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1. Als iemand verre reizen doet......
Ondernemingsgeest.
‘Mijn hart denckt anders niet dach ende nacht dan om vreemde landen te besien. So
weet men wat te vertellen als men oudt is. Daer is geen tijt quader versleten als een
jongman op sijn moeders knacken te blijven, ghelijck een babock (nietsnut), ende
weet niet wat armoede noch weelde is, noch wat de werelt in sich heeft.’
Dat schreef een jonge man van twintig jaar aan zijn ouders in het jaar 1583 en zo
dachten velen in ons vaderland er in die tijd over.
Het was àl leven, wat men in die dagen aantrof. Grote ondernemingen werden
voorbereid èn uitgevoerd, tal van schier onuitvoerbare plannen ontworpen. In de
strijd op leven en dood tegen de Spaanse tirannie ontwikkelde zich een
wonderbaarlijke energie, die zich op elk gebied uitte en die het aanzijn gaf aan onze
Gouden Eeuw.
De grondslagen voor de macht en welvaart in dat tijdvak zijn gelegd in de 16de
eeuw, toen onze koopvaarders en zeelieden in Europa èn daarbuiten de toon aangaven.
In de laatste jaren van die eeuw was het ook, dat het fundament werd gelegd van ons
koloniaal bezit, waarop in latere tijd is voortgebouwd.

Spaanse en Portugese handel.
Bezit buiten Europa hadden in die dagen alleen Spanje en Portugal. Zij verdeelden
onder leiding van de Paus de nieuw ontdekte gebieden: Amerika, Indië en de eilanden
van de Grote Oceaan. Geen vreemdeling had toegang tot die streken. De koningen
van het Iberisch schiereiland trokken alle handel op de Nieuwe Wereld en het Verre
Oosten aan zich. Lissabon en Cadiz werden de grote stapelplaatsen van de koloniale
producten en aanzienlijke vloten voerden ieder jaar goud en zilver, suiker en peper
aan.
Maar daarmee was de taak van beide volken afgelopen. De distributie van die
waren was in handen van anderen, speciaal in die der Nederlanders.
Door en uit de visserij toch had zich bij hen de vrachtvaart ontwikkeld. Ze haalden
het zout voor het verduurzamen van de haring uit Portugal, maar ze brachten er
meteen hout of koren uit de
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Oostzeelanden. Van de Russische kusten en Finland af tot de zuidpunt van Europa
voeren honderden schepen heen en weer. Zij voorzagen elk volk van het nodige of
kochten het overtollige op. De Engelse scheepvaart en handel moesten nog opkomen;
die van de eertijds zo bloeiende Hanzesteden als Lübeck gingen te gronde.
En toen nu Spanje en Portugal uit nieuwe landen schatten naar hun havens brachten,
waren het ook de Nederlandse vrachtvaarders, die deze producten in West- en
Noord-Europa aan de man brachten. Zelfs de vrijheidsoorlog bracht daarin geen
verandering. Onze koopvaarders bleven handel drijven op de vijandelijke havens.
Oorlog sloot de negotie niet uit, zo redeneerden zij. Zij namen het de regering dan
ook hoogst kwalijk, wanneer deze een enkele maal de connecties met de tegenstander
verbood. Dat van de zijde der Spanjaarden de scheepvaart der opstandelingen niet
werd belemmerd, vond zijn oorzaak in hun economische afhankelijkheid. Hoe zou
Spanje anders aan zijn koren moeten komen, hoe zijn koloniale producten kwijtraken?

Moeilijkheden.
Dat veranderde echter na 1580. In dat jaar toch veroverde Alva voor zijn meester
Portugal. Beide koloniale rijken stonden nu onder leiding van dezelfde koning, de
aartsvijand der opgestane Nederlanders.
Hij meende, dat de afvallige provincies in het Noorden binnen zeer korte tijd
onderworpen zouden worden en dat hij gedurende die tijd het wel buiten hun aanvoer
kon stellen. De toestand van ons land was in die dagen inderdaad allesbehalve
rooskleurig: De zuidelijke gewesten keerden in en kort na 1579 onder de vleugelen
van de Spaanse heerser terug; Rennenberg verried het Noorden; in de enkele
overgebleven provincies heerste verdeeldheid; de steun van Frankrijk en Engeland
hielp ons van de wal in de sloot; Vader Willem viel in 1584 door moordenaarshand;
de sterke stad Antwerpen werd evenals vele andere vestingen door de bekwame
landvoogd Parma veroverd.
Philips achtte in deze donkere jaren dan ook het ogenblik gekomen, om economisch
zijn oproerige onderdanen te treffen. Plotseling werd daartoe beslag gelegd op de
Nederlandse schepen in de Portugese en Spaanse havens. De bemanning werd ‘hard
getracteerd’ door de koning, ‘die deselve in vuyle stinckende ge-
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vangenissen wierp, eenige doodde en andere op de galeyen sette, hare schepen
confisqueerde en diergelijcke’.
Natuurlijk was dit een geduchte klap voor de Nederlandse kooplieden: hun
bloeiende handel op Lissabon in één slag vernietigd! Toegegeven moet worden, dat
het later wel weer wat meeviel. Vooral toen bleek, dat de zo spoedig verwachte
onderwerping van Noord-Nederland uitbleef en de Armada, tot dat doel mede
uitgezonden, roemloos onderging. Om hongersnood in zijn landen te voorkomen,
liet Philips de handel der Hollanders en Zeeuwen weer oogluikend toe. Met vlag en
papieren werd wat getransigeerd en de havenmeesters waren vaak opzettelijk slordig
bij de vervulling der formaliteiten.

Grootse plannen.
Maar dat nam niet weg, dat onze kooplieden en zeevaarders zich niet zeker gevoelden
in de havens van de vijand. Alles hing af van de luim des konings of van zijn
vertegenwoordiger te Lissabon. Dat maakte, dat in het brein van menig ondernemend
koopman de idee opkwam, zich, wat de specerijhandel betrof, onafhankelijk te maken
van Portugees en Spanjaard.
Vooral de Zuidnederlanders kwamen met deze gedachte. Na de val van Antwerpen
vluchtten verscheidene calvinistische kooplui vandaar naar het Noorden. Over het
algemeen hadden zij meer oog voor nieuwe mogelijkheden dan de ietwat
conservatieve Hollanders. Zij waren ook zeer kapitaalkrachtig. Hun overmoed, zou
ik het haast noemen, gepaard aan de degelijkheid van de Noordnederlanders leidde
tot grootse plannen, die met een geweldige energie werden doorgezet.
Daar kwam nog iets bij. Het was geen geheim meer, dat de fut er bij de Spanjaarden
en Portugezen uitraakte: Hun koloniaal bestuur werd een wanbeheer; nieuwe
ondernemingen zetten ze niet op touw; hun troepen waren niet veel meer dan een
luie bende; hun oorlogsschepen konden het grote gebied niet meer beschermen.
Kapers maakten van dit laatste feit een dankbaar gebruik. De Engelsman Drake
verspreidde bij zijn tocht om de wereld overal schrik. In 5 jaar tijds kwamen er, zegt
Dr. Mollema, van de 31 peperschepen maar 19 terug en in 1592 ging de hele
retourvloot met deze specerij verloren.
Gebrek aan personeel noodzaakte de Spanjaarden, maar meer nog de Portugezen,
vreemdelingen in dienst te nemen. De be-
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kwaamsten onder hen leerden zodoende de koloniën kennen, maar ook de zwakke
plekken in het beheer. Daar is gebruik van gemaakt en dat niet ten voordele van de
Portugees. Onder die vreemdelingen waren ook Nederlanders. Wanneer wij spreken
over de aankomst der Hollanders in Indië in het jaar 1596, is dat dan ook ten dele
juist. In dat jaar arriveerde voor het eerst een eskader der onzen voor Bantam. Maar
in Portugese dienst had reeds meer dan één Vlaming en Hollander, belust op avontuur,
het verre Oosten bezocht.

Dirck Gerritsz Pomp, alias Dirck China.
Daar hebt ge Dirck Gerritsz Pomp van Enkhuizen, later door zijn stadgenoten Dirck
China genoemd. Op 11-jarige leeftijd ging hij reeds naar Lissabon en als jongeman
van 24 jaar reisde hij in 1566 naar Goa in Voor-Indië, waar hij meer dan 20 jaar
vertoefde. Hij trouwde er een meisje, afkomstig uit Brussel. In die dagen wel iets
heel bijzonders: blanke vrouwen waren zeldzaam in de tropen! In de jaren 1583 en
1584 maakte hij zelfs een paar reizen naar China en Japan. Dan komt hij in 1590 in
Enkhuizen terug als weduwnaar met 3000 dukaten, ‘zynde 35 jaar in de vreemde
geweest, waarvan 24 jaar in Indië.’
Hij kon van zijn reizen navertellen en spoedig verscheen dan ook te Leiden een
aanhangsel van een soort aardrijkskundeboek (Tresoor der Zeevaart 1592) met dit
wijdlopige opschrift:
‘Van alle den handel van Coopmanschap die in Indien geschiet ende
wat avontueren in dese landen ghebeuren: geschreven uyt den mont van
Dirck Gerritsz, die daer vier en twintich jaeren verkeert ende ghehandelt
heeft, ouer gheheel Indien.’
De globetrotter verhaalde er in van Indië, Ceylon, Japan, China, Perzië en Malakka.
Maar nog had hij zijn bekomst niet van het reizen en trekken. Zijn tweede vrouw
- hij hertrouwde te Enkhuizen - kon hem niet weerhouden, om op 53-jarige leeftijd
nog eens te proberen de wereld om te reizen. Hij voer door Straat Magelhaens als
kapitein van ‘De Blijde Boodschap’, maar geraakte aan de westkust van Zuid-Amerika
in Spaanse gevangenschap. Vijf jaar bracht hij op die wijze in Peru door. In 1604
herkreeg hij met anderen zijn vrijheid door uitwisseling tegen Spaanse
krijgsgevangenen van
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Nieuwpoort. Hij bleef tot 1606 in Enkhuizen en ging toen als zestiger nog eens naar
Indië onder Paulus van Caerden. Waarschijnlijk overleed hij op de terugweg in 1608.

Jan Huygen van Linschoten.
Meer bekendheid dan Dirck China verwierf zich Jan Huygen van Linschoten, ook
opgegroeid te Enkhuizen (geboren ± 1563 te Haarlem, maar op zeer jeugdige leeftijd
met zijn ouders naar Enkhuizen getrokken). Toen hij een jaar of zestien oud was,
ging hij naar Spanje en later naar Portugal. Vandaar schreef hij de brief aan zijn
ouders, waarvan ik een gedeelte aan het begin van dit hoofdstuk overnam. In dienst
van de aartsbisschop van Goa vertrok hij kort daarop naar Voor-Indië. Daar woonde
hij een jaar of zes en maakte er kennis met verscheidene Nederlanders onder wie
ook Dirck Gerritsz. Immers, toen Frans Coningh van Antwerpen laaghartig was
vermoord, kwamen wij Duytschen (= Nederlanders) allen op de begrafenis, zo vertelt
Linschoten in zijn dagboek. Wel een bewijs, dat er verschillende landgenoten in die
dagen te Goa vertoefden.
Deze Jan Huygen tekende alles op, wat hij voor bijzonders zag, hoorde of las.
Dirck China reisde veel meer, maar zijn nalatenschap is pover, vergeleken bij die
van zijn vriend Jan.
Linschoten bezat dan ook een schat van aantekeningen toen hij de 2e september
1592 weer was ‘gecomen binnen die stadt van Enkhuysen, alwaer ick hebbe gevonden
Moeder, Broeder ende Suster in goeder ghesontheyt, wesende derthien jaren min
derde half maent, dat ick daer van daen gescheyden was, waermede sy ghelooft ende
ghebenedyt die Heere Jesum Christum, wien alleen is die cracht, eere ende
heerlyckheidt, inder eeuwicheyt, amen.’
Het kwam al spoedig tot een uitgave van Linschotens aantekeningen. Een dokter
te Enkhuizen, Bernard ten Broecke van Steenwijk, die zich de naam Paludanus had
laten aanmeten, verzorgde de uitgave en schreef er vele noten bij. In 1596 verscheen
het werk onder de titel:

Itinerario:
Voyage ofte Schipvaert/ van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte
Portugaels Indien inhoudende een corte beschrijvinghe der selver Landen
ende Zee-custen/ met aanwysinge van alle de voornaemste principale
Havens/ Revieren/ hoecken
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ende plaetsen/ tot noch toe van de Portugesen ontdeckt ende bekent: Waer
bij gevoecht zijn/ niet alleen die conterfeytsels (afbeeldingen) van de
habyten (klederdrachten) ende wesen/ so van de Portugesen aldaer
resideerende/ als van de ingeboornen Indianen/ ende huere Tempels/
Afgoden/ Huysinge/ met die voornaemste Boomen/ Vruchten/ Kruyden/
Specerijen/ ende diergelijcke materialen/ als ooc die manieren des selfden
Volckes/ so in hunnen Godtsdiensten/ als in Politie ende Huishoudinghe:
maar ooc een corte verhalinge van de Coophandelingen hoe en waer die
ghedreven en ghevonden worden/ met die gedenckweerdichste
geschiedenissen/ voorghevallen den tyt zijnder residentie aldaer. Alles
bescreven ende by een vergadert, door den selfden, seer nut, oorbaar ende
ooc vermakelijcken voor alle curieuse ende Liefhebbers van
vreemdigheden.
De langademige titel geeft de inhoud goed weer. Het werk is het handboek over het
Oosten. Men leert er in over de gebruiken van Portugezen, Halfbloeden, Arabieren,
Joden, Indiërs, Japanners, Chinezen en Javanen. De munten, gewichten, godsdiensten,
tempels, bomen, planten en vruchten worden er nauwkeurig in beschreven. Al de
landstreken ten Oosten van de Kaap komen achtereenvolgens aan de beurt van
behandeling. Een beschrijving van de klapperboom, om een voorbeeld te noemen,
zou in een hedendaags plantkundeboek nauwelijks beter gegeven kunnen worden.
Natuurlijk is de auteur ook wel eens wat lichtgelovig geweest. Men las bovendien
in die dagen graag van rariteiten als van volksstammen met één oog in het voorhoofd
of bomen, waaraan vogels groeiden. Als Jan Huygen dan ook vertelt, dat bij Goa een
grote slachtplaats was, waar vele hoorns van runderen lagen, nemen we dat grif aan.
En ook zal wel waar zijn, dat men in die dagen geen man erger kon beledigen, dan
door een hoorn van die slachtplaats te halen en voor zijn deur te deponeren, hem
daarmee het odium van hoorndrager1) toekennend. Maar dat die hoorns op die
slachtplaats vaak wortels kregen van 2 tot 3 span lengte en daarmee zich aan een
steenachtige bodem hechtten, is ons een beetje al te apocrief.
Mohammeds lichaam heeft ook nimmer te Mekka in een ijzeren kist in de lucht
gehangen, zoals de schrijver ons wil doen geloven.
Geografisch is er natuurlijk ook nog wel het een en ander te

1) Man wiens vrouw ontrouw is.
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verbeteren geweest. Zo meende Van Linschoten nog, dat Java aan een groot continent
(Australië?) vastzat.
Maar voor die tijd was het toch een heel stuk werk, een soort encyclopedie van
het Oosten. Onze zeelieden hebben er hun voordeel mee gedaan, zoals nog zal blijken.
En ook zal uitkomen, dat Van Linschoten evenals Dirck Gerritsz nog wel een reis
aandurfde.

Dominee-geograaf.
Er waren verder mannen, die nooit buiten de Nederlanden zijn geweest, maar toch
voor de te ondernemen reizen van grote betekenis waren. Ds. Plancius te Amsterdam
kon goed preken en hij was in zijn element, als hij van leer kon trekken tegen de
Remonstranten. Maar in de week stond hij in een afgedankt kerkgebouw ook op de
preekstoel en onderwees dan de schippers in lengtegraden en breedtecirkels, in
sterrenschieten en zonnestand. Geen gewichtige reis werd ondernomen, alvorens
men het oordeel van de dominee had gevraagd. Hij examineerde de stuurlieden,
terwijl zijn kaarten als gids dienst deden.

Welke weg?
Hoe nu Indië te bereiken? De weg, die de Portugezen reeds een kleine eeuw geleden
hadden ontdekt, had zijn bezwaren. Hij was lang, de Kaapse stormen waren berucht
evenals de gebieden met windstilte bij de equator. Onderweg was weinig gelegenheid
omverversingen op te doen. Dit, samen met de hitte, veroorzaakte veel ziekte op de
schepen. Van Linschoten deelt mee, dat op de Portugese vaartuigen op elke uit- en
thuisreis gemiddeld 15% van de bemanning overleed. Onze vaderen hadden dan ook
niet helemaal ongelijk, als ze tegen de ‘grouwelicke reise’ wel wat opzagen. Vergeten
moet ook niet, dat de route om de Kaap langs de Spaanse kusten ging, zodat voor
kapers gegronde vrees bestond.
Er waren vier mogelijkheden, zo meenden de deskundigen. Schematisch vindt de
lezer ze op bijgaand kaartje:
1. De tocht langs de kusten van Rusland en Siberië, de zgn. Noordoostvaart. Men
meende, dat de kust van Azië vrij spoedig naar het Zuiden afboog. Er zou daar een
open zee zijn en Linschoten schatte de lengte van deze route op ¼ deel van die om
de Kaap. Scheurbuik, zo oordeelden de voorstanders van deze weg, kwam in het
koude klimaat veel minder voor en van kaapvaart had
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men geen hinder. Een groot voordeel was tenslotte nog, dat de koopvaarders ook
China en Japan konden aandoen.
2. De gebruikelijke weg van de Portugezen langs Kaap de Goede Hoop.
3. De vaart door Straat Magelhaens, dus langs de zuidpunt van Amerika. De
Spanjaarden hadden één keer, de Engelsen twee maal een tocht rond de wereld
volbracht en daarbij van deze engte gebruik gemaakt. Aan deze weg kleefden echter
dezelfde nadelen als aan nummer 2 en bovendien was hij nog langer.
4. Dan was er nog de Noordwestvaart. Langs de kust van Noord-Amerika meende
men in de Grote Oceaan te kunnen komen en dan zou de oversteek vrij eenvoudig
zijn. Hudson heeft het in 1609 inderdaad geprobeerd. Hij dacht de doorvaart gevonden
te hebben, maar spoedig bleek, dat hij in een grote baai was verzeild, die nog heden
zijn naam draagt. In ander verband komen we op deze ontdekkingsreis terug. Voor
de vaart op Indië heeft ze geen betekenis gehad.
Chronologisch komt de noordoostpassage het eerst aan de beurt van bespreking.
Op school heeft elk kind van Barendsz en Heemskerk gehoord, maar weinigen weten
dat vóór hun poging, Azië om te zeilen, er reeds twee andere zijn gedaan.
Over de grote voordelen, die men van het volgen van deze route verwachtte, sprak
ik reeds. Onze zeevaarders waren in die streken bovendien reeds vrij goed bekend.
Zuidnederlanders dreven al tientallen jaren handel op de Russische kust. Rondom
het klooster voor Michaël, de aartsengel, hadden ze hun nederzetting. Zij werd de
huidige stad Archangel. De koopman Balthasar de Moucheron had er een grote
factorij. Toen hij als volbloed Calvinist na de val van Antwerpen naar Zeeland trok,
kwamen deze connecties de noordelijke provincies ten goede.

Om de Noord.
De Moucheron nu kwam met het plan langs de kust van Azië naar Indië te varen.
Zelfs bood hij aan, het vierde deel der kosten te dragen, mits hem bij een eventueel
slagen grote voordelen zouden worden toegekend. De Staten van Holland en Zeeland
wilden echter de verantwoordelijkheid dragen en zij wensten de ondernemende
koopman voor zijn hulp hoogstens een jaargeld toe te kennen. De Moucheron gaf
mokkend toe. Ook Jan Huygen van Linschoten en Plancius werden in de plannen
betrokken. Zij waren
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1. De weg om de Noord: a. volgens Plancius, b. volgens van Linschoten.
2. De weg om de Kaap, door De Houtman gevolgd.
3. De weg door Straat Magelhaens: de route van Olivier van Noort.
4. De N.W. Vaart; plan van Hudson.
1 en 4 zijn getekend, zoals men zich die routes dacht.
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het echter lang niet met elkaar eens. De eerste wou door Straat Waigatsz (nu Straat
Jugor) varen, dus ten Zuiden van Nova Zembla langs. Plancius vreesde, dat dit eiland
aan het continent vastzat en wilde daarom de route veel noordelijker nemen. Het
eind van het lied was, dat Zeeland en Noord-Holland ieder een schip stuurden, om
Linschotens plan te verwezenlijken, terwijl de stad Amsterdam er twee bijvoegde,
die de aanwijzingen van de dominee moesten opvolgen.

Eerste tocht.
De 5e juni 1594 verlieten de schepen de rede van Texel. Linschoten voer ook mee.
De Amsterdammers konden hun doel niet bereiken door het vele drijfijs. Ze moesten
terug en verenigden zich later weer met de twee overige schepen. Deze waren
inderdaad Straat Waigatsz doorgevaren en Linschoten en de zijnen hadden er zelfs
een open zee ontdekt. Wel zagen ze in het begin soms grote ijsschotsen van ‘wel een
morgen lands ende tenminste 3 vademen onder water, zoodat ons het hair te berge
stond’, maar die verdwenen na enkele dagen ‘heel wonderbaar’.
De poging scheen gelukt. De koene zeelui besloten terug te keren, daar zij niet
uitgerust waren voor de hele reis. Het doel was alleen geweest, de weg te verkennen.
De Portugezen hadden immers ook niet de tocht naar Indië in één ruk volbracht.
‘De tydt begonst te verloopen ende voor ditmael niet meer te ondersoecken en
was, hebben Gode van alles ghelooft ende ghedhanckt, en syn also met een ghemeyn
accoordt tsamen ghekeert’, zo schreef Jan Huygen.
De 16de september waren de vier schepen weer in het vaderland. ‘Godt de Heere
heeft ons in alle onse voyagie ghetrouwelicken geleydt.’
Groot was natuurlijk de vreugde. Plancius mokte wat, omdat zijn tegenstander
gelijk scheen te krijgen. Het zal hem ook wel wat gestoken hebben, dat een poëet
zich over Linschoten aldus uitte:
Eerst hebt ghij ons nae 't Zuyd den wech gheopenbaert,
Nu leert ghij ons nae 't Noord te zeylen onvervaert.

Nieuwe streken waren ontdekt en de zeeën, baaien, kapen en rivieren kregen er
Nederlandse namen als Afgodenhoek, Nieu Hollant, Vlacke Zee, Nieuwe Noordtzee,
Nieuw West-Friesland, Swaenrivier en dergelijke. Van Linschoten heeft

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

17
‘noyt ghehoorde stranden
met Hollandts groote naem begift.’

Er werd nu aangepakt. Een vesting moest aan Straat Waigatsz worden gebouwd om
de zeeën in het Noorden te beheersen. Vergeten werd ook niet, plannen te maken
om met de mensen van d' Afgodenhoek handel te drijven in pelterijen en tevens er
‘Godts eere te verbreiden door Christus te prediken aan hen, die nu den
duivel aanroepen.’

Tweede tocht.
In juli 1595 vertrokken zeven schepen, om nu definitief de tocht te maken. De
Staten-Generaal droegen thans zorg voor de expeditie. Cornelis Cornelisz. Nay van
Enkhuizen had evenals bij de eerste expeditie het opperbevel. Enkhuizen leverde in
die tijd wel zeer ondernemende kerels!
De tweede reis liep echter op een bittere teleurstelling uit. Vooreerst vertrok men
meer dan een maand te laat. Verder had men voortdurend last van storm, hagel en
kou. In de zee, ten Oosten van Straat Waigatsz, die de vorige maal open was geweest,
raakte men nu in het ijs. Alle pogingen om er door te komen, mislukten en tenslotte
moesten de schippers besluiten naar het vaderland terug te keren. Verscheidene leden
van de bemanning kwamen om, want ook de terugreis ging met grote moeilijkheden
gepaard. Van Linschoten, die weer van de partij was, arriveerde met zijn schip eind
oktober. De overigen kwamen eerst in november terug.
Jan Huygen klom weer in de pen en schreef:
‘Voyagie ofte Schipvaert van Ian Huygen van Linschoten, van by
Noorden om langes Noorwegen, de Noortcaep, Laplant, Vinlant, Ruslant,
de Witte Zee, de Custen van Candenoes, Swetenoes, Pitzora etc. anno
1594.’
en
‘De Tweede Reyse bij Noorden om, anno 1595.’
Beide ‘verhalen’ van de opperkoopman zagen in 1601 het licht bij Gerard Ketel,
boekdrukker te Franeker.
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Derde poging.
Plancius was na deze teleurstelling weer favoriet. De Staten van Holland en ook de
Staten-Generaal trokken zich weliswaar terug1), maar de regering van Amsterdam
dacht blijkbaar aan het spreekwoord: Driemaal is scheepsrecht. Zij liet tenminste
twee schepen uitrusten, om Plancius' route nogmaals te beproeven. Dit is de beroemde
tocht van Barendsz, Heemskerk en Rijp geworden. De beide laatsten waren de
schippers, terwijl Barendsz. de eigenlijke leider van de expeditie was.
18 mei 1596 vertrokken beide schepen uit het Vlie. De ontdekkers zeilden eerst
recht naar het Noorden, om zo dicht mogelijk langs de Pool de doorgang te zoeken.
Ze kwamen bij een groot eiland, dat ze voor Groenland aanzagen. Later bleek het
een vergissing te zijn en toen gaven de zeevaarders het de naam, die het nog draagt:
Spitsbergen.
Barendsz en Rijp konden het over de route niet eens worden en ieder ging zijns
weegs, de eerste naar het Oosten, de laatste nog meer noordwaarts. Rijp moest echter
al spoedig zijn poging opgeven door het drijfijs en keerde naar het vaderland terug.
Barendsz en Heemskerk bereikten Nova-Zembla en het gelukte hun dit eiland te
ronden.

