rechtvaardigen. Blijkens
het verslag van de 'Arbeidscoimiissie betreffende de wettelijke vaststelling van minimum-loonen voor werknemers op Java en Madoers' (...) waren de
loonen verre beneden het bedrag, dat noodig zou zijn om zich te voorzien
van voeding van een hoeveelheid en kwaliteit, welke men gevangenen geeft
(...) En het is er de afgeloopen jaren niet beter op geworden (...) de werkelijke loonen zijn zelfs nog achteruit gegaan. De loonen van de koelies

1. Stokvis, p. 117.
2. Ibid., p. 119.
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op de suikerplantages bv. bedroegen in de jaren 1923 en 1924, welke zoo
winstgevend waren voor de industrie, 140% van de loonen in 1913, doch de
prijzen van de goederen, die de arbeiders voor hun gezinnen behoefden,
waren 175% hooger dan in 1913. Het inkomen van de inheemsche bevolking in
geld is vergeleken met 1913 niet gedaald, maar de stijging heeft geen gelijke tred gehouden met de stijging der prijzen. Volgens de lijsten der
inkomensbelasting van de inheemsche bevolking op Java, was dat inkomen in
1913 gesteld op 542 miljoen gulden, terwijl het in 1923 volgens Indexcijfers 504 miljoen gulden bedroeg. In plaats van een stijging der inkomsten
blijkt hier dus een daling van bijna 40 miljoen gulden, terwijl bovendien
de belasting nog belangrijk was verhoogd.
Ook de rest van het droevige verhaal is gelijk aan dat in de andere exploitatie-koloniën. Bij de 500 miljoen gulden winst, die jaarlijks uit Indonesië weggezogen wordt, is er voor sociale wetgeven en onderwijs ... geen
geld" (1).

Konklusie
De belangrijkste ontwikkeling in de in dit hoofdstuk beschreven periode
in Indonesië is het binnendringen van het partikuliere bedrijfsleven, wat
ten koste ging van de rol van het Indische gouvernement en de oorzaak was
van de geleidelijke verdwijning van het kultuurstelsel. Nederland was in
het midden van de negentiende eeuw een belangrijk knooppunt geworden in de
internationale goederenhandel en het handelskapitaal ontwikkelde zich in
die periode snel, zodat in Nederland de basis kon worden gelegd voor een
industriële revolutie. Belangrijk was dat het oude protektionisme werd opgeheven en vervangen door een systeem van vrijhandel. Na het tijdperk van
het kultuurstelsel (1830-1870) volgde in de geschiedenis van Indonesië de
zogenaamde liberale periode (1871-1900), waarin het partikuliere kapitaal
uit Nederland in Indonesië binnenstroomde en zowel daar als hier grote bedrijven deed ontstaan.
Het kultuurstelsel werd afgeschaft omdat het nog teveel hoorde bij de periode van de staatsmonopolie van de VOC. Andere manieren,waarop produkten
uit Indonesië naar Nederland konden komen, dienden zich aan in de vorm van
partikuliere ondernemingen.

1. Schmidt, p. 36/7.
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Met de opbrengsten uit het kultuurstelsel had het gouvernement in Indonesië
wel veel voorbereidend of wegbereidend werk gedaan voor het partikuliere
bedrijfsleven, dat naar Indonesië zou komen, vooral spoor- en waterwegen.
Een ander belangrijk deel van de kultuurstelsel-opbrengsten werd in de jaren 1850-1870 gebruikt om een bijdrage te leveren in de industriële revolutie in Nederland, die betrekkelijk laat plaatsvond. In Engeland vond deze
al een eeuw eerder plaats en in België in de eerste helft van de negentiende
eeuw.
Nederland was tot 1870 in Indonesië voornamelijk territoriaal vertegenwoordigd op Java en enkele kleine eilanden. Als de grote mogendheden een toenemende belangstelling gaan tonen voor uitbreiding van koloniën, gaat ook Nederland hieraan meedoen. In de laatste tientallen jaren van de negentiende
eeuw werden grote gebieden van Indonesië aan het Nederlandse gezag onderworpen
en onmiddellijk
opengesteld voor het partikuliere bedrijfsleven.
Gedurende de afbouwperiode van het kultuurstelsel werden grote kapitalen
uit Nederland geïnvesteerd in plantages, suikerfabrieken, mijnen, havens
en verdere verbetering van spoor- en waterwegen in Indonesië.
Terwijl de produktie in Indonesië was toegenomen, ging in Nederland de handel in Produkten uit de kolonie achteruit. Er bleef nog wel een belangrijke
transitohandel in tabak, thee, papier en papierwaren, overzeese houtsoorten, spijsvetten, cacao en meststoffen, maar door het tot stand komen van
rechtstreekse verbindingen tussen produktie- en konsumptiel anden nam die
handel af. Deze achteruitgang in de handel werd ruimschoots goedgemaakt
doordat de industrie in Nederland van groot belang geworden was.
Omstreeks het einde van de negentiende eeuw brak voor het kapitalisme algemeen een tijdperk van bloei en voorspoed aan, dat voortduurde tot aan de
eerste wereldoorlog.
Roland Holst vat de voornaamste trekken van deze bloeiperiode als volgt
samen (1):
1. toenemende invloed van de zogenaamde 'zware industrie';
2. machtsvergroting van het bankkapitaal, dat zich snel koncentreert en tevens met de groot-industrie organisch samengroeit;
3. expansie der koloniale politiek, koloniale oorlogen, felle strijd om
nieuw afzetgebied voor waren en in nog hogere mate om nieuw beleggingsgebied voor kapitaal;

1. Roland Holst II, p. 1.
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4. voortdurende stijging van de prijzen, waarbij die van de lonen achter
raakt;
5. toeneming van de uitgaven voor' het milita risme;
6. toenemende internationalisering van het kapitaal (scheepvaart-trusts,
internationale munitiefabrieken, enz.);
7. versterking bij de bourgeoisie van protektionistische en gewelddadige
neigingen;
8. voortschrijdende verdeling van de wereld door de kapitalistische staten en de kapitalistische groepen, die bepaalde industrieën monopoliseren.
De meeste door Roland Holst genoemde punten vallen buiten het bestek van
deze dissertatie. Het is wel duidelijk, dat het genoemde derde punt ook
voor Nederland geldt: er is sprake van een expansie van de koloniale politiek van Nederland op het einde van de negentiende eeuw. De oorlog om Atjeh en het verder onderwerpen van de buitengewesten
zijn tekenen die
erop wijzen, dat voor de Nederlandse ondernemingen afzetgebieden voor hun
Produkten en beleggingsgebieden voor hun kapitaal veilig gesteld moesten
worden.
Hoewel er kritici waren van het Nederlandse beleid in Indonesië, werd de
waarde van Indonesië voor het Nederlandse bedrijfsleven steeds groter,
waardoor de vraag, hoe Nederland in de toekomst ongestoord zijn kolonie
zou kunnen behouden, in het middelpunt van de politieke belangstelling
stond. Over de eventuele zelfstandigheid van Indonesië werd niet gerept,
over de beveiliging tegen sterkere imperialistische landen des te meer.
De door Roland Holst onder het zesde punt genoemde internationalisering
van het kapitaal als meer algemene trek van de toestand van de kapitalistiese ekonomie rond de eeuwwisseling, gaat zeker op voor Nederland.
In dit hoofdstuk is beschreven hoe het Nederlandse bedrijfsleven zich in
de tweede helft van de negentiende eeuw in de richting Indonesië bewoog
en op grote schaal ging investeren. Nederlandse bedrijfssektoren die op
een of andere manier geprofiteerd hebben van Indonesië zijn die van de
petroleum, sisal, cassave, koffie, suiker, rubber, hout, scheepvaart,
thee, steenkolen, kinine en tabak. Niet alle Nederlandse ondernemingen
hebben in gelijke mate van de Nederlandse koloniale handel en investeringen weten te profiteren, maar het lijkt er wel op, dat Indonesië in
het ontwikkelingsproces van Nederland tot een moderne Industriestaat een
belangrijke katalyserende funktie heeft gehad.
De toestand van de bevolking van Indonesië was nog steeds niet de eerste
zorg van Nederland als koloniale mogendheid.
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HOOFDSTUK V

INDONESIE EN DE DEPENDENCIA-THEORIE

Voor een deel als reaktie op sociaal-wetenschappelijke theorieën over
ontwikkelingen van Derde Wereldlanden, die na de tweede wereldoorlog,
voornamelijk in de Verenigde Staten werden geformuleerd (1), kwam tegen het einde van de zestiger jaren een wetenschappelijke stroming op,
in het begin vooral vanuit Latijns-Amerika, die de onderontwikkeling
van veel Derde Wereldlanden ging bestuderen in termen van hun historisch gegroeide afhankelijkheid met de Westerse landen. Ontwikkeling
in het Westen en onderontwikkeling in de Derde Wereld werden in de
zogenaamde 'dependencia'-school niet langer als geïsoleerde feiten
beschouwd, of zoals Frank het stelt: "... tonen historische studies
aan dat de huidige onderontwikkeling voor het grootste deel het historisch produkt is van vroegere en nog bestaande relaties tussen de
onderontwikkelde satelliet en de nu ontwikkelde metropool" (2).
De hierboven geciteerde André Gunder Frank heeft in de 'dependencia'diskussie baanbrekend werk verricht. Geboren in 1929 in Berlijn, sloot
hij zijn studies aan de universiteit van Chicago in de Verenigde Staten af met de Ph.D.-graad in de ekonomie in 1957, waarna hij aan verschillende universiteiten ekonomie en sociologie doceerde. Gedurende
het bewind van President Allende was hij docent aan de universiteit
van Santiago in Chili. Zijn bekendste en meest invloedrijke boek is
'Capitalism and Underdevelopment in Latin America' (3). Daarnaast is
van belang een reader 'Latin America, Underdevelopment and Revolution'
(4). Het lag voor de hand, dat Frank's vaak radi kaal geformuleerde
1. Ook in de politikologie kent men dergelijke theorieën, die daar vallen onder het vakgebied 'Politics of developing countries', of 'Comparative Politics', waarbij het er om gaat het 'politieke moment'
uit samenlevingen te bestuderen en dan die samenlevingen op dat punt te
vergelijken. Enkele bekende theorieën zijn: Al mond/Coleman, Shills,
Apter, Mehden, Lerner. Voor een beknopte kritiek: Woldetsadik, Dos
Santos, 1973j Bernstein, 1971.
2. Frank, 1969 (B), p. 152. Termen worden later uitgelegd. Een kort overzicht van de dependenciatheorieën: Roel Janssen, Afhankelijkheidstheorieën, in: Banck.
3. Frank, 1969. Zijn analyse van Chili wordt verderop besproken.
4. Frank, 1969 (A), waarin opgenomen het bekende essay 'The development
of Underdevelopment (Nederlandse vertaling 1969 (B)) en 'Sociology of
Development and Underdevelopment of Sociology', een overtuigende kritiek op de sociologische, psychologische en antropologische theorieën
over de onderontwikkeling van de Derde Wereld.

173.

theorieën, veel diskussies hebben losgemaakt zowel in het Westen als
in de Derde Wereld (1).
Volgens Benthem van den Bergh is het uit Frank's eerste twee boeken:
"... duidelijk geworden in hoevergaande mate de onderontwikkeling van
de Derde Wereld is veroorzaakt door de ontwikkeling van het kapitalisme
in het Westen en door een imperialistische politiek in stand wordt gehouden" (2).

Frank's theoretisch schema
Frank konstateert dat de meeste studies over de huidige onderontwikkeling van twee-derde van de wereld geen rekening houden met de ekonomische en andere relaties tussen het Westen (de metropool) en de Derde
Wereldlanden (de satellieten), gedurende de gehele geschiedenis van
de wereldwijde expansie van het kapitalistisch systeem, dus vanaf de
zestiende eeuw. De relaties tussen de metropool (ook wel het centrum
genoemd) en haar satellieten (de periferie) en de historische ontwikkeling daarvan, vormen de spil van Frank's theorie.
Zijn theoretisch
schema kan als volgt worden samengevat:
1. Het is onjuist te veronderstellen, zoals wordt gedaan in vele sociologische ontwikkelingstheorieën, dat de ontwikkelingen in ieder land
plaatsvinden via een opeenvolging van dezelfde stadia, anders gezegd,
dat de huidige onderontwikkelde landen in een stadium verkeren, dat al
door de ontwikkelde landen is doorlopen. Frank merkt op: "Toch kan men
zien, zelfs met een geringe kennis van de geschiedenis, dat de onderontwikkeling niet oorspronkelijk of traditioneel is, en dat noch het
verleden noch het heden van de onderontwikkelde landen in enig enkel
belangrijk opzicht lijkt op het verleden van de nu ontwikkelde landen.
De nu ontwikkelde landen zijn nooit onderontwikkeld geweest, misschien
wel onontwikkeld" (3).

