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TECHNOLOGIEBELEID EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK VOOR DE
JAVA-SUIKERINDUSTRIE TIJDENS HET
KULTUURSTELSEL (1830-1870)
MARGARET LEIDELMEIJER*

Het Kultuurstelsel (1830-1870) staat bekend als een zwarte periode in de Nederlandse koloniale geschiedenis. Tijdens dit tijdvak werden verschillende landbouwgewassen, zoals koffie,
suiker en indigo onder staatstoezicht door de Javaanse bevolking onder dwang verbouwd
voor export naar Nederland.' De suikerindustrie was de grootste en belangrijkste bedrijfstak.
Sociale en economische misstanden in deze bedrijfstak waren de directe aanleiding om het
Kultuurstelsel eind jaren zestig van de negentiende eeuw af te schaffen. In de geschiedschrijving bestaat er een zeer negatief beeld over de rol die de koloniale overheid bij deze
misstanden in de suikerproductie heeft gespeeld en dit beeld heeft tot op heden stand
gehouden. Bronnenonderzoek heeft echter uitgewezen dat dit beeld bijgesteld moet worden
en wel in positieve zin.
In de historiografie worden de misstanden in de suikerindustrie hoofdzakelijk toegeschreven aan het wanbeleid met betrekking tot de aanbesteding van zogenaamde suikercontracten. Dit beleid had grote negatieve gevolgen voor de inheemse bevolking en het
verloop van de technische ontwikkeling in de bedrijfstak.- Suikerriet was een gewas dat
slechts beperkt houdbaar was. In tegenstelling tot de andere exportgewassen moest het
eerst in de kolonie verwerkt worden tot ruwe suiker. Het Indisch gouvernement trok particuliere ondernemers aan voor de suikerfabricage. Zij werden via suikercontracten aan
het Indisch gouvernement verbonden.' Suikercontracten werden, volgens historici, hoofdzakelijk aanbesteed aan familie en vrienden van hoge regeringsambtenaren. Zij werden
* Vakgroep Agrarische Geschiedenis LUW, 'De Leeuwenborch', Hollandseweg 1, 6706 KN Wageningen. Deze bijdrage
is een bewerkte versie van de lezing 'Praktijkgericht wetenschappeliik onderzoek voor de Java-suikerindustrie'
gepresenteerd op de GeWiNa-studiedag in Tervuren, 19 oktober 1996. Met dank aan de stichting Historie der
techniek voor het beschkbaar stellen van de illustraties.
1. Zie o.a. P. Boomgaard, Children of the colonial state. Population growth and economie development in Java, 17951880 (Amsterdam 1989); C. Fasseur, KultJiurstelscI en Koloniale Baten. Den Nederlandse exploitatie van Java 18401860 (Leiden 1975); 1. van Goor, De Nederlandse koloniën. De geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975 ('sGravenhage 1994); K.W. van Gorkum, 'Een historische schets van de suikerindustrie op Java', overdruk uit Tijdschrift
van Nijverheid en Landbouw voor Nederlandsch-Indië (Batavia 1877); G.R. Knight, Colonial production in provincial
Java. The sugar industry in Pekalongan-Tegal (Amsterdam 1993J; R. van Niel, Java under the Cultivation System.
Collected writings (Leiden 1992) en G.H, van Soest, Geschiedenis van het Kultuurstelsel (Rotterdam 1869-1871).
2. Zie o.a. Fasseur (n. 1), Kultuurstelsel en Van Soest (n. 1) Geschiedenis.
3. In deze contracten werd onder andere de hoogte van de suikerproductie vastgesteld en bepaald tegen welke
kwaliteit en prijs de suiker aan het Indisch gouvernement verkocht moest worden. Voorts verleende het gouvernement financiële voorschotten via de suikercontracten voor de bouw van fabrieken, de aanschaf van machinerieën en voor de lopende productiekosten. Het gouvernement leverde tenslotte de grondstof suikerriet, kocht de
ruwe suiker op en transporteerde deze met schepen van de Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) naar
Amsterdam, alwaar de suiker werd verkocht op haar veilingen.
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Gerrit Jan Mulder.
Labruyère, W., G.J. Mulder (1802-1880) (Leiden 1938)

niet geselecteerd op hun kundigheden als suikerfabrikant. In de loop der tijd manifesteerden deze suikerfabrikanten zich als klaplopers en uitbuiters van de bevolking. Daarnaast
meenden critici dat de koloniale overheid door het aantrekken van ondeskundige suikerfabrikanten de technische ontwikkeling in het productieproces en daarmee de voortgang
van de industrialisatie remde. Tijdens het Kultuurstelsel werd het fabricageproces slechts
gedeeltelijk gemechaniseerd.'* Hierdoor zou de Java-suikerindustrie op technisch gebied
een achterstandpositie hebben ten opzichte van andere rietsuiker producerende landen.
Deze twee factoren hadden, volgens hen, ertoe bijgedragen dat de Java-suikerindustrie
zich tijdens de Suikercrisis van 1883/1884 maar nauwelijks kon handhaven. De marktprijs van
suiker kwam toen ver onder de kostprijs van Java-suiker te liggen. Dit leidde tot een groot
aantal faillissementen, dat bijna het einde betekende van de bedrijfstak. Een catastrofe werd
voorkomen, doordat de failliete bedrijven overgenomen werden door handelsbanken en cultuurmaatschappijen. Volledige mechanisatie vond toen in snel tempo plaats. Deze laatste
ontwikkeling in combinatie met een wetenschappelijke ondersteuning van de bedrijfstak
door de suikerproefstations en een effectieve economische en politieke organisatie leidde tot
een leidinggevende positie op de wereldmarkt van suiker in het begin van de twintigste eeuw.