De overwintering.
Toen echter raakten ze in het ijs bekneld en elke poging om terug te keren of langs
de oostkust Straat Waigatsz te bereiken, faalde. Het schip werd door de ijsmassa's
eenvoudig gekraakt. De bemanning moest het verlaten en timmerde aan land van
drijfhout en onderdelen van het schip ‘Behouden huis.’ De 2de oktober stond de
meiboom in de kap en nog voor het einde van de maand kon de woning worden
betrokken. Het werd tijd ook: er heerste een strenge koude en de lange poolnacht
stond voor de deur.
Het altoos trager licht daalt telkens sneller neer.
Maar eindelijk zinkt het weg en rijst opnieuw niet weer.
't Is buiten enkel nacht. Zij zitten stil en stom
En zien elkandren aan..... de dag komt niet weerom.
't Is of de wijde hut, haar grondvest ingeschoten,
Verkeerd is in een graf, van rondom digtgesloten.

1) Zij loofden een premie van ƒ 25.000 uit aan degenen die de doorvaart zouden ontdekken.
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Van dag tot dag beschrijft ons een der tochtgenoten, Gerrit de Veer, de belevenissen
in het onherbergzame oord. Wij doen een greep uit zijn journaal:
‘Den 19. November wast onstuymich weer, met een oosten windt. Doen
ist coffer met linde laecken gheopent, ende onder de maets uytghedeelt
tot hemden, want de tydt begaf sich also, datmen allerley middel mosten
ghebruycken tot onderhoudinghe des lichaems.’
‘Den 20. November wast moy weder ende stil, de wint oost. Doen
wiesschen wy onse hembden, maer twas so cout, dat als wy die ghewassen
hadden ende ghewrongen, so bevroren se uytet warme water so styf, dat
al leyde men se by een goet vier (vuur), soo ontliet de syde wel, die by het
vier lach, maer die vant vier bleef effe styf bevroren, also datse eer
ghebroken souden hebben, eer wy se van den anderen souden moghen
trecken, also dat wy se wederom in heet siedende water mosten legghen,
soudense ontdoyen, so gheweldigen groote coude wast.’
‘Den 3. December wast noch al tselfde weer, ende mochten in onse koyen
legghende, het ys in de zee wel hooren craecken, dat wel een half myl van
ons was ende twas een schrickelijck geluydt van bersten ende craken. Ende
alsoo wy dese twee oft drie daghen vermits den bitteren roock niet soo
veel viers maeckten als wel voorheen, soo vroort soo gheweldich binnen
huys, dattet aende wanden en de solder wel twee vingheren dick bevroren
was, jae selfs inde koyen, daer wy laghen, mede soo dick.
Gheduerende dese drie daghen dat wy deurt quade weder niet uyt mochten
comen, soo setten wy het sandt-glas (zandloper) van twaelf uren toe ende
lieten dat uyt loopen ende settent dan wederom, daer op ghestadich wacht
ghehouden werde, omdat wy inden tyt ons niet vergissen souden, want de
coude was so groot, dattet orologie (de klok) bevroren was, dattet niet
omgaen mochte al hinghen wy daer schoon meer wicht aen als voorheen.’
Er was wat steenkool aan boord voor het smidswerk. Die werd gebruikt, om betere
verwarming te verkrijgen, maar het kostte de verkleumde stakkers bijna het leven.
Het ‘vier van de voornoemde steen-colen’ gaf een grote hitte, maar om die warmte
te behouden, stopten de mannen de schoorsteen toe. Het gevolg was, dat het
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een haartje scheelde, of zij waren allen door de kolendamp vergiftigd. Een der maats
was nog zo helder, dat hij de deur opengooide en de koude, die binnenkwam, was
nu hun behoud.
‘Daerna gaf de schipper, als wy tot ons self ghecomen waren, elck wat
wyns, om ons hert te verstercken.’
‘Den 19. December wast moy claer weder, de wint zuydt. Doen troosten
wy malcanderen nu by naest over de helft was de Son wederom nae ons
toe te comen, daer wy grootelijks nae verlanghden, wantet een verdrietighen
tydt was sonder Son te syn, dat men dat allerheerlyckste schepsel Godts
moste derven, dat de gantsche werelt doet verheughen.’
De 5de januari speelden ze drie-koningen, aten pannekoeken, beschuit en wijn en
riepen de konstabel uit tot ‘Coninck van Nova-Sembla, twelck wel 200 mylen langh
was’.
27 januari stierf een der matrozen, die aan boord reeds ziek was geworden.
‘Opten avont (26 Januari) werde de siecke van ons gheselschap heel swack
ende ghevoelde hem heel qualijck, want hy hadde een lang suer legher
gehadt ende wy vertroosteden hem so wy best mochten ende seyden hem
wat goets voor, ende hy stierf een weynich na de middernacht.’
's Morgens vroeg werd een kuil in de sneeuw gegraven. Om beurten werkten de
mannen even, omdat de koude ondragelijk was.
‘Daerna deden wy een maniere van een lyckpredikinghe met prediken
ende Psalmen te singhen, ende ginghen alle tsamen mettet lyck uyt ende
begroevent, ginghen daer nae binnen ende aten vroo cost (vroegkost =
ontbijt).’
Zo vertelt Gerrit ons precies, wat er elke dag gebeurde. Vossen werden gevangen,
beren geschoten, de hut uit de sneeuw gegraven, hout gekloofd, rantsoenen uitgedeeld.
De dokter-barbier maakte in een wijnkuip een zweetbad, waar de schepelingen om
de beurt een poosje in mochten vertoeven.
Bij maneschijn of noorderlicht waagden de maats zich eens buiten. Maar dagen
lang moesten ze vaak binnenblijven door de felle koude en de sneeuw- of hageljacht.
En ‘veel te bicken en hadden wy niet’. Tollens maakt het dan ook al te mooi, als hij
rijmt:
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Doch 's avonds dringt de vreugd door al de zorg naar binnen.
Dan bannen zij 't verdriet, verzetten zich de zinnen;
Zij reppen weer de vuist, hoe uitgeput van kracht,
Ontdooyen zich de wijn en grijpen naar de kruik,
En klinken met de kroes naar vaderlandsch gebruik.
Dan wordt een voller teug, met milder hand geschonken,
Voor minnares en maag, voor vrouw en kind gedronken;
En mengt zich ook een traan met d'ingegoten wijn,
Dat doet hun harten goed, rampzaalgen als ze zijn.

Met de kroes klinken en een voller teug aan de beminden wijden ging niet, als zij
om de andere dag ‘een cleyn maetgen (maatje) van de Sareetse secke’ (sherry)
ontvingen. En aan vrouw en kinderen zullen weinig tranen zijn gewijd, omdat op
een heel enkele uitzondering na de gasten ongetrouwd waren. Dat was opzettelijk
zo geregeld, omdat de bemanning dan geen trekpleister had in het vaderland.

Terug.
Maar eindelijk keert dan toch de dag terug en beide sloepen worden in gereedheid
gebracht. Het grote schip is niet meer te gebruiken. Heemskerk maant tot spoed aan,
willen zijn ondergegeschikten niet eeuwig burgers van Nova-Zembla blijven. Het
valt niet mee, maar het mòet.
Zij brengen luttel broods (helaas te licht een vracht)
In d' opgetuigde sloep, die ze op de schotsen strijken
En zeggen 't Huis vaarwel......
13 juni 1597 vertrokken de 15 mannen1) in twee open schuiten van hun winterkwartier.
Helaas, Barendsz zou het vaderland niet terugzien. Vóór het vertrek was hij al ziek.
Toch had hij nog een ‘cedelken’ geschreven, waarin de lotgevallen van de helden
stonden beschreven. Een week later stierf de geliefde en bekwame, soms wat
eigenzinnige piloot nog vrij plotseling. Claesz Andriesz leek er veel erger aan toe.
Barendsz sprak nog van herstel. Hij bestudeerde zelfs een kaartje van de reis. Ineens
echter legde hij het neer, vroeg om drinken en werd toen zo kwalijk gesteld, dat hij
zijn ogen verdraaide ‘ende so onversien haestich starf, dat wy

1) Volgens L'Honoré Naber waren er 17 mannen. Twee stierven op Nova-Zembla, drie op de
terugtocht.
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gheen tyt hadden den schipper (Heemskerk) uyt d'ander schuyt te roepen, of hy was
al doot, also dat hy noch vóór Claes Andriesz doot was, die stracks nae hem stierf.’
Na veel ontberingen bereikten de mannen het eiland Kildin. Daar vernamen ze
van een Lap, dat er in Kola Hollandse schepen lagen. Er werd een bode heen gezonden
en tot grote verbazing van de schepelingen kwam enkele dagen later Rijp, die men
het vorige jaar verlaten had. Het leed was nu geleden.
2 september 1597, dus na ruim elf weken rondgezwalkt te hebben in de IJszee,
werden de uitgeputte mannen in Rijps schip opgenomen. (Rijp was al weer in het
vaderland geweest.) Eind oktober bereikten de overlevenden Rotterdam en de eerste
november deden ze hun intocht in de hoofdstad, nog gekleed in hun pooldracht.
Gerrit de Veer beschreef deze tocht in zijn:
‘Waerachtighe Beschrijvinghe van drie seylagiën, ter werelt noyt soo
vreemt gehoort, drie jaeren achter malcanderen deur de Hollandtsche en
Zeelandtsche schepen ... ende hoe op de laatste reyse tschip int ys beset
is ende 't volck op 76 graden op Nova-Sembla een huys ghetimmert, ende
tien maenden haer aldaer onthouden hebben, ende daernae meer als 350
mylen met open cleyne schuyten over ende langhs der Zee ghevaren. Alles
met seer grooten peryckel (gevaar), moyten ende onghelooflijcke
swaricheyt.’
Bijna drie eeuwen later gelukte het Nordenskiöld op de ‘Vega’ de noordoost-route
te volbrengen. Hij werd om deze prestatie door de Zweedse koning in de adelstand
verheven. Thans doen Russische zeelieden meermalen deze tocht. Maar men vergete
niet, welke hulpmiddelen hun ten dienste staan. De moderne ijsbrekers zijn heel wat
anders dan het houten scheepje van Heemskerk.
‘Behouden Huys’ is ongeveer een eeuw geleden teruggevonden. Uit de ruïne zijn
verschillende voorwerpen gehaald, die thans in het Rijksmuseum zijn te zien. Ook
Barendsz' cedelken is, weliswaar gehavend, nog aanwezig......

De eerste schipvaert.
Toen de Poolreizigers hun intocht deden, was de eerste ‘schipvaert’ naar Indië reeds
volbracht. Midden augustus immers vielen de schepen van De Houtman het Marsdiep
binnen. Hun tocht vraagt thans de aandacht.
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Voor de route om de Kaap beschikte men, zoals reeds bleek, over de gegevens van
Jan Huygen van Linschoten. Maar dit was nog niet voldoende. Enige reders zonden
in 1592 de gebroeders De Houtman, beiden afkomstig uit Gouda, naar Lissabon.1)
Daar verzamelden zij, onder de schijn handelsbetrekkingen te willen aanknopen, nog
verschillende aanwijzingen omtrent de reis naar Indië. De spionnen raakten echter
in gevangenschap, maar de reders kochten hen vrij, waarna de zaak voortgang kon
hebben.
In tegenstelling met de tochten langs het Noorden ging deze onderneming niet uit
van de overheid, maar van particulieren: negen rijke Amsterdammers kwamen in
een wijnhuis aan de Warmoesstraat bijeen, om de plannen te smeden. Zij vormden
de Compagnie van Verre met een voor die tijd reusachtig kapitaal van ƒ 290.000.
Vier schepen werden op stapel gezet. Plancius instrueerde weer de stuurlieden en
schippers en ook Van Linschoten gaf zijn adviezen. Zelf ging deze laatste niet mee.
Hem trok immers meer de noordelijke route.
2 april 1595 kon de reis ‘in den name Godts’ worden aanvaard. De Mauritius,
Hollandia, Amsterdam en Het Duyfken verlieten op die dag de rede van Texel.
Aan boord waren 287 ‘eters’. Het waren de besten niet. Onder hen waren velen
met een ‘bedrukte ziel’. Het goed oppassende bootsvolk kon in die dagen ander
emplooi genoeg vinden. Voorname adelborsten waren er bij, maar meer dan een
hunner was het zwarte schaap uit de familie. Het waren volgens Reyd
‘broodtdronckene Kinders, die d'Ouders op dese Reyse ghestuert hadden, om ghetemt
te worden ofte ..... uyt te blijven’.
De leiding was ook allerminst voortreffelijk geregeld. Een admiraal werd niet
benoemd. Cornelis de Houtman was opperkoopman, maar dat gaf hem geen bijzondere
autoriteit op de reis. Pieter Dirckszoon Keyser, door Plancius opgeleid, was als
sterrenkundige zeer bekwaam. Vandaar dat hij tot piloot werd benoemd, maar nimmer
heeft hij enig gezag kunnen doen gelden.
Een scheepsraad zou het bewind voeren, maar dit heeft tot tal van botsingen geleid.
Schippers en commiezen lagen voortdurend met elkaar overhoop. Er heerste soms
een complete revolutie. Vooral de commies Van Beuningen, de aartsvijand van De
Houtman, heeft menigmaal de boel in het honderd gejaagd. Tenslotte zette

1) Volgens Dr. Terpstra gingen zij op eigen houtje, en kwamen na hun terugkeer met de reders
in contact.
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men hem in de boeien en als gevangene keerde hij in Amsterdam terug. Ook De
Houtman is een tijdlang zijn vrijheid kwijt geweest, beschuldigd van...... moord! Hij
zou een der schippers vergiftigd hebben.
Waar zo de leiding was, kon men van de ondergeschikten weinig tucht verwachten.
Ieder deed vaak, wat goed was in zijn ogen. De provoost, die notabene voor de orde
moest zorgen, maakte het al te bont, door de scheepsraad met moord en doodslag te
bedreigen. Ten einde raad werd hij aan wal gezet, een bekende straf in die dagen.
Van straffen gesproken, die waren streng genoeg. Op vloeken, zweren en lasteren,
op dobbelen en spelen, twist en dieverij stonden zware vergeldingen. Laarzen (enige
honderden slagen met een touw voor de natte broek) en kielhalen waren nog lang de
zwaarste niet en het vergrijp behoefde dan volgens onze begrippen niet eens zo heel
groot te zijn (b.v. het morsen van zoveel wijn of bier, dat de ‘dader’ het met de hand
niet bedekken kon). Op diefstal van eetwaren stond zelfs de doodstraf! Dit laatste
was toch ook weer enigszins begrijpelijk, daar de voorraad wel heel klein was, als
men in lange tijd geen land zag. En hoe was dan nog de kwaliteit! Beschimmeld en
bedorven of niet te eten vanwege het zout. En dit laatste wekte weer de dorst op,
terwijl het rantsoen water heel beperkt was. Bovendien ‘geurde’ het na enige weken
zo, dat de matrozen het dronken met dichtgeknepen neus. Soms probeerden ze hun
dorst te lessen met ‘hun eigen water ......’
Geen wonder, dat door gebrek aan verse groenten en eetwaren de scheurbuik
geweldig huishield onder de bemanning. Deze ziekte, ontstaan door gebrek aan
vitaminen, openbaarde zich door opgezwollen benen, darmaandoeningen en ontsteking
van de slijmvliezen. De tanden stonden de lijders soms los in de mond.
Scorbutus noemden de geleerden het, maar Janmaat maakte er scheurbuik van.
Op bijna elke reis stierven tientallen aan deze ziekte en ‘werden ter poorte uitgesjeesd.
God hebbe hun ziel’.

De heenreis.
De tocht van de vier schepen ging met vele tegenslagen gepaard. Ze vorderden zeer
langzaam, gemiddeld 4 km. per uur. In september arriveerde de vloot aan de kust
van Madagascar en bleef daar tot februari van het volgende jaar. Men voer van baai
tot baai, zoekend naar verversingen. Een der aanlegplaatsen kreeg de naam Hollands
Kerkhof.
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Het journaal wordt haast eentonig:
‘Is in den Heere gerust schipper Jan Dignumz. van Quadijk.
Zijn over boord geworpen: de oppertimmerman Isbrant Jacobsen en Teunis, een
bosschieter (kanonnier) op 2 October.
Zijn buiten boord gesjeesd op 3 October Jan van Embden en den volgenden dag
zijn maat Frans Mayer.’
En zo gaat het door. Een lange rij namen. Soms is de voornaam alleen maar vermeld
en wie zal zeggen, wat een tragedie er schuilt in een simpel berichtje, dat Jantgken,
het zeuntje (scheepsjongen), aan ‘de ziekte’ is bezweken. Wachtte in het vaderland
op hem niet een moeder?
Het werd zo erg, dat de ankers moesten worden opgehaald door een ploeg uit de
gezonde maats van alle schepen gevormd ....
249 eters kwamen bij Texel aan boord, 10 maanden later, bij het vertrek van
Madagascar, waren er nog 127 over!

Java.
Toch zette de scheepsraad door en het gelukte in juni 1596 Java te bereiken. De vier
schepen stevenden naar de rede van Bantam. Daar was handel te drijven. Van
Linschoten had er op gewezen in zijn Itinerario. Ook in het naburige Soenda Kelappa
(nu Djakarta) was volgens hem iets te beginnen. Immers de Portugezen kwamen daar
niet. Hier was echter de schrijver niet goed ingelicht, want Portugese agenten kwamen
wèl in de sultansstad.
Nog hadden de pioniers weinig voorspoed. De handel viel niet mee. De Houtman
trad ontactisch op, de Bantammers schonden herhaaldelijk hun woord en leverden
niet, wat ze beloofden. De groten waren hebzuchtig en eisten belangrijke geschenken.
De Portugezen stookten tegen de vreemde indringers. Het kwam zelfs tot
vijandelijkheden en De Houtman geraakte in gevangenschap, waaruit hij eerst na
weken onderhandelen werd losgekocht. Keyser stierf op de rede, terwijl hij nog bezig
was de sterren aan de zuiderhemel te bestuderen......
Eindelijk werd het anker gelicht, maar de schepen waren lang niet vol. Een, de
Amsterdam, stak men in brand, omdat er voor vier schepen niet voldoende bemanning
meer was.
Langs Java's noordkust stevenden de koopvaarders verder, maar zonder veel
gelegenheid tot handelen. Bij Sedajoe had zelfs een verraderlijke overval plaats door
de Javanen, die een bezoek aan
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het schip brachten. Het kostte 11 mannen het leven, terwijl ook het 10 of 11-jarig (!)
scheepsjongetje Jaapje Jacobsz wreed vermoord werd.
Jacob Dirksz. hingen de ingewanden op de schoenen, maar bij schijnt goed opgelapt
te zijn, want enkele dagen later was hij reeds weer strijdvaardig, schoon niet
genezen...... (Mollema). Een 170 aanvallers konden van de strijd niets navertellen.
Bij Madoera was het al weer mis. Deze keer kwam het door een deerlijke vergissing
van de zijde der Nederlanders, die door een verkeerde manoeuvre van de prauwen
der bezoekers opnieuw verraad vreesden.

Bali.
Op Bali ging het beter. Daar werden de vreemdelingen vriendelijk ontvangen. De
koning van dat eiland en zijn groten kregen geschenken. De ‘minister-president’ was
bijzonder weetgierig en de état-major speldde hem nogal eens wat op de mouw. De
adelborst Lintgens verklaarde, dat Nederland groter was dan China en toen hij het
op een meegenomen kaart moest aantonen, lijfde hij ijskoud Duitsland, Scandinavië,
Rusland en de Oostzeelanden bij de kleine Republiek der Zeven Provinciën in!
De koning wenste nu ook onderricht in aardrijkskunde: een wereldkaart en een
afbeelding van de globe moesten er aan te pas komen. Bali was niet erg groot
vergeleken met het Nederland van Lintgens en de vorst was dan ook wel teleurgesteld,
dat zijn rijk zo ‘cleyn in de caert lach’.
Nog meer verbaasde het hof zich over het feit, dat de adelborsten, ofschoon al
twintig jaar, geen vrouw ‘noch en hadden’. Op Bali trouwden de jongens immers al
op 12-jarige leeftijd. En dat ‘koning’ Maurits vrijgezel was, vonden de rijksgroten
helemaal niet in orde. Er moesten toch kinderen zijn, die het ‘koninkrijk’ na hem
zouden bezitten, als hij eens in de oorlog kwam te vallen.
Het beviel de zwalkers wat goed op Bali. Van alles kregen ze, zelfs van het banket
en de wijn van 's konings tafel. Maar er blijven konden ze niet, ze moesten weer
verder.
Gaarne hadden de commiezen nog een bezoek aan de Molukken gebracht, om
daar meer specerijen te laden, maar de schippers waren er tegen, wijl de bemanning
zozeer gedund was.
25 februari vertrok de vloot. Twee der manschappen besloten echter in het ‘paradijs’
te blijven, waar men voor twee rijksdaalders
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een schone vrouw had. Bij een later bezoek van Nederlanders aan Bali, trof men
beide deserteurs springlevend aan, doch toen wilden ze toch liever maar weer mee
terug naar het vaderland.

Terug.
De retourvoyage ging heel wat vlotter dan de heenreis. Deed De Houtman over het
traject Texel-Bantam meer dan 14 maanden, terug had hij nog geen half jaar nodig.
Slechts een enkel lid van de bemanning overleed onderweg. Wel een heel verschil!
De overlevenden waren zeer uitgeput, maar 11 augustus was het leed geleden. Na
een afwezigheid van 2 jaar en vier maanden zetten de opvarenden voet aan wal in
het vaderland: 89 van de 249, die de 2de april 1595 zich hadden ingescheept! Bijna
2/3 deel was op de tocht bezweken. Toch heerste er grote vreugde in de koopsteden
aan de Zuiderzee. In Amsterdam werden zelfs de klokken geluid.
Het is waar, de tocht bracht geen voordelen in financiëel opzicht. Een der schepen
was immers verbrand en de overige drie waren lang niet afgeladen. Verlies is er
echter ook niet geleden, zoals in sommige boeken ten onrechte wordt beweerd. De
kosten konden door de opbrengst worden goedgemaakt.
Hoofdzaak was, dat de reis gelukt was. De mogelijkheid bestond nu, de Indische
waren rechtstreeks uit het Verre Oosten te betrekken. De bemiddeling van de
Portugees hadden onze kooplieden niet meer nodig.

Verdere tochten.
Dat er zo over gedacht werd, blijkt uit het feit, dat in 1598 reeds 22 schepen naar
Indië voeren. In 1½ maand tijds 13!
De meest succesvolle tocht was die van Van Neck voor de Compagnie van Verre.
Deze maal hadden de bewindhebbers een admiraal benoemd. Een heel verstandige
maatregel, gezien het geharrewar op de schepen tijdens de eerste reis. De vloot telde
acht schepen. De reis verliep zeer voorspoedig. Oudejaarsdag arriveerden de laatste
schepen op de rede van Bantam. 1 mei waren ze vertrokken. In 8 maanden was dus
de tocht volbracht. Een record. En in het geheel ‘maar’ 15 man onderweg gestorven.
In Bantam was deze keer een rijke lading in te nemen. De sultan had ruzie met de
Portugezen en ontving de Nederlanders daarom zeer voorkomend. Reeds de 8ste
januari kon Van Neck met vier
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schepen de terugreis aanvaarden, volgeladen met peper. De overige vier voeren door
naar de Molukken en haalden van daar ‘een keur van Oosterwaren’.
Alle acht schepen kwamen behouden in het vaderland terug. De eerste vier zo
spoedig, dat de Portugezen in Amsterdam beweerden, dat ze nooit in de Oost geweest
konden zijn! Van Neck zou onderweg het zaakje wel gestolen hebben. De lading
was de moeite waard.
‘Want soo langhe als Hollandt, Hollandt is gheweest en zijnder so
rijckelijcke gheladen schepen niet aengecomen.’
(Reyd)
De winst bedroeg na de teruggave der inleggelden 265%. De aandeelhouders konden
dus een flink dividend beuren en Ds. Plancius, die ƒ 50.000 in de onderneming
gestoken had, zal daar geen spijt van gehad hebben. Geen wonder dan ook, dat Van
Neck ingehaald werd ‘met groot geclanck van acht Trompetten ende van Stadtswege
met wyn beschonken ende men luyde van blydtschap alle de klocken’.
Minder gelukkig was een Zeeuwse expeditie, door De Moucheron uitgezonden.
Deze vertrok nog voor de vloot van Van Neck en stond onder commando van Cornelis
de Houtman, die wegens zijn leiding op de eerste tocht door de Amsterdamse reders
niet meer begeerd werd.
Ook deze keer was hij niet gelukkig. Hij voer naar Atjeh, waar hij aanvankelijk
vriendelijk werd ontvangen. Dit was echter alles schijn, want plotseling werd hij met
een deel van zijn mannen verraderlijk door de Atjehers aangevallen en vermoord.
Zijn broer Frederik raakte in gevangenschap en bracht op die wijze maanden in Atjeh
door. Hij werd voortdurend met de dood bedreigd, als hij zijn geloof niet afzwoer
en Mohammed als de profeet erkende. Standvastig weigerde hij echter en na een
paar jaar kon hij losgekocht worden. De tijd zijner gevangenschap besteedde hij
nuttig, door de samenstelling van een Maleis-Nederlands woordenboek. Men bediende
zich n.l. in de eerste tijd van het Portugees, in die dagen de lingua franca in de streken
tussen de Kaap en China. Vandaar, dat men zich op de eerste reis, b.v. op Bali,
verstaanbaar kon maken.