1. Voor een kritische analyse van Frank, zie:
Laclau, Bodenheimer. In India, rondom het tijdschrift 'Economie and
Political Weekly' is Frank's theorie uitvoerig besproken, vooral ook
wat betreft de mogelijke toepassing van zijn theorie op de ontwikkeling van de onderontwikkeling in India. Zie: Banaji, Patnaik, Chattopadhyay, Dantwala. Voor een reaktie: Frank, 1973. Op al die diskussies
wordt in het vervolg van deze dissertatie niet direkt ingegaan.
2. Benthem van den Bergh, 1972, p. 59. Kursivering in origineel.
3. Frank, 1969 (B), p. 152.
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2. Het is onjuist te veronderstellen, dat de huidige onderontwikkeling
van een land alleen een produkt of afspiegeling is van zijn eigen
ekonomische, politieke, sociale en kulturele kenmerken of struktuur.
Historische studies tonen aan, dat de huidige onderontwikkeling voor
het grootste deel het historisch produkt is van vroegere en nog bestaande ekonomische en andere relaties tussen de onderontwikkelde satelliet
en de nu ontwikkelde landen in de metropool. Bovendien vormen deze relaties een essentieel onderdeel van de struktuur ende ontwikkeling van
het kapitalistisch wereldstelsel als geheel. Frank merkt op: "To extract
the fruits of their labor through pillage, slavery, forced labor, raw
materials, or monopoly trade (...) the metropolis destroyed and/or
totally transformed the earlier viable social and economic systems of
these societies, incorporated them into the metropolitan dominated
worldwide capitalist system, and converted them into sources for its
own metropolitan capital accumulation and development" (1).
Het lot van deze veroverde en getransformeerde samenlevingen is hun dekapitalisering, strukturele onproduktiviteit en een steeds toenemende ellende voor de massa's, door Frank onderontwikkeling genoemd.
3. Grote verschillen in inkomsten en in kuituur deden vele waarnemers
geloven, dat in de onderontwikkelde landen een 'dualistische' maatschappij en ekonomie bestaat. Men veronderstelt dan dat ieder van beide
delen zijn eigen geschiedenis heeft, die grotendeels onafhankelijk zijn
van elkaar. Men veronderstelt, dat slechts één deel van de maatschappij
en de ekonomie in belangrijke mate beïnvloed is door de nauwe ekonomische
banden met de kapitalistische wereld en dat deel werd modern, kapitalistisch en betrekkelijk ontwikkeld juist vanwege dat kontakt. Het andere
deel beschouwt men dan als geïsoleerd, gebaseerd op produktie van primaire levensbehoeften, feodaal of pré-kapital istisch en daarom meer
onderontwikkeld. Frank vindt de gehele theorie van het bestaan van een
dualistische maatschappij onjuist en hij merkt op: "Een toenemende hoeveelheid bewijsmateriaal suggereert, (...) dat de expansie van het kapitalistische stelsel gedurende de vorige eeuwen effektief en geheel is doorgedrongen zelfs in die sektoren van de onderontwikkelde wereld die schijnbaar het meest geïsoleerd zijn" (2).

1. Frank, 1969 (A), p. 225. Een stelling waar Boeke het mee eens is, zie
verder in dit hoofdstuk.
2. Frank, 1969 (B), p. 153.
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4. De relaties tussen de ontwikkelde en onderontwikkelde landen kunnen
worden teruggebracht tot een metropool-satelliet struktuur, waarbij
de ontwikkelde metropool kapitaal of ekonomisch surplus uit de onderontwikkelde satelliet zuigt om zelf te kunnen ontwikkelen. Ook binnen de
onderontwikkelde satelliet treft men die metropool-satelliet struktuur
aan. Frank merkt op: "... de hoofdsteden (van de onderontwikkelde landen) die dus zelf satellieten zijn (...) van de wereldmetropool, zijn
bovendien op hun beurt provinciale centra, waaromheen hun eigen nationale satellieten liggen. Zo zijn, als een hele keten van metropolen en
satellieten alle delen van het systeem met elkaar verbonden vanaf het
metropool centrum in Europa en de V.S. tot de meest afgelegen streek in
Latijns-Amerika" (1). Ook binnen de wereldmetropool zou een metropoolsatelliet struktuur te onderscheiden zijn, hoewel Frank daar verder niet
op ingaat. Bijvoorbeeld in Nederland zou de randstad als een metropool
kunnen worden opgevat en Oost-Groningen en Zuid-Limburg als een satelliet.
5. Uit bovenstaande stellingen leidt Frank een vijftal hypothesen af,
die hij later gaat toetsen op de geschiedenis van de ontwikkeling
van de onderontwikkeling van enkele landen in Latijns-Amerika:
a. In tegenstelling tot de ontwikkeling van de wereldmetropool, die geen
satelliet is, wordt de ontwikkeling van de nationale en andere ondergeschikte metropolen beperkt door hun satellietstatus·,
b. De satellieten kenden hun grootste ekonomische ontwikkeling, en vooral
hun meest klassiek kapitalistische industriële ontwikkeling, wanneer
de banden met de metropool het zwakst zijn, zoals tijdens de Spaaanse depressie van de 17e eeuw, de Napoleontische oorlogen in het begin van de
19e eeuw, de depressie in de jaren '30 en de periodes van de beide wereldoorlogen in de 20e eeuw. Deze impulsen tot ontwikkeling werden onmiddellijk
teniet gedaan zodra de metropool-satelliet verhouding weer werd aangetrokken;
с De gebieden die tegenwoordig het meest onderontwikkeld zijn, waren in
het verleden het sterkst verbonden met de metropool;
d. Het latifundium, ongeacht of het nu een plantage of hacienda is, is
ontstaan als een handelsonderneming, die zelf de instellingen kreëerde,
waardoor z e kon reageren op een toename van de vraag op de wereld- of de
nationale markt door zijn land, kapitaal en arbeid uit te breiden om zijn
produktie te verhogen;
1. Frank, 1969 (B), p. 154.
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e. Het latifundium, dat nu geïsoleerd, gericht op zelfbehoud en semifeodaal is, laat een afname in de vraag voor zijn Produkten of in
zijn produktiekapaciteit zien. Deze moet vooral gezocht worden in de
gewezen landbouw- en mijnexportgebieden, wier ekonomische aktiviteit
in het algemeen afgenomen is.
De laatste twee hypothesen zijn weinig van toepassing op de relatie
Nederland - Indonesië, omdat het latifundia-systeem vooral bestaat in
Latijns-Amerika, en deze worden daarom verder niet besproken. Het is
wel zo, dat Frank over deze twee hypothesen nog opmerkt, dat ze ingaan:
"... tegen de denkbeelden van de meeste mensen, en zelfs tegen de mening van sommige historici, die zeggen dat de historische wortels en
soci aal-ekonomische oorzaken van de latifundia en agrarische instellingen gezocht moeten worden in het overbrengen van feodale instellingen van Europa en in ekonomische depressie of in beide" (1).
Op de diskussies, die er rond de hypothesen van Frank ontstaan zijn, wil
ik hier niet ingaan, dat is elders op vele wijzen gedaan (2). Wel wil ik
proberen aan te geven in hoeverre de relatie tussen Nederland en Indonesië tussen 1600 en 1912, deze hypothesen al of niet gedeeltelijk bevestigen.
Laclau vat Frank's theoretisch schema samen door drie soorten beweringen van Frank te konstateren:
1. Latijns-Amerika heeft vanaf het begin een marktekonomie gehad;
2. Latijns-Amerika is vanaf het begin kapitalistisch geweest;
3. De afhankelijke aard van de integratie in de kapitalistische wereldmarkt is de oorzaak van de onderontwikkeling (3).

1. Frank, 1969 (B), p. 161.
2. Enkele belangrijke artikelen en boeken in dit verband zijn: Bodenheimer,
Bodenheimer (A), Laclau, Santos 1970, Arrighi, Handle. Het werk van
enkele Amerikaanse politikologen: Kaufman, Alschuler, Walleri. Een
speciaal nummer van het tijdschrift 'International Relations' over
'Dependence and Dependency in the Global System'.
In Nederland is de diskussie enigszins gevoerd: Schoorl, Kleinpenning,
Van Dam, en een speciaal nummer van het tijdschrift Geografiek en het
A.I.-Cahier, nr. 4.
3. Laclau, p. 132. In het verloop van zijn artikel valt hij Frank fel aan.
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Voorbeeld: Frank's analyse van de ontwikkeling van de onderontwikkeling
van Chili (1).
Vanaf de zestiende eeuw wordt de wereldgeschiedenis gekenmerkt door een
zich voortdurend expanderend kapitalisme, waarbij Europa en later ook
de Verenigde Staten zouden uitgroeien tot een wereldmetropool, die de
gehele verdere wereld tot satelliet zou maken. Ook Latijns-Amerika werd
tot satelliet gemaakt: Europa onttrok ekonomisch surplus aan LatijnsAmerika, waardoor het zichzelf kon ontwikkelen, Latijns-Amerika in een
proces van onderontwikkeling brengend (2). Chili is hier een typisch
voorbeeld.
Frank ziet in dat land in de zestiende eeuw al dezelfde kapitalistische
tegenstellingen, die er nu nog zijn: "Chili has had an export economy.
The domestic economie, political and social structure of Chili always
was and still remains determined first and foremost by the fact and
specific nature of its participation in the world capitalist system and
by the influence of the latter on all aspects of Chilean life" (3).
Chile was helemaal aangewezen op de export van goud en landbouwprodukten,
die het niet direkt uitvoerde naar de wereldmetropool Spanje, maar naar
de Latijns-Amerikaanse submetropool Lima. Eigenlijk dus een getrapte
onttrekking van het ekonomisch surplus door Spanje aan Chili.
De gebeurtenissen in de zeventiende eeuw maken duidelijk, hoezeer de geïntegreerdheid van Chili in het mondiale kapitalistische systeem niet alleen de struktuur van Chili's ekonomie bepaalde, maar ook haar sociale
en politieke struktuur, de veranderingen hierbinnen en haar gehele ekonomische en sociale geschiedenis. Chili raakt later wat geïsoleerd van
de wereldmetropool om twee redenen: het land lag geografisch gezien niet
gunstig voor het voeren van handel en er waren weinig exportprodukten:
"... which weakened the metropolis-satellite bonds and permitted Chili a
greater degree of independence and therefore of potential and actual
economic development than other colonies were able to enjoy" (4).

1. De nu volgende tekst is gebaseerd op: Frank, 1969, hoofdstuk I, Capitalist Development of Underdevelopment in Chili, p. 1-121.
2. De term ekonomisch surplus is van Marx. Frank refereert aan Baran:
het ekonomisch surplus is het verschil tussen wat een samenleving
produceert en de kosten om het te produceren. Baran/Sweezy, p. 23.
3. Frank, 1969, p. 29.
4. Ibid., p. 33.
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De zeventiende eeuwse periode van een relatief zwakke metropool-satelliet
relatie liet een snelle toename zien van kapitalistische instellingen en
maatregelen, die de ekonomische ontwikkeling moesten stimuleren. De goudproduktie nam af, omdat de mijnen de eeuw daarvoor nagenoeg uitgeput waren en de landbouwproduktie nam toe. Ook ontstond een aanzet tot een
zelfstandige industrialisatie van Chili: een manufaktuur. De binnenlandse
produktie in Chili nam toe en er werden zelfs Produkten uitgevoerd naar
andere Spaanse koloniën in Latijns-Amerika. In de achttiende eeuw werd
de metropool-satelliet struktuur weer aangehaald, na het herstel van
Spanje van de krisis, waarna de hele industrialisatie van Chili en haar
produktiekapaciteit weer inzakte. Volgens Frank werd na de opleving van
de zeventiende eeuw, de onderontwikkeling van Chili in de achttiende eeuw
nog meer bevestigd. Hij stelt: "The review of Chile in the eightteenth
century will show how deeply the capitalist contradictions had already
been ingrained in Chile, both in its relations with the outside world
and in its domestic economic, political and social structure" (1).
De kapitalistische tegenstellingen hadden zich in de achttiende eeuw al
zo diep geworteld, dat Chili er in de negentiende en twintigste eeuw niet
meer in zou slagen om die tegenstellingen te overwinnen, ondanks allerlei
pogingen om Chili te bevrijden van de steeds verdergaande onderontwikkeling.
De Produkten, die in de achttiende eeuw in Chili werden geproduceerd vonden hun koper niet in Chili, maar in Lima. Het Chileense volk werd van
haar ekonomisch surplus ontdaan door een opgekomen klasse van beursspekulanten, financiers, handelaren en winkeliers. Frank vervolgt: "The
monopoly power of the middlemen expropriated/appropiated economie surplus through and within the capitalist structure of chain-linked metropolis-satellite constellations and dominated the trade and production
relations between Lima and Chili to the extend of resisting and overcoming all public and official opposition to them in both countries; it
determined the renewed extinction of Chilean manufacturing industries
that had grown up under the protection of seventeenth-century relative
isolation" (2).

