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Voor het grootste gedeelte is het natuurlijk gezichtsbedrog, maar in sommige op
zichten was de negentiende eeuw inderdaad een tijd met beduidend minder compli
caties dan de onze. Wie het bijvoorbeeld heeft over de Indische machthebbers van 
toen, die weet meteen heel wat beter over wie hij praat dan wanneer hij zou moeten 
spreken over de Indonesische machthebbers van vandaag. In het grootste deel van 
de negentiende eeuw was er in Nederlands-Indië nog geen onoverzichtelijke machts
verdeling tussen allerlei groepen op grond van hun politieke, sociale, economische 
of militaire invloed. De macht was in dat romantische tempo doeloe georganiseerd 
als een zeer scherpe pyramide en de man aan de top was tegelijk hoofd van het be
stuur, opperbevelhebber van land- en zeemacht beoosten Kaap de Goede Hoop en 
directeur van de handelsonderneming die Nederlands-Indië in feite was; je zou 
kunnen zeggen: een 'Maatschappij Nederland tot Exploitatie van Indië' waarbij al
le Nederlanders in Indië en een klein aantal Indonesiërs in diverse functies in dienst 
waren en trouwens tot 1950 toe met minder of meer animo in dienst gebleven zijn. 

Nu is het moeilijk zoveel dingen tegelijk te zijn. De gouverneurs-generaal waren 
óók maar mensen en hadden meestal een voorkeur voor een van hun drie taken. 
Was dat hun persoonlijke hobby? Soms, maar het was vooral een tijdgebondenheid 
die blijkt als je de belangrijkste gouverneurs-generaal tussen 1800 en 1914 in het 
licht van hun taakopvatting bekijkt. 
Dat was dan om te beginnen Daendels aan het begin van de eeuw, de regeerder en 

organisator met veel militaire belangstelling hoewel het naar mijn mening onjuist is 
hem al te zeer af te schilderen als de man die uitsluitend met militaire opdrachten en 
bedoelingen naar Indië ging. Als bestuurder en organisator was min of meer in de
zelfde geest werkzaam de gouverneur-generaal Van der Capellen, de man die zo'n 
slechte naam had in de oude 'liberale' geschiedschrijving omdat hij de Java Oorlog 
zou hebben geprovoceerd door zijn maatregelen tegen de grondverpachting aan 
Nederlandse planters in de Vorstenlanden. Van Daendels via Raffles tot en met 
Van der Capellen - dat was bij alle grote verschillen en tussenliggende omwentelin
gen van Bataafs, Hollands-Koninklijk, Frans-Keizerlijk, Brits en weer Nederlands 
gezag, de toch aaneensluitende periode van 1800 tot 1825, een tijd van experimenten 
met een doeltreffend en vooruitstrevend bestuur als opvolger van de achttiende-
eeuwse chaos. 
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Het tweede en derde kwart van de negentiende eeuw zag een heel ander type gou
verneur-generaal in de kolonie verschijnen. De tijd van de bestuursexperimenten 
was voorbij - met die Java Oorlog als slot was de ambtsperiode van Van der Capel-
len niet zó'n succes geweest - de tijd van de staatsexploitatie was aangebroken. Van 
den Bosch vond het cultuurstelsel uit, het werd toen hij van gouverneur-generaal 
minister van Koloniën was geworden, onder zijri directe bevelen verder uitgevoerd 
door J. C. Baud en andere gouverneurs-generaal van minder allooi. Wat er in Ne
derland ook aan staatkundige vernieuwing mocht voorvallen, wat er ook geschre
ven mocht worden door gesjeesde bestuursambtenaren en uitgewezen ingenieurs 
van de openbare werken zoals Douwes Dekker en zijn vriend Roorda van Eysinga, 
of door een weggewerkte dominee als Van Hoëvell - in Indië klonk daarvan maar 
een heel zwakke echo door. Met al hun geschrijf konden zij immers die top van de 
machtspyramide niet bereiken, ook al zouden zij hier en daar aan de voet misschien 
een gelijkgestemde ziel treffen. 