Om de wereltcloot.
Het is onmogelijk al de reizen van die eerste jaren te bespreken,
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hoe interessant de journalen ook zijn. Voor één tocht moeten we echter een
uitzondering maken. Het is ‘de schipvaert ghedaen door de straete Magellanes ende
om den gantschen Werelt-Cloot’ door Olivier van Noort. Hij volgde op de heenreis
de weg op het kaartje aangeduid door het cijfer 3, maar keerde langs die om Kaap
de Goede Hoop terug en was de eerste Nederlander, die de wereld omzeilde.
In het begin van de 16de eeuw was die tocht door een Spanjaard volbracht en
tweemaal hadden later Engelse kapiteins hem gemaakt. Vooral die van de romantische
kaperkapitein Sir Francis Drake is beroemd geworden.
Eigenlijk moeten we twee expedities in 1598 noemen, die de weg door Straat
Magelhaens kozen. De eerste ging uit van een groep Zuidnederlandse kooplieden te
Rotterdam. Ze zonden 5 schepen uit: Het Geloof, de Hoop, de Liefde, de Trouw en
de Blijde Boodschap. Op het laatste was Dirck Gerritsz. Pomp alias Dirck China
kapitein.
Er is letterlijk niets van deze onderneming terechtgekomen. Het ‘Geloof’ keerde
in Straat Magelhaens reeds terug. De bemanning had er genoeg van. De ‘Blijde
Boodschap’ viel in handen der Spanjaarden en Dirck Gerritsz. bleef, zoals we zagen,
jarenlang als gevangene in Peru. De ‘Hoop’ verging in de Grote Oceaan, terwijl de
‘Trouw’ door de Portugezen werd buitgemaakt. De ‘Liefde’ tenslotte kwam in Japan
terecht. De bemanning werd er goed ontvangen. Ze hielp bij de bouw van schepen
en de verkenning der kusten en legde de grondslag voor de latere handel der
Nederlanders op Japan. Een der stuurlieden kreeg zelfs een landgoed met 70 slaven
onder zijn beheer.
De reders hadden daar echter niet veel aan en konden naar hun centen fluiten. De
verdwaalden zijn na enkele jaren in Indië terechtgekomen en hadden een verlofbrief
van de Japanse keizer, om handel op zijn rijk te drijven, bij zich.

Olivier van Noort.
De tweede onderneming ging ook uit van Rotterdam, echter nu van
Noordnederlanders. In Amsterdam werden eveneens schepen uitgerust, maar
verstandig genoeg verenigden de reders aan het IJ en die in de Maasstad zich tot één
compagnie, de Magelhaense, zodat de leider over vier schepen beschikte.
De eigenlijke mentor was Olivier van Noort, herbergier in ‘de
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dubbele witte sleutels’. Er is zeer verschillend over deze ontdekker geoordeeld. Men
heeft hem een tiran genoemd. Hij was volgens Professor Heeres een brutale avonturier,
verlopen herbergier, die onder kroegpraatjes geld wist los te krijgen voor zijn dolle
tocht. Een tijdgenoot vertelt, dat hij een los leven geleid had en na zijn vermogen
kwijt te zijn geweest, opnieuw rijk was geworden door in zijn herberg clandestiene
spelen te organiseren.
Hier is veel achterklap bij. Een minderwaardige kroeg was zijn herberg niet.
Gegoede kooplieden en vroede vaderen dronken er hun pintje. En al was Van Noort
wel wat vrijbuiterig, zijn durf en humor tonen ons een ander beeld dan dat van een
verlopen kwant. Was hij met meer buit thuisgekomen - de Spaanse zilverschepen
ontsnapten hem - men had even geestdriftig van hem gezongen als later van Piet
Heyn.
Lambert Biesman, een burgemeesterszoon van Nijmegen, was oppercommies. Hij
had ook de tocht met De Houtman gemaakt. Van hem weten we, dat hij de gedurige
voorbede van de gemeente vroeg. Als martelaar is hij gestorven, zoals nog zal blijken.
Jacob Claesz. van Ilpendam voerde de titel van vice-admiraal. Op de
onherbergzame kusten van Vuurland is hij aan wal gezet, beschuldigd van muiterij.
Hij zal niet lang tussen de wilden daar geleefd hebben.

De reis.
2 juli 1598 vertrokken de beide Rotterdamse schepen waarover ik boven sprak. Maar
het begin was niet te best. Van Noort zeilde naar Engeland om daar de beide
Amsterdammers af te wachten. Zij bleven wekenlang uit. Tenslotte keerde Van Noort
terug om de telaatkomers te halen. Zo werd het 13 september, voor de vier schepen
definitief konden vertrekken.
In de Atlantische Oceaan werd lang gezocht om Sint-Helena, teneinde er
verversingen op te doen. Het werd niet gevonden en vier maanden gingen met zoeken
verloren. De schepen kwamen weer op hetzelfde punt aan de Braziliaanse kust uit,
vanwaar ze vertrokken waren voor hun ‘ververschingstocht’. Eerst in november
1599, dus 14 maanden na het vertrek uit Nederland, bereikte de vloot Straat
Magelhaens. Eén schip was toen al verloren gegaan. De bemanning leed ernstig door
gebrek en koude. De scheurbuik maakte een zeer groot aantal slachtoffers. Storm,
mist en stroom verhinderden in den beginne nog de doorvaart. 118
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dagen hebben de schepen over dit zeer kleine traject gedaan.
Toen was men in de Grote Oceaan en werd het iets beter. Hier viel zo nu en dan
ook eens wat te roven, al waren de Spanjaarden beter op hun hoede dan bij de tocht
van Francis Drake.

Het bier is weer best!
Op het eiland La Mocha aan de Chileense kust waren verversingen te verkrijgen.
Een klein stukje uit het journaal neem ik hier over. De lezer kan dan meteen oordelen
over de verteltrant van Van Noort.
‘Den 23sten zijn wij metten Bock (sloep) weder aan Landt ghevaren, ende
naedat wy de Inwoonders met eenighe schenkagiën als hembden, hoeden
ende andere dinghen vereert hadden, ghingen wy mede tot aen haer
woonplaets, daer een dorp stont van vyftich huysen, welck van stroo
ghemaekt syn ende van fatsoen langwerpich met een Portael int midden,
maer sy wilden ons daer niet laten ingaen noch by haer Vrouwen comen,
die altemael uyt haer huysen quamen ende door een gheroep, dat de mans
deden, saten op haer knien in twee of drie hopen.
De mans wesen ons te sitten op blocken, die int Velt stonden. Daer quam
een oude Vrou by ons, die bracht een aerde Kan vol van haren Dranck
(welck sy Cici noemen). Wy droncken daer hartich (!) van ende smaeckten
uyten suyren (zuurachtig).
Desen dranck wort ghemaeckt van mais (welck haer Terwe is) ende water,
d'welck sy in deser manier brouwen: de oude vrouwen, die qualijck tanden
hebben, knauwen de Mais, ende door quyl (kwijl) ende severinghe
(speeksel) van de oude Vrouwen, so gylt oft gist de Dranck, die sy dan in
Cuypen doen.
Sy hebben ook eenighe superstitie (bijgeloof) hierbij; hoe de Dranck van
oudere Vrouwen gheknaut wordt, dies te beter is (hoe ouder de vrouwen,
deste beter het bier!). Hiervan drincken de Indianen droncken en houden
daer hare feesten mede.’

In de Philippijnen.
Maar Olivier en de zijnen moesten dit eiland met zijn bierbrouwe-
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rijen weer verlaten. Ze waren nog niet in Indië. Ze voeren langs de Zuidamerikaanse
kust tot bij Mexico en staken daarna over naar de Philippijnen. Deze eilandengroep
was in handen van de Spanjaarden en een goed onthaal was er dus niet te verwachten.
Ook hier echter wist Van Noort in het begin wel raad op. Bij het eerste havenplaatsje
‘deden wy een Spaansche vlagghe waeyen ende den Generael deed eenen van den
onsen Moniczkleederen aantrecken’. Daardoor was er geen argwaan bij de
Spanjaarden en kregen de globetrotters zelfs verversingen. Natuurlijk kwam het
bedrog uit en waren de Spanjaarden verder op hun hoede.
Het kwam zelfs voor Manilla tot een zeeslag tussen de beide schepen, die Van
Noort nog had, en twee grote Spaanse bodems. Het admiraalschip van de vijand werd
in de grond geboord, maar het schip van Lambert Biesman, feitelijk maar een jacht,
werd door de Spaanse vice-admiraal vermeesterd. Slechts een 13 strijdbare mannen
waren nog over, toen Biesman aanbood zich over te geven op belofte van lijfsbehoud.
Hij had de brandende lont reeds bij het kruit. Wilde zijn tegenstander niet in de
gestelde voorwaarde toestemmen, dan gingen vriend en vijand de lucht in.
De vice-admiraal stemde toe en zo kwamen de mannen van dit schip in Spaanse
krijgsgevangenschap. Het gegeven woord werd echter - volkomen terecht, zegt een
Spaanse schrijver van die dagen! - gebroken. De ketters werden eerst bekeerd tot de
Moederkerk en gingen toen met een Paternoster om naar de gerichtsplaats. Daar
werden ze gewurgd en vervolgens ‘met groote liefde’ door de Heilige Broederschap
begraven.
Eén echter weigerde rooms te worden. Het was Lambert Biesman, ‘de meest
hondsche (= verstokte) ketter, dien ik ooit zag’. Hij werd gewurgd en in zee geworpen.
‘d'Almachtige ende barmhertige Godt, die myn vaste hope is, wil Syn
groote genade over my continueeren, opdat ick met eeren mach thuys
comen. Wil doch onse predicanten somtyds indachtich macken dat se
myner in haer gebeden niet en vergeten......’
Zo schreef hij voor zijn vertrek aan zijn ouders. Hun gebed en dat der gemeente is
niet vruchteloos geweest. Lambert Biesman is met ere Thuis gekomen.

Terug naar het vaderland.
Met zijn ene schip dwaalde Van Noort nog wat in de Archipel
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1. Ds. Petrus Plancius. Gravure van Reinier Vinkeles naar een tekening van Paulus Buys.

2. Zeevaartkundige les, naar een gravure van Chr. de Passe (Rijks Prentenkabinet, Amsterdam). In
de Oudezijdskapel te A'dam wordt een aandachtig gehoor van zeelieden vanaf de kansel door Ds.
Plancius onderwezen in de wetten van carto- en geografie, het kaartpassen en het gebruik der
hoekmeetinstrumenten. In de inzet linksboven de praktische toepassing van zijn lessen.
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3. Jan Huygen van Linschoten

4. Kaart van Nova Zembla, getekend naar aanwijzingen van Willem Barendsz.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

*3

5. Willem Barendsz.

6. Het ‘Behouden Huys’ op Nova Zembla, omgeven door een ring van berenvallen. De tekening is
ontleend aan de beschrijving van Heemskerk en Barendsz' tocht door hun tijdgenoot Gerrit de Veer.
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7. Gebruiksvoorwerpen, afkomstig uit het ‘Behouden Huys’ op Nova Zembla, thans in bezit van het
Rijksmuseum te Amsterdam. Bovenaan een scheepsklok; daaronder enkele nautische meetinstrumenten
en een paar schoenen.
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8. Olivier van Noort.

9. Vertrek van Van Noort uit de haven van Rotterdam, 1598. Titelvignet van zijn ‘Beschryvinghe
vande Voyagie om den geheelen Werelt Cloot’, R'dam 1602.
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10. Joris van Spilbergen, naar een gravure van A. Stock.

11. Jacob Cornelisz. van Neck. Gravure van J. Houbraken naar een schilderij van C. Ketel
(Rijksmuseum, A'dam).
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12. Op zijn tweede reis naar Indië bezocht Van Neck o.m. het eiland Ternate in de Molukken. Door
de vorst van dat eiland werd te zijner ere een groot feestmaal gegeven, ‘de Ternataensche Edelluyden
ondertusschen in de sael (tot vermaeck van de Gasten) een spieghel-gevecht aenrechtende’.

13. Het huis van de Sultan van Ternate, naar een tekening van J.Th. Bik (Foto Rijksmuseum, A'dam).
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14. De vloot van Van Neck, behouden teruggekeerd van de tweede expeditie naar Indië, naar een
schilderij van H.C. Vroom (Rijksmuseum, A'dam).
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rond. Zaken deed hij weinig en tenslotte vond hij het raadzaam om langs de Kaap
huiswaarts te keren.
10 februari 1601 verliet hij de kust van Java en 26 augustus van hetzelfde jaar
‘omtrent den middach kwamen wy nae Rotterdam, met groote blytschap God lovende
ende danckende van Syn genadige bewaringe, soowel van de principaelste als van
de ghemeyne Borgerye met groote willecom ende feestelijcke onthalinghe’.
Doch de vreugde was van korte duur, toen het resultaat bekend werd: slechts een
der 4 schepen terug en dan met een zeer geringe lading. Van de 248 manschappen
kwamen, zegt Van Meeteren, slechts 45 behouden terug (volgens anderen 40). Aan
processen en aanmaningen om geld na dit fiasco natuurlijk geen gebrek.
Het viel tenslotte nog mee. Een der verloren gewaande schepen bleek in Ternate
terechtgekomen. De vorst van dit eiland kocht het schip tegen een hoge prijs. De
aandeelhouders kregen daardoor tenslotte nog 85% van hun inleg terug.
De Magelhaense compagnie heeft de poging dan ook niet herhaald. Wel stevenden
de schepen van Joris van Spilbergen en Lemaire nog eens naar Indië via de zuidpunt
van Amerika, doch dit was jaren later. We komen daar trouwens nog op terug.
Wat wel een succes was? Oliviers reisverhaal. Het is in allerlei talen verschenen.
Dr. IJzerman somt een vijftigtal uitgaven of bewerkingen van dit journaal op! In dat
opzicht overtreft het de Itinerario van Jan Huygen van Linschoten.
Van Noort zelf was nog fris na deze lange reis. Het volgend jaar vinden we hem
al weer op de Spaanse kust, waar hij zich zeer dapper en beleidvol gedroeg. Nog
later zocht hij zijn heil op het land en werd kapitein van een compagnie voetvolk,
waarmee hij in Gulik en andere plaatsen opereerde. Tenslotte kwam hij in
Schoonhoven terecht. Daar nam hij in 1626 ontslag uit de dienst en overleed er het
volgend jaar op 67-jarige leeftijd. Op ‘soldaetsche’ wijze werd hij te Schoonhoven
begraven.
Zijn zerk is er nog te zien. Het opschrift luidt:
‘Hier rust den E. Heere Olivier van Noort, in syn leven capiteyn-generaal
van de eerste vlote, die uit deze Nederlanden door de straet Magellanes
de geheele weerelt heeft omgeseylt;
sterft den 22. Februari anno 1627.’
Een kanon, dat de tocht had meegemaakt, kreeg de stad als erfe-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

34
nis. Men heeft het later gebruikt (met oude klokken) voor het gieten van een nieuw
carillon. Op een der klokken leest men:
Mijn schor geloei op reis van dapperen Van Noort
Klinkt, na een lange rust, thans in een fraai accoord.
(IJzerman)

Journalen.
Maar beter nog dan de klokken van Schoonhoven, herinneren ons de reis-journalen
van dieoude zeehelden aan hun moed en opoffering. Barendsz., Van Linschoten,
Heemskerk, de beide De Houtmans1), Van Neck, Van Noort, Keyser, Waerwyck,
Van Spilbergen en niet te vergeten de honderden ongenoemde zeelieden, zij hebben
hun mooiste gedenkteken gekregen door wat de Linschoten-Vereniging heeft gedaan:
de uitgave van al die oude reisverhalen.
Wie van lezen houdt, leze ze.

1) Voor de gebroeders De Houtman staat een gedenkteken in hun geboorteplaats Gouda.
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2. Soeverein en koopman
Concurrentie.
Na de ‘schipvaert’ van De Houtman scheen het hek wel van de dam. In het eerste
hoofdstuk kwam dit reeds ter sprake. In 1598 alleen voeren, zo zagen we, 22 schepen
uit. In 5 jaar tijds, om een nog beter beeld te geven, vertrokken 14 vloten naar Indië,
bestaande uit 65 schepen. Elf daarvan keerden niet terug.
Deze expedities gingen echter niet alle uit van de Compagnie van Verre, de
maatschappij van de 9 rijke Amsterdammers, die De Houtman had uitgezonden.
Aangemoedigd door het succes van deze vennootschap gingen ook andere kooplieden
tot de stichting van compagnieën over. In Amsterdam kwamen naast de ‘oude’
Compagnie nog twee andere, in Rotterdam werden er eveneens twee opgericht.
Middelburg en Veere kregen er ieder één en te Delft, Hoorn en Enkhuizen hadden
de kooplieden grote overleggingen des harten.
De ‘negen’ te Amsterdam zagen dat natuurlijk met lede ogen. Zouden anderen de
vruchten plukken van hun arbeid? Ze konden echter alleen maar protesteren. Bijzonder
kwalijk namen ze het de concurrenten, dat deze hun de ervaren stuurlui trachtten af
te snoepen. In zake deze grief hadden ze de Overheid op de hand, want de Staten
van Holland gaven de oude compagnie autorisatie bij ‘den Gerechte der Stadt
Amsterdam’ hierover te procederen. Maar overigens werden de nieuwe compagnieën
toegelaten en kregen ze ook allerlei voorrechten, onder meer steun in de vorm van
geschut en munitie.
De concurrentie liet zich in Indië spoedig merken. De vorsten en kooplieden daar
zagen met voldoening de talrijke schepen komen. De prijzen stegen, zodra een nieuwe
vloot het anker liet vallen. Zeeuwen en Hollanders behandelden elkaar bijkans als
vijanden. Sommige commiezen kregen opdracht de hele voorraad ter plaatse op te
kopen, als andere schepen op komst waren. Zo kon het gebeuren, dat de Zeeuwen 8
maanden moesten wachten op lading, die eerst uit de nieuwe oogst kon worden
geleverd, omdat de Hollanders hun een paar weken te vlug af geweest waren. Het
spreekt vanzelf, dat door de grote aanvoer de prijzen op de Hollandse en Zeeuwse
markten sterk daalden, zodat er, als het zo doorging, van winst geen sprake meer zou
zijn.
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Concentratie noodzakelijk.
Het was daarom, dat vele kooplieden inzagen, dat er aan de moordende concurrentie
een einde diende te komen. Samenwerking moest er komen. De drie compagnieën
te Amsterdam smolten het eerst ineen en vormden voortaan de Eerst Verenigde
Compagnie op Oost-Indië te Amsterdam. Ook in Zeeland kwam tussen de
Middelburgse en Veerse corporatie een fusie tot stand. Maar zou het enige uitwerking
hebben, dan moesten alle compagnieën samenwerken.
Niet alleen om de concurrentie te weren was concentratie nodig. Oldenbarnevelt
wees er terecht op, dat niemand de verdeeldheid met groter vreugde zag dan de
Spanjaarden en Portugezen. De kans, om de indringers weer te verdrijven, was
daardoor veel groter. Zij toonden juist in deze jaren weer meer activiteit. Versterkingen
werden naar de bedreigde koloniën gezonden en in de strijd met de Nederlandse
schepen waren ze lang niet altijd ongelukkig. Alleen wanneer de kooplieden ten
onzent samenwerkten en naast een handelsvloot een oorlogsmarine vormden, zouden
ze de aartsvijand met succes tegenstand kunnen bieden.
Tenslotte dreigde ook gevaar van de kant der Britten. In Engeland werd n.l. in
1600 één Oostindische Compagnie opgericht, die van de koningin tal van voorrechten
kreeg. De mogelijkheid was niet uitgesloten, dat de overburen met de buit gingen
strijken als de derde hond met het been.

Het doel bereikt.
Maar om het zover te krijgen, dat de compagnieën tot fusie zouden besluiten, was
nog niet gemakkelijk. De man, die daarvoor uit alle macht ijverde, was Johan van
Oldenbarnevelt. Het particularisme van vele kooplieden was echter niet te
onderschatten. Van dwang waren ze afkerig. Hoe verzetten ze zich niet, als de
Overheid hun zaken wilde regelen of wanneer zij een handelsverbod met de vijand
proclameerde. De Zeeuwen wantrouwden de Hollanders, de geboren
Noordnederlanders stonden vaak op niet al te goede voet met de emigranten uit
Antwerpen, de kleine Zuiderzeesteden en Rotterdam waren beducht voor de overmacht
van de grote koopstad aan het IJ. Elk dacht het eerst aan eigen belang. Zo is het dan
ook te verklaren, dat het vier jaren duurde, eer de plannen van Oldenbarnevelt
verwezenlijkt werden.
Reeds in 1598 probeerden de Staten-Generaal samenwerking te
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verkrijgen en maanden ze de afgevaardigden der compagnieën aan, om zich met
elkaar te verstaan. Veel succes hadden ze niet. De Zeeuwen beloofden alleen aan
hun schippers opdracht te zullen geven, de Hollanders niet te hinderen(!), als deze
van hun kant hetzelfde deden. Maar daar bleef het bij.
Het zou eentonig worden, al de onderhandelingen na deze eerste poging te
bespreken. Soms leek het plan bijna verwezenlijkt en werden de punten van het
accoord reeds opgesteld, maar dan staken de Zeeuwen plotseling weer een spaak in
het wiel.
Begin 1602 werd het menens. Oldenbarnevelt verscheen met een commissie in
Middelburg om nu eindelijk eens spijkers met koppen te slaan. Weer leek alle moeite
vergeefs. Goes en Zierikzee traineerden en tot overmaat van ramp kwamen ook
Vlissingen en Veere met eisen. Toen echter greep Prins Maurits in, die ook in Zeeland
vertoefde. Hij had er veel macht. Als marktgraaf van Vlissingen en Veere en Eerste
Edele van het gewest, beschikte hij over 3 der 7 stemmen in de Staten! Het gelukte
hem de onwilligen tot toestemming te bewegen: de Zeeuwen lieten hun oppositie
varen.
De fusie was nu binnen enkele weken een feit. De 20ste maart 1602 werd de
geboortedag van de Verenigde Oostindische Compagnie. Op die dag n.l. vaardigden
de Staten-Generaal een besluit uit, waarvan de aanhef hier volgt:
‘DIE STATEN GENERAAL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN,
Allen den ghene die dese jegenwoordige sullen worden gethoont, Saluyt.
Doen te weeten Aengesien den welstant van de Vereenichde Landen,
handelinge ende commercien die vuyte selve Landen, van allen ouden
tyden gedreven, ende van tyt tot tyt loffelyck vermeerdert zyn, niet alleen
mette nagebuere Coninckrycken ende Lantschappen, maer oock metten
ghenen verder van dese Landen, in Europa, Asia, ende Africa gelegen,
ende dat beneffens deselve, inde naeste thien jaren herwaerts by eenige
principale Coopluiden der voorsz. Landen, in Compaignie binnen de Stadt
Amsterdam opgericht, met groote costen, moeyten, ende periculen, byde
handt genomen is, de seer loffelijcke Navigatie, handelinge, ende traficque
opte Oost-Indien, daervan de apprentie goet, ende groot bevonden zynde,
waren onlancx daerna by verscheyden andere Coopluiden soo in Zeelandt,
opte Maze, als inden Noorderquartier, ende West Vrieslandt, mede gelycke
Compaignien opgericht, en de voorsz. navigatie, han-
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delinge, ende commercien, datelyck by de handt genomen, twelck by ons
geconsidereert, ende rypelyck overwogen wesende hoe veele de
Vereenichde Landen, ende den goeden Ingesetenen derselver, daeraen
gelegen was, dat deselve navigatie, handelinge, ende commercie onder
een goede generale ordre, politie, correspondentie, ende gemeenschap,
beleydt, onderhouden ende vermeerdert mochte worden, hadden
goetgevonden daertoe de Bewinthebbers der voorscreven Compaignien
voor ons te bescryven, ende deselve te proponeren, dat eerlyck, dienstelyck
ende profytelyck (niet alleen voor de Vereenichde Landen, maer oock
voor allen denghenen, die dese loffelycke handelinge bij de handt genomen
hadden, ende daerin waren participerende) soude wezen. Dat deselve
Compaignien vereenicht, ende voorsc. handelinge, onder een vaste, ende
sekere eenicheyt ordre ende politie soude mogen gemeen gehouden,
gedreven, ende vermeerdert worden, voor allen den Ingesetenen der
Vereenichde Landen, die daerinne souden believen te participeren, twelck
byden Gedeputeerden uyte voorsc. Compaignien wel verstaen, ende
oversulcx naer verscheyden communicatien, deliberatien, inductien ende
rapporten, tot vereeninge gebracht synde, hebben wy nae rype
beraatslaginge daerop gehouden, tot voorderinge van de dienst, ende
Welstandt der Vereenichde Landen, eensamentlijck het profyt van allen
den Ingesetenen derselver, de voorsc. vereeninge geaggreert, ende
bevesticht.’
Deze eerste zin van het besluit zal de lezer al langademig genoeg vinden, waarom
ik de rest dan ook maar weglaat. Het doel spreekt er trouwens duidelijk uit: de
vereniging geschiedde in het belang van het land, zijn bewoners en de kooplieden
in het bijzonder. Enkele artikelen komen nog nader ter sprake.
Soeverein en koopman is het opschrift boven dit hoofdstuk. Door die woorden
hebben we heel kort het karakter van de Verenigde Oostindische Compagnie willen
weergeven. Bezien we haar nu eerst als handelslichaam.

N.V.
Het best is zij dan te vergelijken bij een naamloze vennootschap in onze dagen. Ieder
der aandeelhouders was n.l. slechts aansprakelijk voor de ingebrachte penningen.
De bewindhebbers (directeuren) mochten ook niet persoonlijk verantwoordelijk
worden gesteld voor

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

39
de verbintenissen, die ze voor de maatschappij aangingen. Het grote verschil met de
moderne N.V. is echter, dat de aandeelhouders zo goed als geen zeggenschap hadden.
Het bestuur werd buiten hen om benoemd, zoals nog zal blijken.
De enige waarborg voor de deelhebbers was, dat eens in de tien jaar een afrekening
moest worden gepubliceerd. Ieder kon dan over de toestand van de Compagnie
oordelen en desgewenst zijn geld terugeisen (ook een verschil met de N.V.). Deze
verplichting is echter nimmer nagekomen. Reeds einde 1611, toen dan ook voor het
eerst de afrekening plaats moest hebben, vroegen de bewindhebbers dispensatie.
Friesland was er zeer tegen en dreigde zelfs in dat geval het monopolie als niet
verbindend te beschouwen. De Friezen zouden dan ook naar de Oost gaan varen. De
overige gewesten echter waren de Compagnie ter wille en het Friese dreigement is
niet uitgevoerd.