1. Frank, 1969, p. 38.
2. Ibid., p. 39. Van 1810-1818 woedde de onafhankelijkheidsoorlog, toen
werd de onafhankelijkheid uitgeroepen door Bernardo O'Higgens, die
een diktatoriaal regiem zou gaan voeren.
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In de negentiende eeuw werd Chili een satelliet van de nieuwe wereldmetropool Engeland. In de eerste jaren na de onafhankelijkheid van
Spanje in 1818 probeerde Chili zich op verscheidene manieren te ontwikkelen door eigen grondstoffen, vooral koper en tarwe, aan te wenden voor pogingen het land te industrialiseren (1). De ekonomisch heersende groepen raakten verzeild onder het Engelse vrijhandelsideaal,
die de Chileense machthebbers nog meer in het mondiale kapitalistische
systeem zou integreren, en daarmee de gehele Chileense samenleving.
In 1876 produceerde Chili 62% van de wereldkoperproduktie, de mijnen waren
eigendom van Chili; in 1913 bezat Chili nog maar 30% van haar eigen mijnen en in 1965 was dat percentage teruggelopen tot 10%. De rest was toen
in handen van Amerikaanse multinationale ondernemingen, die inmiddels
opgekomen waren in het proces, waarbij de Verenigde Staten Engeland
verdrongen had als belangrijkste wereldmetropool.
Een industriële revolutie, zoals die in Engeland had plaatsgevonden, was
in Chili niet mogelijk. De Chileense grondstoffen, die dat hadden kunnen
stimuleren, waren in handen van Europese maatschappijen: de nitraten van
Chili werden gedolven door Engelse firma's en dienden ter bevordering
van de landbouw in Europa en niet om een inheemse landbouw in Chili van
de grond te krijgen (2). Na de eerste wereldoorlog ontwikkelde Duitsland
een goedkopere synthetische kunstmest en werden de Chileense nitraatmijnen gesloten. Frank: "The potential economie surplus or capital from
the nitrates had been wasted and contributed to the development of others,
never to be recovered by Chile" (3).
De elites in Chili hielpen mee aan het proces van onderontwikkeling ten
bate van buitenlandse belangen. Deze zogenaamde nationale metropool werd
in de negentiende eeuw gevormd door de eigenaren van de mijnen in het
noorden, van de grote landbouwbedrijven in het zuiden, en van de grote
handelshuizen in Santiago en Valparaiso. Deze groepen waren het volledig
eens over de ekonomische politiek, die Chili moest volgen en er bestond
in feite geen tegenmacht, die de ekonomische, politieke en sociale macht
van de eersten kon bedreigen. De metropool in Chili had het hele nationale leven in handen. Over de invloeden van de mondiale metropool Engeland

1. Zie voor meer details. Frank, 1969, p. 57-67.
2. Idem, ibid., p. 73-85.
3. Ibid., p. 85.
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op de metropool in Chili is Claudio Veliz erg verhelderend, waar hij
opmerkt: "The agricultural and livestock exporters of the South were
also emphatically free traders. They sent their wheat and flour to
Europe, California and Australia. They clothed their cowboys with
ponchos of English flanel, rode in saddles made by the best harnessmakers of London, drank authentic champagne and lighted their mansions
with Florentine lamps. At night they slept in beds made by excellent
English cabinet-makers, between sheets of Irish linen and covered by
blankets of English wool. Their silk shits came from Italy and their
wives' jewels from London, Paris and Rome" (1).
Chili heeft meerdere malen geprobeerd om zich van zijn satelliet-status
te ontdoen, maar omdat die pogingen alle plaatsvonden binnen de kontekst van het nationale en internationale kapitalisme, zijn deze mislukt. Frank is van mening, dat een nationale bevrijding van een afhankelijk land al in de negentiende eeuw niet meer mogelijk was en dus
zeker niet in de twintigste eeuw. Volgens hem hadden de landen, die zich
sinds de negentiende eeuw ontwikkeld hebben, zoals de Verenigde Staten,
Canada en Australië reeds een aanzienlijke interne en externe onafhankelijkheid bereikt; Japan is nooit een satelliet geweest en de Sovjetunie heeft zich losgemaakt van het mondiale kapitalisme door een revolutie. Het verschil tussen Chili en Japan in de negentiende eeuw is
volgens Frank, dat Chili te maken had met een: "... integration in the
world capitalist market as a satellite, including foreign ownership
and control of Chilean resources and cormiercial institutions; and a
domestic metropolis-satellite structure, intimately interlinked with
the structure of world capitalism, which allied the most powerful interest groups of Chili to those of imperialism and its interest in maintaining and indeed in furthering Chile's underdevelopment" (2).

Frank en de metropool-satelliet struktuur, tien jaar later
De bovenbeschreven analyse over Chili en Latijns-Amerika is niet onbestreden gebleven. Na het verschijnen van Frank's werk in 1969 is de
diskussie over de dependencia-theorieën als verklaring voor het pro-

1. Seciteerd in: Frank, 1969, p. 90.
2. Ibid., p. 61.
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bleem van de onderontwikkeling van twee-derde van de wereld losgekomen
(1).
Frank heeft aan de diskussie een nieuwe stimulans gegeven met een tweetal recente boeken (2), die zich ten doel stellen de onderontwikkeling
te verklaren door: "... the analysis of the production and exchange
relations of dependence within the world process of capital accumulation"
(3).
Was zijn eerste boek over de centrum-periferie-relaties vooral gericht
op dat soort relaties in Latijns-Amerika, nu wil hij zijn analyses uitbreiden tot gelijksoortige relaties over de gehele ontwikkelde en onderontwikkelde wereld.
Volgens Frank spitsen de kritieken op zijn theorie van 1969 zich toe op
drie punten. In de eerste plaats legde zijn oorspronkelijke benadering
teveel de nadruk op ruil-relaties tussen de metropool en de satelliet
en te weinig op de interne produktiewijzen in de periferielanden. In de
tweede plaats schonk zijn toenmalige benadering te weinig aandacht aan
de verschillen tussen de onderscheiden delen van Latijns-Amerika, gedurende de verschillende fasen van het historische proces van de ontwikkeling
van de onderontwikkeling. In de laatste plaats gaf zijn benadering geen
dialektische analyse van het wereldwijde historische proces van kapitaalakkumulatie, waarin ontwikkeling in de metropool en afhankelijke onderontwikkeling in de periferie bestudeerd konden worden als onderdelen van
hetzelfde proces (4).
Frank wil in zijn recente boeken teruggaan naar de klassieke politieke
ekonomie, de historische visie van Adam Smith en de historisch-dialektische analyse van Marx, om een aanzet te geven tot een:
"... whole
world encompassing holistic, real-world historical, socially structural
theory of development of underdevelopment" (5).
De periodisering, die Frank kiest, neemt hij over van Amin. Hij onderscheidt achtereenvolgens, de mercanti listi sehe (1500-1800), de industrieel-kapitalistische (1800-1870) en de imperialistische (1870)
periode.
1.
2.
3.
4.

Zie p. 176, noot 2.
Frank, 1978, 1979.
Frank, 1979, p. xi.
Het is opmerkelijk, dat Frank op die genoemde kritieken niet of nauwelijks ingaat.
5. Frank, 1979, p. 2.
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Hieronder wil ik de relatie tussen Nederland en Indonesië in deze drie
perioden bestuderen en nagaan, in hoeverre de stellingen van Frank,
zoals eerder geformuleerd, enige duidelijkheid werpen op de ontwikkeling van de onderontwikkeling van Indonesië en haar relatie niet de ontwikkeling van Nederland.

1. Mercanti listische periode 1500-1800
De drie eeuwen durende periode van het mercantilisme werd gekenmerkt
door een toename van de kommerciële aktiviteit in Nederland en een
groei van de produktie van Indonesië, die voornamelijk was bestemd
voor de export. Die export van Indonesië werd gestimuleerd, gekontroleerd en aangewend ten bate van het handelskapitaal in Nederland.
De Nederlanders waren omstreeks 1600 in Indonesië gekomen voor het
drijven van handel. Wegens het ontbreken van een handelsburgerij in Indonesië hadden ze zich, wat Java betreft, gewend tot de
vorsten en dus kontakt gezocht met de toppen van de inheemse samenleving.
De V0C vorderde van de regenten en vorsten de levering van produkten,
slechts gedeeltelijk tegen betaling, alsmede het verrichten van 'herendiensten' en, in geval van oorlog, bijstand met gewapende soldaten.
Volgens Burger werden de produkten, welke de vorsten aan de V0C hadden
te leveren, zoals peper uit Bantam en rijst, katoen, indigo, peper en
hout uit de Midden-Javaanse rijken, op feodale manier in 'herendiensten'
geproduceerd (1). Hij gebruikt hier het woord'feodaal' 'bij gebrek aan
beter', vanwege de gelijkenis, welke de verhouding van de Javaanse bevolking tot haar hoofden en vorsten vertoonde met de feodale verhoudingen
tussen heren en boeren in het middeleeuwse Europa (2).
Vanwege de geringe omvang of afwezigheid van loonarbeid in het binnenland
zal het geld althans niet noemenswaard gebruikt zijn bij de organisatie
van de produktie. Er waren nog geen vrije ondernemers, die door middel
van overeenkomsten kapitaal, grond en arbeid met elkaar in kontakt
brachten en er was in Indonesië tot 1800 weinig geldverkeer. Het gebruik van geld is vermoedelijk voor een zeer groot deel beperkt gebleven tot de bovenlagen van de samenleving, tot de V0C en haar ambtenaren, de hoofden en de Chinezen. In de onderste laag, die door de dorps1. Burger, p. 10.
2. Ibid., p. 7.
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bewoners werd gevormd, was het geldverkeer beperkt. Burger zegt:
"Vermoedelijk heeft het geld in het ruilverkeer in die sfeer in hoofdzaak slechts een rol gespeeld bij den verkoop van sommige gebruiksgoederen en bij de verleening van voorschotten daarvoor. Het geld heeft
dus wellicht daardoor indirekt de productie eenigszins beTnvloed, en
voorzoover het dit deed, enkel de productie in het klein en niet die
in het groot" (1).
Hij stelt het aldus: "Hoewel het geld in het binnenland niet geheel
ontbrak, mag de toenmalige samenleving m.i. als nagenoeg geldloos worden aangemerkt" (2).
Frank merkt op: "Asia, in general, sold its agricultural and manufactured
products to European traders who called and/or established themselves on
coastal enclaves and paid in gold or silver" (3).
Europa had de aanvankelijk hoog ontwikkelde beschavingen in Azië weinig anders te bieden als goud en zilver uit Afrika en Amerika en men
was in deze periode militair niet in staat om grote gebieden territoriaal aan zich te onderwerpen. Ook had men nog onvoldoende financiële
middelen om militair in de handel te interveniëren. De territoriale
macht van Nederland in Indonesië zou zich tot ver in de negentiende
eeuw beperken tot stukken van Java en enkele kleine eilandjes rondom Ambon.
Een groot deel van Java was al sinds eeuwen in kuituur gebracht. Natte
rijstbouw met behulp van irrigatie was reeds meer dan duizend jaar bekend. Langs de kusten van Java, Sumatra en Malakka bestonden kleine
vorstenrijkjes, waarover Wertheim opmerkt:"Zij vertonen een heel ander
beeld dan het agrarische binnenland van Java. Deze havensteden staan
in nauw kontakt met de kusten van Voor-Indië en Achter-Indië, en zij
hebben deel aan een handelsbeschaving, die in wezen weinig verschilt
van de beschaving der Middellandse zeekust. Kostbare lijnwaden, porcelein, edele metalen, specerijen, kramerijen worden sinds onheuglijke tijden met Chinese jonken, Javaanse prauwen, Indische en Arabische
vaartuigen over de zeeën gevoerd" (4).

1.
2.
3.
4.

Burger, p. 30.
Ibid., p. 31.
Frank, 1979, p. 17.
Wertheim, 1978, p. 18. Hij vervolgt: "De kooplieden kennen de handelsboekhouding - het nul teken, dat deze boekhouding revolutioneerde, is
een uitvinding uit Voor-Indië. De zeelieden kennen het astrolabium
reeds vóór de Portugezen de Indische wateren bevaren. Metalen geschut
is in deze contreien bekend. Het Javaanse schrift is onder de handelaren op de Javaanse kustplaatsen algemeen verbreid".
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Volgens Wertheim was de verschuiving van de vaart op Oost-Indië van
Portugal en Spanje naar de Republiek der Verenigde Provinciën niet
zo'n verrassende ontwikkeling als het op het eerste gezicht lijkt. De
Portugese wereldhandel was al voordien grotendeels op Antwerpen gekoncentreerd en de Zuid-Nederlandse kooplieden waren tengevolge van de
konflikten tussen katholieken en protestanten in groten getale naar de
Noordelijke Nederlanden gevlucht en hielpen daar de jonge Nederlandse
wereldmacht verder mee op te bouwen. Van de betekenis van de Portugese en Hollandse scheepvaart in het beeld van de Aziatische handel moet
men volgens Wertheim geen overdreven voorstelling maken: "Van de totaliteit van de Aziatische handel vormt de handel op Europa slechts een
kleine fraktie. De ontwikkeling der Portugese, Hollandse en Engelse
scheepvaart en krijgstechniek stelt westerse zeelieden in staat de weg
naar Indie om de Kaap te vinden en zich een stijgend aandeel te verzekeren in de Aziatische handel - dat is al" (1). De ontwikkelingen op
maritiem-militair gebied in Nederland spelen een rol in de Indische
wereldzeeën, zij stellen de VOC in staat om steunpunten voor de handel
te verwerven. Maar zij stelt hen niet in staat de levensstijl van de
Lage Landen naar de Indien te brengen (2).
De rechtstreekse Nederlandse invloedsvorming blijft in de Mercantil istische periode tot de zeeën en de kusten beperkt. Het binnenland blijft
voor Nederland grotendeels onbekend land. Wertheim citeert Van Leur:
"Indie wordt in de Nederlandse geschiedschrijving, '... bezien vanaf
het scheepsdek, vanover de wal van de forteres en vanaf het logegebouw"'
(3).
In het begin van de zeventiende eeuw waren de exportprodukten van Indonesië
voornamelijk specerijen en in het midden van die eeuw zou het aandeel
van metalen, vooral koper, sterk toenemen. De vraag naar Indische weefsels, katoenen stoffen en Aziatisch porcelein nam in Europa grote vormen
aan en de Nederlanders waren de eersten, die Chinees en Japans porcelein
naar Europa ten noorden van de Pyreneeën verscheepten. In 1614 begonnen