Maar in de overgang naar het derde kwart van de negentiende eeuw begint dit te 
veranderen. De liberale regeringen in Nederland benoemen liberale gouverneurs-
generaal. Aanvankelijk is het verschil met vroeger niet groot, in de eerste plaats niet 
omdat sommige liberalen toen net als nu, met het blote oog niet van conservatieven 
te onderscheiden waren, ten tweede niet omdat voorlopig alle gouverneurs-generaal 
mensen bleven uit de hoge Nederlandse of Indische ambtelijke kring, de diplomatie 
of de militaire stand. Voor de ministers van Koloniën geldt trouwens in iets mindere 
mate hetzelfde. Fransen van de Putte die in 1863 minister werd, was de eerste gou
verneur-generaal in de negentiende eeuw die voordien in Indië geen ambtenaar of 
militair maar 'particulier' was geweest, een term die in de koloniale tijd heel lang, 
zo niet altijd, de ongunstige klank van een iets beter soort scharrelaar heeft behou
den. Deze 'particulier', als stuurmansleerling begonnen, had het als suikercontrac
tant op Java in tien jaar tot miljonair gebracht. Hij was 37 jaar toen hij voor goed 
naar Nederland terugkeerde, dat kon toen nog 'in de suiker', en zelfs deze koloniale 
selfmade man van de negentiende eeuw durfde het toch niet aan iemand tot gouver
neur-generaal te benoemen die niet eerst grondig door de ambtelijke molen was 
gemalen. De eerste 'particuliere' minister van Koloniën was dus Fransen van de Putte 
in 1863, de eerste 'particuliere' gouverneur-generaal was F. 's Jacob, pas in 1881. 
Ook hij was een vroegere suikercontractant. Er zijn er meer zo 'van de suiker in de 
regering' geraakt, om een romantitel van P. A. Daum te parafraseren, bijvoorbeeld 
de gouverneur-generaal mr. James Loudon, maar hij was een suikerbaron of beter: 
een suikerjonkheer, van de tweede generatie en had zelf een keurige Nederlandse 
ambtelijke loopbaan achter de rug voordat hij tot gouverneur-generaal werd be
noemd. 
Je zou een boeiende geschiedenis van Nederlands-Indië kunnen schrijven, geheel 

gebaseerd op de elementen 'fortuin' en 'familie' van de gouverneur-generaal en de 

41 



P. VAN 'T VEER 

kleine groep hoge ambtenaren in Batavia; het ging trouwens meestal om familie
fortuin en de 'Maatschappij Nederland tot Exploitatie van Indië', waarvan ik in het 
begin sprak, leek in veel opzichten op een besloten familie-nv. Uit de suikercontrac
ten stamden in de negentiende eeuw de eerste Indische privé-miljoenen . . . en de 
politieke ambities toen die miljoenen eenmaal verdiend waren. Behalve de planters-
pachters in de Vorstenlanden waar het cultuurstelsel niet van kracht was en de eige
naars van een aantal grote particuliere landgoederen die van oudsher op Java be
stonden, waren de suikercontractanten de enige min of meer vrije ondernemers on
der het staatsmonopolie dat cultuurstelsel heette. Naast hen was de kleine groep 
'particulieren' beperkt tot een paar zelfstandige bankiers die de concurrentie tegen 
de Nederlandse Handelmaatschappij hadden kunnen volhouden tot bijna iedereen 
failliet ging in de grote landbouwcrisis van de jaren tachtig; een handjevol advoca
ten, een paar journalisten, enkele dominees, en wat 'neringdoenden', middenstan
ders. Ze telden niet, letterlijk en figuurlijk, naast de burgerlijke en militaire ambte
naren. Ze behoorden zeker niet tot de Indische machthebbers, van wie ik nu spreek, 
maar ze waren toch zeer belangrijk omdat zij de enigen waren die tot op zekere 
hoogte vrij stonden van het gouvernement. 