Dividend.
De ontduiking van deze bepaling leidde intussen tot allerlei min oirbare praktijken.
Nimmer kreeg een buitenstaander enig idee van de financiële omstandigheden.
Bepaald was, dat wanneer de winst 5% bedroeg, dividend zou worden uitgekeerd.
Maar het werd gewoonte, ook uitkeringen te doen, wanneer er verlies was geleden.
De advocaat van de Compagnie, Pieter van Dam, heeft omstreeks 1700 een
geweldig groot werk geschreven, dat voor de ingewijden bestemd was. In deze eeuw
is het in 5 delen verschenen in 's Rijks Geschiedkundige Publicatiën (verzorgd door
Dr. Stapel). In een staat in dat werk komt bovenstaande misstand wel heel duidelijk
uit. Ik doe slechts een greep:
1640 ƒ 2.680.155 te quaat (te kort).

Dividend 40%

1641 ƒ 371.996 te quaat (te kort).

Dividend 40%

1642 ƒ 47.749 te quaat (te kort)

Dividend 50%

1643 ƒ 1.601.768 te quaat (te kort)

Dividend 15%

1644 ƒ 341.153 winst

45%

Zo gaat het door. In 62 jaar werd er 37 maal een jaarrekening met een nadelig
saldo afgesloten, maar slechts 13 maal werd het dividend gepasseerd. En dan waren
de uitkeringen aan de aandeelhouders ook niet laag: 27½ %, 30 %, 45 %, soms zelfs
60 %! Het geld daartoe moest worden..... geleend. De Compag-
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nie had dan ook na enkele tientallen jaren een obligatieschuld hoger dan haar kapitaal.
In de 18de eeuw werd het gewoonte om een minimum dividend van 12½% uit te
keren. En de outsider dacht natuurlijk, dat de toestand zeer rooskleurig was. De
aandelen stonden dan ook geregeld ver boven pari. Reservefondsen werden niet
gevormd. De boekhouding was allesbehalve punctueel, ook al door de decentralisatie,
waarover straks nog nader.
Geen wonder, dat malversaties meermalen voorkwamen. Het kon gebeuren, dat
in Indië een bedrag van een paar ton in de boeken niet verantwoord was. Dan maar
zand er over!
Artikel 10 van het octrooi bepaalde, dat ‘alle ingesetenen van dese geunieerde
provincien sullen vermogen te participeren in dese Compagnie, met soo weynige
ende veele penningen als het henluyden sal gelieven’. Uit het hele land stroomde het
kapitaal voor de nieuwe onderneming dan ook toe.
Isaäc Lemaire, een Zuidnederlands koopman, in die dagen woonachtig te
Amsterdam, schreef in voor ƒ 97.000. Willem van Vyersz., muntmeester te
Leeuwarden, voor ƒ 55.000. Maar ook bedragen van ƒ 100 en daar beneden kwamen
voor. Reinier Pauw, burgemeester te Amsterdam, nam voor zijn dienstmaagd een
aandeel van ƒ 50 (Stapel). Oldenbarnevelt deed ook mee. Hij ‘avantuurde om
gehouden te worden niet alleen voor rader, maar ook eenigszins Gelder, wat meer
als vijfduysent gulden’.
In het geheel kwam er op die wijze een kapitaal van ƒ 6.449.588 en 4 stuivers bij
elkaar. Voor die dagen een heel bedrag. De Engelse Oostindische Compagnie bleef
er dan ook ver beneden.

Organisatie.
Thans een enkel woord over de inrichting van de Compagnie. De naam luidde
Verenigde Oostindische Compagnie, meestal afgekort tot V.O.C. De V. was in deze
combinatie geen dode letter. Duidelijk bleek immers uit de organisatie, dat de nieuwe
maatschappij samengesteld was uit verschillende vóórcompagnieën, die nu de naam
kamer kregen. Er waren derhalve zes van deze kamers, n.l. in Amsterdam, Zeeland,
Rotterdam, Delft, Enkhuizen en Hoorn.
Elke kamer behield een grote zelfstandigheid. Zij zond schepen uit, zorgde voor
de uitgaande lading, verkocht de binnenkomende en benoemde het benodigde
personeel. Zo kan men telkens in de kerkelijke archieven te Batavia lezen, dat een
dominee of krankenbezoeker gearriveerd is met een schip, uitgekomen voor Zee-
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land, voor Enkhuizen of Amsterdam. Zelfs de geestelijke zorg voor de
compagniesdienaren in het verre Oosten geschiedde niet centraal maar door de kamers
afzonderlijk. Eens in het jaar kwamen de boekhouders bij elkaar te Amsterdam of
Middelburg en werden de inkomsten en uitgaven, door de filialen gedaan, verrekend.
Dat deze boekhouding niet bepaald overzichtelijk was, valt te begrijpen. Het was of
de inrichting van de Republiek met zijn autonome gewesten tot voorbeeld was
gekozen.

Bestuur.
De personen, die het bestuur van de vóórcompagnieën hadden gevormd, werden
allen bewindhebbers van de V.O.C. Het waren er 76 (niet 73 zoals in vele
geschiedenisboeken staat). Het aantal zou door versterf tot 60 moeten dalen. Als er
een vacature was, mocht de betrokken kamer een voordracht van drie personen
opmaken en de Staten, later de steden waar de kamers zetelden, benoemden daaruit
de nieuwe bewindhebber. Het gevolg was, dat, zoals we reeds opmerkten, de
aandeelhouders geen invloed hadden en de bestuursleden behoorden vanzelfsprekend
vrijwel steeds tot de stedelijke aristocratie. Busken Huet zegt: ‘De invloedrijkste
leden van Hollands Staten waren stedelijke regenten; de aanzienlijkste regenten
bewindhebbers der Compagnie. Al de raderen dezer mechaniek sloten in elkaar; en
wie den hefboom niet kende, welke haar in beweging brengen moest, behoefde
daartoe geen poging aan te wenden.’
Deze bewindhebbers genoten 1% van de waarde der uitgaande en inkomende
lading, zodat hun vergoeding onafhankelijk was van de gemaakte winsten. Bovendien
ontvingen ze wagen- en schuitgelden, een treinabonnement eerste klas zouden we
in onze dagen zeggen, terwijl ieder hunner voor de keuken ontving (gedachtig aan
de dorsende os):
4 pond peper
2 pond muskaatnoten
1 pond foelie
1 pond kaneel
1 pond kruidnagelen.
Later werd dit salaris in natura nog iets verhoogd en werd er bijgevoegd: 8 broden
suiker à 4 ¼ of 4 ½ pond.
Uit deze 60 bewindhebbers werden 17 aangewezen, meestal betiteld met de naam
Heren XVII, die de lopende zaken afdeden.
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Men kan ze het dagelijks bestuur van de Compagnie noemen en Bewindhebbers en
Heren XVII vergelijken met de Provinciale Staten en het college van Gedeputeerden.
Van deze 17 benoemde de kamer van Amsterdam er 8, die van Zeeland 4 en de
overige vier kamers ieder een. Het 17de lid, nodig om het getal oneven te maken en
het overwicht van Amsterdam te voorkomen, werd beurtelings door Zeeland en de
vier kleine kamers benoemd.

Monopolie.
Het belangrijkste artikel van het octrooi der Staten-Generaal was, dat voor de duur
van 21 jaar ‘niemant van wat conditie off qualiteyt die sey, anders dan die van voorsz.
Compagnie, vuyt (uit) dese vereenichde provincien sal mogen varen, beoosten Cape
bon Esperance (Kaap de Goede Hoop) ofte deurde Strate van Magellanes, op die
verbeurte van die schepen ende goederen’1).
De bepaling was een beetje vaag. Isaäc Lemaire maakte daar gebruik van. Hij was
een der grootste aandeelhouders van de V.O.C., zoals we zagen, en behoorde tot de
Bewindhebbers. Later echter kreeg hij geschil met de overige heren, omdat hij zich
met de politiek der Compagnie niet kon verenigen. Het aanbod van de Franse koning
om in zijn land de handel op Oost-Indië te organiseren, bezorgde de Compagnie
benauwde ogenblikken. De zaak ging gelukkig niet door en Lemaire tekende een
verklaring, dat hij in wat kwaliteit ook, nimmer het octrooi van de V.O.C. zou
schenden. Zelfs gaf hij borgstelling en beloofde, dat hij alle stukken, die hij als
bewindhebber had ontvangen, zou teruggeven, zonder er copie van aan te houden.
‘Hij en zou niet handelen byoosten de Caep de Bonne Esperance of door de Straet
van Magellanes.’
Maar de slimmerd zond toch zijn schepen naar de Indische wateren, zonder naar
de letter zijn belofte te schenden.

Lemaire.
In 1615 voeren zijn zoon Jacques en de zeer ervaren zeeman Schouten met twee
schepen uit. Zij koersten naar de zuidpunt van Amerika, maar gebruikten daar niet
de route door Straat Magelhaens, om in de Grote Oceaan te komen, doch kozen de
nog nooit bevaren weg ten Zuiden van Vuurland. De namen Oldenbarnevelt-

1) Opmerkelijk is, dat de Kerk van Amsterdam tegen monopoliestelsels protesteerde. Vrijhandel
was volgens dit college ‘naar Gods Woord’.
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land, Schouteneiland en Straat Lemaire herinneren nu nog aan die streek.
In Indië hield Coen, die in die dagen op Java resideerde, zich niet op met
spitsvondige uitleggingen van de bepalingen in het octrooi. Hij nam ‘De Eendracht’
in beslag (het andere schip was verbrand) en zond de bemanning, voorzover ze niet
in compagniesdienst wilde overgaan, naar het vaderland terug. Jacques Lemaire
overleed onderweg.
Natuurlijk liet de oude Lemaire het er niet bij zitten en klaagde de Compagnie bij
de rechters aan. Inderdaad oordeelden dezen, dat het octrooi niet geschonden was
en kenden de eiser een schadevergoeding voor het in beslag genomen schip toe.
Verdere gevolgen had deze poging niet. Alleen was opnieuw de ondernemingsgeest
der Nederlanders gebleken. Vondel prees de ‘Hoornsche zeeridder’, Willem Cornelisz.
Schouten, op deze wijze:
Toen over Hoorn blies de Faem haer gulden horen
Hoe Schouten om den kloot der werelt was gegaen,
Niet als zijn ouder door de Straet van Magellaen,
Maer d'engte van Lemair, daer niemant voer te voren;
Nu is, sprack Ferdinand1), myn waterkrans verloren;
De Draeck2) spoogh vier en vlam en Thomas3) zagh men staen
Verbaest uit wangeloof; van Noort sprack: nu welaen,
Dat's Oly in het Vier4), om naar iets nieuws te sporen.
En Spilbergh5) alzoo ras dees Maer hem kwam verrassen,
Nu leggen, riep hij, al mijn spillen in de asschen.
O Magelaen, vaer wel, Draeck, Kandisch, Olivier,
En Spilbergh, die uw eer te water woudt bewaren,
't Is uyt, want Schouten is ons nu voorbij gevaren.
Men strijck' de Vlagh: hem komt de waterlauwerier.

Isaäc Lemaire overleed te Egmond. Op zijn grafzerk staat te lezen volgens Van der
Aa:
‘Hier legt begraven Sr. Isaac le Maire coopman, die gedurende zijne
handelinge op meest alle de quartieren van de

1)
2)
3)
4)
5)

Ferdinand Magelhaens. Hij maakte de eerste reis om de wereld, ± 1520.
Francis Drake. Tweede tocht, ± 1580.
Thomas Cavendisch. Derde tocht, ± 1588.
Woordspeling op Olivier van Noort. Hij maakte de vierde reis, ± 1600.
Joris van Spilbergen. Vijfde tocht, ± 1615.
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werelt door Godt de Heere zoo rijckelijck is gezegend geweest, dat hij in
dartigh jaren tyts, behoudens eer verworven heeft 1.500.000 guldens.
Is in den Heere gerust den 20 Sept. 1624.’
Het zal niet vaak voorkomen, dat iemands vermogen op de grafsteen vermeld
wordt, al zou het alleen maar om de successierechten zijn. Zijn vrouw ligt naast hem.
Zij stierf drie jaar eerder. Ook haar rijkdom wordt vermeld. Deze bestond uit: 22
kinderen.

Nog eens: het monopolie.
Lemaire zou trouwens later zijn poging ook niet kunnen herhalen, want in 1623 werd
het handelsgebied van de Compagnie nader begrensd door Kaap de Goede Hoop en
de lijn, die 400 mijl ten Oosten van de Salomonseilanden naar de Beringstraat loopt.
De bepalingen van het octrooi waren niet mals. Ging een compagniesdienaar over
in dienst van een vreemde mogendheid en kwam hij dan in Indië, zo werd hij aan
het leven gestraft. Een paar maal is de Nederlandse bemanning van Franse schepen
gehaald en alleen het verhaal, dat ze voor hun vertrek het doel van de reis niet hadden
geweten, redde hun het leven. De bevelhebber van een der schepen wist, door
overboord te springen, zijn straf te ontlopen.
Het uitleveren van bescheiden en kaarten of het drukken en verkopen daarvan
zonder toestemming van de Heren XVII was eveneens ten strengste verboden.
In één opzicht echter verschilde het monopolie van die der Spaanse en Portugese
regeringen. Deze immers verboden de handel van allen, die geen consent van de
koning hadden. Het octrooi van de Staten-Generaal sloot alleen de wilde vaart der
Nederlanders uit.
Theoretisch hadden de Engelsen en Fransen dus volkomen handelsvrijheid in de
Archipel. Het zou ook wat al te gek zijn, dat de Nederlanders, die altijd voor ‘de vrije
zee’ opkwamen, deze leer in het Oosten verloochenden. Maar men had wel een ander
middel, om de vreemde concurrenten te weren. De Compagnie sloot n.l. met de
Indische vorsten contracten, waarbij deze beloofden, hun producten uitsluitend aan
haar te leveren en zo werd het doel toch bereikt, zonder dat het volkenrecht, tenminste
naar de letter, geschonden werd.
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De soeverein.
Hebben we zo de Compagnie als handelslichaam besproken, ze was nog meer. In
artikel 35 van het octrooi werd haar het recht gegeven in het monopoliegebied ‘mette
Princen ende Potentaten verbintenissen ende contracten te maken opten naem van
de Staten gnael (generaal) der vereenichde Nederlanden. Mitsgaders aldaer eenige
fortressen, ende verzekertheden te bouwen, Gouverneurs, volck van oorloge ende
Officiers van Justitie, ende tot andere nootelycke diensten tot conservatie vande
plaetsen, onderhoudinge van goede ordre, politie ende Justitie te stellen.’
Hieruit blijkt, dat aan de Compagnie soevereine rechten werden toegekend: oorlog
verklaren, vrede sluiten, verbintenissen aangaan, de rechtspraak regelen,
bestuursmaatregelen nemen. De handelsvennootschap was dus tevens een staat naast
of in de Nederlandse. Zover ging deze soevereiniteit, dat de Heren XVII in 1664
beweerden, dat zij de koloniën konden verkopen aan wie dan ook, zelfs aan de
Spaanse koning, als dit hun goed dacht. De Nederlandse regering heeft dan ook in
de 17de en 18de eeuw praktisch geen bemoeienis met Indië gehad. Het steeds wassend
bezit daar was particulier eigendom van een koopliedenorganisatie.

Janusfiguur.
Daardoor vertoonde nu de Compagnie het beeld van Janus, de god met de twee
aangezichten. Nimmer kon zij beide tegelijk goed doen: handelen èn regeren. Want
òf de taak van de koopman kwam in het gedrang òf - en dat gebeurde veel vaker de soeverein schoot tekort in de vervulling van zijn plicht.
Een heel eenvoudig voorbeeld ter toelichting. Toen in de koloniën eens honger
dreigde, verstrekte de Regering daar kosteloos rijst. Dat was haar plicht. Maar de
Heren XVII oordeelden anders. Die rijst had moeten worden verkocht. Er was uit
die krapte immers een slaatje te slaan. Daar had je de koopman en dan nog niet eens
een van de beste soort. Zo zouden er meer feiten te noemen zijn. De particulieren te
Batavia, degenen, die niet in dienst van de Compagnie waren, hadden het niet al te
best. Zij klaagden dikwijls, als zij in hun nering of bedrijf werden tegengewerkt. De
Regering had tot taak deze zgn. vrijburgers te beschermen en voort te helpen, maar
het handelslichaam wilde er niet van weten en durfde schrijven, dat als de burgerij
zich niet staande kon houden, zij maar moest verdwijnen, want als een van beide
moest lijden, de
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Compagnie of de burgerij, ‘dan is het verre beter, dat de burgerij zich behelpe en
lyde’. Het belang van de inlandse bevolking vereiste een goede rechtspraak, maar
de bewindhebbers gaven ‘met smart’ hun lieve guldens voor ambtenarij uit. In de
Molukken werden harde maatregelen genomen, zeer in het nadeel van de inheemse
bewoners, maar de prijzen bleven er door op peil! De kolonisatie aan de Kaap is,
zoals verder zal blijken, tot stand gekomen, vaak niet door, maar ondanks de besluiten
en maatregelen van de Compagnie.
Zo zouden we door kunnen gaan. Heel de geschiedenis van de koloniale politiek
in de eerste twee eeuwen wordt door de tegenstelling soeverein-koopman beheerst.
Al de oorzaken, die men gemeenlijk voor de achteruitgang van de V.O.C. opnoemt,
als slecht betaalde en daardoor knoeiende ambtenaren, smokkelhandel, omkoperij,
geen krachtige stand van vrijburgers, het uitzenden van ongunstige elementen enz.
enz., zijn in de grond der zaak gevolgen van het tweeslachtige karakter, dat ik
hierboven schetste.
Niet, dat de Compagnie als soeverein in alles tekort is geschoten. In hoofdstuk 4
zal blijken, dat zij meermalen een overwinning op zichzelf behaalde door een
welgemeende poging te doen, de inheemse bevolking door zending en onderwijs te
doen delen in de zegen van het Christendom. De Heren XVII schreven in 1617, dat
het zeer nodig was tot voortplanting van het Christendom, dat er goede scholen
werden gebouwd, en zij voegden de daad bij het woord, want enkele jaren later
zonden zij ‘leien met lysten, pampier, stoff tot inckt ende psalmboeken met nooten’.
Doch de grote fout blijft, dat twee zo heel verschillende zaken aan hetzelfde lichaam
werden opgedragen.
De soeverein moet voor alles het welzijn van heel de bevolking op het oog hebben,
de koopman denkt in de eerste plaats aan winst. De eerste zal niet schromen de
noodzakelijke uitgaven te doen, ook al zijn ze niet direct rendabel, de laatste wil
alleen en terecht een spiering uitwerpen, als hij kans heeft er een kabeljauw mee te
vangen.

Leiding in Indië.
Twee zaken waren na de oprichting van de Compagnie dringend nodig. De leiding
in Indië moest worden geregeld en daarna een bestuurs- en handelscentrum, een
rendez-vous, zoals men het noemde, gesticht. In het begin was het gezag over de
schepen en facto-
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rijen in Indië opgedragen aan de admiraal der vloot. Maar deze was vaak maar kort
in Indië. Het kon ook gebeuren, dat er twee tegelijk waren, of dat de ene reeds met
de retourvloot vertrokken en de opvolger nog niet aangekomen was. Er moest een
permanent bewind komen. Temeer daar Spanjaarden en Portugezen actief begonnen
op te treden. Bovendien scheen omstreeks 1607 een vrede met Spanje niet onmogelijk.
Onderhandelingen daartoe werden al aangeknoopt. Het was zaak om vóór de sluiting
van die vrede zoveel mogelijk punten in de Indische archipel te bezetten. Daarna zou
het misschien niet meer mogelijk zijn. Maar een admiraal, voor enkele maanden met
zijn vloot in de Indische wateren, kon die taak niet vervullen.
Daarom besloten de Heren in het vaderland tot de aanstelling van een
Gouverneur-Generaal, die bijgestaan door een college van 5 personen, de Raad van
Indië, handel en bestuur moest organiseren.
De keus viel op Pieter Both, die in januari 1610 met een aantal gezinnen en een
paar predikanten en onderwijzers zich inscheepte. Hij kreeg opdracht het tweede
hierboven genoemde punt te verwezenlijken: de vestiging van een rendez-vous.
Het is hem echter niet gelukt. Als Gouverneur-Generaal zwierf hij in de Archipel
rond, was dan weer op Java, dan weer in de Molukken. Na vier jaar nam hij ontslag
en keerde naar het moederland terug. Hij heeft het echter niet bereikt. Bij Mauritius
vergingen twee van de vier schepen, waaruit de retourvloot bestond, en Both verdronk.
Zijn lijk spoelde aan en is op Mauritius begraven. De naam Bothberg herinnert nog
aan deze eerste Gouverneur-Generaal (Stapel).
Zo was het doel nog niet bereikt en ook Boths opvolgers waren er niet toe in staat.
Maar reeds bevond zich in Indië een man, van wie Both schreef, dat ‘hy was een
eerlyck ende gotvreesent jonckman, seer modest van leven, zedig ende van goeder
aert, geen dronckaert, niet hoovaerdig, seer bekwaem in den raed, in 't stuck van de
coopmanschap ende het boeckhouden hem wel verstaende’.
Die man was Jan Pieterszoon Coen, de grondlegger van het Nederlandse gezag in
Indië.
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3. Staatsman, stedenbouwer, kerkstichter, handelaar
Jeugd.
De 8ste januari 15871) werd in de Gereformeerde Kerk te Hoorn een jongske door
de Heilige Doop ‘der Gemeynte Christi’ ingelijfd. Het was het zoontje van Pieter
Jansz. van Twisk. Deze toenaam houdt in, dat de vader afkomstig was van het dorpje
Twisk, dat ongeveer 15 km. ten Noorden van Hoorn ligt. Niemand in de kerk zal
gedacht hebben, dat de kleine dopeling een loopbaan zou hebben als geen zijner
stadgenoten vóór noch na hem. Het was een kind uit een gegoede koopmansfamilie,
doch de vader behoorde niet tot de vroede vaderen van de bloeiende stad.
Van de kinderjaren van de kleine Jan Pieterzoon, zoals hij in het doopregister werd
ingeschreven, weten wij derhalve ook niets. Wel kunnen we gerust aannemen, dat
de knaap zich onderscheidde door schranderheid, maar ook door ingetogenheid. Een
heel andere jongen is hij geweest dan Vlissinger Michiel, wiens guitenstreken, zo
hij ze gekend had, zeker door hem als ‘ongheschickt ende onghemaniert’ zouden
zijn betiteld en van de kleine rakker zelf had hij zeker gezegd, ‘dat hij schijnbaar by
geen menschen opgetrocken was, maar uit een wildernis gecomen’. Het is zoals
Busken Huet zegt: Een blik op zijn beeltenis is voldoende om de overtuiging te
wekken, dat levensvreugde bij uitzondering zijn deel geweest kan zijn. Die hoge
gestalte, dat bleke en smalle aangezicht, die diepliggende ogen en sprakeloze lippen,
getuigen van een bestaan, hetwelk tucht tot grondslag had, naar werkzaamheid haakte
en plichtsbetrachting als hoogste wet beschouwde, maar waaraan de blijdschap
vreemd was.
Op 13-jarige leeftijd verliet hij reeds de ouderlijke woning. Flinke jongens bleven
- wij zagen het bij Linschoten - niet lang bij moeder thuis. Te Rome zou de kleine
Calvinist worden ingewijd in de geheimen van handel en boekhouding. Men zou
zeggen: in het hol van de leeuw. Maar als het handelszaken betrof, zag men in de
16de en 17de eeuw zo nauw niet. De Roomsen al evenmin als de Protestanten. En
zo is ook de jonge Coen in Rome op het kantoor van de firma Piscatore, een
Nederlands handels-

1) Uit deze datum blijkt, dat Coen waarschijnlijk in 1586 geboren is.
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huis, dat hier te lande de naam Visscher droeg, wat zijn geloof betreft, ongemoeid
gelaten.
Een jaar of zes, zeven zat de jonge klerk er op de kruk en al weer mogen we
aannemen, dat hij met grote ambitie heeft gearbeid. Liet hij later niet de pennisten
te Batavia, de klerken, met twee korte pauzes van 's morgens zes tot 's avonds zes
schrijven en rekenen?
Op twintigjarige leeftijd keerde Coen naar zijn vaderstad terug. Echter niet om er
te blijven, al zou hij er zeker gemakkelijk een betrekking hebben gekregen. Hij had
hogere aspiraties dan een rustig boekhoudersbaantje in de goede stad Hoorn. Voor
zijn dertigste jaar wenste hij in de maatschappij de bovenste sport van de ladder
bereikt te hebben. En waar zou hij dan beter een kans wagen dan bij de Verenigde
Oostindische Compagnie, die in Hoorn immers ook een kamer had?

Naar Indië.
Eind 1607 zeilde een vloot van 13 schepen onder admiraal Pieter Willemsz. Verhoef
uit, om in Indië met alle kracht op te treden tegen de Spanjaarden en Portugezen. Op
een der schepen bevond zich de onderkoopman Jan Pieterszoon Coen. Wat hij in
Indië gedaan heeft, wij weten het niet. Vrijwel zeker is, dat hij het drama van Banda
heeft meegemaakt. Verhoef had tot opdracht, zich van het specerijenmonopolie in
de Molukken te verzekeren. Immers om de handel in peper, nagelen en noten was
de vaart op Indië begonnen. Spanjaarden en Portugezen moesten hun steunpunten
op die eilanden kwijt, vóór de vrede of wapenstilstand met Spanje tot stand kwam.
Versterkingen zouden worden gebouwd, om zich tegen elke concurrent, ook de
Engelsman, te kunnen verdedigen. ‘De eylanden van Banda en de Moluques is het
principale wit, waernaer wy schieten’, schreven de Heren XVII en Verhoef moest
door verdrag of met geweld de specerijlanden aan de Compagnie verbinden. Op
Banda werd inderdaad met de hoofden onderhandeld. Een kasteel mocht worden
gebouwd en de toeleg scheen op de meest vreedzame wijze verzekerd. Verhoef en
zijn raadslieden werden uitgenodigd, om met de hoofden een samenspreking te
houden. Ze verschenen op de aangegeven plaats en zonden 't gewapend geleide op
verzoek der Bandanezen zelfs terug. Maar deze zorgeloosheid werd hun noodlottig.
Plotseling vielen de ‘bondgenooten’ de admiraal en zijn gezelschap aan en
vermoordden het
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weerloze troepje, totaal 34 man. Dat heeft Coen, die op de schepen achtergebleven
was, zeer zeker getroffen en het verklaart enigszins zijn houding tegenover de
bewoners van het ‘trouweloze eiland’, waarover we het nog nader zullen hebben.
Natuurlijk bleef de moord niet ongestraft en na een korte oorlog werden de hoofden
van de Banda-eilanden gedwongen het oppergezag van de Staten-Generaal, Prins
Maurits en de Heren van de Compagnie te erkennen en tevens te beloven, de geteelde
muskaatnoten uitsluitend aan de V.O.C. te zullen verkopen.