1. Wertheim, 1978, p. 20.
2. Ibid.
3. Ibid., p. 21.
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de Nederlanders het blauw-witte keramiek na te maken en al snel leverden de Delftse pottenbakkerijen goede imitaties van het Chinese en Japanse vaatwerk, het Delfts blauw (1).
Zoals eerder opgemerkt hadden de Nederlanders zich aanvankelijk vooral
gewend tot de toppen van de inheemse samenleving, de vorsten. Dit kontakt was steeds nauwer geworden en geleidelijk had de VOC door middel
van politieke en militaire middelen een sterk ekonomisch overwicht over
de vorsten gekregen: via handelsmonopolies wist men de vorsten tot leveringen van Produkten te verplichten.
Burger konkludeert: "De gevolgen van de aanraking van het Westen met de
toppen der inheemsche samenleving waren weliswaar voelbaar tot in de
desa, want de Compagnie vorderde producten en diensten, welke door de
dorpsbevolking moesten worden opgebracht, doch die westersche invloed
plantte zich naar beneden, tot het individu, voort op inlandsche wijze,
door middel van de traditioneel e gebondenheid, en niet door middel van
westersche bestuursmethoden en organisatievormen. De traditioneele gebondenheid werd door het contact met het westen dus niet aangetast en
integendeel veeleer versterkt door het opleggen van nieuwe lasten ten
behoeve van de Compagnie. De indirekte invloed van het Westen ging dus
tot het individu, doch de directe invloed ging slechts tot de toppen"
(2).
Boeke, die uitgebreide studies heeft gemaakt over het doordringen
van de westerse ekonomie in Indonesië zegt, dat er in de 'Oosterse Economie' een voortdurende strijd woedt met aan de ene kant, vertegenwoordigd door de steden, het verhoudingsgewijs moderne, jonge, aggressieve
westerse kapitalisme en aan de andere kant, het oude, in godsdienst en stamverwantschap verankerde, traditionele voorkapital isme.
Hij merkt op: "Op grond van dezen tweestrijd kan men de hier bedoelde
gebieden het terrein van de dualistische economie noemen, dualistisch,
dat wil zeggen tweekantig, heterogeen" (3).

1. Zie hoofdstuk I, p. 47.
2. Burger, n. 36.
3. Boeke, 1946, p. 7.
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Het begrip dualisme wordt in de literatuur op zeer uiteenlopende landen
toegepast zoals Indonesië, Italië, Japan, Brazilië en nog andere landen
van Latijns-Amerika (1). Boeke's analyse van de Indonesische maatschappij is de eerste bekende formulering van de dualisme-theorie. Hij konstateert enerzijds dat er in Indonesië een gebrek is aan bepaalde waarden, die het Westen 'ontwikkeld' gemaakt hebben, zoals rationaliteit,
organisatiedrang en ondernemingsgeest. Dit is volgens Boeke echter niet
de enige reden van de 'achterstand' van gebieden als Indonesië.
Hij duidt anderzijds op de verwoestende werking van de kapitalistische
expansie op de nationale kleinindustrie, en meer in het algemeen op het
feit, dat de kapitalistische expansie een spontane groei in Indonesië
verhinderd heeft (2). Volgens Martinelli is deze konstatering van Boeke
niet nieuw, omdat al bijna een eeuw daarvoor Marx gewezen had op de verwoestende inwerking van het Europese kolonialisme op de produktiewijze
in India. Martinelli konstateert dan wel, dat Boeke's studie een zeer
bruikbare ingang geeft op de besproken problematiek (3). Volgens hem is
het interessant te zien, dat diegenen die Boeke in hun geschriften gebruiken, vooral het aspekt van de weerstanden van de Indonesiër tegen de
ontwikkeling naar voren halen en onvoldoende oog hebben voor Boeke's
analyse van de negatieve invloed van de kapitalistische landen. Een terechte konstatering, want Boeke's werk valt juist op door een zeer zorgvuldige analyse van de wijze waarop door het kontakt met het expanderende
kapitalisme de inheemse struktuur in Indonesië kapot is gemaakt. Uiteindelijk komt Boeke tot de konklusie, dat Indonesië: "... has not become
more and more capitalistic but is only exploited more and more in a
capitalistic way" (4).
In dit verband merkt Geertz op, dat het verschil in 'ekonomische mentaliteit' tussen de Javaan en de Nederlander, die voor Boeke de oorzaak
voor zijn dualisme is, in feite voor een groot deel daarvan het gevolg
is. Hij stelt: "The Javanese did not become impoverished because they
were static; they became 'static' because they were impoverished" (5).

1.
2.
3.
4.
5.

Zie Martinelli, p. 357, noot 1.
Boeke, 1953, p. 127.
Martinelli, p. 371.
Boeke, 1953, p. 215.
Geertz, p. 142.
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De dualistische theorie, zoals onder andere Boeke die heeft geformuleerd
(1), wordt fel bestreden door Frank, die de konventionele 'dualistische'
interpretatie, althans voor Latijns-Amerika, verwerpt. Hij stelt, dat de
gebieden waar de Afrikaanse slaven zich vestigden en moesten gaan werken
op plantages, vanaf het begin volledig opgenomen waren in het wereldwijde
mercantilistisch-kapitalistische systeem. Volgens hem geldt hetzelfde
voor de dichtbevolkte gebieden van Azië, die: "... were no less quickly
and fully penetrated by and integrated into the by then worldwide capitalist
system once the latter invaded and conquered them by force to provide the
metropolis with labor, capital, and markets" (2).
Frank stelt, dat de duale struktuur eigenlijk niet bestaat, aangezien de
expansie van het kapitalistische systeem de laatste eeuwen effektief en
volledig doorgedrongen is tot in de op het oog meest geïsoleerde sektoren
van de onderontwikkelde wereld. Zelfs Ernesto Laclau, een kritikus van
Frank, is het daar mee eens: "Frank's kritiek op de these van het dualisme
en zijn konsekwent benadrukken dat latijnsamerikaanse samenlevingen altijd een komplex geheel hebben gevormd, intern gestruktureerd door en
volledig geïntegreerd in de marktekonomie, zijn ongetwijfeld overtuigend
en juist" (3).
Indonesië was niet vanaf de zestiende eeuw 'volledig doordrongen van het
kapitalistische systeem', zoals Frank voor Latijns-Amerika opmerkt, althans zeker niet voor de periode 1600-1800. Geertz merkt op: "... the
colonial period consists, froto the economic point of view, of one long
attempt to bring Indonesia's crops into the modern world, but not her
people. The means for accomplishing this effort to keep the natives
native and yet get them to produce for world markets was the formation
of a chronically, and in fact intrinsically, unbalanced economic structure
sometimes referred to as 'dual'" (4).
Er bestonden voor de binnenkomst van 'het westen' in Indonesië reeds
andere uitbuitingsvormen. De Nederlanders steunden in de mercanti listi sehe periode sterk op de inlandse vorsten, de enige groep waar ze aanvankelijk kontakt mee hadden.

1. Frank zet zich in dit verband voornamelijk af teoen het werk van Lewis.
Zie: Martinelli, p. 357, Laclau, p. 133.
2. Frank, 1969 (A), p. 224/5.
3. Laclau, p. 133.
4. Geertz, p. 48.
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In de Javaanse rijken had het vorstenbestuur vaak de neiging zich in
despotische richting te ontwikkelen. Het ekonomiese bestuur van de
Javaanse vorsten richtte zich voornamelijk op de financiering van de
hoven (1). Er zijn zelfs uitspraken van Javaanse vorsten bekend, welke
aantonen, dat zij hun onderdanen opzettelijk arm hielden, omdat naar
hun mening over een arm volk het beste te regeren viel (2). Burger stelt
het aldus: "De massa was er dus veeleer voor de vorsten en de hoofden,
dan dat de laatsten er voor de massa waren" (3). De konklusie van Burger
is dat het inlandse staatsdeel weinig of geen belang had bij de welvaart van de massa: "... dat de hoofdgedachte van het inheemsche bestuur was gericht op het aanzien van de Inlandsche overheden en dat in
verband daarmede die overheden doortrokken waren van een mentaliteit,
welke zeer gevaarlijk was voor de rechtszekerheid en de veiligheid van
persoon en goed voor de massa" (4).
Tot nu lijkt het erop alsof de Nederlanders slechts handelden, kochten
en verkochten en verder de produktiewijze in Azië niet of nauwelijks
beïnvloedden. Er ontstond echter een duidelijke beïnvloeding van de produktiewijze in Azië als de Nederlanders geen genoegen meer namen met de
handelswaar zoals die in Azië werd aangeboden en de produktie naar hun
hand gingen zetten (5).In Indonesië is dat al vroeg het geval met Produkten als zijde en indigo en ook met andere Produkten uit Azië. Uit China
werden grote hoeveelheden porcelein ingevoerd, boterschotels, fruitschalen, koppen, kommen, potten, kannen, flessen, kelken, wijnpinten en
zoutvaatjes. Omdat de motieven op deze Produkten de Nederlanders kennelijk niet bevielen, werden in Nederland monsters gemaakt van de Produkten die men wilde hebben en die werden aan de Chinese handelaren meegegeven, die ze gingen namaken. China ging op grote schaal porcelein produceren met Europese afbeeldingen als de bloemplukker, de fruitmand,
Neptunus en de Kruisiging van Christus. In een hierop volgende fase
zond men niet alleen monsters, maar ook tekeningen, die de Chinezen op
het porcelein moesten aanbrengen.

1. Over de enorme hofhoudingen van de Javaanse vorsten, zie Burger, deel
I, hoofdstuk V.
2. Burger, p. 37.
3. Ibid.
4. Ibid., p. 49.
5. Zie hierover Boeke, 1953, p. 209.
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Er is verder sprake van beïnvloeding door de Nederlanders in de produktiewijze in Azië in de textielindustrie. Deze was voor de VOC van groot
belang, omdat men uit Voor-Indiëen speciaal van de Koromandelkust van
India, kleedjes kon betrekken, die men als betaalmiddel kon gebruiken
bij het opkopen van specerijen in Indonesië (1). De Indiase nijverheid
leverde geweven stoffen, waarbij er een onderscheid was tussen het weven met witte en gekleurde garens en de stoffen ook wel werden beschilderd. Dit schilderen was een soort batikprocedee, dat lijkt op dat wat
tegenwoordig op Java in gebruik is, alleen was de bewerking sneller en
minder arbeidsintensief, zodat men tot op zekere hoogte kan spreken van
een goedkope massaproduktie (2).
Deze industrie in India werd al spoedig door de Nederlanders in bepaalde
banen geleid, omdat rekening gehouden moest worden met de smaak van kopers in de verschillende landen, waar men de stoffen verkocht. Omdat een
flink deel van de stoffen naar Nederland werd vervoerd, werkte men ook
hier met monsters, die men de Indiërs liet namaken.
Aan de Koromandelkust van India beïnvloedden de Nederlanders de produktiewijze nog verder. Terwijl bij de porceleinindustrie de Nederlanders
Chinezen nog zelf 'vrij' lieten produceren, was er in de textielindustrie
in India sprake van eigen Nederlandse ondernemingen. Hoewel het oorspronkelijke doel van de VOC alleen handel was, ging men aan de kust van Koromandel zelf optreden als planter en industrieel. Hier ontwikkelde de Nederlandse aktiviteit zich tot-een wijdvertakt bedrijf en had de VOC haar
eigen Indiase wevers en schilders in dienst, onder het voortdurend oog
van Nederlandse faktorijhouders (3), die er vooral op toezagen of de kwaliteit en de uitvoering van de stoffen aan de opdracht en de monstens
beantwoordden. Volgens Terpstra was deze inspektie nodig. Hij citeert
Van Dam, die opmerkte dat de schilders: "... en können uyt hunselven
niet practiseeren; wil men iets mooys hebben, men moet hun een monstertje
geven en dan apen ze het пае, sooveel hun verstand toelaet" (4).
Evenals bij de textielindustrie in Koromandel in India was er ook een
duidelijke beïnvloeding van de produktiewijze in Patani op het Maleise
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schiereiland. Deze stad was van belang als invoerhaven van Produkten
uit China en er woonden veel Chinezen. Wanneer de jonken met Chinese
zijde en andere artikelen te lang wegbleven, dan zetten de Nederlanders
de Chinezen in Patani aan het werk om zijdeprodukten te maken.
Zo is er een belangrijke zijdeindustrie ontstaan in en om Patani.
Bij de eigen bedrijven van de VOC werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van inlandse arbeidskrachten. De VOC-beambten hadden een toeziende rol.
Dit systeem werkte goed zolang het werk van eenvoudige aard betrof of
als er al veel ervaring was opgebouwd, zoals dat het geval was bij de
textielindustrie in Koromandel.
In het midden van de zeventiende eeuw werd goud ontdekt op Sumatra, waarvoor men geschoolde arbeidskrachten nodig had, die op dat eiland niet te
vinden waren, zodat grote groepen geschoolde mijnwerkers uit Europa werden ingezet, vooral Duitsers en Walen. Hoewel de verwachtingen van de
regering van Batavia hooggespannen waren, vielen de vondsten uiteindelijk tegen en werd de verdere exploitatie in 1696 gestaakt. Terpstra
merkt op: "Hoe ver zijn we hier reeds verwijderd van het oorspronkelijke
doel, waarvoor de tochten naar Indie begonnen waren " (1).
Konkluderend kan worden gesteld, dat de Nederlanders in het voetspoor
van Spanje en Portugal in de zeventiende en achttiende eeuw de handel
op Indonesië hebben beïnvloed en in sommige gevallen de produktiewijze
in Azië hebben bepaald.
De territoriale macht van Nederland in de Indische Archipel was tot 1800
beperkt. Betrekkelijk grote gebieden waren grondgebied van de VOC, Batavia en de ommelanden, de Preanger en de Noordoostkust, omvattend de kuststrook ten oosten van Cheribon en de oosthoek van Malang tot Banjoewangi.
Maar het inlandse bestuur was, ook in het VOC-gebied, met uitzondering
van Batavia, gehandhaafd; aan de regenten werd zo goed als geheel het
bestuur van hun gebieden overgelaten.
Burger onderscheidt in de inheemse samenleving van Indonesië omstreeks
het jaar 1800 drie nivo's. In de eerste plaats de regenten en de vorsten,
die de toppen van de toenmalige maatschappelijke organisatie vormden. In
de tweede plaats het dorp of de dorpshoofden, die de dorpen naar buiten
vertegenwoordigden en tenslotte de dorpelingen, die de brede massa van de
bevolking vormden.Hij zegt verder:"0mstreeks het jaar 1800 reikte de wes-