In dit artikel zullen we dit negatieve beeld enigszins bijstellen. We zullen een tipje van
de sluier oplichten aan de hand van een casestudy over een onderzoek naar de samenstel4. Zie o.a. P. Boomgaard, 'Java's Agricultural Production, 1775-1875', in: A. Maddison & G. Prince (eds.) Economic
growth in Indonesia, 1820-1940 (Dordrecht/Providence 1989) 97-121; V.J. Koningsberger 'De Europese Suikercultuur
en Suikerfabricage', in C. van de Koppel en C.J.J. van Hall, Landbouw in de Indische .Archipel, 2a ('s-Gravenhage 1948)
278-404; H.C. Prinsen Geerligs, 'Rietsuiker' in: Dr. K.W. van Gorkum's Oost-Indische Cultures. Opnieuw uitgeven
onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs, deel 11 (Amsterdam 1918) 73-178; idem, 'Java', in: De rietsuikerindustrie in
de verschillende landen van productie. Handboek ten dienste van de suikerriet-cultuur en de rietsuiker-fabricage op
Java, deel IV (Amsterdam 1911) 109-159; 'Een proefstation voor de lava-Suikcr-Industrie', in: D.G. Stibbe (red.)
Encyclopedie voor Nederlandsch-Indië, deel IV ('s-Gravenhage 1921) 99-101; H.Ch. G.J. van der Mandere, 'De sui206

Technologiebeleid en wetenschappelijk onderzoek
ling van het suikerriet.' Dit onderzoek vond plaats in de periode 1853-1857 onder leiding
van de Utrechtse hoogleraar in de chemie Gerrit Jan Mulder.^ In de eerste drie decennia
van het Kultuurstelsel voerden zowel het gouvernement als het ministerie van Koloniën
een veel actiever technologiebeleid dan historici tot nu toe veronderstelden.' In het onderzoek naar de samenstelling van het suikerriet blijkt dat zowel de koloniale overheid, het
ministerie van Koloniën in Den Haag, als de ondernemers actief betrokken waren bij het
toepassen van technische vernieuwingen in het productieproces. In dit onderzoek zal specifiek ingegaan worden op de rol van wetenschappelijk onderzoek voor de suikerindustrie
op Java. Mulder, in de hoedanigheid van adviseur voor het ministerie van Koloniën speelde
hierin een centrale rol.
Een technologiebeleid voor de Java-suikerindustrie *
Tijdens het eerste decennium van het Kultuurstelsel (1830-1840) lag de nadruk op productieverhoging. Het Indisch gouvernement trachtte deze doelstelling te realiseren door
areaalsuitbreiding en de toepassing van moderne technologie. Hiervoor stonden de suikerrietplantages in West-Indië model, waar gebruik gemaakt werd van watermolens en
batterijen. Dit stond bekend als de West-Indische technologie. Op Java was de suikerindustrie van oudsher in handen van Chinese suikermolenaars. Zij maakten gebruik van
traditionele Chinese buffelmolens en fornuizen. Het gouvernement was van mening dat
deze technologie niet voldeed en dat deze op termijn vervangen moest worden door de
West-Indische technologie. Met dit doel werden hoge investeringsvoorschotten verstrekt.
Het gouvernement gaf er de voorkeur aan suikercontracten uit te geven aan Europeanen.'
In de eerste jaren van het Kultuurstelsel was er weinig animo bij deze bevolkingsgroep,
ondanks de hoge voorschotten die aan de contracten waren verbonden. Deze werden toen
hoofdzakelijk afgesloten met Chinese ondernemers. Halverwege de jaren dertig bleken de
contracten erg winstgevend te zijn. Europeanen hielden toen een ware wedren op de uitgifte
ervan. Zij kregen bij de openbare uitbesteding een voorkeursbehandeling en de Chinese
ondernemers - de deskundigen - werden systematisch uitgesloten. Het merendeel van de
kerindustrie op Java, hare geschiedenis en ontwikkeling', Indic. Geïllustreerd Tijdschrift voor Nederland en de Koloniën (1922-1924) 535-538; F.A.F.C. Went, 'Particuliere proefstations in Mederlandsch-lndië', De Indische Mercmir.
Weekblad voor Handel, Landbouw, Nijverheid en Mijnwezen in Nederlandscb Oost- en West-Indië (48) 1925, no. 49.
5. Gebaseerd op M, Leidelmeijer, Van suikermolcn tot grootbedrijf. Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie (Amsterdam 1997), in het bijzonder hoofdstuk 7: 'Gerrit-Jan Mulder, wetenschappelijk adviseur voor het
ministerie van Koloniën', 193-226.
6. Zie over G.J. Mulder: W. Labruyère, G.J. Mulder (1802-1880) (Leiden 1938); H.A.M. Snelders, 'Landbouw en
scheikunde in Nederland in de voor-Wageningse periode (1800-1876), A.A.G Bijdragen 24 (1984) 59-105; idem,
'Gerrit Jan Mulders bemoeienissen met het natuurwetenschappelijk onderzoek in Nederlandsch-Indië', TGGNWT1}
(1990) 253-264; idem De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Van alchemie tot chemie en chemische industrie
rond 1900 (Delft 1993) 83-112; G.P.J. Verbong en E. Homburg, 'Chemische kennis en de chemische industrie', in:
H.W. Lintsen et al. De geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 18001890, deel V (1994) 243-269.