Terug.
Met een deel van de vloot keerde Coen naar het vaderland terug. In 1610 was hij
weer in Hoorn. Nog eens: van Coens belevenissen tijdens deze eerste periode in Indië
weten we weinig. Maar, dat hij er oren en ogen goed de kost had gegeven, blijkt
alleen reeds uit het feit, dat de jonge onderkoopman het toen reeds aandurfde, de
Heren XVII met adviezen aan boord te komen. ‘Ick heb de voorleden reyse uut Banda
comend, de Heeren mayores hiervan breeder discours gegeven’, schreef hij later
(Colenbrander). Dit advies is jammer genoeg verloren gegaan. Maar dat de deftige
bestuurders het op prijs stelden, blijkt wel uit de benoeming van Coen tot
opperkoopman. Als commandant van twee schepen voer hij de 1ste mei 1612 voor
de tweede maal uit. Negen maanden later arriveerde hij behouden te Bantam. In een
zeer uitgebreide brief (bij Colenbrander beslaat hij 48 bladzijden druks!) beschreef
hij de reis en zijn eerste ervaringen in de Oost.

De tweede periode.
Op een der Kaapverdische eilanden werden dertien schepelingen vermoord. Overigens
was de tocht voorspoedig verlopen. Slechts één matroos overleed aan ziekte en hij
was krank aan boord gekomen. Coen oordeelde deze gezondheid van de bemanning
te zijn
‘gesprooten door de genade Godts per middel van de pruymen, die ons
bij U.E. (de Heeren XVII) mede ghegeven waeren, wandt alsoo wy in see
eenighe siecken creeghende dien huspotten vant gesouten vleys, geweykt
met pruymen ende lamoensap gecookt lieten schaffen, genaesen zy zeer
haes daernaer per adviso.’
In Indië vond Coen de toestand niet erg rooskleurig. De facto-
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rij te Bantam was afgebrand en enige Nederlanders waren vermoord. Met de
riksbestierder van het sultanaat was voortdurend onenigheid. Volgens Coen was het
ook een onmogelijk man. Na een bezoek tekende hij aan: ‘Vernaemen niet dan een
groote trots en qua contement over d'onsen.’
De leiding te Bantam en Jacatra was tot overmaat van ramp slecht te noemen. Er
was werk aan de winkel voor de nieuwe opperkoopman. En direct begon hij dan ook
te ‘resolveeren en ordonneren’. Hij ontpopte zich als een geboren heerser: zijn brief
wemelt van de majesteitsmeervoudsvorm: Wij oordeelden, wij besloten...... Het hoofd
van de factorij te Jacatra werd afgezet, omdat hij was ‘droncken drinckende’, die te
Bantam werd scherp becritiseerd wegens zijn slof beheer en zou allicht ook het veld
hebben moeten ruimen, ware hij niet kort daarop ‘in den Heere gerust’.
En vrijmoedig dat zijn brieven zijn! De deftige Bewindhebbers in Patria zullen
wel eens misnoegd het hoofd geschud hebben over zoveel durf van die jeugdige
ondergeschikte. Hij vroeg ook zoveel! Lezen we de lijst van ‘eischen’ maar eens:
olifantstanden, laken, camelotten, lood, ijzer, staal, wapens, stormhoeden, allerhande
schoon glaswerk en fraaiigheden van goud en zilver (geschenken voor de vorsten),
rosenobels, papier, boeken, stof tot inkt, amber, 1000 pond klatergoud (dit moet wel
dicht in casse gepackt en daer geen vocht ende lucht by compt), kruit, lonten, kogels
van allerlei formaat, bandeliers, pieken, roers en musketten. En dan het liefst met
een lang dienstverband: soldaten, kooplieden - hoe meer, hoe beter -, timmerlieden,
smeden, slotenmakers, kuipers, lijnslagers, blockmakers. Verder: zeildoek, garen,
trossen, pek, medicamenten, vlees, spek, azijn, wijn......
Kostte dat alles geen geld? Zeker, zo redeneerde Coen, maar de ‘cost gaat voor
de nering uit’. Alleen als er veel gezonden werd, kon men de handel in het verre
Oosten veroveren. Geen paar honderduizend rijksdaalders per jaar, zoals de
Bewindhebbers deden, maar meer dan een millioen moesten ze overmaken.
Geld, goederen en mensen, dat is het wat Coen telkens heftig begeert. Hij durft
het zelfs aan zijn chefs in het vaderland te verwijten: De eerste Gouverneur-Generaal
hebt ge zonder soldaten gezonden, de tweede zonder geld! In 1614 als drie schepen
op de rede te Bantam zijn aangekomen, schrijft hij:
‘Het is een lust de schepen en 't volck aen te sien, maer ick
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bedroeve my, dat drie soo heerlycken schepen nyet meer dan 6 kisten gelt
mede syn brengende. Men soude bycans seggen, dat de heeren selfs aldus
doende haeren welstant ende progres willens of onwetens syn
verminderende, want daer en comen bycans geen schepen, of daer
gebreeckt altyt yets, 't sy ervarene luyden, timmerluyden ende andere
hantwerckers, soldaten, bootsgesellen, amonitie van oorlog, vivres,
scheepsprovisie ofte gelt.’
En in een andere brief luidt het:
‘Men soude bycans seggen (onder U.E. correctie geseyt) dat, naer
alsulcken doende, nae de generale Nederlantsche ruyne getracht wort ......’
O, die zuinigheid van de Bewindhebbers! Waarom hangen ze toch zo aan het geld?
Het is immers maar een dood ding of metaal, dat van zichzelf niets vermag, maar
slechts een behulp is, gelijk de instrumenten door een arbeider of ingenieur gebruikt.
Als de Heren weinig geld zenden, doen ze als een ervaren werkmeester, die slecht
gereedschap gebruikt of een goed schrijver met een ‘kwade’ pen.
Die gierigheid is ook de oorzaak, dat het peil van de beambten niet beter is. Er
moeten flinke kerels worden uitgezonden, die, goed betaald, hun plicht weten te
doen. Voor de geringe gages is nu vaak niet anders dan uitschot te krijgen.

Directeur-Generaal.
Natuurlijk liet Coen zijn stem ook in Indië horen. Hoe Both over hem oordeelde,
staat reeds aan het slot van het vorige hoofdstuk. Die woorden stonden eens geplaatst
op het voetstuk van het standbeeld te Batavia. Maar Both deed meer dan een loffeljke
attestatie schrijven. Hij benoemde de opperkoopman tot boekhouder-generaal en zijn
opvolger Reynst bevorderde hem tot Directeur-Generaal van de handel en gaf hem
zitting in de Raad van Indië. Heel de in- en verkoop kwam onder zijn controle, terwijl
hij tevens president werd van de loges te Bantam en Jacatra. Op 27-jarige leeftijd
was hij de tweede in rang!
Natuurlijk moest hij nu ook hoger salaris hebben, maar het is toch of de Heren
XVII hem even wilden laten voelen, dat dit een gunst was. Zij schreven, dat zij de
verbetering van gage wel wat groot vonden, maar zij hoopten, dat de toekomstige
diensten van
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Coen zodanig zouden zijn, dat zij de verhoging konden approberen.
Coen vond dit toch wel het toppunt en schreef:
‘Dat mynne cleene verbeteringe de heeren groot valt, verdriet my. Wat
dienst hebben oyt meer gedaen, off wat sullen se meer doen, dan wy,
degene, die U.E. te veel mael soo veele is gevende?’
Men ziet: de schrijver is zich zijn waarde voor de Compagnie wel bewust. Dat
neemt niet weg: hij zal ook bij de voortduur alles doen, wat in zijn vermogen is.
Tenslotte voegt hij er heel scherp aan toe:
‘de iver tot dienst van de Compagnie, welstant van 't patria, is oorsaeck
van onse compste alhier geweest, ende niet het cleene tractement ons by
U.E. toegeleyt.’
Daar konden de Heren het mee doen!

Plannen.
Ook in zijn nieuwe hoedanigheid was Coen vol grootse plannen. Wat hem bijzonder
lokte, was de stichting van een behoorlijke, krachtige Nederlandse kolonie in Indië.
Daartoe moesten er gezinnen komen, die zich in de nederzettingen konden vestigen.
Een middenstand, om het zo maar te noemen, werd dan gevormd. Deze kolonies
zouden voor Indië van onschatbare betekenis kunnen worden. Nu was het gedrag
van de Nederlanders vaak een aanfluiting, een schande voor het Christendom. Wat
Coen van hun leven meedeelde, was allesbehalve fraai. Hoe zou op die wijze de
bevolking voor het Evangelie kunnen worden gewonnen. Want de Directeur-Generaal
was niet alleen koopman, hij wilde meer: de kennis der zeevaart was volgens hem
niet alleen door God gegeven tot nut van de handel, maar ook omdat ‘Hij het aartrijck
soude vervullen ende Zyn Woordt over de gheheele werrelt vercondicht ende
verbreydt werde’. De religie is in zijn ogen de sterkste band, waarmede de zegen
Gods en de affectie der liefde verkregen en behouden werd.
Men proeft er de rasechte Calvinist uit, die het tijdelijke niet veracht en toch het
eeuwige nimmer uit het oog verliest.
Natuurlijk móeten er dan ook predikanten en schoolmeesters komen en dan niet
voor een paar jaar, want die hadden ze alleen wel nodig om de taal der inboorlingen
te leren.
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‘De Molukken, het principale wit, waernaer wy schieten’, schreven de Heren. Coen
oordeelde anders:
‘Het aldereerste ende voornaemste doel, daernaer wy alle (gelijck als naar
het principaelste) behooren te schieten: te weten, de religie ende den dienst
Gods.’
Wat die predikanten betrof, had Coen ook zijn eisen. Ze moesten hem maar niet
de eerste de beste sturen, maar
‘goede leeraren, die cloeck, verstandigh, nederich ende vreedsamich
van geeste zijn, gelijck een dienaer Godts betaempt, ende niet alsulcke
plompe onbesnedene idioten, gelijck hier veele voorlesers (soort
hulppredikers) zijn; noch oock geleerde lyeden van opgeblasen ende
onvreedtsamen quaden ghemoet, gelijck men alhier eenighe siet, welck
niet dan quaet ende groote onrust veroorsaeckt.’
De lieden op Ambon en Solor vooral hadden onderwijs nodig, want daar woonden
vele Christenen, die zeer slecht onderwezen waren. Maar hoe onwetend ook, ze
waren zo dom niet, of ze verweten de Nederlanders, dat deze lang niet zoveel werk
maakten van de prediking van het Evangelie als de roomse Portugezen. Zoiets
beschouwde Coen als een schande.
Voorts drong hij voortdurend aan op het uitzenden van meisjes, opdat de
vrijgezellen in Indië in de heilige huwelijke staat konden treden en de ontucht dus
niet meer verschoonbaar zou zijn. De Heren moesten er rekening mee houden, dat
hun ondergeschikten geen engelen, maar mensen waren. In een van zijn brieven
maakt hij melding van de aankomst van verscheidene jongedochters.
‘Zij zijn meest alle eerlijck getrouwt aan de voorneemste officieren deser
plaetse, namentlijck aen diverse oppercooplieden, fiscael, capiteyn van 't
gernisoen ende andere jongelieden meer, daeraen vertrouwen de welstant
seer gevordert ende de Compagnie goeden dienst geschieden sal. Wij
sullen niet laeten de vrouwspersonen na behooren favorabel ende
behulpsaem te wesen.’
Onder de aangekomenen waren echter ook, die zich losbandig gedroegen en reeds
aan boord haar eer niet hadden hoog gehouden. Zij werden evenals de
verantwoordelijke opperkoopman en de kapitein van het schip gestraft. En zulke
dames behoefden de Heren verder niet te zenden:

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

55
‘Maeckt doch dat voor d'Indianen niet meer beschaempt worden ende dat
de eerbaerheyt van de Nederlantse vrouwen in deze landen blijcke, opdat
de reputatie van de natie vermeerdere ende 't quaet ghevoelen versterve.’
Aan het slot vermaande hij zijn principalen nog eens ernstig, om bij de uitzending
toch vooral op de deugdzaamheid der meisjes te letten. Als zij oordeelden, dat hun
dienaren alleen de vuilste vrouwen van Nederland waardig waren, moesten ze niet
rekenen op het blijven van goede lieden in Indië, noch op het handhaven van een
goede toestand!
Men ziet het: ook hier wordt het weer scherp gezegd. Er was in de ogen van Coen
geen groter zonde dan de ontucht. Daar heeft hij gedurende al zijn Indische jaren
met energie tegen gestreden. Plakkaten vaardigde hij uit, maar ook op positieve wijze,
zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft hij getracht een eerlijke samenleving te stichten.
Zijn optreden in de procedure van Saartje Spex, waarover aan het slot van dit
hoofdstuk wordt geschreven, is dan ook voor een man als Coen, wiens eigen
smetteloos leven naar het woord van Busken Huet tot ontzag stemt, begrijpelijk.

De Engelsen.
Maar niet alleen ‘de dronken drinkende’ ambtenaren, de vloekende matrozen, de
twistzieke of ijdele geestelijke verzorgers en de losbandige vrouwspersonen waren
Coen een ergernis, nog meer gruwde hij van de Engelsen.
Geen brief aan de Bewindhebbers, of hij spuwde zijn gal over deze concurrenten
uit, die volgens hem nog veel meer te vrezen waren dan de Spanjaarden of Portugezen.
Overal waar de Nederlanders betrekkingen aanknoopten, kwamen zij ook. Hadden
de ambtenaren contracten met de inboorlingen afgesloten, zij probeerden die ongedaan
te maken. Op de eilanden waar het monopolie gevestigd was, trachtten zij stiekum
toch specerijen van de bevolking te kopen. En het meest ergerde Coen nog de toon,
die ze aansloegen, en de houding, die ze aannamen. Toen te Bantam de Engelsen
voortdurend de Nederlanders lastig vielen en zelfs de opperkoopman Buyser
moedwillig van de been liepen, was het geduld van Coen uit. De dader werd
gearresteerd en in de boeien gezet. De president van de Engelse loge kreeg het
verzoek, om de deugniet een welverdiende straf te geven. In plaats daarvan liet
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hij op hoge toon de uitlevering van de gevangene eisen.
‘Wy hebben goetgevonden haeren moetwil tegen te staen ende den man
eenighe dagen te houden, opdat den schandael ende vilipende die ons
meenden aen te doen haerselfs byblyven soude.’
Het werd menens. De vertoornde Engelsman liet twee schepen van Jacatra komen
en de omgeving van hun loge werd geraseerd, om ‘haer huys schootvrij te maecken’.
Enige dagen bleven de buren met geweld dreigen, maar
‘dan alsoo ons stille hielden en van hun gants niet aen en trocken, is alles
tot haerder spot ende schande weder verdwenen’.
Dit kleine voorval tekent de verhouding. Zo waren er voortdurend strubbelingen.
De boze Engelse jaloezie en nijd ‘spouwt haer fenyne over gheheel Indië’, was de
korte samenvatting van Coen.
Inzonderheid in de Molukken kuipten zij en telkens drong de Directeur-Generaal
er op aan, krachtig op te treden. Het monopolie diende gehandhaafd en zo nodig de
Engelsen met geweld verjaagd.
Wat het eerste betreft, daar waren de Heren in het vaderland het roerend mee eens,
maar het moest zonder strijd geschieden. Men wilde begrijpelijkerwijs liever geen
oorlog, temeer daar het einde van het Bestand naderde. Ook de Gouverneur-Generaal,
Reael, durfde niet recht door te tasten. Maar Coen oordeelde, dat geweld met geweld
moest worden gekeerd en dat het maar eens uit moest zijn met ‘de moord en inbraak’
der Engelsen. Het is verleidelijk over deze kwestie veel uit de brieven over te nemen,
maar men zou er een boekdeel mee kunnen vullen. Coen zelf verzuchtte eens: ‘'t Is
my leet, dat ick om d'Engelschen dues veel papier hebbe moeten becladden.’
Dat men van de kant der concurrenten allesbehalve vriendelijk over de
Directeur-Generaal dacht, is te begrijpen. Ze maakten veel ‘boeha’ tegen Coen:
‘d'eene Engelsman seyt dat sy myn effigie aen de hoochste galge van Engelant sullen
hangen; den anderen, dat myn hert met sout wille opeten, ende diergelijcke meer.’
En in een andere brief verklaart hij, dat de Engelsen vier trouwe dienaars van de
Compagnie en drie Japanners, die de ongelukkigen wilden helpen, hadden vermoord.
En een beetje meewarig voegt hij er aan toe:
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‘'t Is lange geleden, dat d'Engelsen myselven den doot geswooren
hebben: Godt wil 't hun vergeven.’
Het was duidelijk, dat de Heren Bewindhebbers niet langer kool en geit konden
sparen. Ze moesten óf Coen ontslaan óf Reael, de weifelende Gouverneur-Generaal,
terugroepen en Coen de vrije hand tegen de Engelsen laten. Zij deden het laatste, tot
vreugde van Reael, die al meerdere malen om ‘verlossing’ uit zijn ambt had verzocht.
Het dient tot zijn ere gezegd, dat hij zijn tegenstander Coen als de meest geschikte
opvolger aan de Bewindhebbers voordroeg en deze besloten inderdaad in augustus
1617 tot de benoeming. Coen was toen dertig jaar!

Gouverneur-Generaal.
Voor hij het bericht van dit besluit kreeg, had hij zijn zin doorgedreven. Er werden
krachtige maatregelen tegen de Engelsen genomen. Bij besluit van de
Gouverneur-Generaal en de Raad van Indië werd hun de handel op Banda en andere
eilanden ontzegd. Een paar schepen, die toch in de verboden wateren verschenen,
werden in beslag genomen. De bom was gebarsten. Coen begreep heel goed, dat de
Engelsen het er niet bij zouden laten zitten en er werden daarom zoveel mogelijk
schepen naar de Molukken gezonden, waar men de vijand verwachtte. Hij zelf bleef
op Java. Reael, nog Gouverneur-Generaal, zou het werk moeten opknappen. Deze
keer echter maakte Coen een misrekening. De Engelse vloot verscheen niet, waar
men haar verwachtte, maar in Straat Soenda. Het conflict begon met de verovering
van het schip ‘Swarte Leeuw’ door de Engelsen.
Toen dit geschiedde, bevond de nieuwe Gouverneur-Generaal (zijn
benoemingsbesluit was intussen gearriveerd) zich te Jacatra. Het zal nodig zijn even
over onze loge aldaar te spreken. Jacatra, gelegen op de plaats waar later Batavia
verrees, stond onder een regent, die in naam afhankelijk was van de sultan van
Bantam. De Compagnie had echter steeds de twee vorsten tegen elkaar uitgespeeld
en zich daarom ook in beide plaatsen gevestigd. In 1611 was bij contract door de
‘koning’ van Jacatra een klein stukje terrein aan de V.O.C. afgestaan. Daarop was
een stenen gebouw, het huis Nassau, geplaatst. Het gezegde van de vinger en de hele
hand was hier echter van toepassing. De Compagnie breidde het stukje van 50 bij
50 vadem vrij wat uit en versterkte ook overigens de gebouwen niet weinig. Natuurlijk
verschenen ook hier
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de Engelsen en bouwden een versterkte loge precies aan de overkant van de rivier.

Het rendez-vous gesticht.
Ook de vorst van Jacatra begon versterkingen aan te leggen in de nabijheid van de
Nederlandse factorij. Een botsing scheen onvermijdelijk en het gebeurde met de
‘Swarte Leeuw’, de 14de december 1618, verhaastte slechts de uitbarsting. Coen
eiste teruggave van het in beslag genomen schip, maar zijn parlementair werd met
scheldwoorden overladen. Daarop veroverden en verbrandden de Nederlanders de
Engelse loge te Jacatra. De vijandelijkheden waren begonnen. Op Oudejaarsdag
verscheen de Engelse vloot op de rede. Zij telde 11 zeilen. Coen kon er slechts zeven
schepen tegenover stellen. Toch aanvaardde hij de strijd en wist zich een paar dagen
schitterend te handhaven. Toen echter kregen de Engelsen versterking, terwijl de
ammunitie op de Nederlandse schepen opraakte. Goede raad was duur. De
Gouverneur-Generaal en zijn Raad besloten, dat de zeven schepen naar de Molukken
zouden varen, om vandaar hulp te halen. We merkten reeds op, dat onze hoofdmacht
daar verkeerde. Het ‘kasteel’ moest zich gedurende die afwezigheid zo goed en zo
kwaad het ging verdedigen. Pieter van den Broecke werd tot commandant benoemd.
Veel hoop, dat de sterkte het zo lang zou uithouden, had men niet. Coen instrueerde,
dat zij in geval van nood aan de Engelsen moest worden overgegeven, in geen geval
aan de vorst van Jacatra. Hij dacht het na verkregen versterking te kunnen heroveren.
Zo voer hij de 3e januari naar het Oosten en verscheen eerst eind mei weer op de
rede. De sterkte was toen nog in handen der Nederlanders. Maar dat was niet aan
hun beleid of dapperheid te danken, doch uitsluitend aan de verdeeldheid der
tegenstanders, die de huid van de beer al verdeelden, voor het beest geschoten was.
De vorst van Jacatra en de Engelsen begonnen gezamenlijk het beleg. Van den
Broecke liep in de val. De regent verzocht hem om een samenspreking en ondanks
de waarschuwing van Ds. Hulsebos begaf hij zich naar het paleis. Daar werd hij
gevangen genomen en moest de eis tot overgave steunen, wat hij, laf genoeg, ook
deed. Inderdaad besloot Van Raay, die thans de leiding had, met de Engelsen en
Jacatranen tot een accoord te geraken. De bezetting zou met medeneming van
persoonlijke eigendommen mogen vertrekken, de Engelsen zouden de wapenen, de
vorst van Jacatra de koopmansgoederen krijgen.
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De mannen in de loge braken 's avonds alle koffers open, zelfs die van Coen, en
eigenden zich de inhoud toe, om die straks als ‘persoonlijk bezit’ mee te kunnen
nemen. Ze hebben er later heel wat over moeten horen van Coen en er ook geducht
voor moeten bloeden. De volgende morgen was echter de toestand plotseling geheel
veranderd. De Bantammers verschenen op het toneel. Zij zetten hun vazal af en lieten
de Nederlandse gevangenen naar Bantam overbrengen. De Engelsen begonnen het
wat gevaarlijk te vinden en verdwenen met stille trom. Hun kanonnen moesten ze
zelfs achterlaten. Nu eiste de rijksbestierder van Bantam overgave van de Nederlandse
loge. Er werd druk over onderhandeld, maar na een maand praten besloot Van Raay
de komst van Coen af te wachten en de vijand het hoofd te bieden. Onder klokgelui
werd het kasteel ingewijd en met de naam Batavia gedoopt. Behoudens een kleine
schermutseling werd er met de Bantammers niet gevochten en zo kon het gebeuren
dat Coen, die met een grote vloot uit de Molukken terugkeerde, de factorij nog in
handen van de onzen vond.
Hij achtte thans het ogenblik gekomen, het zo lang begeerde bestuurscentrum op
een eigen terrein te vestigen. De 30ste mei werd de stad Jacatra veroverd en verbrand.
De Bantammers vluchtten in allerijl naar het Westen.
‘In deser vougen hebben die van Bantam uut Jacatra geslagen, voet ende
dominie in 't lant van Java becomen. Haere boosheyt is redelijck gestraft.
't Is seecker, dat dese victorie ende het vluchten van de hoochmoedige
Engelsen door gants Indien een grooten schrick maecken sal. D'eere en
reputatie van de Nederlantse natie sal hierdoor seer vermeerderen. Nu sal
elckeen soecken onse vrient te wesen. Het fondament van soo lang
gewenste rendez-vous is nu geleyt. Een goet deel van 't vruchtbaerste
landschap en de visrijcxte zee van Indien is nu uwe. Hierover bidde U.E.
sent ons nu doch groote menichte van volck met alle nootlijckheden, opdat
een royaal fort ende stad bouwen mogen. Weest doch niet meer
onachtsaem, denckende dat ons hier wel redden sullen ...... Siet ende
considereert doch wat een goede couragie vermach ende hoe d' Almogende
voor ons gestreden ende U.E. gesegent heeft.’
Voor Coen zijn plan uitvoerde, moest hij nog ‘met die van Bantam spreken’. Dat
onderhoud was van korte duur. Toen de vloot op de rede verscheen, liet de
rijksbestierder de gevangenen los. De
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loge te Bantam werd leeggehaald en goederen en personeel naar Jacatra overgebracht.
De kust van Bantam werd verder geblokkeerd. Bantam was als handelsplaats ten
dode opgeschreven. Die taak werd overgenomen door het rendez-vous van de
Compagnie, de nieuwe stad, die Coen gaarne Nieuw-Hoorn had genoemd, maar die
tenslotte na herhaalde aanschrijving van de Heren XVII de naam Batavia kreeg, die
het hield tot 1949. Een veel groter kasteel werd gebouwd, dat de riviermond geheel
beheerste en ten Zuiden van het fort ontstond een stedeke met een kerk, een school,
een stadhuis, straks een weeshuis en hospitaal. Het leven werd er geregeld. In de
eerste plaats - Coen zou Coen niet zijn geweest, had hij het niet gedaan - kwam er
orde in kerkelijke zaken. In het volgende hoofdstuk komen we er op terug, maar
thans reeds kunnen we zeggen, dat de betiteling ‘kerkstichter’ aan het begin van dit
hoofdstuk ten volle verdiend is.