Die vrijheid was beperkt door de grote bevoegdheden van de gouverneur-generaal 
bij de handhaving van wat hij als orde en rust wenste te zien. Er zijn er in de loop 
van de negentiende eeuw heel wat door de gouverneur-generaal wegens hun kritiek 
op de gang van zaken of op de gouverneur-generaal persoonlijk het land uit gezet. 
Maar toch kwam uit deze kring de drang tot veranderingen en de stem om in de 
openbaarheid aan die drang vorm te geven. Journalisten als Busken Huet en Broos-
hooft, twee politieke tegenpolen uit verschillende tijdvakken; dominees als de eer
der genoemde liberale hervormer Van Hoëvell; advocaten als mr. L. W. C. Keuche-
nius en mr. C. Th. van Deventer, de man van het beroemde artikel over de Eere
schuld1 : zij hadden een belangrijk aandeel in de politiek via hun invloed in Neder
land-niet in Indië! 

Dominees, advocaten, journalisten - het zijn mensen die ook vandaag de dag nog 
wel eens graag een radicale rol in de politiek willen spelen, maar in dat derde en 
vierde kwart van de negentiende eeuw was er nog een groep 'particulieren' waaruit 
tegenwoordig niet zo gauw meer radicale hervormers tevoorschijn komen: de reeds 
genoemde miljonairs, de Indische nabobs. Van hen is Fransen van de Putte het 
meest voor de hand liggende voorbeeld. Hij had als enigszins vrije ondernemer op 
Java ervaren hoe het cultuurstelsel langzamerhand een verkalkte instelling was ge
worden, een reusachtige bureaucratie waaraan de bestuursambtenaren, Nederland
se zowel als Indonesische, met gouden koorden waren gebonden. Zij kregen immers 

1. C. TH. VAN DEVENTER, 'Een Eereschuld', De Gids (1899). 
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'cultuurprocenten', d.w.z. premies uit de opbrengst van hun ressort en die premies 
waren in de rijkere residenties niet mals. 
Zo was de Indische bureaucratie, gehecht aan de bestaande toestand en 'lekker' -

zoals dat op z'n Indisch heette - met de onder het cultuurstelsel gegroeide verhou
dingen. Dat geldt niet alleen voor de burger-ambtenaren maar zeker ook voor de 
officieren. Zij hadden hun plaats, een bescheiden plaats naast de zoveel deftiger be
stuursambtenaren, in een politiek die geheel op de status quo was gericht. Geen 
avonturen, politiek noch militair. Militaire expedities, gebiedsuitbreiding, dat kost
te allemaal een hoop geld, behalve dan nog dat je er zeker moeilijkheden met de 
Engelsen mee kreeg, want gebiedsuitbreiding betekende: expansie op Sumatra en 
Borneo en daar juist botsten Nederlands en Britse invloedssferen. 
Daartegenover de eenvoudige maar soms effectieve liberale gedachte dat de kost 

voor de baat uitgaat en wie dan nog kans ziet de 'kost' voor rekening van den lande 
te brengen en de 'baat' voor zichzelf te behouden, zit op rozen. Terwijl dus het 
gouvernement geen belangstelling had voor gebiedsuitbreiding, waren de aanhan
gers van het vrije ondernemerschap steeds op zoek naar gebieden waar het cultuur
stelsel niet van kracht was en waar Nederlandse ondernemers zich zouden kunnen 
vestigen, zoals Sumatra. Zij maakten handig gebruik van de gunstige klank die het 
woord 'vrije arbeid' had en vormden in Nederland een pressuregroup die onder ba
nier van de vrije arbeid de strijd tegen het cultuurstelsel voerde. In hun propaganda 
schilderden zij het cultuurstelsel zo zwart mogelijk af en dat was niet zo moeilijk. 
Toch was dé grote misvatting van de jaren zestig dat het boek Max Havelaar of de 
Koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij met zijn onthulling van wan
toestanden in Bantam in deze liberale propaganda paste. Het was in feite precies 
het tegenovergestelde, namelijk een pleidooi voor een gezuiverd cultuurstelsel. Te
gen het idee dat 'particulieren' van Java iets méér zouden kunnen maken ten nutte 
van de Javaan dan het Binnenlands Bestuur zou kunnen, daartegen heeft Multatuli 
zijn leven lang gestreden. Maar vergeefs, want de ondertitel van zijn boek, De Koffi
veilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij, leek zo duidelijk een aanval op het 
staatsmonopolie dat generaties van Nederlanders zijn boek zijn blijven zien als een 
aanklacht tegen het cultuurstelsel. Zijn twee brochures Over Vrijen Arbeid, die deze 
misvatting moesten wegnemen, werden eenvoudig genegeerd2. Maar Multatuli had 
gelijk, want de vervanging van het cultuurstelsel door de vrije exploitatie leverde 
wel tienvoudige en honderdvoudige opbrengst voor de vrije ondernemers, maar het 
levenspeil van de Javaanse bevolking daalde en blééf dalen tot, ja, misschien wel tot 
de huidige dag toe, althans tot voor zeer kort. In zijn boek Indonesia heeft de des
kundige Britse auteur Malcolm Caldwell van de London School of Oriental Studies 