7. Leidelmeijer (n. 5), Van suikermolcn tot grootbedrijf.
8. Tot op heden zijn er weinig studies over koloniale technologie verricht met betrekking tot het voormalige
Nederlandsch-Indië en er is weinig bekend over hoe het technologiebeleid van de (koloniale) overheid in haar
algemeenheid eruit zag. Dat de (koloniale) overheid een technologiebeleid voerde is gerelateerd aan de aard van
het product. De staat had direct economisch voordeel bij het gebruik van een technologie waarbij productie- en
kwaliteitsverhoging gerealiseerd konden worden. Een vergelijking zou gemaakt kunnen worden met het boek
van Wim Ravesteijn, De zegenrijke hceren der wateren. Irrigatie en staat op Java, 1S32-1942 (Delft 1997).
9. Ibid., in het bijzonder 'De Chinese suikerindustrie', 69-94 en 'De invloed van de overheid op de suikerfabricage tijdens het Kultuurstelsel', 113-146.
207

Margaret Leidelmeijer
Europese ondernemers was onervaren en de kwaliteit van het product liet sterk te wensen
over. Desalniettemin werd de suiker door het gouvernement opgekocht en verscheept naar
Nederland. Dit leidde ertoe dat aan het einde van de jaren dertig de suiker met verlies
werd verkocht, terwijl de suikerfabrikanten er een fortuin aan overhielden! Het feit dat de
schatkist hierdoor een duidelijk verlies leed, was reden voor het Ministerie van Koloniën
om zich directer met het beleid in de kolonie te bemoeien.
Het gouvernement op Java had reeds midden jaren dertig opgemerkt dat de kwaliteit
van de suiker minder werd. Om dit kwaliteitsverlies tegen te gaan stimuleerde het Indisch
gouvernement de toepassing van Europese suikerverwerkingstoestellen afkomstig uit de
suikerraffinagesector. Dit waren de vacuümpannen van Howard en Pelletan.'" Het ministerie
van Koloniën oordeelde echter dat deze maatregelen niet voldoende waren om kwaliteitsverhoging van suiker te garanderen. Vanuit het ministerie kwam begin jaren veertig de
opdracht strikter toe te zien op kwaliteitsverbetering." Dit kon het gouvernement bereiken
via de suikercontracten door zowel de kwaliteitseisen via verschillende maatregelen aan te
scherpen als door hogere eisen te stellen aan de productietechnologie. De toenmalige
minister van Koloniën J.C. Baud was van mening dat het gouvernement op Java nooit goed
op de hoogte kón zijn van de laatste ontwikkelingen op technologisch gebied in Europa.'- Hij
voelde zich -in tegenstelling tot zijn voorgangers- gedwongen zich actief met de uitvoering
van het beleid op Java bemoeien. Op zijn initiatief werden buiten het gouvernement om
vier suikercontracten afgesloten in Nederland. Hierin werd de introductie van suikerverwerkingstoestellen van de Franse machinefabrikant Derosne & Cail bewerkstelligd. De
discussies rondom de vraag welke suikertoestellen nu het best toegepast kon worden in de
bedrijfstak op Java vormden het beginpunt van een uitgebreid, actiever beleid bij het ministerie, waarbij techniekoverdracht en -diffusie centraal stonden. Dit luidde tevens een periode
in van grotere spanningen tussen het gouvernement en het ministerie van Koloniën.'-'
In het technologiebeleid kwam de aandacht te liggen op vier elkaar opvolgende fases
van beleid. De eerste fase omvatte informatieverzameling over technische en chemische
innovaties, die van belang waren voor de suikerindustrie. Daarna werden deze innovaties
getest en geëvalueerd door deskundigen op toepasbaarheid in de bedrijfstak op Java.
Wetenschappers kregen in dit beleid een belangrijke rol toebedeeld bij het evalueren en testen van chemische innovaties en om de kwaliteit van de ruwe suiker bij verbeterde suikerverwerkingsinstallaties te beoordelen.''' Indien hieruit goede resultaten werden verkregen,
werden deze innovaties vervolgens geïntroduceerd op Java via speciale suikercontracten of
door financiële ondersteuning. Tenslotte werd over de resultaten voorlichting gegeven aan
de suikerfabrikanten. Bij de besluitvorming over het wel of niet introduceren van bepaalde
innovaties had het gouvernement een doorslaggevende stem.
De achtergrond van het onderzoek naar de samenstelling van het riet
Na verloop van tijd werden chemici tevens ingezet om meer fundamenteel onderzoek te
verrichten. Aanleiding hiertoe was de veranderende economische situatie op de wereld10. Ibid., 127-128.
11. Fasseur (n. 1), Kidtuurstelsel, 67-68; Van Gorkum (n. 1), Een historische schets; Besluiten e t c , Algemeen Rijks
Archief (ARA) Ministerie van Koloniën (.MK) inv. nr. 1323, Verbaal 16 september 1840, no. 7/482; ARA, Collectie
De Vriese, inv. nr. 245; ARA, MK inv. nr. 1533 Kultuurverslag 1841.