Het verbond.
Met de Engelsen rekende Coen ook verder af. Binnen korte tijd had hij zeven van
hun schepen in handen. Wel een schitterende revanche voor de ‘Swarte Leeuw’.
Toen echter kwam, om een zeer afgezaagde term te gebruiken, als een donderslag
bij heldere hemel, een brief uit het vaderland, meldende, dat de Bewindhebbers van
de V.O.C. met het bestuur van de Engelse Compagnie een verbond hadden gesloten.
Men kan zich de woede van Coen voorstellen. Zijn antwoord aan de Heren is niet
mals. De Engelsen mogen hen wel zeer bedanken, nu zij, na zichzelf uit Indië gewerkt
te hebben, er weer midden in gezet worden. Een slang koestert de Compagnie op die
wijze aan haar boezem. En dat de Engelsen ⅓ deel van de handel in de Molukken
zullen krijgen, is wel het toppunt. Geen zandeke aan het strand kunnen ze er het
hunne noemen. Waarom als ze in Indië ook iets willen uitrichten, verjagen ze de
Spanjaarden en Portugezen niet uit hun bezittingen? Nu maken ze goede sier met
onze bezittingen en maaien, waar wij gezaaid hebben.
Maar al zijn boosheid hielp hem niet. De Engelsen verschenen weer in Batavia en
de raad van defensie, bestaande uit 8 leden, van elke natie 4, werd geïnstalleerd.
Maar Coen was van plan, als het enigszins kon, de zaak te torpederen. Dat gelukte
hem maar al te goed. De Engelsen kregen in deze jaren weinig geld en schepen en
konden zo niet veel uitrich-
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ten. Coen liet hun dat bij elke gelegenheid merken. Voor de een of andere expeditie
nodigde hij hen beleefd uit, om mee te doen. Immers als men de lusten deelt, dan
ook samen de lasten dragen. Maar dan moesten de Engelsen weer erkennen, dat ze
er niet toe in staat waren. Langzamerhand begonnen ze zich uit het Oosten terug te
trekken en toen Coen in 1623 naar het vaderland terugkeerde, was er van de
samenwerking niet veel meer over. De zgn. Ambonse moord maakte er voorgoed
een eind aan.
In Batavia kregen de Engelsen helemaal niets te zeggen. Dat was een Nederlandse
stad! Een Engelse bottelier ondervond dat wel op een heel pijnlijke manier. Hij had
een Chinese brandewijnverkoper mishandeld en hem daarop toegevoegd, dat hij zijn
nood maar bij de Hollandse Gouverneur-Generaal moest klagen. De man volgde die
raad op en Coen liet de Engelsman oppakken. Deze zette een grote mond op en
beweerde, dat hij alleen voor zijn Engelse chef mocht terechtstaan. Als antwoord
daarop liet Coen hem geselen en zond hem met bebloede rug naar de zijnen. In zijn
stad geen onregelmatigheden!

Banda.
We zagen reeds, dat Coen in 1609 getuige was van het drama op Banda, waar admiraal
Verhoef met 33 man laaghartig werd vermoord. Sedert boterde het nooit op de
eilanden. Wel beloofden de bewoners beterschap en sloten met de Compagnie een
contract, dat zij uitsluitend aan haar de muskaatnoten zouden leveren. Maar telkens
schonden zij het tractaat, opgestookt door de Engelsen, die hen ook van wapenen
voorzagen. Coen had al meermalen geschreven, dat het tijd werd, om met het
‘onbetrouwbare volk’ af te rekenen. Na de stichting van Batavia achtte hij de tijd
daartoe gekomen. In 1621 arriveerde hij zelf voor het eiland Lontor. De bevolking
vluchtte gedeeltelijk het gebergte in. De rest werd gevangen genomen en naar Batavia
vervoerd, uitgezonderd de hoofden, die als gijzelaars werden gebruikt. Van de
Bandanezen, die nu tot vrede neigden, werd geëist, dat zij aan het strand moesten
gaan wonen en hun wapens inleveren. Ze bleken hiertoe bereid, maar het inleveren
ging niet vlot, terwijl in het gebergte opnieuw oorlogstoebereidselen werden getroffen.
Toen werd de eis verzwaard. Alle bewoners moesten het eiland verlaten. Coen wilde
ze naar Batavia overbrengen, alwaar ze een goede behandeling zouden ondervinden.
Hij redeneerde: Wanneer ik ze hier laat, is het
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over een paar maanden weer mis. Misschien had hij daarin gelijk, maar aan de andere
kant is ook te begrijpen, dat de Bandanezen hun geboortegrond en notenperken, die
zo'n goed bestaan opleverden, maar niet vaarwel konden zeggen.
Een monsterproces ving nu aan. De 47 hoofden, die in Coens macht waren,
bekenden na pijniging, dat er plannen beraamd waren, alle Hollanders te vermoorden.
Zij werden zonder pardon terechtgesteld. De bevolking in het gebergte, dat horende,
wilde nu helemaal niet meer van overgave horen. Zij werden ingesloten, zodat ze
geen voedsel meer konden krijgen. Toen tenslotte expedities het binnenland indrongen,
vond men er honderdtallen ‘verse graven’. Een groot deel van de bevolking was van
honger bezweken, de rest verzette zich heldhaftig, zelfs de vrouwen deden mee.
Velen stortten zichzelf liever te pletter, dan dat zij zich overgaven. De overlevenden,
meest vrouwen en kinderen, werden naar Batavia overgebracht, waar zij allerminst
een fleurig leven hadden. De eilanden werden met zgn. perkeniers bevolkt, meest
oud-gedienden van de Compagnie, die met slaven de tuinen onderhielden en alles
aan hun ‘pachtheer’ leverden. Het notenmonopolie was bereikt, maar ten koste van
ontzaglijk veel ellende.
Zelfs de Heren XVII vonden deze wijze van optreden kras en schreven Coen:
‘Wy hadden wel gewenst, dattet met gematichder middelen hadde
connen beslist worden. Die 'r veel doet vresen, moet veel vresen. De
geslagene wonden moet men met alle sachtigheyt soecken te verbinden.’
Toch behoeft dit nog geen afkeuring te betekenen, zoals vroeger algemeen werd
aangenomen. Wij zeggen ook vaak: Het spijt mij, maar het moest......
Dr. Kiers heeft in zijn dissertatie duidelijk uiteengezet, dat de berechting op
onberispelijke wijze is geschied en dat de vroegere aanvallen op Coen in dezen op
mededelingen berusten, die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.

Met verlof.
Begin 1623 legde Coen zijn functie neer, om naar het vaderland terug te keren. Pieter
de Carpentier werd zijn opvolger. Met een gerust hart kon hij gaan. De Engelsen,
officieel onze bondgenoten, betekenden niet veel meer. Voor opstand was geen vrees.
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Het rendez-vous had hij gevestigd. De 19de september 1623 arriveerde hij in het
vaderland. Om een welverdiende rust te genieten? Er kwam niet veel van. Na de
officiële ontvangst zette hij zich dadelijk aan de arbeid, om zijn toekomstplannen
voor de Heren XVII te ontwikkelen. Er zijn weer heel wat vellen door hem vol
gepend. Zijn hartewens, de stichting van een Nederlandse volksplanting in Indië,
verdedigde hij met enthousiasme. Er moesten Nederlanders naar Indië, veel
Nederlanders. In ons land dreigde immers overbevolking. Zij konden er een bestaan
vinden in handel en bedrijf. In de Oosterse wateren moest de koopvaardij voor hen
vrij zijn. Hun waren konden ze dan naar Batavia voeren, waar de Compagnie ze
moest overnemen, om ze naar Europa te voeren. In de geest zag hij, wat eerst een
paar eeuwen later ontstond: een Nederlandse burgermaatschappij in Indië. De Heren
waren het er niet dadelijk mee eens. Vooral Reael, Coens oude tegenstander, die nu
in het college van de XVII zat, wilde er niets van weten. Het bestaande stelsel diende
gehandhaafd. Geen ‘vrijluyden’ naar de Oost. Daar bedierven ze toch en de
scheepvaart van eiland tot eiland, daar waren de inlanders voor. Het eind van het
lied was, dat Coen zijn zin kreeg. Een reglement werd zelfs opgesteld. Toen Coen
in 1627 naar Indië vertrok, kreeg hij een brief achternagestuurd, waarin de Heren
XVII schreven, dat hun indertijd enige voorstellen waren gedaan over de vrijhandel,
maar dat ze die bij nadere overweging niet wensten uit te voeren. Coen moest op het
‘serieuste verbieden eenighe opening van den vrijen handel in Indien te gedoogen’.
Met één pennestreek vernietigden zijn lasthebbers alle idealen, voor hij er een begin
van uitvoering aan had gegeven.
Over zijn beloning had hij ook moeite. De directie was niet erg scheutig. Men
bood hem aan: ƒ 400.- per maand voor de tijd, dat hij directeur-generaal was geweest
(de salarissen werden eerst na het eindigen van het dienstverband uitgekeerd; de
Compagnie had haar dienaren dan beter aan het lijntje).
ƒ 800.- per maand van de dag af, dat hij G.G. was geworden.
Aan extra giften voor de verovering van Banda, de stichting van Batavia
en andere diensten ƒ 9.000 en tenslotte als erkentelijkheid voor heel zijn
beheer ƒ 10.000, een gouden keten met een loffelijke inscriptie en een
ere-sabel.
Coen was daar lang niet mee content en heeft dan ook niet dade-
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lijk vriendelijk ‘Dank U wel’ gezegd. Eerst na lang loven en bieden (Coen vroeg ƒ
50.000 als extra beloning) werden hij en de Heren het eens. De buitengewone toelage
werd verdubbeld en tevens verzochten de Heren XVII hem, opnieuw het bewind
over de bezittingen in Indië te aanvaarden. Coen accepteerde de herbenoeming, maar
wenste eerst een ‘geschickte partuur’ te zoeken. Eva Ment, een 19-jarig meisje uit
de aristocratie te Amsterdam, werd de uitverkorene en thans stond niets het vertrek
meer in de weg. Niets?

De Ambonse ‘moord’.
Nauwelijks was aan de overkant van de Noordzee iets van de benoeming bekend, of
er stak een storm van verontwaardiging op. De Engelsen waren niet van plan hun
gezworen vijand ongehinderd te laten vertrekken. De gezant protesteerde bij de
Staten-Generaal en deze, bevreesd voor verwikkelingen, verboden de Compagnie
Coen uit te zenden. De verhouding tussen de Engelsen en Nederlanders was al slecht
genoeg door het gebeurde op Ambon. Daar was n.l. een complot ontdekt tussen een
stuk of wat Japanners en de Engelsen om de Nederlanders in het fort te vermoorden
en het eiland in bezit te nemen. De gouverneur liet alle Engelsen arresteren en zij
bekenden, sommigen na tortuur, anderen buiten pijn en banden, hun voornemen.
Tien Engelsen en negen Japanners werden ter dood veroordeeld. Het vonnis werd
voltrokken ook. Twee Engelsen zond de gouverneur op naar Batavia, waar zij opnieuw
bekenden. Maar de Engelsen namen deze ‘moord’ zeer hoog op. Zij verlieten Batavia
en van samenwerking was geen sprake meer. De Engelse regering gaf Coen de schuld,
hoewel die tijdens de kwestie reeds op weg was naar het vaderland. Tientallen jaren
zijn de Engelsen op deze zaak teruggekomen. Dertig jaar na het gebeurde werd de
‘moord’ als oorzaak van de eerste Engelse oorlog opgegeven. Bij de vrede werd
bepaald, dat enkele erfgenamen van de geëxecuteerden een schadevergoeding van
de Compagnie zouden krijgen. Maar telkens drukten de Engelsen nog boekjes met
afgrijselijke plaatjes, waarop de wreedheid der Nederlanders werd afgebeeld.
Ongewild kreeg Coen nu toch zijn zin. De Engelsen probeerden hun geluk nog eens
te Bantam en op een eilandje in Straat Soenda, maar feitelijk was hun rol in de Oost
uitgespeeld. Voor-Indië werd hun land van belofte.
Maar Coen kon dan toch maar niet weg. Ook verschillende
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15. Oostindiëvaarders zeilen uit door het Marsdiep, naar een schilderij van H.C. Vroom (Rijksmuseum,
A'dam).
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16. Eerste pagina van het octrooi dat op 20 maart 1602 aan de V.O.C. werd verleend. Zie voor de
tekst pag. 37 en 38. (Repr. Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
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17. Jacob Lemaire met de kaart van Vuurland en de naar hem genoemde Straat.

18. Pieter Both, gouv.-gen. 1609-'14, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum, Amsterdam).
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19. Laurens Reael, gouv.-gen. 1616-'19. Gravure van D. Jongman naar M. Balen.

20. Jan Pieterszoon Coen, gouv.-gen. 1619-'23 en 1627-'9 (Foto-archief Kon. Inst. v. Tropen).
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21. Brief van J.P. Coen aan de ‘Heren Zeventien’. In het midden van de voorlaatste alinea zijn bekende
woorden: ‘Dispereert niet, ontsiet uwe vijanden niet’. (Algem. Rijksarchief, 's-Gravenhage).
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22. Pieter van den Broecke, operkoopman der V.O.I.C. Gravure van J. Ledeboer naar een schilderij
van Frans Hals (Rijksmuseum, A'dam).

23. Pieter de Carpentier, uv.-gen. 1623-'27, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum, A'dam).
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24. Vergadering van de ‘Heren Zeventien’, naar een anonieme gravure.

25. 't Oost-Indisch Huys aan de Kloveniersburgwal en Hoogstraat te Amsterdam, naar een anonieme
gravure (Repr. Kon. Inst. v.d. Tropen).
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26. De vergaderzaal van de Raden van Indië in het kasteel te Batavia, naar een kopergravure uit
Heydt's ‘Schauplatz’.

27. Plattegrond van Batavia, gemaakt in 1629 (Atlas van Stolk, R'dam).
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aandeelhouders werkten zijn vertrek tegen. Zijn liberale plannen brachten het dividend
in gevaar! Toen heeft echter het bestuur van de Compagnie de knoop doorgehakt.
In alle stilte vertrok Coen met zijn jonge vrouw. De Staten-Generaal wisten er
(officiëel althans) niets van. De Engelsen kregen er lucht van en toen de gezant op
hoge toon opheldering vroeg, antwoordden zij, dat hun omtrent het vertrek niets
bekend was en dat zij ook geen toestemming hadden gegeven.
Eerst toen de Engelse kust reeds lang uit zicht was, liet Coen op zijn schip de
commandeursvlag hijsen en ontdekten de schepelingen, wie al die tijd bij hen aan
boord was geweest. Het verblijf van de G.G. incognito op de Galjas is later het
onderwerp geweest van vele zeer romantische verhalen, maar de journalen geven
daartoe in geen enkel opzicht aanleiding. Zo ving de derde Indische periode aan met
een wel heel bijzondere uitzending van een Gouverneur-Generaal, die alleen door
die van Daendels wordt geëvenaard.

Het laatste bedrijf.
In september 1627 arriveerde de vloot voor Batavia en kon Coen het bewind
overnemen. Een krachtige hand was wel nodig. De Carpentier was niet tegen de
moeilijkheden opgewassen. Hij had heel goed werk in de stad verricht, zoals uit het
volgend hoofdstuk zal blijken. Maar grote gevaren dreigden van buiten en een vechtjas
was De Carpentier niet.
Deze keer kwam de bui niet uit het Westen opzetten: Bantam was vrij mak
geworden. Ook de Engelsen behoefde de Compagnie niet meer te duchten. Maar
Soenan Ageng van Mataram bedreigde Coens schepping. Uit de verschillende rijkjes
op Midden-Java had zich omstreeks 1575 het Mataramse rijk ontwikkeld, dat op de
duur heel Midden- en Oost-Java omvatte. Het doel van de heerser van dat rijk was,
om heel het eiland te onderwerpen. Dan zou ook het West-Javaanse rijk Bantam er
aan moeten geloven.
Oorspronkelijk was de verhouding met de Nederlanders vrij goed. Ze mochten
factorijen in de kustplaatsen stichten en betrokken daar onder meer rijst, die ze voor
de voeding van ambtenaren en soldaten nodig hadden. Bantam was met Mataram en
de Compagnie beide niet al te best bevriend, wat oorzaak was, dat die twee nog al
met elkaar konden opschieten. Doch langzamerhand
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veranderde dit. De Compagnie zag met enige ongerustheid de steeds wassende macht
van de soenan: Deze sloeg de G.G. een verbond tegen Bantam voor. Maar Coen
zowel als De Carpentier gingen daar niet op in. Ze begrepen, dat als Bantam gevallen
was, Batavia aan de beurt kwam. Het ‘verdeel en heers’ was hun ook bekend. Het
beste was beide Mohammedaanse rijken tegen elkaar uit te spelen. Een andere kwestie
was de leenhoogheid. De soenan eiste, dat de Compagnie hem als opperheer zou
erkennen en dat haar gezanten de meest onderdanige formules zouden gebruiken en
een slaafse houding aannemen. Dat wenste de Regering te Batavia niet. Haar stad
was gebouwd op vrij, veroverd terrein en de vorst van Mataram als leenheer erkennen,
daar dacht zij niet aan.
Het kwam tot allerlei wrijvingen. De soenan verbood de uitvoer van rijst en zijn
strandregenten vielen de Nederlandse factorijen aan, die verbrand werden.
Verschillende compagniesdienaren geraakten in harde gevangenschap. Het antwoord
bleef niet uit. Plaatsen als Japara werden door de onzen verbrand. Een strijd op leven
en dood was op de duur niet te vermijden. ‘Vrede met Mataram’, schreven de Heren
in het vaderland. ‘Rigoreuse oorlog noodzakelijk’, was het antwoord uit Batavia.
Coen kreeg eens een waarschuwing van een der gevangenen aan het hof te Mataram
door middel van een spion, dat 100.000 Javanen Batavia zouden verderven. Het
antwoord luidde:
‘Wees daeromme niet bedroeft. 't En sal uwe verlossinge niet verachteren
ende wy syn haer met Godes hulp seer wel getroost!’

Eerste beleg.
In 1628 verschenen er een groot aantal prauwen voor Batavia, geladen met rijst, naar
het heette, bestemd voor de Nederlanders. Coen was een weinig verbaasd over die
plotselinge vriendelijkheid en zal wel aan Adriaan van Bergen en zijn turfschip
gedacht hebben. In elk geval liet hij de schepen onderzoeken en het bleek, dat er
honderden welgewapende krijgers in verborgen lagen. Een korte maar hevige strijd
volgde. De Javanen werden verslagen. Gelukkig dat het grote leger, dat tegelijkertijd
van de landzijde een aanval moest doen, vier dagen te laat kwam. De aanslag van de
zeezijde was mislukt toen het arriveerde. Het beleg werd echter voor de stad geslagen.
Verschillende Nederlanders lieten vrouwen en kin-
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deren op de schepen gaan. Eva Ment weigerde standvastig. Zij toonde zich een vrouw,
Coen waardig.
Begin september 1628 begon het beleg. De bezetting was in vergelijking met het
aantal belegeraars zeer gering: Een 4 à 500 man tegenover duizenden en nog eens
duizenden Javanen. Chinezen, Japanners en vrijburgers werden gewapend en
verleenden een zeer gewaardeerde medewerking.
Heftig waren de aanvallen en met de munitie in stad en kasteel moest men
spaarzaam omgaan. Het bastion ‘Holland’ telde slechts 25 verdedigers en werd door
honderden vijanden aangevallen. Toen de laatste kogels verschoten waren, tracteerde
de bezetting de aanvallers op niet nader aan te duiden pottenbakkersmaaksel en
deszelfs inhoud, waarom heden ten dage nog gesproken wordt van de heilige urnen
van Batavia (Dr. de Haan).
Deze verdediging schrikte de Javanen af en zij lieten die sterkte verder met rust.
Het beleg duurde enkele maanden. Een tweede heer kwam tot versterking uit
Midden-Java aan, maar het baatte niet. Elke aanval werd afgeslagen en het handjevol
mannen in de belegerde veste ging zelfs tot een uitval over. In december trok het
leger van de vijand af, nadat eerst verschillende bevelhebbers en tal van soldaten
waren omgebracht, daar ze de stad niet hadden kunnen nemen. Coen en de zijnen
beseften echter maar al te goed, dat Ageng het hier niet bij zou laten en brachten in
allerijl de verdedigingswerken beter in orde. In deze periode van afwachten had de
strafoefening plaats, die men later Coen zo kwalijk heeft genomen.

Sara Spex.
In Batavia was het leven niet zoals het wezen moest. Ontucht en dronkenschap waren
de twee volkszonden. Fel toornde Coen in zijn brieven na zijn terugkeer over de
losbandigheid, die hij in de stad had aangetroffen. Zijn eigen huwelijksleven was
een toonbeeld van de grootst mogelijke ingetogenheid. De kerkeraad wees er op als
een exempel. De Heren XVII hadden voor Coens uitzending geschreven:
‘ende opdat sijne E. een goet exempel ende encouragement soude geven
aen vele andere eerlijcke luyden alsmede aen de voornaemste officieren
van Indien, soo heeft hy hem begeven tot den houwelicken staet......’
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En nu had in het huisgezin van die smetteloze ontucht plaats. Sara, een dochtertje
van een lid van de Raad van Indië, Jaques Spex, was in Coens gezin opgenomen. De
vader was met verlof naar Nederland. Een jonge vaandrig drong in de particuliere
vertrekken van de Gouverneur-Generaal door en pleegde ontucht met het meisje,
haast een kind nog. Coen was buiten zichzelf van woede. De eer van zijn huis was
bezoedeld. Heel Batavia zou er van spreken. Beiden moesten zonder vorm van proces
ter dood gebracht. Met moeite wisten zijn raadslieden dit te voorkomen. De bevoegde
rechtbank zou het vergrijp beoordelen, maar deze stond geheel onder invloed van de
vertoornde Landvoogd. De jonge man werd ter dood veroordeeld en Sara tot openbare
geseling. Tevergeefs probeerden de predikanten Coen tot gratie te bewegen. ‘Het
scheen een plage van Godt, dat hy, die een soo grooten justicier altyt geweest is,
hierinne soo verre afdwaelde’, schreef Ds. Heurnius. Het vonnis werd voltrokken.
Zelfs in Nederland verschenen heftige geschriften over dit harde vonnis. Het was
zeker niet in de geest van Hem, die de overspelige vrouw liet gaan met de woorden:
‘Zondig niet meer.’ Maar niet vergeten mag worden, dat Coen heel zijn leven
gestreden heeft tegen de ontucht en deze handelwijze hem zeer diep heeft gegriefd.
Bovendien - prof. Gerretson toont dit aan in ‘Coens eerherstel’ - had de jonge vaandrig
het leven verbeurd door de wacht te misleiden en zo het ‘paleis’ binnen te dringen.
De nadruk valt niet op het overtreden van het 7de gebod, maar op het ernstige militaire
vergrijp, volgens de hooggeleerde schrijver.
Toch had een mildere behandeling Coens naam en zin voor recht geen schade
gedaan. De kerkeraad overwoog om hem hierom van de tafel des Heren te weren,
maar besloot het aan zijn eigen geweten over te laten, of hij aan het Avondmaal zou
deelnemen of niet.

Tweede beleg.
De deining over dit voorval bedaarde te Batavia spoedig, want Agengs troepen
naderden opnieuw. Van spionnen had de Regering vernomen, dat er grote voorraden
rijst te Tegal en andere plaatsen werden opgeslagen, om de legers van het nodige te
voorzien. Coen stuurde een expeditie uit, om die levensmiddelen in brand te steken,
wat ook gelukte. Het gevolg was, dat de Matarammers half verhongerd voor de stad
verschenen. Hun aantal was anders groot
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genoeg. Het werd op 100.000 geschat, terwijl cavalerie en artillerie niet ontbraken.
In de stad was men echter kalm. Als men de kerkeraadsverslagen uit die periode
nagaat, staat men versteld over de nuchterheid, die er uit blijkt. Alles ging zijn gewone
gang: Het Avondmaal werd gevierd; huisbezoek had plaats; de diaconie deed
handreiking; de predikanten kregen opdracht, ontrouwe kerkgangers te vermanen en
anderen het Avondmaal te ontzeggen; de zieken werden bezocht en vertroost;
voorlezers geëxamineerd en uitgezonden. De kerkeraad correspondeerde met de
classes in het vaderland over de uitzending van predikanten en vroeg advies inzake
doopkwesties.
Uitvoerig werd gedelibereerd over de zaak van Catelina Charles. Zij was in 1621
gehuwd met Jan van Bacchum, die kort daarop naar de Oost was vertrokken.
Naderhand ontving de vrouw bericht, dat haar man was overleden. Zij trouwde nu
met Jan Albertsz. Het paar reisde naar Indië, maar hier ontdekte Catelientje, dat haar
eerste man ook nog in het rijk der levenden was. In de dagen van het beleg werd
deze puzzle door de kerkeraad en enkele leden van de justitie besproken. Deze heren
‘hebben naer rijpe deliberatie ende alles wel overwooghen, twelck ter
materie dienstig was, geconcludeert en goet gevonden, dat Jan van
Bacchum synde de eerste man sich weder tot de vrouwe vervoughen sal,
ende de tweede man Jan Albertsz. daer af desiderere. Ende is het noodich
geoordeelt, dat het van den eerwaerden Kerckenraet (als dienende tot
meerder aensien) haer aengeseyt wierde.’
Zo ging het tijdens het beleg toe. De verfoeilijke zinsnede ‘wegens de
tijdsomstandigheden’ kende men in die dagen niet.
Coen zelf was voortdurend in de weer. In het dagregister van het kasteel kunnen
we telkens lezen, dat de edele Heer Generaal persoonlijk de wallen inspecteerde en
met de officieren over een mogelijke uitval disputeerde. Ook nu waren alle pogingen
van de belegeraars vergeefs. Begin oktober trok het armzalige overschot van des
soenans leger terug. Zijn weg tekende zich met zuizenden lijken......