2. MULTATULI, 'Over vrijen arbeid in Nederlands-Indië', in Volledige Werken (10 dln; Amster
dam, 1950) II. 
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nog kortgeleden benadrukt dat het levenspeil op Java in 1850 hoger was dan in 
19503. 
Maar wat deden zulke pleidooien in de jaren zeventig van de vorige eeuw er toe als 

na 1860 bij de 'openlegging' van Oost-Sumatra, van Deli en de belendende sulta
naatjes, bleek dat daar fabuleuze winsten met de tabak konden worden gemaakt en 
dat er bovendien dat nieuwe wondermiddel Oil For The Lamps of China, petro
leum, in Langkat en Perlak zo maar uit de grond borrelde. Wat deerden de plei
dooien voor de welvaart van de Javaan en de vrijheid van de Sumatraan wanneer er 
wereldwijde belangen op het spel kwamen te staan als de opening van het Suezka-
naal in 1869 en de nieuwe zeeroute naar Oost-Azië door Straat Malakka in plaats 
van door Straat Soenda? En zo ontstond in dat derde kwart van de negentiende 
eeuw een felle tegenstelling tussen de behoudzuchtigen en de vernieuwers, tussen 
conservatieven en liberalen, die voor onze hedendaagse begrippen vreemde kanten 
had. De conservatieven waren de sociaal voelenden, soms werkelijk ethisch bewo-
genen, voorstanders van staatsexploitatie, tegenstanders van particuliere investerin
gen. In dit klimaat staat Multatuli als Indisch hervormer, hoewel hij in tal van op
zichten natuurlijk weer veel 'liberaler' is dan de liberalen. 

De liberalen waren de voorstanders van ondernemersvrijheid, de keiharde zaken
lieden, maar dit wilde beslist nog niet zeggen dat zij in Nederlands-Indië altijd voor
standers van gebiedsuitbreiding waren. Als het zónder formele en kostbare gebieds
uitbreiding kon, dan nog beter. Toen dan ook in 1873 de Atjeh-oorlog uitbrak 
kwam de persoonlijk daarvoor verantwoordelijke gouverneur-generaal Loudon in 
een uiterst ongemakkelijke positie te verkeren. De liberale regering in Nederland 
met minister Fransen van de Putte vooraan was allerminst geporteerd voor zo'n 
drastische stap. In Batavia was de conservatieve gemeente, burger en militair, er 
nog veel minder van gediend. Toen de eerste fase van de oorlog zoals bij Indische 
militaire expedities te doen gebruikelijk een mislukking werd, wilde een groot deel 
van de Indische conservatieven er maar liever helemaal mee ophouden. Dat was 
een te grote kluif - Atjeh. Nederland zou er -zijn tanden op stukbijten. In feite 
speelde hier vooral de angst voor het nieuwe, de onbekende toekomst, die in allerlei 
opzichten op het oude Indië afstormde. Het koesterende cultuurstelsel werd afge
broken, een proces dat al jaren aan de gang was. Het Suezkanaal en de telegraafver
binding brachten het moederland, het lastige, bedilzuchtige moederland met zijn 
Haagse bestuurders en zijn Amsterdamse vennootschapsdirecteuren veel dichterbij. 
En dan de nieuwe oorlog waarvan iedereen begreep dat die in zijn tweede fase van 
minstens net zo grote omvang zou worden als de Java Oorlog. 