12. AR,-\, MK, inv. nr. 1278.
13. Leidelmeijer (n. 5), Van suikermolcn tot groeibedrijf, 131-137.
14. Ihid., 147-192.
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De Suikerfabriek Panka in de residentie Tegal, Java. Gemiddeld besloeg het beplant areaal voor een suikerfabriek
400 bouw, ca. 280 ha. Het was niet ongebruikelijk dat een suikercontract twee keer 400 bouw betrof. Tussen 1834
en 1870 liep de suikerproductie op van 1,18 tot 4,79 ton per ha. Technische verbeteringen in het productieproces
leverden daaraan een belangrijke bijdrage (Landbouwuniversiteit Wageningen, Bibliotheek Afdeling Speciale
Collecties).

markt van suiker aan het begin van de jaren vijftig van de negentiende eeuw. In deze periode
kwamen nieuwe suikerproducenten op, waaronder de Europese bietsuikerindustrie. Hoewel
er vanuit deze producenten nog geen directe dreiging uitging, streefde het ministerie naar
productiviteitsverhoging in de fabrieken.'' Een mogelijkheid daartoe was de suikerfabricage
efficiënter in te richten.
Het onderzoek naar de samenstelling van het suikerriet, dat we hieronder zullen
behandelen, was een poging van het ministerie om de productiviteit in de bedrijfstak te
verbeteren. Om inzicht te krijgen in deze problematiek werd door het ministerie van
Koloniën in 1853, toentertijd onder leiding van C E Pahud, advies ingewonnen bij verschillende deskundigen waaronder de oud-gouverneur generaal J.J. Rochussen.'^ Hij kreeg
de volgende vraag voorgelegd: met welke technische middelen een efficiëntere productie
verwezenlijkt kon worden? Rochussen stelde voor om - in tegenstelling tot het gangbare
beleid - eerst een grondig onderzoek te verrichten naar de verliezen die er daadwerkelijk
plaatsvonden tijdens het persen van het suikerriet. Zodoende kon men volgens hem ten
eerste beoordelen in welke mate deze fase verbeterd kon worden en ten tweede met welke
innovaties een verbetering gerealiseerd kon worden. Pas daarna wilde hij overgaan tot het
testen van verschillende technische en chemische innovaties en de beoordeling ervan op
toepasbaarheid op Java. Het maximaal haalbare rendement van de sapwinningsfase kon
volgens Rochussen alleen bepaald worden, indien men de samenstelling van het riet
kende. Daarom stelde hij voor hier expliciet onderzoek naar te verrichten. Hij had voor dit
onderzoek de Utrechtse hoogleraar in de Chemie Gerrit Jan Mulder aangeschreven.
15. AR.A, MK, inv. nr. 1841 Bijlage: Memorie van j.C. Baud over de vraag of en wat moet worden gedaan tot afn'cnding
der gevaren, waarmede de toenemende productie van bcetwortelsuiker, de suikerindustrie van Java bedreigt (1852).
16. ARA, MK, inv. nr. 275 Verbaal 7 augustus 1853: Brief Minister van Koloniën aan G.I. Mulder en inv.nr. 5840
Verbaal 16 augustus 1853 no. 304 Bi zeer geheim: Brief van Rochussen aan minister van Koloniën, Pahud:
Aandacht voor de toenemende produktie van beetwortel: verzocht middelen, die aangewend dienen te worden om de
suikerkultnur en fabrijkaadje in zodanige toestand te brengen dat zij aan de mededinging van beetwortelsuiker het
hoofd kan bieden.
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Mulder (1802-1880) was een van de belangrijkste wetenschappelijke adviseurs voor het
ministerie van Koloniën en de belangrijkste adviseur op het gebied van de suikerrietcultures.'' In 1819 startte hij met zijn studie geneeskunde in Utrecht en studeerde in 1825 af op
een medische dissertatie over opiumalkaloïden. Na zijn promotie was hij als arts in
Rotterdam en Amsterdam werkzaam (1826-1835). Zijn scheikundige carrière kreeg gestalte
toen hij in 1828 aangesteld werd als lector in de botanie, chemie en artsenijbereidkunde
aan de Rotterdamse Klinische school. Hier leidde hij een groot aantal farmaceuten op.
Vanaf 1835, nadat hij zijn medische praktijk had neergelegd, legde hij zich volledig toe op
de studie van de chemie. In 1840 volgde hij de hoogleraar N.C. de Fremery op in Utrecht.
Tijdens zijn Rotterdamse periode trad Mulder reeds op als adviseur voor de Nederlandsche Handelmaatschappij en voor het ministerie van Koloniën. Voor de NHM deed hij
onder andere onderzoek naar de samenstelling van verschillende soorten opium en naar de
kwaliteit van een aantal Javaanse en Chinese theesoorten. De meest bekende onderzoeken die
voor het ministerie van Koloniën werden verricht, betroffen een onderzoek naar het jodiumgehalte van twee Indische watersoorten (1846 en 1848) en naar het gehalte van tin in erts
afkomstig van het eiland Banka (1851).