Coens dood.
Coen heeft dit niet meer beleefd. Wel was het gevaar reeds zo goed als geweken,
toen hij de 20ste september de eeuwige rust
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inging. Wij slaan het dagregister van het kasteel op en lezen aldaar:
‘20 September is een gevangene becomen (van de Matarammers); claecht
seer van armoede en honger. Op dato is den capiteyn majoor door syn knie
geschoten, daer de heer Generael (Coen) heel om verstoort was. Ditto des
nachts is in den Heere gerust den manhaften wysen ende gestrengen Heer
Jan Pieterszoon Coen, gouverneur-generael, naedat hy een tyt lanck aen
de loop (dysenterie?) gegaen hadde, een weynich sieckelik gegaen, seer
subijt stervende aen een hartvanck, sommige souden seggen aen 't spasmus.
Godt Almachtich wil hem ende ons altsamen genadich syn ende een saliche
verrijsenisse geven. Op dato was syn huysvrouwe in 't kinderbet van een
jonge dochter out 4 dagen.’
De 22ste werd het lijk plechtig in het stadhuis begraven. Het dagregister geeft er
een nauwkeurige beschrijving van. De kosten werden op rekening van de Compagnie
geboekt. De Heren XVII waren hierover helemaal niet te spreken. Aan een dode
Coen was immers niets meer te verdienen! De zondag na de begrafenis werd in het
doopregister aangetekend, dat het dochtertje van ‘Syne Edelheyt, den Gouverneur
saliger’ het teken des verbonds had ontvangen. Het is niet oud geworden. Eva Ment
is vrij spoedig naar het vaderland teruggekeerd. Het dochtertje is voor haar vertrek
of op reis overleden. Nog in Nederland moest de weduwe procederen met de
Compagnie over de niet uitbetaalde gages van haar man. De kruidenierspolitiek was
hier wel heel erg!
Het stoffelijk overschot van Coen is later overgebracht naar de grote kerk te
Batavia, die tijdens het bewind van Daendels is afgebroken. Het graf van de grote
pionier en dat van verschillende andere belangrijke persoonlijkheden is echter
gespaard gebleven en men kan vrij nauwkeurig de ligging aanwijzen. De plannen
om het gebeente van Coen op te graven, heeft men voor 1940 al opgegeven, maar
als een daad van piëteit werd boven de gespaarde graven een museum ingericht. In
de nieuwe stadswijk Weltevreden is 250 jaar na Coens dood een standbeeld opgericht,
met als opschrift de getuigenis van Both, waarmee ik het vorige hoofdstuk beëindigde.
In de Japanse tijd is het vernield.
Ook te Hoorn werd in 1893 een standbeeld onthuld voor de
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grootste burger van die stad. Op het voetstuk staan de woorden: Dispereert niet1).
Maar standbeelden onthullen alleen is niet genoeg. Terecht zei Schaepman:
O volk van Coens geslacht, laat toch niet na te doen,
te hand'len in den geest van dezen koenen Coen.

Want hij was in waarheid ‘buiten de maat. Binnen den tuin, dien een eeuw om een
persoonlijkheid trekt en waar niemand overheen stapt, was hij een der stoerste, der
moedigste, der oorspronkelijkste Nederlanders, die ooit geboren werden’
(Colenbrander).
En voegen wij er aan toe: Coen was trots al zijn gebreken een vroom christen.

1) Ontleend aan de meest bekende brief, die hij schreef in 1618, even voor de stichting van
Batavia: ‘Dispereert niet.... ontsiet Uwe vijanden niet... daar can in Indien wat groots verricht
worden...’
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4. Van dominees en schoolmeesters
Uitzending.
Wat men ook op de V.O.C. heeft aan te merken, hoe groot haar schraapzucht dikwijls
ook was, toch kan haar een zekere ijver voor religieuse zaken niet ontzegd worden.
Het octrooi bevatte geen enkele bepaling, die de Heren XVII verplichtte, de geestelijke
belangen van hun onderhorigen te behartigen.
Toch besloten zij reeds in 1603 uit te zien naar geschikte mannen voor de
verkondiging van Gods Woord. Zij zouden niet alleen hebben te zorgen voor de
uitgezonden Nederlanders, maar dienden daarnaast zich ook te wijden aan de bekering
van Heidenen en Mohammedanen.
‘Nauwelijks hadden de Nederlanders vaste voet in Indië gekregen en waren de
eerste forten gebouwd of veroverd, of men stelde orde op het geregeld houden van
de godsdienstoefeningen en op de viering van de rustdag. Waar een genoegzaam
aantal Nederlanders bij elkaar woonde, verrees weldra een bedehuis. Zo spoedig
mogelijk verzorgden onze voorouders de kolonisten van godsdienstleraars,
onderwijzers en krankenbezoekers. Men gaf ze onze koene zeevaarders en
ontdekkingsreizigers mee op hun stoute ontdekkingstochten en verre handelsreizen.’
De eerste zorg gold de Molukken, in het begin trouwens nog de zetel van het
bewind, als men daar in die dagen tenminste al van spreken mag. ‘De kerk volgde
de vlag van de Compagnie’, zegt Ds. Mooy zo tekenend. In 1609 vaardigde de classis
Walcheren de eerste geordende predikanten, Mattheus van den Broek en Zacharius
Heyningius, af, die een jaar later al op Ambon preekten.
De classis Amsterdam volgde in 1610 met de uitzending van de Zuidnederlander
Caspar Wiltens, die sedert 1612 op het eilandje Batjan zijn dienstwerk verrichtte.
Ook Solor had in 1615 reeds een eigen predikant.
Bijna op elke vergadering van de Heren XVII kwamen de geestelijke belangen
van de compagniesdienaren en de zendingskansen ter sprake. De 2de september 1609
b.v. werd besloten, dat iedere kamer zou uitzien naar ‘twee predicanten,
gequalificeerde, getroude personen van redelijcken ouderdom, ende goet leven, om
met hare huysvrouwen te varen naar Oostindien, de kerke Christi daer te planten, de
sacramenten te administreren, ende het houwelijck te bevestigen’.
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Opleiding.
Teneinde in de toekomst over predikanten te kunnen beschikken, ging men er toe
over, studenten een beurs te verstrekken, mits ze zich verbonden, wanneer ze hun
candidaatsexamen achter de rug hadden, voor zeven jaar naar Indië te gaan. Ze zouden
dan gedurende hun studie 270 gulden 's jaars ontvangen, terwijl hun salaris werd
gesteld op ƒ 300. - tot ƒ 400. - per jaar ‘boven den cost’. De eerste toekomstige
theoloog, die een dergelijk verband aanging, was Henricus Slatius. In 1609 was hij
klaar en wij lezen dan, dat hij met de schepen naar Indië zal vertrekken. Er schijnt
echter een kink in de kabel gekomen te zijn. Althans zijn naam verdwijnt plotseling
uit de archieven van de Heren XVII en in de Indische bronnen komt hij in het geheel
niet voor. Wel maakte hij ‘naam’ in Nederland, als gewezen Remonstrants predikant,
die met de zonen van Oldenbarnevelt een complot tegen Maurits smeedde.
Een ander plan was, jonge mensen uit Indië naar Nederland op te zenden, teneinde
ze daar theologie te laten studeren. Inderdaad zijn er enkele zonen van Ambonse
hoofden in Nederland geweest en de heren waren zelfs zo royaal 250 gulden uit te
trekken, ‘om voor hun terugreys te kunnen besichtigen de steden van Hollandt, omme
als sy in hun landt gecomen syn, de gelegenheyt derselver te mogen vertellen’. De
proef is echter niet herhaald. Toen de jonge mannen op Ambon terug waren, bleken
zij vrij onhandelbaar en de Compagnie besloot voorhands dit middel niet meer toe
te passen.
Nog een andere poging werd gedaan, om in de behoefte aan predikanten te
voorzien. Te Leiden werd een seminarium gesticht, waarover Prof. Walaeüs* het
toezicht had en waarvan de Compagnie het grootste deel der kosten betaalde. De
classes van Holland en Zeeland en de Staten van Holland hadden hier sterk op
aangedrongen. Het is echter een doodgeboren kind geweest. In 1633 werd 't reeds
weer opgeheven. Om volledig te zijn, moeten we er ook nog op wijzen, dat er
pogingen zijn gedaan, in Indië zelf de opleiding ter hand te nemen. De Latijnse
school, te Batavia daartoe opgericht, heeft echter praktisch niets betekend. Alleen
op Ceylon heeft een vrij lange tijd een soort theologische school bestaan, die
verscheidene predikanten heeft afgeleverd.

*

Zijn eigenlijke, Zuidnederlandse naam was Anton van Wale.
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Krankenbezoekers.
Naast de geordende predikanten maakte de Compagnie ook veelvuldig gebruik van
krankenbezoekers. Ziekentroosters of voorlezers werden ze ook wel genoemd. Op
ieder schip moest er een aanwezig zijn. Hij deed het morgen- en avondgebed, las
voor uit de Schrift, stond de zieken en stervenden bij en mocht ook testamenten
opmaken. Verschillende van deze helpers bleven in Indië achter en vervulden daar
op afgelegen posten dezelfde diensten als op de schepen. Een hoge dunk krijgen we
niet van hun kennis. Coen noemde ze: plompe, onbesneden idioten. Hun gebrek aan
kennis schijnen ze soms bemanteld te hebben door grote breedsprakigheid. Althans
Coen verbood ze door al te lange gebeden het geduld van de hoorders op de proef
te stellen. Meermalen komen we in de notulen van de Bataviase kerkeraad een
sollicitatie tegen van een matroos of soldaat, om te worden aangesteld tot
krankenbezoeker. Er zal dus geen zwaar examen aan vooraf zijn gegaan. En het
wordt dan ook begrijpelijk, dat het scheepsvolk meestal niet te grote eerbied voor
deze geestelijke verzorgers had. Ze klaagden tenminste nog al eens over de wijze,
waarop schipper en bemanning hen onderweg hadden bejegend.

Zendingswerk.
Doch niet alleen de geestelijke belangen der Nederlanders werden behartigd, ook
aan de Heidenen en Moren (zo noemde men de Mohammedanen) moest het Evangelie
worden gebracht. En met voorbeeldige ijver zijn verschillende predikanten daarmee
begonnen. Doch niet alleen zij. Er waren ook ‘leken’, die voor deze arbeid voelden.
Frederik de Houtman, die we reeds kennen uit het eerste hoofdstuk, was van 1605 1611 gouverneur van de Ambonse eilanden. In zijn tweejarige gevangenschap in
Atjeh had hij een soort Maleis-Nederlands woordenboek samengesteld, dat in 1603
reeds te Amsterdam werd uitgegeven. Thans gebruikte hij zijn kennis om het Kort
Begrip van Marnix van Sint-Aldegonde in het Maleis over te zetten. De jonge mensen
konden dit dan maar van buiten leren. Maar hij deed nog meer. Hij vertaalde preken
van de gereformeerde vaderen en droeg de kleermaker Cornelis Aertsz. op, deze de
Ambonezen voor te lezen.
Wij glimlachen allicht om deze poging en inderdaad zullen de inboorlingen weinig
van de langademige preken der ‘olde schrievers’ hebben gesnapt. Maar het neemt
niet weg, dat de goede wil

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

75
van deze gouverneur bleek. En over drie eeuwen zal men zich misschien ook wel
eens vrolijk maken over onze methoden.
Maar ook in die dagen waren er wel, die inzagen, dat het beste voor Indië
nauwelijks goed genoeg was. Hoe heeft Coen niet gesmeekt om goede leraars! En
wat verheugde hij zich, toen de gouverneur van Ambon hem schreef, dat de nieuwe
predikant aan de verwachting voldeed, dat hij zeer ervaren in de taal was, waardoor
hij velen had getrokken, in dier voege, dat de kerk te klein was om allen, die tot het
gehoor des Evangelies kwamen, te bevatten.
Ook op de andere eilanden in de Molukken ontstonden gemeenten. Meermalen
was er in zeker opzicht reeds voorbereidend werk verricht door de paters Jezuïeten.
Hun arbeid was in vele streken succesvol, alleen zeer oppervlakkig, zodat een
overgang van de Roomse naar de Gereformeerde Kerk over het algemeen zonder
enige moeite plaats greep. Maar niet alleen in de Molukken, doch overal waar de
Compagnie haar factorijen vestigde, werd het Evangelie gepredikt. Alleen in Japan
was dit ten strengste verboden. Op Ceylon verrees een grote kerk, die nu nog het
stadsbeeld van Colombo beheerst, op Formosa werkten omstreeks 1650 niet minder
dan zes predikanten, op Celebes en in Voor-Indië werd het zaad des Evangelies
uitgestrooid.

De moederkerk.
Is de arbeid van de kerk dus in de Molukken begonnen, Batavia kreeg al heel spoedig
‘de heerschappij en het meesterschap’ in kerkelijk opzicht, zoals de Molukse
predikanten het spijtig uitdrukten. Hoewel de kerkenorde van Dordt de heerschappij
van de ene gemeente over de andere uitdrukkelijk verwierp, kreeg de kerk te Batavia
min of meer het karakter van een moedergemeente, die in de buitengewesten dat van
filialen. Het feit, dat de kerk van Batavia dicht bij het vuur zat, had deze gang van
zaken natuurlijk ten zeerste bevorderd. Over deze gemeente moeten wij daarom iets
uitvoeriger zijn.

Een dominee op artikel 8.
Aan de stichting van de stad Batavia is de naam van Coen verbonden. Zijn vriend
Ds. Adriaen Jacobsz. Hulsebos is de peetvader van de kerk in de jonge stad. Hij was
als schoolmeester te Landsmeer werkzaam geweest, maar had zich beschikbaar
gesteld voor
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de Indische dienst. De Amsterdamse kerkeraad benoemde hem daarom tot
krankentrooster, maar daar was Hulsebos niet voor te vinden. Dan bleef hij liever
bij zijn vrouw en kinderen in het rustige Landsmeer. Hij wilde alleen gaan als
predikant. Na een hernieuwd onderzoek door de kerkeraad en met toestemming der
classis werd hij nu ‘wegens singuliere gaven’ tot de dienst des Woords en der
Sacramenten toegelaten. In 1615 verliet hij het vaderland en arriveerde in mei 1616
te Bantam. Slechts korte tijd was hij daar werkzaam. Coen verplaatste hem naar de
loge aan de mond van de Tjiliwoeng. Daar hebben we hem reeds in het vorige
hoofdstuk ontmoet. Het beleg van het kasteel door de Engelsen, Jacatranen en
Bantammers maakte hij mee. We zagen, dat hij meer doorzicht toonde dan de
bevelhebber en niet het minst aan zijn adviezen is het te danken geweest, dat de
bezetting tenslotte besloot de terugkeer van Coen af te wachten.
Dat deze met zo'n flinke predikant in zijn schik was, spreekt vanzelf. Wel diende
de Gouverneur-Generaal hem een scherpe terechtwijzing toe, toen hij om verzachting
van diens oordeel over de laffe bezetting vroeg, maar hij voegde er direct aan toe,
dat hij de dominee zeer hoog achtte om de bewezen trouw en diensten.
Het beleg schijnt Hulsebos aangegrepen te hebben. Althans hij vroeg de Landvoogd,
een reis met de schepen naar Japan te mogen maken. Coen willigde het verzoek in,
‘opdat mettertijt zoude slijten, hetgeen zijn gemoed in eenige beroering hield’.

De instituering.
Nauwelijks terug van zijn reis naar Japan, vatte Ds. Hulsebos het plan op, de kerkelijke
zaken in de jonge stad te regelen. Tot nog toe was er in het kasteel wel geregeld
gepreekt, het morgen- en avondgebed werden elke dag uitgesproken voor de hele
kolonie, maar van een geïnstitueerde kerk, een gemeente met wettige ambtsdragers,
was nog geen sprake. Ook het Avondmaal des Heren was nog nimmer bediend. Met
een paar ziekentroosters en de proponent Dubbeltryck hield Hulsebos nu een
samenkomst, om de zaak voor te bereiden. Het valt op, hoe diep afhankelijk zich de
heren van de overheid gevoelden. Niet krachtens hun ambt van Christuswege of door
het besluit der gelovigen zou de gemeente worden gesticht, maar door een ordonnantie
van de Regering. Het is de eerste stap op het verkeerde pad geweest, tengevolge
waarvan de Indische kerk drie eeuwen heeft geleefd onder het juk der dienstbaarheid.
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De vergadering stelde een aantal wensen op schrift en zond een rekwest aan de
Gouverneur-Generaal en zijn Raad. Die wensen waren:
Prediking in het Maleis,
bediening van het Avondmaal,
aanstelling van twee ouderlingen,
opdracht en last(!) van de Gouverneur-Generaal om huisbezoek te doen,
bevordering van de zondagsrust, o.a. door vrijaf te geven aan de
compagniesdienaren,
en regeling van het huwelijk en de afkondiging daarvan.
Het bleek, dat de regeringsmolens ook wel eens vlug kunnen malen, want reeds de
volgende dag kwam het antwoord binnen. De Regering had de brief over het algemeen
met genoegen gelezen en prees de broederen om hun ijver. Het huisbezoek kon plaats
hebben ‘met de bede, dat het geen verloren arbeid zoude zijn’.
Alleen over het punt van de zondagsrust was Coen niet te spreken. Alsof hij die
niet steeds had geëerbiedigd! Hoe konden de dominee en zijn vrienden er bij komen,
dat hij op zondag arbeid liet verrichten. Ze moesten zich schamen over zoveel
onbeschaamdheid! Opmerkelijk is, dat deze zinsnede wel voorkomt in de
regeringsarchieven, maar niet in de notulenboeken van de kerk. Daar staat alleen,
dat er enige woorden waren over de zondagsrust.
Door een reis van Dubbeltryck naar de Molukken kwam er enige stagnatie in de
voorbereidingen, maar toen de proponent terug was, werden de plannen met bekwame
spoed uitgewerkt. De 11de december 1620 besloot de Regering, dat op de
eerstvolgende zondag zou worden afgekondigd, dat zij voornemens was een gemeente
te stichten, dat er twee ouderlingen zouden worden verkozen en dat de 3de januari
het Avondmaal zou worden uitgereikt. Alle avondmaalsgangers moesten in het bezit
van een behoorlijke attestatie zijn en ten overvloede dienden zij een akte van belijdenis
te ondertekenen. De Engelsen kregen geen uitnodiging, omdat zij niet dezelfde taal
en liturgie hadden en ...... een andere compagnie dienden! Zien we hier niet even de
geest van de koopman Coen?
Verder werd besloten, dat vóór de avondmaalsviering de predikanten een rondgang
door de gemeente zouden doen, om de leden uit te nodigen, of indien dat nodig was,
de tafel des Heren te verbieden.
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De gemeente kreeg als zegel: ‘een kandelaer met een brandende kaerse, en een sterre
op deselve ende ter rechterhant van de kandelaer het wapen van de Compagny, ende
ter linkerhant het wapen van de stadt Jacatra, in den randt dese woorden Apocalipsi
Cap. 2 vs 1.’ (Openbaringen 2:1).
Met consent van de overheid werden als eerste ouderlingen verkozen: Wijnandt
Raeff en Gommares van Staen, de eerste onderkoopman, de tweede fabrieksmeester.
Raeff was afkomstig van Amsterdam en daar reeds drie jaar lid van de gemeente
geweest. Van Staen kwam uit Middelburg, waar hij 7 jaar als lidmaat te boek had
gestaan. Beiden waren gezond in de leer, eerlijk in de wandel en van goede
bekwaamheid.
Zo kon de 3de januari 1621 de instituering plaatshebben, waarna het Avondmaal
werd bediend. Buiten de predikant namen er 40 personen aan deel. Hun namen zijn
bewaard gebleven. We lezen die van Coen, Frederik de Houtman, Carpentier,
Hulsebos. Mannen, die voor Indië van zo grote betekenis zijn geweest.

Eerste optreden.
Het is een genot, de verslagen van de kerkeraadsvergaderingen in die eerste jaren
door te lezen. Wat een activiteit! Elke week kwamen de opzieners bijeen en passeerde
de gemeente als het ware de revue. De tragen werden vermaand, de goddelozen
bestraft, de zieken bezocht. Met een grote ijver ijverde de kerkeraad met de Regering
tegen het vloeken, dobbelen, drinken en hoereren. Coen door de uitvaardiging van
plakkaten, de kerk door woord en tucht. De toestand in Batavia was op moreel gebied
allesbehalve ideaal. Hoe kon het ook anders, wanneer Nederland het liefst zijn verloren
zonen uitzond! Reeds op de eerste kerkeraadsvergadering moest Jan de Vogel
verschijnen, omdat hij in dronkenschap lasterlijke woorden over de predikanten en
ouderlingen had geuit. Hij herriep ze met diep berouw en aanvaardde de bestraffing
van harte.
Iets later had de ouderling Gommares van Staen het verkorven. Hij had gevochten
en werd als ouderling geschorst en van het Avondmaal geweerd. Eerst na openlijke
schuldbelijdenis werd hij weer tot het sacrament toegelaten, maar zijn plaats als
ouderling bleef tot de eerstvolgende verkiezing vacant.
Zo was er heel wat in de jonge gemeente, dat reden gaf tot droefheid. Zeer lang
is de lijst van tuchtzaken. En het is onjuist,
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dat, zoals wel beweerd is, hierbij alleen de mindere man werd aangepakt. De kerkeraad
spaarde althans in de eerste tientallen jaren niemand. We zagen, dat hij zelfs
overwoog, om Coen te censureren na het gebeurde met Sara Spex.
Maar letten wij meer op de lichtzijden, dan is er ook reden tot bewondering. De jonge
kerk wilde van het begin af ook zendingskerk zijn en reeds de tweede Kerstdag 1621
werd voor het eerst te Batavia het Woord in de Maleise taal bediend.
Maar daarmee was zij nog niet tevreden. Ook in het Javaans, Portugees en Chinees
moest het Evangelie worden verkondigd. En wel konden deze plannen door gebrek
aan geschikte krachten en onvoldoende kennis van die talen niet dadelijk worden
uitgevoerd, nochtans is een dergelijke ijver beschamend te noemen.
De armenzorg vroeg de aandacht. Geen maand nadat de beide eerste ouderlingen
waren bevestigd, werden twee diakenen aangesteld: Jonas Aerssen van Wymes,
afkomstig van Frankenthal, omtrent 39 jaar, en Willem Lourens van Ottherendorp,
uitgevaren als soldaat in 1617, ‘tegenwoordig getrouwd en huiszittend alhier’. De
eerste werd heel spoedig vervangen door Corn. Vleyshouwer, de secretaris van de
Gouverneur-Generaal en de Raad van Indië. Men ziet: in die dagen achtte een
hooggeplaatst persoon zich nog niet te goed voor het diakenambt.
De scholen hadden de belangstelling van de kerkeraad. Wat heeft hij geijverd voor
het welzijn van ‘deze zaadakkers der gemeente’. We komen daar nog op terug.
En tal van kwesties moesten voortdurend met de gemeenten in de buitenbezittingen
worden behandeld, als de uitzending van predikanten en de benoeming van
schoolmeesters en ziekentroosters.
Met de moederlandse kerken werd druk gecorrespondeerd over lastige gevallen,
als de doop aan onechte kinderen, wier moeder een heidense was, over de vraag, of
een aangenomen inlands kind van heidense ouders door opneming in een christelijk
gezin recht had op het teken des Verbonds. En zo zouden we door kunnen gaan. Het
was àl leven in de jonge kerk.
Een grote slag was het echter, dat Hulsebos haar ontviel. Op een reis naar de
Molukken verdronk hij bij een schipbreuk. Hij was voornemens na die dienstreis
voor korte tijd naar het vaderland te gaan. In zes jaar had hij vrouw en kroost niet
gezien. God beschikte het anders...... De Heren XVII betaalden aan zijn
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weduwe de som van duizend gulden uit, maar voegden er wel heel ontactisch bij,
dat dit was ‘uit pure liberaliteit’.