1. Terpstra, 1942, p. 33.
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tersche invloed weinig verder dan tot de toppen der inheemsche maatschappij. Geleidelijk drong de westersche, economische en politieke invloed
dieper door. In het midden der negentiende eeuw reikte die invloed tot
ongeveer de dorpen - dus de dorpshoofden - en thans is het individu bereikt" (1).
Over de invloed van Nederland merkt Geertz op: "... what the Dutch were
essentially concerned to do (...) was to pry agricultural products out of
the archipelago, and particularly out of Java, which were saleable on
world markets without changing fundamentally the structure of the indigenous
economy" (2). Zijn argument komt erop neer, dat de invloed van de Westerse aanwezigheid in Indonesië niet moet worden overschat. Frank citeert
Pearn: "It is evident that the Portuguese,Spaniards, Dutch, French and
English achieved very little in South-East Asia in the sixteenth and seventeenth centuries, except in limited areas (...) On the mainland, the Europeans had still less influence (...) In general, at this time European
touched only the fringe of South-East Asia" (3).
Nederland was een partner in de handel in Indonesië; de mercantilistische
handel beïnvloedde Indonesië niet di rekt behalve natuurlijk enkele uitzonderingen zoals in Banda. Zowel Frank als Wertheim citeren Van Leur: "Overziet men het geheel, dan dient te worden vastgesteld, dat van een Europeesch Azië in de 18e eeuw geen crake is; dat op zeer beperkte schaal
enkele Europeesche machtsvestigingen zijn geconsolideerd. Dat - en hierop
ligt de nadruk - de oostersche rijken in het algemeen militair, economisch,
politiek als valide eenheden actieve factoren blijven vormen in het verloop der gebeurtenissen" (4).
De mercantilistische fase werd voor Nederland afgesloten met de ondergang
van de VOC op het eind van de achttiende eeuw. Tijdens de besproken eerste fase van de akkumulatie op wereldschaal had Nederland weinig veranderingen aan kunnen brengen in de produktiewijze van Indonesië zoals die
onder de Oosterse rijken tot stand was gekomen.
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2. Industrieel-kapitalistische periode 1800-1870
Op het einde van de achttiende eeuw ontstond in Nederland het besef,
dat niet langer alleen kon worden volstaan met kontakt met de inheemse
regeerders van de samenleving in Indonesië. Hoewel omstreeks de eeuwwisseling enkele maatregelen tot een diepere doordringing in de Indonesische samenleving werden genomen, kwam het ббг de komst van Daendels echter niet tot algemene veranderingen. Burger stelt het aldus:
"De chronische oorlogstoestand, de veranderingen, waaraan het moederlandsch koloniaal bewind in die dagen onderhevig was, en vooral de in
het moederland gevoerde strijd over de voortaan in de koloniën te volgen politiek, hadden verlammend gewerkt op het doorvoeren van hervormingen in Indie" (1).
Mede als gevolg van de Nederlands-Engelse oorlogen tegen het einde van
de achttiende eeuw, ging met de VOC de Nederlandse macht in Indonesië
tijdelijk verloren. In Azië waren de Engelse en Franse faktorijen sterker geworden dan de Nederlandse en bij de Vrede van Parijs in 1784 hadden de Engelsen een vrije vaart in de Nederlandse wateren rondom Indonesië weten af te dwingen, wat het einde betekende van het Nederlandse
specerijenmonopolie.
De industriële revolutie in de achttiende eeuw in Engeland (in Nederland zou die pas plaatsvinden in de negentiende eeuw) deed de Engelse
export van textielprodukten toenemen. Het feit, dat Engeland beschikte
over de kolonie India, waarheen grote hoeveelheden textiel konden worden
uitgevoerd, speelde een belangrijke rol in het welslagen van de Engelse
industriële revolutie, waardoor dat land in staat was uit te groeien tot
een leidende wereldmetropool.
Van het bewind van Daendels (1808-1811) kan worden gezegd, dat daardoor
weliswaar de ekonomische struktuur van de inlandse samenleving niet direkt werd aangetast, maar wel, dat het inheemse bestuursstelsel, dat de
VOC zo zorgvuldig had gehandhaafd en misbruikt (2), werd teruggedrongen
en omgevormd. De westerse invloed begon onder Daendels de toppen van de
inheemse maatschappij te passeren. Na een grote inspektietocht vestigde
Daendels een westers bestuurstelsel in Indonesië, dat de grondslag voor
het verdere Nederlandse bestuur zou blijven. De regering werd gecentra-

1. Burger, p. 51.
2. Stokvis, p. 28.
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liseerd, Java ingedeeld in 'prefecturen', waarvan de prefecten rechtstreeks onder de landvoogd kwamen te staan.
Bovendien vond er een ingreep plaats door de aanleg van wegen en het opzetten van grote Projekten en verder het invoeren van zware heffingen
en drukkende herendiensten. Er was ook nog een andere kant aan de toenemende Nederlandse invloed. De in het West-Europa van de Verlichting
opgekomen belangstelling voor het lot van de 'gemene man' speelde in de
Javaanse geschiedenis van het begin van de negentiende eeuw voortdurend
een rol. Volgens Wertheim baseerde Dirk van Hogendorp zijn felle kritiek
op de VOC voor een belangrijk deel op de ellende, waarin die de Javaan
dompelde: "Daendels en Raffles, Muntinghe en Elout, Van der Capel le en
Dubus, zij allen kunnen geen memorie meer schrijven, geen betoog meer
houden, zonder mede het belang van het Javaanse volk in hun beschouwing
op te nemen" (1). Ondanks de vaak mooie woorden blijft het uiteindelijke
doel van de koloniale politiek van Nederland in het begin van de negentiende eeuw, Indonesië en vooral Java produktief te maken voor de dan beginnende industrialisatie van Nederland.
Volgens Stokvis had Daendels aanvankelijk zeer vrijzinnige plannen met
Java, ook met de exploitatie van bodem en volk. Hij wilde een proef met
de afschaffing van kontingenten en leveranties, en ontwierp een grondbelasting voor Cheribon. De omstandigheden brachten hem tot zelfmoord van
het eigen hervormingswerk. Hij verkeerde door de afzondering van het moederland, door de zware militaire eisen, die de dreigende oorlog met Engeland met zich meebracht, in grote geldnood en alleen harder optreden op
Java kon een oplossing brengen. Stokvis stelt:
"Met dezelfde doortastendheid welke hij bij de uitroeiing der Compagnies-misbruiken ontplooide,
bracht hij nu de Javaansche bevolking weer onder den druk van de koffiecontingenten" (2).
De doelstellingen van de koloniale politiek zouden radikaal gewijzigd
worden door Raffles tijdens het Engelse tussenbestuur, die brak met het
exploitatie-stelsel van de VOC door de invoering van een algemene grondbelasting, de landrente.
Als na de Napoleontische oorlogen het Nederlandse gezag in Indonesië wordt
hersteld, is de diskussie in Nederland gaande over hoe de exploitatie van

1. Wertheim, 1978, p. 27.
2. Stokvis, p. 30.
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Indonesie verder moet gaan, met als centrale vraag of de Staat of het
vrije partikuliere bedrijf daarbij een leidende rol moet gaan vervullen. Willem van Hogendorp verwacht van het partikuliere landbouwbedrijf,
als dat geleid wordt door Europeanen, een stimulerende werking op de
ondernemingszin van de Javaanse landbouwer. De Staat blijft echter voorlopig de belangrijkste faktor in de ontwikkelingen in Indonesië, die
zouden uitlopen op het kultuurstelsel. Het uitgangspunt van Nederland
was dat Indonesië zichzelf moest kunnen bedruipen en zo mogelijk ook
nog voordelen voor het moederland moest opleveren.
Koning Willem I van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden, dat in 1814
werd gesticht, had gedurende zijn ballingschap in Engeland geleerd hoe
een kolonie effektief kon worden gebruikt in de 'ontwikkeling' van een
metropool: Indonesië moest rijp gemaakt worden om Produkten van de Nederlandse industrie op te nemen, zoals Engeland dat in de achttiende
eeuw had gedaan met India. Volgens Reinsma werden de belangen van de
kolonie onbeschroomd geofferd aan die van de moederlandse industrie en
handel (1).
De industriële revolutie had in Zuid-Nederland plaats in de eerste twintig jaren van de negentiende eeuw. De inlijving bij Frankrijk heeft voor
het totstandkomen van die revolutie in Zuid-Nederland stimulerend gewerkt. De noordwaartse opschuiving van de douanelinie tot aan de Waal
(1810) opende voor Brabant en Zeeland gunstige perspektieven, omdat deze
provincies hun produkten nu vrij in België en Frankrijk konden afzetten.
Brugmans merkt op: "Geen wonder, dat in fabrikantenkringen in het noorden op de inlijving bij Frankrijk werd gehoopt" (2). Willem I wilde nog
steeds de Zuid-Nederlandse textielwaren gebruiken als een soort hefboom
voor de industriële ontwikkeling van de noordelijke Nederlanden. Reinsma
zegt over de konceptie, die Willem I had toen hij de regering aanvaardde
over een industrieel Zuid-Nederland en een kommerciëel Noord-Nederland:
"Hierin was een organische samenwerking gedacht tussen het moederland en
de Nederlandse Indische bezittingen. Deze zouden produkten leveren voor
de Europesche markt. Noord Nederlandse handelshuizen zouden deze vervoeren, stapelen en verwerken, terwijl zij als betaling voor de tropische
produkten Zuid Nederlandse textiel goederen op Java zouden aanbieden" (3).

1. Reinsma, p. 90.
2. Brugmans, 1976, p. 45.
3. Reinsma, p. 22/3.
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Om die goederen in Indonesië te kunnen verkopen en om zo het hele proces gaande te houden, was het nodig de produktie voor de export vanuit
Indonesië aanzienlijk te verhogen.
In Indonesië was na Raffles het systeem van de grondbelasting gehandhaafd,
dat niet zo erg veel geld opleverde, ook niet in de twintiger jaren, terwijl de Java-oorlog veel geld kostte en het moederland later nog meer geld
nodig had, vanwege de Belgische afscheidingsoorlog. Hiertegen had Willem I
zich gewapend verzet, mede vanwege zijn plannen met de textielindustrie
uit de Zuidelijke Nederlanden.
In 1830 stelde Gouverneur-Generaal Van den Bosch voor om het landrentesysteem in Indonesië sluitend te maken met behulp van een verhoogde produktie van voornamelijk exportprodukten. De gedwongen koffiekultures in
de Preanger moesten worden gehandhaafd en uitgebreid en ook op een deel
van de rijstvelden van Midden en Oost-Java moesten exportgewassen worden
geplant. Door het planten van die gewassen zou de Indonesiër voortaan zijn
landrenteplicht kunnen voldoen. De bestaande agrarische struktuur van Indonesië werd zo ondergeschikt gemaakt aan de wensen van de kolonisator.
Het onderscheid van dit kultuurstelsel met de oude VOC-tijd is dat er nu
sprake is van een aktieve beïnvloeding van de produktiewijze van de Indonesiërs, terwijl men vroeger voornamelijk die Produkten opkocht, die toch
al door de Indonesiërs gemaakt werden.
Om aan te geven hoe veelvormig de maatschappelijke situatie was, die zou
leiden tot het kultuurstelsel, citeert Reinsma de termen waarin Huizinga
de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd omschreef: "... er
is geen sprake van
één grote ommeslag, maar van een lange rij van golven, die aanrollen op een strand; elk daarvan breekt op verschillende afstand en op verschillend ogenblik. Overal liggen de grenslijnen tussen
oud en nieuw weer anders" (1)
Bij het verklaren van de negentiende eeuwse veranderingen op Java introduceert Geertz de term involutie om het proces te beschrijven van de
groeiende komplexiteit en verfijning in alle soorten van sociale betrekkingen in antwoord op een steeds toenemende ekologische druk. Het Javaanse
platteland werd gekenmerkt door een zekere verstarring en stagnatie,
waarbij een steeds intensievere manier van landbouw drijven op een beperkt
grondgebied het hele ekonomische leven gaat beheersen. De grondeigendoms-