De organisatie en uitvoering van het onderzoek
Het Ministerie ging op het advies van Rochussen in en Mulder verklaarde zich bereid dit
onderzoek te organiseren.'* De oud-gouverneur generaal had voorgesteld om het riet
zowel in Nederland als op Java aan nader onderzoek te onderwerpen. In Nederland kon
Mulder het ene deel van het onderzoek uitvoeren aan zijn laboratorium te Utrecht. Het
andere gedeelte kon uitgevoerd worden door de landbouwchemicus P.F.H. Fromberg, een
leerling van Mulder, op het Landbouwchemisch laboratorium te Buitenzorg."^ Fromberg
(1811-1858) werd in 1847 door de toenmalige minister van Koloniën J.C. Baud op aanraden
van Mulder aangesteld als 'Agricultuurchemist der Indische Regering'. Hij had als taak de
landbouw in Oost-Indië te verbeteren. Fromberg was opgeleid als apotheker, doch was in
1841 gaan studeren aan de Utrechtse Academie, waar hij leerling werd van Mulder. Na zijn
kandidaats in de wis- en natuurkunde, vertrok hij in 1844 naar Edinburgh, waar hij als
assistent werd aangesteld van de vooraanstaande landbouwchemicus Johnston. Hier heeft
hij zich kunnen bekwamen in deze tak van wetenschap. Fromberg werd door Mulder uitverkoren om het Landbouwchemisch Laboratorium in 1851 in Buitenzorg op te richten.
Dit onderstreept de goede relatie die er bestond tussen Mulder en Fromberg.
Mulder had bedenkingen tegen dit onderzoek met name tegen het versturen van suikerriet naar Nederland. Zo'n soort onderzoek had volgens hem reeds in Frankrijk en de Franse
gebiedsdelen plaatsgevonden, maar was uitgedraaid op een mislukking. Het riet verzuurde
tijdens de zeereis en verloor veel water door verdamping.''^ Mulder was van mening dat dit
euvel kon worden voorkomen door de rietstengels zorgvuldiger en completer te vernissen.
Fromberg, die in oktober 1853 op de hoogte was gesteld van deze plannen, twijfelde aan het
17. Mulder was een van Nederlands meest vooraanstaande scheikundigen van etc negentiende eeuw. Zie noot 6.
18. ARA, MK, inv.nr. 275 Verbaal 7 augustus 1853: Brief Minister van Koloniën aan G.J. Mulder en inv, nr. 5841
Verbaal 22 augustus 1953 no. 314/F Geheim. Brief G.J. Mulder aan .Minister van Koloniën, Utrecht 16 augustus 1853.
19. D.W. Rost van Tonningen, 'Peter Frederik Hendrik Fromberg. Agrikultuur Chemist in Nederlandsch-Indie',
Handelingen en Geschriften van het Indisch Genootschap te 's Gravenhage (1859) 71-78. laines Finlay Weir Johnston
(1798-1855) was lector in de chemie en mineralogie aan de Universiteit van Durham (1833) en chemicus van de
Agricultural Chemistry .Association van Schotland (1843-1849). lohnston was een leerling van Berzelius en een
goede vriend van Mulder. Snelders (n, 6), Laiulbouw en scheikunde, 79-86.
20. ARA, MK, inv.nr. 5841 Brief Mulder aan MK, d.d. 16 augustus 1853.
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nut van dit onderzoek. Enerzijds omdat de stekken pas vijf a zes maanden later in Nederland
onderzocht werden en anderzijds omdat hij in Java was aangesteld om juist dit soort
onderzoek naar bederfelijke producten te doen.-' Desondanks was hij bereid om Mulder te
steunen. Halverwege 1854 startten de verzendingen van de stekken. Het experiment mislukte
volkomen, doordat alle rietstekken die Fromberg vanuit Java had opgezonden, volledig
waren bedorven. Het onderzoek werd daarom uitsluitend op Java voortgezet.^^
Het onderzoek naar de samenstelling van het suikerriet werd gecombineerd met het
gangbare onderzoeksprogramma aan het Landbouwchemisch Laboratorium.^^ Fromberg
onderzocht daarom niet uitsluitend de samenstelling van het suikerriet dat afkomstig was uit
verschillende residenties van Java, maar tevens de invloed van bodemkundige en teelttechnische factoren op de samenstelling ervan. Dit onderzoek wordt aangeduid als landbouw
chemisch onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek werd bekend in 1855.^'' Onafhankelijk
van de plannen bij het ministerie van Koloniën had Fromberg op initiatief van het gouvernement een onderzoek gedaan naar het rendement van vijftig suikermolens op Java.^' De
resultaten hiervan waren in 1853 al bekend, voordat het onderzoek naar de samenstelling
van het riet had aangevangen. Fromberg stelde in dit onderzoek vast dat er bij het persen
gemiddeld éénzesde deel van de totale hoeveelheid sap verloren ging.
Fromberg rapporteerde aan Mulder de voortgang van het onderzoek naar de samenstelling van het riet. Mulder had veel kritiek op de wijze waarop Fromberg het onderzoek
verrichtte.^* De hoogleraar was van mening dat Fromberg op de eerste plaats technisch
chemisch onderzoek moest verrichten. Technisch chemisch onderzoek was onderzoek dat
van direct belang was voor de suikerrietverwerking. De uitvoering van het landbouw chemisch onderzoek was naar Mulders mening te omvangrijk en nam daardoor te veel tijd in
beslag. Fromberg betrok, volgens de hoogleraar, te veel factoren in zijn analyse, die niet
relevant waren voor het technisch chemisch onderzoek. Hij vond dat Fromberg analytischer te werk moest gaan. Door bepaalde suikeranalyses toe te passen, kon Fromberg meer
bepalingen doen in een dag.^'' Zodoende kwam hij sneller toe aan het technisch chemisch
onderzoek in plaats van dat hij bleef steken in het landbouw chemisch onderzoek. Dit
technisch chemisch onderzoek was nuttig voor de suikerfabrikant. Mulder pleitte voor een
samensmelting van wetenschap en empirie. Het resultaat hiervan, de zogenaamde 'useful
knowledge' zou direct toepasbaar zijn voor de fabrikant.-*'
Fromberg was echter van mening dat de grootste verliezen niet in de fabricage maar in de
landbouw werden geleden.^' Het was eerder belangrijk meer gegevens te verzamelen dan
uitsluitend een analyse te maken van de samenstelling van het riet. Hij vervolgde daarom
zijn onderzoeksaanpak. De landbouwchemicus stond echter niet negatief tegenover de
raadgevingen van Mulder, maar in de uitvoering ervan stuitte hij op problemen. Zo waren
de omstandigheden in een laboratorium op Java minder optimaal dan in Nederland. Ook