Hier wreekte zich aan de top van die machtspyramide het bestuurssysteem. De 
gouverneur-generaal Loudon kwam volkomen geïsoleerd te staan. De lagere ge-

3. M. CALDWELL, Indonesië (Nijkerk, s.a.). 
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zagsdragers in de pyramide konden hem niet bereiken, hij kon hen niet doordringen 
met zijn geloof in de nieuwe taak. De gouverneurs-generaal werden door Den Haag 
benoemd zonder dat Batavia er ook maar de geringste invloed op uitoefende. Het 
kwam bij de slechte communicatie voor dat een nieuwe gouverneur-generaal in Ba
tavia arriveerde tegelijk met, of zelfs nog eerder dan het bericht van zijn benoeming. 
Zo hoog verheven boven de Nederlandse gemeenschap dat hij door Van Hoëvell als 
de Zon van Indië werd getekend, vaak zoveel 'deftiger' ook dan de Bataviase socie
ty, soms zoveel breder van blik, was de gouverneur-generaal meestal een eenzame 
figuur tegen wie de Europese openbare mening zich bij tegenslag gemakkelijk keer
de. 
Dat overkwam ook Loudon in 1873 en 1874. Tot de weinigen die hem steunden 

behoorden de vertegenwoordigers van het pre-imperialisme, de avontuurlijk-inge
stelde, groot-Nederlandse groep van wie Busken Huet met zijn krant Het Algemeen 
Dagblad van Nederlandsch-Indië de woordvoerder was. Sommige van zijn hoofdar
tikelen zijn opgenomen in zijn twee bundels Nationaale Vertoogen*. Het zijn voor
beelden van pre-imperialisme, waarin al wel sprake is van een motivering met de 
bekende 'white man's burden' en zo, maar waarin althans voorzover het Nederland 
betreft nog niet een echte beweging te herkennen valt. 

Op de beweging moesten Nederland en Nederlands-Indië nog weer haast een kwart 
eeuw wachten. Deze incubatietijd van het moderne imperialisme hangt ten nauwste 
samen met de diepgaande economische crisis die Nederlands-Indië (en trouwens 
ook Nederland) in die tijd in zijn greep had. Pas in de jaren negentig toen de ergste 
financiële klappen verwerkt waren, kon in Indië weer een veer van de mond ge
blazen worden en toen nog waren er in Atjeh enige duidelijke militaire tegenslagen 
nodig om een reeks van nieuwe acteurs op het toneel te brengen. 
Dat ze aanwezig en beschikbaar waren duidt weer op die tegelijk geheimzinnige en 

heel duidelijke wisselwerking tussen persoon en tijd, waarmee ik dit exposé van 
machthebbers begon. De nieuwe mannen die vanuit Atjeh de macht in heel Indië 
overnamen en daarna ten dele zelfs in Nederland - ik noem: Snouck Hurgronje, 
Van Heutsz, Colijn, Idenburg, de iets minder bekende gouverneur-generaal C. H. A. 
van der Wijck - hadden een sterke niet-materiële motivering, het kenmerk dat bij 
een beschouwing van zeker het Nederlandse imperialisme niet mag ontbreken. Voor 
veel van hen was het zedelijk beginsel in christelijke zin de grondslag van hun den
ken, de ethische politiek die in de troonrede van 1901 door het christelijk kabinet 
van Abraham Kuyper gelanceerd werd. Dit was het zendingsimperialisme. Voor 
anderen, zoals de geniale geleerde Snouck Hurgronje, was de associatiegedachte de 
ethische motivering: de vrije en gelijkwaardige samenwerking van twee volkeren, 
waarvan het een het ander naar een gelukkige maar wel héél verre en vage toekomst 

4. c. BUSKEN HUET, Nationale Vertoogen (2 dln; Amsterdam, 1876). 
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van onafhankelijkheid zou leiden. Voor nog anderen, bijvoorbeeld voor Van 
Heutsz en de jonge koningin Wilhelmina, was het idee van Nederlands grootheid 
bepalend. Het imperialisme als een vorm van export-nationalisme. En dat alles dan 
niet als tegenstelling tot, maar gecombineerd met expansie van het Nederlands, al
thans Europees ondernemerschap in Nederlands-Indië. Kortom, een motiverings-
com'plex dat toch wel iets ingewikkelder is dan het traditionele beeld van 'het impe
rialisme' als de kale drang naar gebiedsuitbreiding terwille van nieuwe afzet en 
grondstofbron. 
Voor de contemporaine blik op wat er dan tussen 1890 en 1914 in Nederlands-