1. Reinsma, p. 10.
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verhoudingen worden ingewikkelder en zo ook de pachtverhoudingen en
arbeidsverhoudingen, waardoor het systeem ontstaat van de gedeelde armoede (shared poverty) (1). De sociale instellingen waren grotendeels
gegrond op overwegingen van sociale rechtvaardigheid. In een maatschappij met een laag nivo van produktie per hoofd, vlakbij de bestaansgrens,
is er een sterke neiging sociale regelingen en instellingen in het leven
te roepen, die erop gericht zijn, dat niemand van de honger omkomt. Geertz
merkt op: "Rather than haves and have-nots, there were (...) 'just enoughs'
and 'not-quite enoughs'" (2).
De steeds komplexer wordende samenleving vormt een rem om die oplossingen
te kiezen, die nodig zijn om een werkelijke technische vooruitgang te entameren, die een grotere produktie per hoofd van de bevolking als gevolg
zou kunnen hebben. Dit is involutie, het tegengestelde van evolutie. Bij
zijn verklaring van het involutieproces op Java wijst Geertz erop, dat de
Indonesische koloniale geschiedenis bepaald is door een serie politiekekonomische gebeurtenissen, de VOC, het Kultuursysteem en daarna het systeem van partikuliere plantages (Corporate Plantation System): "... by
means of which the European 'merchant capitalism' side of the dual economy was to be more efficiently organised for the production and marketing
of export crops, and the Indonesian 'peasant household' side was to be
better protected against disruptive effects of this large-scale commercial
agriculture" (3).
Binnen de kontekst van de involutie op Java was volgens Geertz het kultuurstelsel op drie manieren van belang: door haar gerichtheid vooral op dit
eiland bestendigde het de verschillen tussen Java en de buitengebieden. Ook
werd het dualistische patroon van een kapitaalintensieve westerse sektor
en een arbeidsintensieve oosterse verder versterkt, door een snelle ontwikkeling van de eerste en een soort bevriezing ('stereotyping') van de
tweede. Tenslotte en volgens Geertz het belangrijkste: het kultuurstelsel
schermde de Javaanse boerensamenleving af van een verdere westerse indringing, die mogelijk had kunnen leiden tot een modernisering naar Westers
model in het eerste deel van de vorige eeuw (4).

1.
2.
3.
4.

Geertz, p. 82.
Ibid., p. 97.
Ibid., p. 50.
Ibid., p. 53.
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Hoewel Frank het werk van Geertz meermalen citeert, gaat hij niet in op
zijn begrip involutie, dat niet ongeschikt lijkt om de dynamiek van het
onderontwikkelingsproces te beschrijven. Met de introduktie van het be
grip involutie kan recht gedaan worden aan kritieken op de afhankelijkheidstheoretici, als zou door hen geen aandacht besteed worden aan de
maatschappelijke strukturen van de daaraan voorafgaande periode (1). In
de periode ббг de Nederlandse penetratie stagneerde de samenleving in
Indonesië en dat stagnatieproces werd nog versterkt door het kultuurstelsel. Mogelijke ontwikkelingen in de richting van een eigen beginnende
industrialisatie (manufaktuur of huisindustrie) werden onmogelijk gemaakt.
Zo stelt Boeke, dat het kultuurstelsel: "... disturbed much native industry
by forcing the people to work in the government plantations, which left
them no time for home industry, and, at the same time, by propagating
western imports instead of their own produce" (2).
Het is opmerkelijk, dat dit aspekt in de analyse van Boeke soms door zijn
kritici over het hoofd wordt gezien (3).
Ook Gonggrijp, Stokvis, Pierson en Vlekke zijn duidelijke kritici van het
kultuurstelsel, zoals al eerder is opgemerkt (4). Rutgers spreekt in dit
verband zelfs van een 'roofsysteem' (5).
Burger waardeert het kultuurstelsel positief, in die zin dat hij konstateert, dat het stelsel een: "... noodwendig stadium (was) in het proces,
waarbij het binnenland van Java werd ontsloten voor het wereldverkeer"
(6). Tijdens het kultuurstelsel waren er al tal van kiemen, waaruit de
latere partikuliere kultures konden opgroeien. De traditionele dorpsgebondenheid werd enerzijds strakker dan ooit aangehaald, anderzijds hebben de fabrikanten de hulp van de dessahoofden nodig voor de levering
van koelies en ontstaat er een begin van vrije loonarbeid, die na het
kultuurstelsel gebruikt gaat worden door de partikuliere ondernemingen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kleinpenning merkt dat o.a. op (p. 240).
Boeke, 2953, p. 78.
Rutgers, p. 64. Hij valt Boeke fel aan over zijn dualistische theorie.
Zie hoofdstuk III, p. 107 e.v.
Rutgers, p. xi i.
Burger, p. 160.
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Het lijkt dat er in de evaluatie van het kultuurstelsel op Java een verschil in benadering waar te nemen valt tussen Burger, en 'kritici' zoals Boeke, Geertz en Gonggrijp. De laatsten bekijken het kultuurstelsel vanuit de mogelijkheid in Indonesië een autonome ontwikkeling na
te streven, wat door de ontwikkelingen rond het kultuurstelsel onmogelijk
gemaakt wordt. Burger legt meer de nadruk op het aspekt van de integratie
in het wereldsysteem, de internationale handel, waaraan Indonesië steeds
meer ging participeren. Hij ziet het kultuurstelsel dan positief als een
openbreking van de inlandse samenleving (1).
Natuurlijk heeft de ontsluiting van Java's binnenland door het kultuurstelsel een flinke stimulans gekregen, maar de verwoestende gevolgen daarvan
voor de Indonesische bevolking worden door de kritici overtuiqend aangetoond.

3. De imperialistische periode 1870 - (1912)
De periode van 1870 tot 1912 wordt de 'ethische periode' genoemd of ook
wel de 'liberale periode'. De aanvang van deze periode wordt gesteld op
1870, omdat toen de Suikerwet-De Waal een begin maakte met de openstelling van Indonesië voor het Nederlandse partikuliere kapitaal. De wet
opende de mogelijkheid voor partikulieren om woeste gronden voor 75 jaar
in erfpacht te krijgen, waarmee het systeem van staatsmonopolie en
dwangkultures werd doorbroken. Al direkt na 1870 ontstonden er aanzetten
voor een plantage-industrie in sommige delen van Indonesië.
Een aantal Nederlanders had al ббг 1870 als partikuliere planter of als
kontraktant plantages van de overheid ter beschikking gekregen (2). Deze
zouden na 1870 uitgroeien tot grote partikuliere ondernemingen. Ook onder
nemingen uit Nederland zochten mogelijkheden om aktiviteiten te gaan ont
plooien in Indonesië. Wertheim merkt op dat de groei van de Twentse textielindustrie voor het privé-kapitaal een belangrijke stimulans was voor
het zoeken van een afzetgebied in Indonesië (3).
In het voetspoor van andere koloniale mogendheden gaat Nederland op het
einde van de negentiende eeuw haar territoriale macht in haar kolonie
sterk uitbreiden. Grote delen van de 'buitengewesten' worden met militaire

1. Burger, p. 160.
2. Zie hierover: Reinsma, hoofdstuk IV, De groei van het particuliere
initiatief, p. 125-172.
3. Wertheim, 1978, p. 59.
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macht onder Nederlandse invloed gebracht. De oorlog om Atjeh en de andere
onderwerpingen wijzen erop, dat voor de Nederlandse ondernemingen afzetgebieden voor hun produkten en beleggingsgebieden voor hun kapitaal veilig gesteld moesten worden. De gebieden werden onmiddellijk opengesteld
voor Nederlandse ondernemingen, die vooral gingen investeren in grote
landbouw-, mijnbouw- en transportondernemingen en vooral in die streken,
waar óf de produktiefaktor arbeid (Java), óf de produktiefaktor grond
(buitengewesten) goedkoop was.
Wertheim ziet binnen Indonesië twee groepen met tegenstrijdige
belangen.
Aan de ene kant een ethisch-humanistische overheid, die op
het einde van de negentiende eeuw volksontwikkeling, irrigatie, wegenaanleg, gezondheidszorg en zorg voor de welvaart stimuleerde, een soort ethische politiek, en daartegenover krachten, die dat wilden tegenhouden. De
grote kultuurondernemingen op Java en Sumatra hadden belang bij een instandhouding van een ruim aanbod van goedkope arbeidskrachten en een hogere levensstandaard van de boeren zou de winstmarges van de ondernemingen
doen dalen. Een stevig inheems grondbezit zou voor de suikerondernemingen
de beschikking over goedkope huurgronden aanzienlijk bemoeilijken. Een
welvarende bevolking zou ernstige konkurrentie opleveren aan de ondernemingskulturen. Een inheemse textielindustrie zou de afzet van het met hoge
produktiekosten vervaardigde westerse katoentje aanzienlijk belemmeren.
Lage olieprijzen zouden de winsten der oliemaatschappijen beperken. Goedkope elektriciteitstarieven zouden de hoge dividenden van de elektriciteitsmaatschappijen doen dalen. Een bloeiende inheemse prauwvaart zou de
hoge vrachtenpolitiek voor de Nederlandse scheepvaart onmogelijk maken en
onderwijs aan inheemsen zou de voorsprong van de Indo-Europese bevolkingsgroepen aantasten. Uit al deze gegevens konkludeert Wertheim: "..., dat
maatschappelijke krachten, gericht op de bevordering van welvaart, en maatschappelijke krachten, gericht op het stabiel houden van het inheems levensniveau voortdurend door elkaar heen en tegen elkaar in spelen. En de
overheid, vroeger zelf producent, wordt steeds meer aangewezen op de rol
van arbiter tussen tegenstrijdige bevolkings- en ondernemersbelangen (...)
(de overheid) (...) wordt (...) voortdurend heen en weer geslingerd tussen
haar ethische beginselen en gebondenheid aan Nederlandse belangen, tussen
haar ideologie en de werkelijkheid der economische factoren" (1).

1. Wertheim, 1978, p. 64.
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Burger beschrijft, dat er in de opneming van de loonarbeid in het verkeer
in het binnenland drie fasen te onderscheiden zijn. In 1830 bestond er
vrijwel geen loonarbeid. De bestaande feodale gebondenheid werd later verzwakt door de geleidelijke afschaffing van de diensten voor de hoofden en
residenten in 1867-1882 en ook door de opheffing van de tweederangs dwangkultures tussen I860 en 1870. Omstreeks 1890 is er enerzijds nog zeer veel
invloed van de dessahoofden en dus van het benutten van de dorpsgebondenheid, maar anderzijds bestaat er dan een belangrijke trek van de boeren
naar suiker- en koffieondernemingen. Burger stelt het voor als een belangrijke verbetering en spreekt in dit verband over het 'vrije volk' (1).
Het lijkt juister te stellen, dat de feodale gebondenheid vervangen werd
door een systeem, waarbij de bevolking gedwongen werd
haar velden in huurkontrakt af te staan aan de ondernemers, voor huren, die lager waren dan
de inkomsten, die de bezitter ervan door eigen bebouwing zou kunnen verkrijgen. Rutgers merkt in dit verband op: "De hiertoe nodige druk op de
bevolking wordt uitgeoefend met behulp van aan koloniale onderdrukking
dienstbaar gemaakte feodale machthebbers" (2). De oude feodale leiders,
de dessahoofden, werden opnieuw ingepast in het systeem, nu niet het staatsmonopoliesysteem, maar dat van het partikuliere bedrijfsleven.
De ondernemingen waren intussen verder gegaan zich in Indonesië uit te breiden, niet gehinderd door de ethische ideologie van de overheid. De suikerkuituur koncentreerde zich,in enkele grote ondernemingen, met een eigen
financiering, zodat men niet meer afhankelijk was van het bankkapitaal.
De bergkultures, vooral thee en kina, breidden zich in snel tempo uit en
nieuwe produkten, grotendeels gedolven of verbouwd in de buitengewesten,
zoals aardolie, rubber, agavevezel en palmolie, verdringen de oude kultuurgewassen als koffie en tabak. De partikuliere ondernemingen worden
steeds omvangrijker en machtiger, de naamloze vennootschap verdringt de
firma, sommige van deze vennootschappen komen in handen van grote banken,
andere vormen weer kombinat!es en groeien uit tot grote ondernemingen,
andere behartigen hun gemeenschappelijke belangen in Syndikaten, verenigingen en bonden. Verschillende ondernemingen op het gebied van oliewinning,
scheepvaart en elektriciteitsvoorziening veroveren bijna een monopoliepositie. Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt de kans uit te groeien tot een
plaats bij de grootste ter wereld.
Stapje voor stapje werd Indonesië verder opgenomen in het nationale en
internationale ruilverkeer.