21. AR.A, MK, inv.nr. 464 Afschrift 265: Brief Fromberg aan Directeur der Kultures, Buitenzorg, 25 October 1853.
22. Leidelmeijer (n. 5), Van suikermolcn tot grootbedrijf, 210.
23. ARA, MK, inv. nr. 464 Afschrift 265.
24. ARA, MK, inv. nr. 464: Brief van Fromberg aan de Directeur der Kultures, Buitenzorg d.d. 10 maart 1855.
25. P.F.H. Fromberg, 'Suikerkultnur in Pasoeroean en Soerabaija', Natuurkundig Tijdschrift voor NederlandschIndië, Nieuwe Serie deel II (1853) 354-356.
26. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief G.J. Mulder aan Minister van Koloniën, 29 september 1855.
27. .ARA, MK, inv. nr. 464 Brief G.J. Mulder aan Minister van Koloniën, 29 september 1855.
28. Leidelmeijer (n. 5) Van suikermolcn tot grootbedrijf, 213.
29. ARA, MK, inv. nr. 506 Consideratiën en advies van den Agricultuur Chemist Fromberg. Renvooi van den
Directeur der Kultures no. 4676/2 d.d. 2 januari 1856.
211

Margaret Leidelmeijer
had Fromberg last van het uitputtend tropische klimaat, dat het werktempo drukte en was
het tenslotte moeilijk om chemische middelen en apparatuur voor zijn laboratorium te
bemachtigen. Deze 'typische' problemen bemoeilijkten het laboratoriumwerk zoals Mulder
dat had voorgesteld.
Terwijl Fromberg bezig was met het onderzoek in Buitenzorg, bestudeerde Mulder de
eerste onderzoeksresultaten.'" Mede doordat hij ook advies gaf over verschillende innovaties
met betrekking tot de suikerfabricage werd zijn aandacht voortdurend gevestigd op de
slechte werking van de persen op Java." Mulder wilde daarom weten of de uitkomst van
het onderzoek van Fromberg naar het rendement van vijftig suikermolens klopte, namelijk
dat het verlies aan sap éénzesde bedroeg. Temeer omdat de cruciale gegevens om dit na te
rekenen niet vermeld werden.'^ Hierdoor kon de conclusie niet gecontroleerd worden. De
hoogleraar rekende daarom het verlies na op basis van gegevens over de samenstelling van
riet in Martinique. Hij kwam tot zijn ontsteltenis tot de conclusie dat het verlies niet éénzesde maar éénderde bedroeg. Mulder was vast besloten hier een oplossing voor te vinden.
De pers van Midder
Voordat de resultaten van Fromberg in 1855 bekend waren - het lange uitblijven van deze
resultaten was een bron van ergernis voor Mulder - had Mulder een oplossing voor dit
probleem geformuleerd. Hij was van mening dat de suikermolens op Java niet deugden en
dat hiervoor een krachtiger pers in de plaats gesteld moest komen. Hiervoor maakte hij
een ontwerp en stuurde dit naar de minister van Koloniën, Pahud.'-' De minister stuurde dit
door naar het gouvernement en vroeg hierover advies. Het ontwerp kwam terecht bij de
Directeur der Kultures, Schiff, die zich weer liet adviseren door deskundigen, waaronder
Fromberg.-'"* Fromberg ondersteunde Mulders voorstel en stelde voor om de pers op de
fabriek Wonopringo te laten testen. Deze fabriek was eigendom van de NHM en werd
door een Engelse ingenieur, Edwards, geadministreerd. Deze man hield zich volgens hem
serieus bezig met proefnemingen. Schiff had daarop contact opgenomen met de factorij
van de NHM in Batavia en deze had zich bereid verklaard om hieraan mee te werken. Zij
wilden echter wel meer informatie over deze pers ter beschikking krijgen. De minister
schreef daarop Mulder aan om hieraan te voldoen.''
Een efficiënte persing kon volgens Mulder bereikt worden door een combinatie van
chemische middelen en een sterkere pers. De pers bestond uit twee molens, ieder met drie
cilinders. Het principe hield in, dat de afstand tussen de cilinders steeds kleiner werd,
zodat het riet uiteindelijk vollediger werd uitgeperst. Na de eerste pers werd het riet
ondergedompeld in een bad met Melsens' zout (bisulphis calsis of dubbelzwaveligzurige
kalk), waarna het vervolgens opnieuw geperst werd in de andere molen.'*

30. .ARA, MK, inv. nr. 437 Brief van G.I. Mulder aan Minister van Koloniën, Utrecht 19 december 1854, inv. nr.