Indië aan de gang was, had de overmatig sterke ethische motivering van het impe
rialisme het merkwaardig gevolg dat daarin voor de Indonesiër als eigen persoon
lijkheid minder plaats was dan een halve eeuw eerder. De schijnvoorstelling van de 
Tevreden Inlander werd geboren. Nederland wilde niet onderdrukken maar ont
wikkelen. Welnu, dan moest de Indonesiër ook ophouden de rol van onderdrukte 
te willen spelen. Wie toch hardnekkig de rol van onderdrukte aanhield, kon nooit 
te goeder trouw zijn. Hij werd misleid of hij misleidde anderen, of in moderne ver
taling: hij werd gemanipuleerd of hij manipuleerde zelf. 

Het droombeeld van de Tevreden Inlander heeft Nederland lange tijd parten ge
speeld. Maar dat is weer een ander verhaal. 
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De Nederlandse expansie in Indonesië in de tijd van het 
modern imperialisme: de houding van de Nederlandse 
regering en de politieke partijen 

S. L. VAN DER WAL 

De Nederlandse vestigingen in de Indonesische archipel onder de compagnie zijn 
niet ontstaan uit de zucht om gebied te verwerven, inheemse rijken tot onderwer
ping te brengen en gezag en bestuur te vestigen. Belangen van handel en op Java 
ook van de opkomende landbouw en de bescherming van deze belangen tegen de 
bedreiging van inheemse zijde en van Europese concurrenten hebben de compagnie 
ertoe gebracht territoir te verwerven. 

De traditie zich zoveel mogelijk van uitbreiding van territoir en invloedssfeer te 
onthouden, heeft zich tot ver in de negentiende eeuw voortgezet. Het cultuurstelsel 
was er voor de Nederlandse schatkist en daarmede verdroeg zich geen veel geld en 
inspanning vergende gebieds- en gezagsuitbreiding buiten Java. Al vóór het Engelse 
tussenbestuur had de aandacht zich in toenemende mate op Java geconcentreerd. 
Hier moest nu het stelsel van Van den Bosch zijn baten voor het moederland leve
ren. 

Toch heeft het inzicht dat de zogenaamde buitenbezittingen niet blijvend konden 
worden veronachtzaamd tot tal van initiatieven geleid om met name in gebieden 
waar inmenging van buiten werd gevreesd, althans iets te ondernemen. De voorstel
len hiertoe kwamen steeds van de Indische regering, maar werden in Nederland in 
de regel afgewezen of afgeremd omdat zij strijdig werden geacht met de belangen 
van het moederland. Zoo stelde Van den Bosch zich voor om Sumatra, exclusief 
Atjeh, te onderwerpen en voor het overige gebied van de archipel een politiek van 
absolute onthouding te voeren, maar in 1841 decreteerde minister Baud, dat de ont
houdingspolitiek ook voor Sumatra moest worden gevolgd1. Enkele jaren later ver
zette deze minister zich tegen voorstellen van gouverneur-generaal Rochussen tot 
gebiedsuitbreiding op Celebes. Rochussen had betoogd dat bezit in naam 'weinig 
waarborg voor de toekomst' bood, maar dat alleen 'bezit in de daad door een doel
matige en progressieve ontwikkeling' niet alleen onze heerschappij zou verzekeren, 
maar ook 'onze handel en scheepvaart (zou) aanwakkeren en te zeer op Java ge
spannen aandacht zou afleiden'. Maar minister Baud vreesde dat het nadelig slot 
van de lastposten, die de buitenbezittingen meest waren geweest, alleen maar groter 
zou worden, indien men - zoals Rochussen blijkbaar - te veel op eens wilde2. Deze 

1. Zie J. M. SOMER, De korte verklaring (diss. Utrecht, 1935) 45-47. 
2. Ibidem, 65-67. 

BMGN 86 afl.l. 
47 