1. Burger, p. 187.
2. Rutgers, p. 57.
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Nederland, Indonesië en de dependencia-theorie
De dependencia-theorie is in de zestiger jaren ontstaan als reaktie op
een aantal voornamelijk in de periode na de Tweede Wereldoorlog geformuleerde theorieën over ontwikkelingen in Derde Wereldlanden. Deze theorieën van voornamelijk Westerse ekonomen, politikologen, antropologen en
sociologen zijn door de verschillende dependencia-theoretici diepgaand
bestudeerd en hun belangrijkste punt van kritiek is, dat deze theorieën
onvoldoende rekening houden met de historische relaties tussen de ontwikkelde en onderontwikkelde landen (1). De geschiedenis van de Derde
Wereldlanden wordt in die theorieën opgevat als een unilineair proces,
waarvan het sluitstuk gevormd wordt door de 'Westerse verzurqincsstaat'.De
Amerikaanse politikologen Almond en Coleman geven er blijk van het AngloAmerikaanse politieke systeem als het meest volmaakte te beschouwen (2),
en de ekonoom Rostow onderkent als eindpunt van ontwikkeling het Amerikaanse systeem van een hoge massakonsumptie (3).
Impliciet in deze theorieën is de vooronderstelling, dat de fase van onderontwikkeling,, waarin de Derde Wereldlanden zich nu bevinden, enkele
eeuwen geleden door de nu ontwikkelde landen is doorlopen. De nu nog onderontwikkelde landen zullen uiteindelijk terecht komen in een situatie,
waarin het Westen zich nu bevindt (4).
Frank stelt na een uitvoerige analyse van deze theorieën, dat ze empirisch niet korrekt zijn, theoretisch de toets van de wetenschappelijke
kritiek moeilijk kunnen doorstaan en dat de konklusies politiek vrijwel
niet uitvoerbaar zijn (5). Zoals reeds eerder opgemerkt, is de belangrijkste stelling van Frank, dat historische studies aantonen dat de huidige onderontwikkeling van Derde Wereldlanden voor het grootste deel het
historisch produkt is van vroegere en nog bestaande relaties tussen de
onderontwikkelde satelliet en de nu ontwikkelde metropool (6). Volgens

1.
2.
3.
4.

Zie noot 1, p. 172.
A1mond/Colemaη, p. 533.
Rostow, p. 10 e.v.
Dos Santos, 1973, p. 58. In Nederland vertolkt Schoor! een soortgelijk
standpunt, waar hij modernisering gelijk stelt met verwestersing.
Schoorl, p. 15-40.
5. Frank, 1969 (A), p. 21-94.
6. Zie noot 1, p. 173.
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Frank moeten de wetenschappelijke theorieën over de onderontwikkelde wereld uitgaan van een onderzoek naar de historische relaties van die landen met het Westen en moeten die relaties onderkend worden als een belangrijke bepalende faktor in de huidige situatie van die landen. De genoemde ontwikkelingstheoretici hadden voor die historische analyse weinig
aandacht en het naar voren halen van deze dimensie in het ontwikkelingsvraagstuk is de grote verdienste van de dependencia-theoretici.
Frank geeft in zijn historische analyse van Chili en Brazilië aan, hoe
hij een dergelijke analyse ziet en hij toont, hoe die landen stapje voor
stapje afhankelijk werden gemaakt van het zich expanderende kapitalistische wereldsysteem, wat mede een van de oorzaken vormt voor de huidige
onderontwikkeling van die landen.
De diskussie over de dependencia-theorie is voornamelijk gevoerd in de
Derde Wereld (1). Zoals verder in dit hoofdstuk nog zal worden opgemerkt,
kan op basis van het in deze dissertatie verzamelde materiaal niet gekonkludeerd worden, dat Indonesië zich thans in een ontwikkelingsfase bevindt,
waarin Nederland enkele eeuwen geleden verkeerde. Integendeel, de historische relatie tussen Indonesië en Nederland lijkt in het proces van de
onderontwikkeling van Indonesië een rol gespeeld te hebben (2).
Een goede aanzet tot een historische analyse van Indonesië werd aangetroffen in het werk van Boeke. Hoewel Boeke zijn theorieën formuleerde
lang voordat de dependencia-theoretici daarmee begonnen, kan worden opgemerkt, dat zijn theorieën duidelijk vanuit eenzelfde visie op het ontwikkelingsvraagstuk zijn geschreven (3).
Het is jammer, dat Boeke vooral wordt gezien als de grondlegger van de
theorie van de dualistische samenleving in Indonesië (4), en dat zijn
nauwgezette analyses van de veranderingen in de Indonesische samenleving
na de komst van de Nederlanders wat op de achtergrond zijn geraakt (5).
Boeke bestudeert de voorkapitalistische dorpssamenleving in Indonesië en
konstateert, dat deze in het kontakt met het Nederlandse kapitalisme kapot
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Vooral in Zuid-Amerika en ook wel in India en Afrika.
Zie de punten 1 en 2, p. 204 en 205.
Boeke schreef zijn theorieën tussen 1940 en 1956.
Zie p. 187 alwaar op dat dualisme wordt ingegaan.
Frank maakt ook betrekkelijk eenzijdig gebruik van Boeke (Frank, 1979,
p. 110-111, p. 150, en Frank, 1978, p. 44). Martinelli (p. 370) is van
mening, dat Boeke's analyse interessante aspekten bevat, die ten onrechte
vaak naar achteren worden geschoven.
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ging. Als illustratie het volgende citaat uit het werk van Boeke: "De
Westerse overheid isoleert door haar instellingen het individu uit het
verband van gezin en dorp, dringt hem uit de Westerse wereld geïmporteerde organisaties op, waarin hij zich niet thuis voelt en waarvan hij
hoogstens passief gebruik maakt, bestrijdt en verbiedt zijn godsdienstige
en sociale gebruiken, toont uitsluitend belangstelling voor zijn economische behoeften zonder bij machte te zijn de middelen te verstrekken en
te versterken om deze behoeften te bevredigen" (1).
Boeke's analyses van de langzame binnendringing van Nederland in de Indische Archipel sinds de zestiende eeuw en de daarmee gepaard gaande geleidelijke onderschikking van de Indonesische samenleving aan de belangen
van Nederland, lijken aan te sluiten bij de wijze waarop de dependenciatheoretici thans het vraagstuk van de onderontwikkeling willen bestuderen.
Ook Burger kan gezien worden als een sociale wetenschapper, die al vóór
de dependencia-diskussie oog had voor de negatieve gevolgen van de aanraking van Nederland met de samenleving in Indonesië (2).
André Gunder Frank heeft een aanzet gegeven tot het formuleren van een
algemene theorie over de gevolgen van de kontakten tussen het Westen en
de Derde Wereld. Zijn historische analyses van de ontwikkelingen in Chili
en Brazilië geven een duidelijk inzicht in één van de faktoren, die de
onderontwikkeling in die landen hebben doen ontstaan. Met nadruk wordt
hier gesteld, één van de faktoren, omdat Frank, vooral in zijn latere
werk, veel nadruk legt op het wereldproces van kapitaal-akkumulatie en
de invloed daarvan op de klassenstrukturen in de verschillende gebieden
van de Derde Wereld (3).
Het zou dan ook onjuist zijn om Frank's analyse van Chili (4) kritiekloos
over te planten op de historische ontwikkelingen van Indonesië. Wel kan
een globale toetsing van enkele van de hypothesen uit Frank's denkschema
(5) enig licht werpen op de historische ontwikkeling van Indonesië in
verhouding met Nederland.

1. Boeke, 1946, p. 23. Zie vooral ook Boeke, 1953, dat nog veel meer voorbeelden geeft.
2. Burger schreef in 1939 een indrukwekkend proefschrift over de ontsluiting
van Java door het Nederlandse kolonialisme. Zie eerder in dit hoofdstuk.
3. Frank, 1979, p. xi, reeds genoemd op p. 181.
4. Zie p. 177-180.
5. Zie p. 173-177.
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1. Dat Indonesië zich thans in een ontwikkelingsfase bevindt, waarin Nederland enkele eeuwen geleden verkeerde, is onwaarschijnlijk (1).
Het Nederlandse handelskapitaal heeft zich in de zeventiende en achttiende eeuw kunnen ontwikkelen, mede dankzij allerlei Produkten, die uit Indonesië kwamen en door de Nederlanders werden vervoerd en verkocht. De produktie, die in Indonesië in die eeuwen toenam, was vooral bestemd voor
uitvoer naar Nederland en Azië en niet gericht op het opbouwen van een
eigen autonome industrie. Nederland daarentegen kon vanuit de internationale handel gaan werken aan een langzame opbouw van een zelfstandige industrie, die pas grote vormen zou aannemen in de tweede helft van de negentiende eeuw, toen de industriële revolutie plaatsvond. In Indonesië
heeft een dergelijke
revolutie nooit kunnen plaatsvinden, omdat de
kiemen daartoe, mede door de relatie met Nederland zijn kapotgemaakt.
Duidelijk is dat proces o.a. te zien geweest in Sumatra, waar men in de negentiende eeuw probeerde een eigen ontwikkeling in te zetten
van
petroleum, die werd gewonnen en aangewend voor verlichtingsdoeleinden. Op het eind van de negentiende eeuw kwam de Nederlandse industrie,
die de petroleum exporteerde naar Europa en niet gebruikte voor de ontwikkeling van een inheemse petroleumindustrie, in Indonesië.
2. Als Frank stelt, dat de onderontwikkeling van Latijns-Amerika niet alleen het gevolg is van interne faktoren, maar dat daar de historisch
gegroeide relatie met het Westen ook een rol in speelt, dan gaat een dergelijke stelling ook op
voor Indonesië in relatie tot Nederland.
Toen de Nederlanders in de zeventiende eeuw in Indonesië kwamen, was hun
enige belangstelling produkten, waarmee handel te drijven was. Enige interesse voor de mensen die daar woonden, was er niet. Wat Frank voor Latijns-Amerika konstateerde, dat de metropool de oorspronkelijke aanzetten tot een autochtone industrialisatie van de samenleving verwoestte,
zegt Boeke over de invloed van het kultuurstelsel in Indonesië (2). Ten

1. In zijn proefschrift stelt Bertholet: "Kortom, we ontmoeten in de
tegenwoordige ontwikkelingslanden op economisch terrein een soortgelijke kluwen van vicieuze cirkels als er ббг de doorbraak naar groei
ook in het nu ontwikkelde Westen bestond" (p. 301).
2. Boeke, 1953, p. 78 (zie ook eerder dit hoofdstuk, p. 197).
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tijde van het kultuurstelsel was er sprake van dekapital i sering van de
Indonesische samenleving door de Nederlanders. De Indonesiërs werden gedwongen om op de staatsplantages te gaan werken ten bate van Nederland,
waardoor aanzetten tot een eigen industrialisatie geen kans kregen. Dit
werd nog versterkt door de invoer van Nederlandse industrieprodukten,
zoals textiel.
3. Frank's sterke afwijzing van 'duale' strukturen in Latijns-Amerika,
kan niet gemakkelijk worden overgenomen voor Indonesië. Integendeel,
Boeke's analyse en vooral ook die van Burger, maken het aannemelijk, dat
er in Indonesië zoiets bestond, als een eigen 'oosterse' maatschappij,
die gepentreerd is door het Nederlandse kapitalisme en waarbij die samenleving niet 'en bloc' kapitalistisch is geworden, maar twee sektoren
ontstonden. Zoals Boeke het stelt: aan de ene kant het verhoudingsgewijs
jonge, agressieve Westerse kapitalisme en aan de andere kant, het oude,
in godsdienst en stamverwantschap verankerde, traditionele voor-kapitalisme (1). De penetratie van het Nederlandse kapitalisme ging niet in
enkele jaren, het was een lang proces, waarbij men telkens een laag in
de Indonesische samenleving verder ging. Sinds het eerste kontakt met
de Nederlanders waren gebieden van Indonesië ingeschakeld in de mondiale
mercanti listi sehe handel. Indonesië had kontakt met het kapitalistische
Nederland, wat niet wil zeggen, dat Indonesië sinds de zestiende eeuw
volledig geïntegreerd was in het kapitalisme, zoals Frank konstateert
voor Latijns-Amerika. De volledige doordringing van het Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië dateert van het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw.
4. Frank stelt, dat er in de verhouding tussen Latijns-Amerika en het
Westen sprake is van een metropool-satelliet struktuur, waarbij de
metropool (het Westen) ekonomisch surplus uit de satelliet (LatijnsAmerika) wegneemt, om zo zichzelf te kunnen ontwikkelen, de laatste in
een proces van onderontwikkeling achterlatend. Dit proces heeft zich
sinds de zestiende eeuw afgespeeld. Zo gesteld lijkt dit ook globaal
op te gaan voor de relatie Nederland-Indonesië in de hier bestudeerde
fasen van de geschiedenis. Sinds de zestiende eeuw was Nederland voortdurend bezig om surplus
uit Indonesië te onttrekken; het begon met
1. Zie verder p. 185 van dit hoofdstuk.
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Produkten, die er gekocht werden van de mensen en later liet men de mensen Produkten maken, die men zelf wilde hebben. Nog later werd Indonesië
van belang als leverancier van minerale grondstoffen. Er is sprake van een éénrichtingsverkeer tussen Nederland en Indonesië in al die eeuwen, die
vooral in de negentiende eeuw in Indonesië een struktuur schiep, die tot
involutie

en niet tot evolutie

of geleidelijke vooruitgang

leidde.
5. Frank's stelling over de relatief grote ekonomische ontwikkeling in
de satelliet Latijns-Amerika als de band met de metropool zwak is,
levert enkele treffende paralellen op, als gekeken wordt naar de geschiedenis van de relatie Nederland-Indonesië. Frank noemt als eerste periode
de Spaanse depressie in de 17e eeuw, die duidelijk alleen relevantie gehad heeft voor Latijns-Amerika en andere Spaanse koloniale gebieden.
Als tweede periode noemt hij de Napoleontische oorlogen in het begin van
de negentiende eeuw. Vlekke gaat er uitvoerig op in dat Indonesië toen
in een staat van semi-onafhankelijkheid verkeerde, waarbij een grote opleving van de industrie mogelijk werd, omdat men bevrijd was van het:
"... knellend toezicht van den conservatieven Raad van Directeuren" (1),
en ook bevrijd van de plicht om alleen produkten in of via Nederland te
verkopen. Vlekke merkt op: "Java kon niet genoeg produceren om aan de
vraag te voldoen. In één jaar (1797) wierpen twintig Deensche en eenendertig Amerikaansche schepen het anker uit op de reede van Batavia. In
1799 werden twaalf millioen pond koffie uitgevoerd (...) In 1805 was er
geen pond koffie in de magazijnen over (...)" (2).
Deze ekonomische hoogkonjunktuur eindigde even plotseling als ze begonnen was. In 1808 kwam Herman Willem Daendels als nieuwe Gouverneur naar
Indonesië en werd de metropool-satelliet struktuur weer in alle kracht
aangetrokken.
Hoewel de periode van de eerste wereldoorlog in feite buiten de kontekst
van deze dissertatie ligt, is het toch opmerkelijk, wat Wertheim hierover
konstateert, geheel in de lijn van de hier besproken stelling van Frank.
Hij merkt op: "De eerste wereldoorlog versnelt verschillende tendensen
(in Indonesië). De tijdelijke verbreking van het kontakt met Nederland
leidt tot het zoeken naar nieuwe afzetgebieden en nieuwe importmogelijk-