464 Brief van G.J. Mulder aan MinLster van Koloniën, Utrecht 29 september 1855.
31. Zie Leidelmeijer (n. 5), Van suikermolcn tot grootbedrijf, 198-208.
32. Idem.
33. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief G.J. Mulder aan Minister van Koloniën, 29 september 1855.
34. ARA, MK, inv. nr. 506 Directeur der Kultures aan gouverneur-generaal van N.I. 27 januari 1856; Consideratie en
advies van den Directeur der Kultures aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, Batavia, 28 januari 1856.
35. .ARA, MK, inv.nr. 506 Verbaal 10 april 1856. In 1856 was P. Mijer, C.F. Pahud opgevolgd als Minister van
Koloniën.
36. ARA, MK, inv.nr. 511 Brief G.I. Mulder aan Minister van Koloniën, Utrecht 16 april; ARA, MK, inv. nr. 515
Brief van G.J. Mulder aan Minister van Koloniën, 17 april 1856.
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Een standaardpers. Adolphe Wurtz, Dictionnaire de clnniiepure et appliquée, 3 (Parijs 1878) 40

De administrateur van de suikerfabriek Wonopringo, Edwards, had twee ernstige bezwaren
op dit ontwerp.'' De eerste was een economisch bezwaar. Door het sterker persen werd meer
suikersap uit het riet geperst. De resterende suikersap in het riet had er altijd voor gezorgd
dat het uitgeperste riet een goede brandstof vormde. Wanneer dit sap onttrokken werd
aan het riet, zou steenkool hiervoor in de plaats ingekocht moeten worden. De extra suiker
die geproduceerd werd uit het extra sap, wogen niet op tegen de extra kosten die gemaakt
moesten worden door de aankoop van het op Java dure steenkool. Het tweede bezwaar was
van technische aard. Volgens de administrateur konden de cilinders niet dichter op elkaar
worden afgesteld. Wanneer dit wel zou plaatsvinden, leidde dit tot verstopping van de
molen met het uitgeperste riet en konden de cilinders breken. Zodoende zouden de twee
molens van Mulder het werk doen, dat nu door één molen gedaan werd. Edwards zei hierop:
'Professor Mulder moge de eerste scheikundige van de wereld zijn, doch ik veroorloof mij
te zeggen dat hij volstrekt geen verstand heeft van suikermolens.'-"* Hij verkondigde, waarschijnlijk niet zonder overdrijving, dat de introductie van deze molen op Wonopringo de
grootste ramp was, die zijn fabriek kon overkomen.
Mulder kreeg deze bezwaren onder ogen en vroeg zich af of het voorstel wel in goede
handen was gekomen.''* Volgens de hoogleraar beschouwde Edwards dit voorstel als een
persoonlijke belediging voor zijn bedrijfsvoering. Misschien was dit volgens Mulder wel
terecht omdat de fabriek onder zijn leiding geen betere resultaten gaf dan het gemiddelde
van vijftig fabrieken. Mulder trok echter Edwards berekeningen na en concludeerde dat de
administrateur gelijk had. Hij concludeerde daarom evenals Edwards dat hoe beter men
perste, hoe meer brandstof men tekort kwam. Aan een verbetering van de persen kon
37. ARA, MK, inv. nr. 553 Brief NHM aan Minister van Koloniën.
38. ARA, MK, inv. nr. 591 Vertaling Brief Edwards aan de Factory der NHM, 2 augustus 1856.
39. ARA, MK, inv. nr, 591 Brief Mulder aan Minister van Koloniën, d.d. 5 februari 1857.
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alléén gedacht worden op plaatsen waar brandstof goedkoop ingekocht kon worden. Hij
was echter tevens van mening dat desondanks Edwards niet van zijn morele plicht was
ontslagen om verbeteringen in de persen aan te brengen. Edwards was echter zeer gekwetst
door deze uitlatingen en de NHM wilde de administrateur geen proeven opdringen, vooral
omdat hij er voor had gezorgd dat de NHM op deze fabriek flinke winsten had behaald.
Mulder was ervan overtuigd dat deze pers getest moest worden. Wilde het gouvernement er niet aan, dan moest het maar in Nederland plaatsvinden. 'Van een onderzoek in
de kolonie is mij, als regel, voorgekomen, oppositie, depreciatie, negatie.'-*" Was het hier in
Nederland onderzocht dan had de Minister een grond voor beoordeling. Die ontbrak nu.
De zaak bleef echter onbeslist.'" Schiff stond achter de kritiek van Edwards en vond dat
er geen proeven ondernomen moesten worden. Hij dacht dat wanneer deze zouden mislukken het waarschijnlijk toegeschreven zou worden aan een verkeerde toepassing en niet
aan de pers zelf Dat gevaar wilde hij niet lopen. De gouverneur generaal besloot daarop
definitief dat de proeven niet doorgingen.
Het lokale technologiebeleid op Java
Mulder stuitte in zijn plannen op grote weerstand bij het gouvernement en de suikerfabrikanten op Java. Een van de belangrijkste oorzaken kunnen we waarschijnlijk toeschrijven aan
het spanningsveld dat er bestond tussen het gouvernement en het ministerie van Koloniën."*^
Voor de jaren veertig had het gouvernement grote zelfstandigheid in de uitvoering van het
beleid in de bedrijfstak. De rechtstreekse bemoeienis van het ministerie van Koloniën werd
door het gouvernement beschouwd als een inbreuk op deze zelfstandigheid. Bovendien
was dit overheidslichaam van mening dat het ministerie van Koloniën te ver af stond van de
praktijk om te kunnen beoordelen welke technische en chemische innovaties geschikt waren
voor Java. Mulder was een vertegenwoordiger van het ministerie van Koloniën. Hoewel
Mulder wel enigszins oog had voor de invloed van lokale factoren op het technisch chemisch
en landbouw chemisch onderzoek, was hij van mening dat technisch mechanische innovaties
onafhankelijk van haar omgeving ontworpen en getest konden worden. Daarna zouden ze
ge'introduceerd kunnen worden op Java. Mulders ideeën stonden hiermee lijnrecht tegenover de ideeën van het gouvernement. Aan hun manier van werken lag een duidelijke visie
ten grondslag, namelijk dat technische innovaties niet zonder meer konden worden overgenomen. Deze moesten aangepast worden of geheel aansluiten bij de lokale situatie.
Vandaar dat de experimenten daar reeds in een vroeg stadium plaatsvonden.
Het gouvernement wilde in deze competentiestrijd steeds al te grote bemoeienis van het
ministerie met de introductie van technische innovaties in de bedrijfstak tegen houden.
Het gouvernement nam een liberale stellingname in en was er van overtuigd dat de ondernemers er alles aan deden om de productie op het hoogst mogelijke technische niveau te
krijgen. Dit vormde tevens een belangrijk strijdpunt tussen Fromberg en Mulder. Fromberg
was in tegenstelling tot Mulder van mening dat niet de persen maar de landbouw verbeterd
diende te worden. Hierdoor ontstonden er tussen Mulder en Fromberg problemen. Tijdens
de discussie liepen de emoties hoog op. De relatie tussen de meester en zijn leerling werd in
deze periode geheel verbroken. Mulders oordeel was in deze zaken onverbiddelijk en hij
40. ARA, MK, inv. nr. 591 Brief Mulder aan Minister van Koloniën, d.d. 5 februari 1857.
41. ARA, MK, inv. nr. 636 Consideratie en advies van de Directeur der Kultures aan de gouverneur generaal van
Nederlandsch-Indië E,\. 9/2 1857.
42. Leidelmeijer (n. 5), Van suikermolen tot grootbedrijf, 224-225; 270-271.
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kon weinig consideratie opbrengen voor de situatie op Java. Het gouvernement koos in dit
conflict de zijde van haar eigen adviseurs en deze controverse werd niet opgelost. Het
onderzoek werd in zijn geheel gestaakt.
De koloniale overheid en het ministerie van Koloniën waren dus zeer betrokken bij de
ontwikkeling van de suikerindustrie op Java. De belangrijkste drijfveer achter deze betrokkenheid was het financieel economisch belang, die de Nederlandse staat bij de verkoop van
suiker had. Hoe hoger de exportproductie van suiker en hoe beter de kwaliteit van suiker
was, hoe hoger de inkomsten voor 's lands schatkist, de Indische baten waren.''^ Deze economische drijfveer leidde ertoe dat reeds in de jaren veertig van de negentiende eeuw op initiatiefvan de (koloniale) overheid op systematische wijze technische en chemische innovaties
werden getest zowel op bedrijven als in laboratoria. Door de wijze waarop de innovaties
werden geselecteerd en getest, waren de innovaties die op Java werden geïntroduceerd in
hoge mate aangepast aan de lokale situatie. De meeste, door de koloniale overheid, voorgestelde innovaties werden ook door de suikerfabrikanten in de loop van het Kultuurstelsel
overgenomen. Zo kan de gedeeltelijke mechanisatie op Java verklaard worden door de afwezigheid van goedkoop steenkool op Java, waardoor het voordeliger was om minder sterk te
persen en het uitgeperste riet als brandstof te gebruiken. Voor de aandrijving van deze suikermolens konden de watermolens gebruikt worden, waarin in de jaren dertig hoge investeringen zijn gedaan. In 1870 wordt het merendeel van de molens nog aangedreven door
watermolens. We kunnen concluderen dat het gouvernement en het ministerie van
Koloniën geen remmende maar eerder een stimulerende rol speelden in de technische
ontwikkeling in de bedrijfstak.

SUMMARY
Technology policy and scientific research for the Java sugar industry during the Cultivation
System (1830-18/0)

It has been generally held that during the Cultivation System government poUcies inhibited
the pace of the mechanization process in the sugar industry. Because of this, Java's sugar
industry was not able to maintain itself in the fierce competition on the world market for
sugar. We want to readjust this idea by focussing on a case study of a research project initiated by the Ministry of Colonial Affairs to determine the exact composition of Java's sugar
cane in order to improve the Java sugar mills. The project was developed by the famous
Utrecht professor in chemistry Gerrit Jan Mulder and was carried out in Java by the agricultural chemist P.F.H. Fromberg at the Agricultural Chemical Laboratory in Buitenzorg,
Java. On the basis of this case study it is shown that this research was only a small part of a
more extended policy of the Dutch colonial government and the Ministry of Colonial
Affairs in order to improve the production technology of the Java sugar factories. The
motivation underlaying this policy was that the treasury benefited from a higher sugar
production and a better quality of sugar.

43. We kunnen in de literatuur constateren dat na de jaren veertig de Indische baten stijgen en dat deze voornamelijk afliomstig waren uit de suikerindustrie. H. Baudet en C. Fasseur, 'Koloniale bedrijvigheid', in: J.H. Stuijvenberg
(red.) De economische geschiedenis van Nederland (Groningen 1977) 322-223.
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