1. Vlekke, p. 280.
2. Ibid.
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heden. Indonesië wordt economisch meer verbonden met de omringende Aziatische landen, meer ook met Amerika, Australië, Afrika" (1).
Het afsnijden van de import uit Nederland leidt in Indonesië ook tot het
leggen van de eerste grondslagen voor een eigen Indonesische industrie.
Over de laatste periode die Frank noemt, die van de krisis van de jaren
'30 van deze eeuw en die ook buiten de periode van deze dissertatie valt,
merkt Pluvier op, dat de boeren in Indonesië, die marktgewassen (cash
crops) gingen verbouwen, niet langer beschermd waren tegen fluktuaties op
de wereldmarkt. Hij stelt: "During the Trade Depression of the 1930s it
became increasingly clear that peasants who had changed over to cash
crops were in graver distress than those who kept to subsistence farming,
while the so-called 'modern' and 'developed' areas were more severely hit
by the crisis than the undeveloped territories which had not yet been
completely exposed to Western economic penetration" (2).
Frank's stelling dat de gebieden, die tegenwoordig het meest onderontwikkeld zijn, in het verleden de nauwste banden gehad hebben met de metropool, is gebaseerd op materiaal over Latijns-Amerika. Later merkt hij
op, dat het hem waarschijnlijk voorkomt, dat de meest armoedige streken
van Azië: "... will receal essentially the same pattern of exceptionally
severe double colonial and class exploitation in (...) Bengal and the
southern plantation states of Madras and Kerala in India, in Central
Java, etc." (3).
Meer onderzoek naar deze problematiek zou nodig zijn om tot duidelijke
konklusies te komen over de vraag of er een relatie bestaat tussen een
eventueel relatief hogere mate van onderontwikkeling in sommige gebieden
van Indonesië, die in het verleden een nauwere band met Nederland hebben
gehad dan andere gebieden. In dit verband valt te denken aan de specerijeneilanden, waar de eerste Nederlandse kontakten een verwoestende werking
op de verdere ontwikkelingen gehad kan hebben; Java, dat veel geleden
heeft onder het kultuurstelsel in de negentiende eeuw; en in iets mindere
mate Atjeh, waar een dertigjarige oorlog gewoed heeft op het einde van de
negentiende eeuw.

1. Wertheim, 1978, p. 65.
2. Pluvier, 1974, p. 58.
3. Frank, 1979, p. 23.
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SUMMARY

The origins of the differences between the poor and the rich countries,
developed and underdeveloped countries, or the West and the Third World,
have been much debated since World War II.
Various explanations have been put forward in order to scientifically
explain the West's headstart, ranging from differences in climate, soil
and race, to specific institutions and attitudes towards development.
Academics agree that the pronounced differences between the developed and
underdeveloped countries came into being during the sixteenth century
with the expansion of Europe, particularly Italy, Spain, Portugal, France,
Holland and England.
Many studies have shown that there were complex civilizations in Africa,
Asia and the Americas, which were hardly less developed than those in
Europe at that time.
In this dissertation an attempt is made to apply theories of dependency
to the role of the Netherlands in these continents. These theories have
mainly arisen in Latin America, where thinking in terms of historical
evolution of the dependency of the Third World in relation to the West
arose largely in the 1960's.
The failure of President Kennedy's programme for the development of Latin
America, the Alliance for Progress, made clear that the existing economic
and political theories about the underdevelopment of the Third World
countries took insufficient account of the historical origins and actual
manifestations of this underdevelopment. The insight gained ground that
the developing countries could not automatically follow the same path as
the developed countries of Western Europe and North America.
André Gunder Frank undertook pioneering work in the field of dependency
theories. The study of the history of the underdevelopment of Latin
America led Frank (and others) to the insight that one of the main reasons
for the underdevelopment of the Third World must be sought in their
dependency for centuries on Western capitalism.
Since the sixteenth century, the Western economic world system has absorbed all continents, and a situation has been created of a 'developed'
centre and an 'underdeveloped' periphery.
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The Dutch have played from the beginning an important role in this process in Asia, Africa and Latin America.
In his recent works, Frank (1978, 1979), in line with Amin, distinguishes
three periods in modern history: 1. Mercantilist (1500-1800); 2. Industrial
capitalism (1800-1870), and 3. Imperialism (1870-..). In this dissertation
these divisions will be roughly followed.
For the first period, Asia, Africa and Latin America will be discussed.
For the second and third periods, only Asia, namely Indonesia, will be
dealt with, because after 1800 Dutch interests in Africa and Latin America
were drastically reduced.
Insofar as dependency theories are already mentioned as being developed
in the historical situation of Latin America, these theories cannot be
uncritically transfered to the Asian context.
In the Netherlands, the first companies for trade with Asia, Africa and
Latin America were established at the end of the sixteenth century and
the beginning of the seventeenth century, particularly with the aim of
competing with Spain and Portugal.
For trade with the East, the different 'Voorcompagnieën' (literally,
'pre-companies') were combined into the national 'Verenigde Oost-Indische
Compagnie' (VOC), the United East India Company, whereby the relatively
peaceful trade in spices changed into organised privateering.
Profits rose, as the monopoly VOC was able to eliminate the competition
between the 'Voorcompagnieën'. The VOC concluded trade contracts with
indigenous rulers in Asia, whereby the Dutch obtained on a wide scale
monopolies or preferences in the specific regions, mostly eliminating
traders from Spain and Portugal or Asia. The VOC also built Dutch forts
in Asia and Africa to protect its worldwide commercial activities.
The number of trade centres in Asia rapidly spread, and the VOC soon had
the world monopoly on nutmeg and mace. Trade in pepper and other spices
increased, but was gradually ousted by trade in textiles, cotton goods,
tea, coffee and porcelain. Batavia expanded into the centre of VOC trade,
which covered the entire coastal areas of Asia.
There were only a few Dutch territorial possessions in Asia; some small
islands in the Indonesian Archipelago and hundreds of trading posts
along the whole coastline of Asia.
For trade with the 'West', the national 'West Indische Compagnie' (WIC),
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West Indian Company, was established for trade with Central and South
America, in which in the eighteenth century the slave trade played an
important role.
At the end of the seventeenth century Dutch world power was superseded
by England and France.
The wars with England cost the Dutch practically all trading posts in
Asia.
At the end of the eighteenth century, both the VOC and the WIC were
dissolved. England took over the lead in the period of industrial capitalism.
England, the new world power, was leading the way to industrialization,
and its policy towards India in the eighteenth century showed that a
deeper penetration of Western influence in Asia was necessary. During
the mercantile period, the Dutch confined their activities almost completely to trade and only in exceptional cases did they try to change
production methods in the East-Indies. Dutch policies only changed in
the nineteenth century, after in fact the English had paved the way.
When England took over Indonesia in 1810, a system of landrents was
introduced, whereby a deeper penetration of European influence into
Indonesian society took place.
In 1815, after the formation of the new Kingdom of the Netherlands, Indonesia was given back by England. King William I promoted the idea that
Indonesia should play the same role for the Netherlands, as India fulfilled for England: the supplier of raw materials and a market for
Dutch industrial products. This would make the industrial revolution
possible in the motherland.
Initially the Dutch colonial government in Indonesia had two sources
of income: the state plantations in the Preanger and the land rent.
Both these sources were not adequate to cover the needs of the colonial
government, and certainly not for the transfer of capital to the Netherlands. It was necessary to stimulate the production in Indonesia in such
a way that the people started to cultivate products for the European
market. Central to the discussion was the question whether the government
should take the lead in the exploitation of Indonesia or private enterprise. The colonial government took the initiative and developed large
state plantations throughout Java, because it was felt that there were
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few private entrepreneurs prepared to take up the task. State influence
was particularly visible in the 'kultuurstelsel' (culture system). This
was established with the prospect in the plan of huge profits for the
state and partly because of the fact that the Dutch government needed
gigantic amounts of money to repress the Javanese liberation war (18251830) and to fight the Belgians in their succession war (1830). The
essence of the culture system was that the people of Indonesia would
surrender part of their rice fields for the cultivation of products for
the European market.
The profits of the culture system laid the basis for the Dutch industrial
revolution in the second half of the nineteenth century. This stultified
Indonesia's own development, because the people were forced to serve the
interests of the Netherlands and therby neglect the development of their
own land. During the latter half of the nineteenth century there was a
rapid growth of trade capital in the Netherlands. Through the expansion
of the colonial plantations, the Netherlands again became an important
world market for various colonial products, including tea, quinine and
tobacco.
Between 1850 and 1870,private capital displaced state capital in Indonesia.
The culture system was gradually reduced and private enterpreneurs began
to play an active role in the exploitation of Indonesia. Major private
banks developed to supply financial support to the private Dutch producers. The last payment from Indonesia to the Dutch government was made
at the end of the 1870's.
The first years of this new system of private entrepreneurs looked promising: sugar, tea and tobacco production noticeably increased. Afterwards Indonesia became of great importance to Dutch private enterprises,
particularly those sectors that involved petroleum, sisal, cassava,
coffee, sugar, tin, wood, shipping, quinine, and tobacco. With the dominance of the private company in Indonesia and the imperialist designs
of other Western countries at the end of the nineteenth century in the
Archipelago, the need arose for Dutch territorial domination of the important parts of Indonesia. Until that time, the Netherlands were mainly
involved in the spice islands and Java. In the last ten years of the nineteenth century, the Netherlands began to 'pacify' large parts of the
'Outer Provinces' of Indonesia in order to open these for Dutch capitalists.
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In several instances, this led to long and important wars between the
Dutch colonial forces and the people of these 'Outer Provinces'.
This study deals mainly with the history of the Dutch in Africa, Asia
and Latin America. It is not the first time that this history has been
written. Dutch scholars (Colenbrander) as well as English scholars
(Boxer) have written significant books in the field, and they have
formed an important source in writing this study. It is remarkable
to see how scrupulously they deal with developments in the Dutch colonies, but do generally not emphasize the importance of these colonies
to the economic development of the Netherlands as well as the destructive
aspects of Dutch colonialism. Emphasis on the relationship between the
development of the West and the underdevelopment of the Third World is
an important perspective in the historical analysis of Frank. In this
study an attempt is made to put Dutch colonial history into this perspective. Development and underdevelopment should be seen as a dialectical
unity. Frank characterized the processes of change in dependent countries
as development of underdevelopment. The historical interpretation of dependency relations offers a valuable contribution to the explanation of
the unequal distribution of the world's wealth.
In his study of the history of the development of underdevelopment in
Latin America, Frank criticizes economists and political scientists for
their introduction of the concept of dual societies. It is difficult to
apply this criticism to the development of underdevelopment in Indonesia,
which was not completely penetrated since the sixteenth century by capitalism, as Frank suggests for Latin America. Van Leur and Geert's conclusion that the influence of the Western presence in Indonesia in the
mercantilist period should not be overemphasized points towards a difference between Latin America and Indonesia.
Boeke's conclusion on the destructive effects of the culture system of
Java is a clear confirmation of Frank's theory for Latin America. Some
conclusions, that the dependency theorists formulated from their studies
of the historical situation of Latin America, may support in general the
historical development of underdevelopment in Indonesia:
1. Indonesia is at present in a different historical situation in comparison
to Holland several centuries ago. In other words, Indonesia cannot
follow the same path to development as the Netherlands.
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2. The underdevelopment of Indonesia is not simply the consequence of
internal factors. The relationship with the Netherlands appears to
have played a crucial role in the emergence of this present underdevelopment. The Netherlands, in particular from the first half of the nineteenth century, retarded the autonomous development of Indonesia.
3. The full penetration by the Netherlands of Indonesia dates from the
end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth
century. Previously, the contact of the Dutch was largely limited to
the upper strata of Indonesian society and the lower strata were only
indirectly affected.
4. Ever since the sixteenth century, the Netherlands were involved in
taking products out of Indonesia for sale in Europa and Asia. This
trade gave a strong stimulus to Dutch trade capital. Furthermore, the
industrial revolution in the Netherlands at the end of the nineteenth
century appears to have benefitted strongly from the relationship with
Indonesia.
5. When the ties between the metropolis (the Netherlands) and the
satellite (Indonesia) were weak, there appears to be a revival of
economic activity in Indonesia. This was the case during the Napoleontic wars in the beginning of the nineteenth century.
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