Moeilijkheden.
Temeer was het heengaan van Hulsebos een grote slag, omdat er geen geschikte
opvolger was. De proponent Dubbeltryck werd weliswaar tot predikant geordend,
maar leefde zo ongebonden, dat hij tenslotte moest worden afgezet. Wel werden in
1624 vier predikanten uitgezonden, maar drie van hen overleden op de reis en de
vierde was in Batavia doorlopend ziek, zodat hij doorgestuurd werd naar de Molukken.
De toestand was in 1624 dan ook niet rooskleurig. Het aantal lidmaten daalde tot 31
en een herder was er niet. Gelukkig kwam er echter een gunstige wending. Vier
predikanten arriveerden, deze keer allen gezond en wel, te Batavia. Een van hen was
een zeer bekwaam man: Ds. Heurnius, tevens doctor in de medicijnen. Dr. Callenbach
heeft zijn dissertatie aan deze geleerde en vurige Calvinist gewijd. De toestand te
Batavia verbeterde spoedig en de kerkeraad schreef nog hetzelfde jaar: ‘Het laat zich
aanzien, of God de Here het voornemen heeft de godsdienst, die hier in schandelijk
verval was gekomen, op bijzondere wijze op te willen richten’.
Maar er waren meer moeilijkheden. Daar was de verhouding tussen kerk en staat,
om het zo maar te noemen. De Regering eiste, dat in elke kerkeraadsvergadering
twee afgevaardigden van de overheid, ‘de politieken’, zouden worden toegelaten.
Hulsebos heeft er zich sterk tegen verzet en een tijdlang zelfs geweigerd de kerkeraad
bijeen te roepen. Tenslotte moesten de predikanten en ouderlingen zwichten, maar
zij bleven protesteren tegen deze voogdijschap. Een heel verschil met de houding
een eeuw later, toen de overheidspersonen door de predikanten vóór de
kerkeraadsvergadering in statie werden afgehaald.
Tijdens Coen en Carpentier (de laatste was Gouverneur-Generaal tijdens de periode
van Coens verblijf in het vaderland) waren er nog betrekkelijk weinig strubbelingen
tussen staat en kerk. Erger werd het echter, toen Jaques Spex het bewind aanvaardde.
Coen had hem niet gewild en op zijn sterfbed Ds. Heurnius de naam van een andere
opvolger in het oor gefluisterd, maar de Raad van Indië achtte de stervende
Gouverneur-Generaal tot die aanwijzing niet gerechtigd en koos Spex.
Hij nu was de vader van Sara en haatte haar rechters met een
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dodelijke haat. Toen het Avondmaal voor de eerste keer na zijn ambtsaanvaarding
werd bediend en hij zag, dat die rechters ook aan de tafel des Heren plaatsnamen,
stond hij op en verliet de kerk, wat natuurlijk grote opschudding verwekte. De
kerkeraad censureerde nu de rechters, wat hun weer een strenge berisping van de
Heren XVII op de hals haalde. Met het geweten der justitie hadden de dominees zich
niet te bemoeien, ‘die God de Heere zelf oordeelen zal’, schreven zij.
Spex meende, nu hij in dit opzicht door de kerkeraad naar de ogen werd gezien,
verder te kunnen doen en laten wat hij wilde. Inzake de overplaatsing van de
predikanten wenste hij geen enkel bindend advies te ontvangen. De kerkenorde
erkende hij niet.
Maar hij vergiste zich toch. Heurnius mocht eenmaal toegevend zijn geweest, een
tweede keer maakte hij niet weer die fout.
Ds. Bastiaansz. arriveerde te Batavia. Op het schip, waarmee hij gereisd was,
hadden zich vreselijke tonelen afgespeeld. De bemanning was aan het muiten
geslagen; de vrouw van de predikant was vermoord, zijn dochter voor zijn ogen
onteerd. En wat zei nu Spex? Hij gaf de schuld aan de predikant! Waarvoor was er
immers anders een geestelijke verzorger aan boord? Tussen ‘een troep schelmen en
moordenaars’ werd de ongelukkige voor de Raad van Justitie geleid, die hem echter
vrijsprak. Deze schandelijke behandeling wekte echter grote verontwaardiging en
de kerkeraad besloot, openlijk van de kansel te doen verkondigen, dat Bastiaansz.
onschuldig was en in alle opzichten waardig, Woord en Sacramenten te bedienen.
Spex verbood het, maar in de middagdienst, bij de behandeling van de 50ste Zondag
van de Catechismus, verkondigde Ds. Heurnius openlijk de onschuld van zijn collega
en deelde hij mee, dat deze spoedig de kansel zou beklimmen. 's Maandags vroeg
stond de hele kerkeraad al op het stoepje. Heurnius verklaarde, dat hij het geheel op
eigen verantwoording had gedaan.
‘De Hr. Generael antwoordde hierop D. Heurn.: naedien ghy sulcx sonder
last des kerckenraedts gedaen hebt, soo sal ick u oock int bysonder daerover
aenspreken ende ghy sult den last daer af dragen. Waarop Heurnius
antwoordde, dat hij dat met Godt den Heere draegen soude. Hij en wilde
het woordt des Heeren in zijne mond niet laeten binden.
Vele andere redenen meer tusschen den Ed. Hr. Generael ende Heurnium
geschiedt synde, soo heeft de kerckenraedt
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haer afscheidt van zijne Edt. ende den Raedt van India genomen.’
Tussen de twee heren is het nog warm toegegaan, maar Heurnius hield voet bij stuk
en in de eerstvolgende kerkeraadsvergadering kreeg hij een attestatie, dat hij goed
gehandeld had, nog wel mede ondertekend door een ouderling, die tevens lid van de
Raad van Indië was.
De zaak liep verder met een sisser af, maar al spoedig was het weer hommeles.
Een weduwe had zich misdragen en voordat zij hertrouwde, eiste de kerkeraad
openbare schuldbeljdenis. De Gouverneur-Generaal, wiens eigen leven niet geheel
onberispelijk was, verbood het. Het werd een hele strijd, waarom de kerkeraad besloot
de zaak drie maanden uit te stellen. Op de eerstkomende zondag preekte Dr. Heurnius
echter over de ‘Sleutelen des Hemelrijks’ (Zondag 31). Spex was tegenwoordig en
moest nu van de kansel horen, dat
‘de macht en uitoefening der kerkelijke censuur vrij en ongehinderd
den kerkedienaren en kerkeraden behoorde gelaten te worden, daarbij
voegende eenige plaatsen uit de Heilige Schrift, waarin God, de Heere,
degenen dreigt, die Zijn dienaren in de uitoefening van hun ambt
tegenstaan.’
Natuurlijk brieste Spex van woede. Reeds de volgende dag liet hij Heurnius
oppakken en naar een der schepen op de rede brengen. De kerkeraad verklaarde, dat
de preek in alles conform Gods Woord was, maar het baatte niet. Heurnius bleef
geschorst. Na een paar maanden kreeg hij zijn vrijheid terug. Het eerste wat hij deed,
was in de kerkeraad voorstellen, openlijk van de kansel af te kondigen, dat hij in
geen enkel opzicht zich had misgaan. Nu was echter de maat vol. Spex verbande
hem voor de tijd van twee jaar naar de kusten van Voor-Indië.
De droefheid was groot in de gemeente en de Gouverneur-Generaal schijnt niet
zo heel gerust te zijn geweest over de stemming. De Heren XVII waren hem ook
niet al te best gezind. Zij schreven hem openlijk, dat hij hun man niet was. Vandaar,
dat reeds na een paar maanden Heurnius teruggeroepen werd en zijn dienstwerk kon
hervatten. Wel bleef Heurnius er op aandringen, dat zijn onschuld openlijk zou
worden afgekondigd, maar tenslotte werd een compromis bereikt: Heurnius werd
alle eer als predikant waardig
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geacht en verder zou er over het voorgevallene worden gezwegen. Spex verdween
trouwens nog hetzelfde jaar.

In rustiger banen.
Zijn opvolger, Brouwer, was een gematigd man. Hij ver oordeelde de handelwijze
van Spex en gaf de kerkeraad het recht tot censuur volledig terug. Een rustige tijd
breekt nu aan, waarin het kerkelijk leyen zich kan ontwikkelen. De berichten omtrent
de levenswandel der lidmaten verbeteren. Allerlei plannen kunnen worden
verwezenlijkt: een armenhuis wordt opgericht, een weeshuis en hospitaal gebouwd.
Op verschillende plaatsen in en bij de stad wordt het Woord bediend. Het aantal
predikanten neemt toe. Er zijn soms zeven tegelijk! Het aantal kerkeraadsleden stijgt
van 4 tot 20. Een kruiskerk verrijst aan het stadhuisplein. Heurnius stelt een
Chinees-Latijns-Nederlands woordenboek samen, om de mogelijkheid tot
evangelieprediking onder de Chinezen te bevorderen.
Ook in het Portugees werd elke zondag het Woord gebracht. Men mene niet, dat
de leden van deze kerk Portugezen waren, al dan niet van gemengden bloede. De
gemeente bestond uit de zgn. Mardijkers (van merdeka = vrij), inheemse christenen
uit andere landstreken, b.v. van de kusten van Voor-Indië, die naar Batavia waren
gelokt. Zij spraken Portugees en gingen op Europese wijze gekleed. Met veel zegen
arbeidde onder hen de predikant Ferreira, een Portugees en gewezen Jezuïetenpater.
Er zijn tijden geweest, dat de Portugese gemeente 4000 leden telde en drie
predikanten in dienst had. In de stad werd een Portugese kerk gebouwd, maar deze
was spoedig te klein en zo werd er een tweede buiten de muren gesticht, de zgn.
Buiten-Portugese kerk Dit is het enige godsgebouw te Djakarta uit de Compagniestijd,
dat bewaard is gebleven. Bij bijzonder plechtige diensten werd het voor 1949 nog
wel eens gebruikt, b.v. op nationale feest- of rouwdagen.

Een aanhoudende zorg.
Artikel 200 van onze Grondwet zegt, dat het onderwijs een voorwerp van aanhoudende
zorg van de Regering is. Met enige wijzigingen kon men in de eerste jaren van de
Compagnie die term gebruiken: Het onderwijs was een voorwerp van aanhoudende
zorg van de Compagnie en de Kerk.
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Reeds in de eerste instructiën van de Heren XVII werd van de opbouw van goede
scholen gesproken naast de stichting van kerken. En niet alleen moest elke kamer
uitzien naar twee predikanten, maar ook naar twee degelijke schoolmeesters. Zij
zouden bij hun vertrek worden voorzien van spel- en leesboekjes, inktpoeder en
andere onderwijsbenodigdheden. In de resolutiën treffen we meermalen besluiten
aan als deze:
‘Besloten om leyen met lysten, pampier, stoff tot inckt, pennen ende
psalmboeken met nooten voor Banda ende voor de andere scholen in Indië
te senden. Item Nederlandsche A.B. boexkens in goede quantiteyt.’
Ook de kerken in het vaderland bleven niet achter. In de notulen van kerkeraden
en classes in Holland en Zeeland komt de zaak voortdurend ter sprake. Zo schreef
de classis Walcheren:
‘Mogen de broeders toch goede acht geven op de scholen, want dat zijn
de beste en noodigste middelen ter voortplanting van het Evangelie.’
De Zeeuwen lieten het bij die broederlijke raad niet, maar voegden er ‘een groote
menigte spelboeken en verhalen’ aan toe en spraken de hoop uit, dat de kerken in
het gewest Holland dit voorbeeld zouden volgen. Verder adviseerden ze, de
schoolkinderen rijst te verstrekken (het kopen van het schoolgaan noemden ze het),
om op die manier de onverschilligheid der ouders te overwinnen. Dit laatste middel
werd inderdaad in de Molukken veelvuldig toegepast en verdedigd als een
schadevergoeding voor het derven van de arbeidskracht der leerlingen.
Evenals het kerkelijk leven begon ook de schoolstichting op Ambon en omliggende
eilanden. De eerste schoolmeester, die in Indië voet aan wal zette, was Johannes
Wogma. Hij was een Fries en had te Franeker in de medicijnen gestudeerd, maar hij
had de eindstreep niet bereikt. Nu onderwees hij sedert 1607 de jeugd op Ambon
gedurende 4 uren per dag in het bidden, lezen en schrijven. Gouverneur De Houtman
vertaalde voor hem de nodige zaken in het Maleis. Meester Johannes trouwde een
Ambonese en bleef tot zijn dood op het eiland.
Op de duur echter wenste men de kinderen Nederlands te leren, daar het Maleis
‘een taal was, veel te arm, om daerinne Godts Woort te verkondigen’. Later is men
daarvan gelukkig terugge-
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komen, omdat de fout niet lag bij het Maleis, maar bij de gebrekkige kennis daarvan
bij de onzen.
Het onderwijs bleef echter niet beperkt tot de Molukken. Ook de school volgde
de vlag van de Compagnie. Straks vinden wij schoolmeesters te Batavia, Colombo,
Suratte, Makassar en op Formosa.
Hebben we het kerkelijk leven in de hoofdstad uitvoeriger geschetst, met de school
willen we hetzelfde doen, om de lezer enigszins een indruk te geven van het onderwijs
in Indië gedurende de 17de eeuw.

Jan van den Broek.
De eerste schoolmeester in Batavia was de tijdgenoot van Coen en Hulsebos, meester
Jan van den Broek. Hij was evenals laatstgenoemde al werkzaam vóór de stichting
van de stad. In 1617 n.l. ving hij zijn pedagogische arbeid in de loge aan tegen een
salaris van ƒ 60. - per maand. Een reuzeninkomen voor die tijd. Wogma kreeg maar
ƒ 18.-!
Maar meester Jan schijnt zijn salaris wel waard te zijn geweest. Althans de
oud-gouverneur van Ambon, Adriaan Block Maartsz., die de school bezocht, stond
er versteld van, dat de kinderen, ook de inlandse, zo perfect lazen en schreven. Het
bracht hem op het idee, weeskinderen uit Nederland te laten komen, om die tussen
de inheemse jeugd in de Molukken uit te poten. Gezamenlijk zouden deze blanke en
bruine jongens ter school gaan en in zeer korte tijd was dan de Nederlandse taal in
het Oosten de voertaal. Maar evenals zo vele grootse plannen in die dagen, is hiervan
niets gekomen. De zuinigheid moest betracht, vonden de Heren XVII.
Toen de stad Batavia gesticht was, breidde het onderwijs zich snel uit. In 1621
waren er twee scholen: onder Van den Broek ‘sorteerden’ 45 meisjes, schreef de
kerkeraad, en meester Jaques Carpentier onderwees met behulp van een ondermeester
92 knechtgens. Hoogstens vier maanden later deelde Ds. Hulsebos aan de classis
Amsterdam mee, dat de scholen omtrent 300 zielen telden. Die snelle groei
veroorzaakte echter groot gebrek aan leermiddelen.
‘De psalmboecken ende schoolboecken syn gans uyt. Hebben verwondert,
ons naer soo veel heftige schrijvinge niet en volcht. Immers hopen, dattet
toch ten laatste eens sal gelukken.’
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En in een brief, gedateerd 13 november 1621, wordt de klacht geuit:
‘Schoolboecken, als groote A.B., Catechismen, Storiën ende andere
boecken hebben gansch geene meer, als met de penne geschrevene.’

Stoute meesters.
Maar ook met de leerkrachten was men niet altijd gelukkig. Over Van den Broek
geen klachten, maar na zijn vertrek begonnen de moeilijkheden. Of liever al in de
tijd, dat hij nog directeur van de stadsmeisjesschool was.
De eerste meester aan de jongensschool was Casper Gillisz. 27 mei 1621 had hij
er al genoeg van en vroeg ontslag. En dat niet voor de eerste keer. ‘Instantelijck en
verscheyden mael’ had hij, zowel mondeling als schriftelijk, verzocht ‘omme wederom
naar patriam te moghen keeren’. De kerkeraad oordeelde, dat hij ook niet geschikt
was voor zijn taak en als redenen daarvoor worden maar even opgesomd: ouderdom,
gemelijkheid, absentisme, onlust tot werken en liefde voor de fles!
Jaques Carpentier, die ik hierboven reeds noemde, was een degelijk man. Hij
bracht het zelfs tot ouderling, een eer, die weinig schoolmeesters in de 17de eeuw is
te beurt gevallen. Maar hij was geen pedagoog. De ‘cleyne ordre, 't quade toesicht
en de ongeregeltheyden in de school’ waren de kerkeraad tenminste een gruwel.
Dat moest veranderen. Waren de scholen niet de zaadakkers der gemeente, die
moesten dienen tot de opbouw van de kerke Godes? Carpentier werd daarom
aangesteld tot krankenbezoeker en Otto Ysbrantsz. van Santen zou de jeugd
onderwijzen. Twee predikanten werden tot schoolopzieners aangesteld. Zij moesten
een behoorlijke instructie opstellen, de school geregeld bezoeken en de meesters
‘aanporren’. Beets zou zeggen:
't Ging goed de eerste dagen,
't Ging goed een week of wat.

Maar voor er een half jaar verstreken was, stond meester Otto met de kuiper en de
smid van het kasteel in de consistoriekamer. Beide ambachtslieden beweerden, dat
de meester alle dagen dronken was. De schoolmonarch echter ontkende ten stelligste,
dat hij alle dagen beschonken was. Zeker, het kwam wel eens voor, maar
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de smid en kuiper moesten zich maar stil houden. Hadden zij niet gezegd, dat alle
dominees schelmen waren?
Dit laatste schijnt indruk gemaakt te hebben op de kerkeraad. Althans meester
komt er deze keer nog genadig af. Hij zal zich voor ‘dese reyse’ van de tafel der
Heren hebben te onthouden.
Zo zou ik heel wat staaltjes uit de kerkeraadsverslagen kunnen opdiepen. Hendrik
van Engelen werd afgezet, omdat hij dronken in de kerk verscheen en de ganse
gemeente aan het lachen maakte, toen hij moest voorzingen.
Meester Creveld was nalatig in het psalmzingen en werd deswege vermaand. Zijn
collega Speck werd door zijn eigen vrouw bij de kerkeraad aangeklaagd, omdat hij
zich schuldig maakte aan ‘quaat huishouden, smijten ende slaen’, vertonende daarbij
aan de broederen hare wonden. Hij werd aan de dijk gezet, zodat juffrouw Speck
misschien wel haar eigen ruiten ingooide. Meester Claesz. en zijn vrouw scholden
een zekere Trigales op zulk een wijze uit, dat de hele straat er aan te pas kwam. Zelfs
gaven ze met hun beiden de arme Trigales een pak slaag. Ze werden gecensureerd.
Soms was matres ook wel de oorzaak, dat meester op het stoepje moest komen. Ds.
Serthenius had in zijn preek gezegd, dat alle klapperbomen, stoepen, portalen en
galerijen konden getuigen van het losbandig leven der Bataviase vrouwen. Juffrouw
Minne vond zulk een taal niet te pas komen en stak haar mening niet onder stoelen
en banken. Gevolg: voor de kerkeraad gedaagd. Toen de praeses haar ‘zoetelick’
ondervroeg, ging ze zo te keer tegen de woorden van de dominee, dat zij ernstig werd
vermaand, zich te voegen naar haar wettige opzieners. Maar juffrouw verklaarde
kort en bondig, dat zij lak had aan de hele kerkeraad. Hierover waren de broederen
zeer onthutst en meester en juffrouw werden beide gecensureerd. De straf heeft echter
niet lang geduurd, want kort daarop werd Minne diaken. Van zijn schoolwerk werd
een zeer gunstige getuigenis gegeven en toen hij na 23-jarige dienst in de tropen
ontslag vroeg, gaf de kerkeraad hem een zeer loffelijke attestatie mee.
Er waren er meer, van wie de kerkeraad ‘een treffelijk afscheid’ kon nemen. Men
leest ook van verschillenden alleen hun komst en vertrek. Dat is een goed teken!
Want het veelvuldig voorkomen in de kerkelijke archieven was, tenzij men
kerkeraadslid was, meestal niet om deugden. Is iemand dus alleen bij benoeming en
ontslag gesignaleerd, dan kan men er van op aan, dat hij een stil en gerust
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leven heeft geleid en zijn plicht heeft vervuld. Met lof waren onze vaderen niet
scheutig.

Roeien met de riemen......
Vergeten moet ook niet, dat Regering en kerkeraad vaak personen benoemden, omdat
er geen andere ter beschikking waren. Wel werden schoolmeesters uitgezonden, maar
er waren zoveel nodig. Ook de scholen op de buitenkantoren moesten worden
voorzien. En wat het vaderland zond, was dikwijls ook nog niet het beste. Fischiere
kon niet eens een attestatie vertonen en werd toch maar benoemd. Van een ander
werd meegedeeld, dat hij in het vaderland al eens gegeseld was!
Om toch maar aan personeel te komen, pikte men ‘intelligente’ soldaten uit. In
het leger zaten heel wat gesjochte jongens, die meer in hun mars hadden dan de
doorsnee soldaat. Herman Spremer, zijnde soldaat, bood b.v. zijn diensten aan om
les te geven in de klassieke talen! Een andere fuselier onderwees de kinderen van
een lid van de Raad van Indië in muziek, rekenen en latijn.
Joannes van Mechelen, een gemeen soldaat, werd voor de tijd van drie maanden
als onderwijzer aangesteld. Na die proeftijd kreeg hij de definitieve benoeming en
hij deed zijn werk tot volle tevredenheid van het schooltoezicht. Later werd hij
onderkoopman en vertrok na ‘een zeer treffelijk afscheid’ van de kerkeraad, dankende
de broederen voor de betoonde hulp en vriendschap.
Trouwens in Nederland zelf was het ook meermalen een door reumatiek emeritus
geworden turfschipper, die het ambt van schoolmeester ambiëerde. Vergeten mag
ook niet, dat aan de andere burgers van de hoofdstad, zelfs de hoogsten, meermalen
een steekje los was en dat er predikanten waren, die bij hun aankomst ‘niet dan een
seer magere attestatie vertoonden’. Van dominees als Dubbeltryck, Apeldoorn en
Winsemius worden ongerechtigheden opgesomd, die in het brein van een matroos,
laat staan in dat van een schoolmeester, niet opkwamen. Ook bij de beschouwing
van het in onze ogen gebrekkige onderwijs en van de ‘zwakheden’ van de meesters,
moeten we rekening houden met de toestanden van die tijd.

Salaris.
En er zal ook wel eens een meester onder geweest zijn, die dronk om de financiële
zorgen te vergeten. Immers, de salarissen waren
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niet hoog. De Compagnie betaalde, zo zagen we reeds, liefst niet te hoge honoraria
uit. De predikanten klaagden althans voortdurend. Doch het gaf niet veel, want de
broederen in het vaderland schreven, dat hun verdiensten zo groot waren, dat men
ze niet naar waarde kon belonen, dat ze voorts moesten denken aan het Schriftwoord,
hetwelk ze zelf meermalen in hun preken gebruikten: Weest niet bezorgd over wat
ge eten en drinken zult, en tenslotte als klap op de vuurpijl voegden zij er aan toe,
dat de getrouwe dienaars hun loon hiernamaals zeer zeker zouden ontvangen.
En waar de dominees het niet al te best hadden, waren de meesters er natuurlijk
nog slechter aan toe. Van den Broek kreeg ƒ 60. - per maand, maar dat was een
uitzondering. Het inkomen van zijn opvolgers variëerde van 6 - 10 rijksdaalders per
maand, soms met enkele emolumenten, o.a. een nieuwjaarsgift. Van één lezen we,
dat hij benoemd werd op een salaris van 6 rijksdaalders plus 4 flapkannen wijn. Maar
bij deze laatste post stond de weinig bemoedigende opmerking: Asser is ende anders
niet!
De inlandse onderwijzers ontvingen slechts 1 of 2 rijksdaalders per maand,
benevens een hoeveelheid rijst.

Meester Cornelis.
Een hunner maakte daarop echter een uitzondering. Dat was meester Cornelis Senen.
Hij was de zoon van een Bandanees hoofd en begon in 1635 zijn loopbaan als meester
aan een school voor kinderen van zijn landgenoten te Batavia. Zijn school floreerde,
dank zij zijn ijver en talenten. Zeer vele malen komt zijn naam in de annalen voor.
Hij wordt voorzanger en voorlezer in de Maleise diensten, mag de diaconieboeken
controleren, examineert namens de kerkeraad candidaat-onderwijzers, ontvangt en
beoordeelt de verzoekschriften om steun van de inlandse christenen en wordt tenslotte
zelfs proponent. Zeer gaarne had de Gouverneur-Generaal hem tot predikant laten
ordenen en meermalen spoorde hij de kerkeraad daartoe aan. Maar de universitair
opgeleide predikanten wilden meester Cornelis niet als gelijkberechtigde naast zich
en na veel geharrewar is hij candidaat gebleven en als zodanig gestorven. Financiëel
had hij het niet slecht, want hij ontving sedert 1646 65 gulden traktement per maand
benevens 10 rijksdaalders als kostgeld. Hij kon dan ook iets overleggen en kocht
daarvoor een stuk grond aan de Tjiliwoeng, een paar uur ten
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Zuiden van Oud-Batavia. De stad, die daar is ontstaan, droeg tot 1949 de naam Mr.
Cornelis.

De grote school.
Mankeerde er nog al iets aan de leermiddelen en de leerkrachten, ook de
schoolgebouwen waren niet zoals ze wezen moesten. Carpentier wilde hierin
verbetering brengen. Er zou een grote school verrijzen, waarvan de bouwkosten maar
even op 20.000 rijksdaalders werden begroot. Om aan geld te komen, zette deze
Calvinist pur sang een grote loterij op touw en Heurnius sprak daarover met grote
ingenomenheid!
Carpentier verzamelde wel meer op eigenaardige wijze de benodigde gelden. Voor
kerkbouw liet hij b.v. een collecte houden. Maar tevens zou daarvoor dienen de
opbrengst van de boeten, te betalen als een begrafenisstoet te laat op het kerkhof
arriveerde. Mocht bovendien iemand onwillig zijn een gift in de collecteschaal te
doen, hij zou niet in de kerk mogen worden begraven, voor en aleer de familie een
extra bedrag had betaald. Zo nam hij de onwilligen nog na hun dood te pakken!
De grote school kwam er. Ze was een ‘cieraat’ voor de stad. Het gebouw diende
tevens tot internaat voor jonge vrouwen, zowel inlandse als Europese, die bestemd
waren voor de huwelijksmarkt.
Trouwlustigen konden zich aan de school vervoegen, om hun keus te doen. De
dametjes hielden zich tot op het ogenblik, dat ‘sy wierden verlost’, bezig met ‘allerley
feminime handwercken’.
Zelfs schijnt het ‘sieraad der stad’ gebruikt te zijn geworden voor ongezeggelijke
echtgenoten. Zo is in de notulen van de kerkeraad te lezen, dat Hendrik Doodgraver
verzocht, zijn vrouw een tijd in de school te mogen plaatsen, omdat zij hem en dat
nog wel terwijl hij ziek was, met slagen bedreigde, levende bovendien ongebonden.
De vrouw voelde niet veel voor deze ‘overplaatsing’ en maakte haar Hendrik vrij
wat zwart bij de broeders. Deze besloten, dat het voorbeeldige echtpaar voortaan in
vrede moest leven en de school bleef verschoond van de twijfelachtige eer, de vrouw
van Hendrik Doodgraver te mogen herbergen.
Maar van de grote school was spoedig weinig over. Het gebouw werd na enkele
jaren verkocht en is tijdens het beleg in 1629 afge brand. Gezien de grootse opzet is
dit resultaat wel zeer mager.
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Verschillende scholen.
Waaraan de debâcle toe te schrijven? De archieven zwijgen er over. Maar het meest
rationeel lijkt mij de mislukking toe te schrijven aan het gemengd karakter.
Nederlandse kinderen waren er in Batavia niet veel. ‘Zij bleven zelden in leven’,
schreef Heurnius en hij kon het weten, want hij doopte ze en leidde de begrafenissen.
Maar ook al doorstonden de kleinen de beproeving van het inbakeren in de tropen,
zoals Dr. de Haan zegt, dan nog zullen de ouders er niet op gebrand zijn geweest,
dat hun spruiten naar de grote school gingen. Een zoontje van een lid van de Raad
van Indië of een opperkoopman naast een gevangen Balineesje of regeringspupil van
Banda, dat gaf toch geen pas. Liever stuurden ze dan hun kinderen ter educatie naar
het moederland of namen een huisonderwijzer in dienst. Wel werden de kinderen
van de ‘Swarten’ eerst gedurende een jaar door een koster min of meer gefatsoeneerd,
maar dat nam de bezwaren van de voorname ouders niet weg. Veelvuldig zijn dan
ook de aanvragen om te mogen repatriëren, om ‘verlossing’, zoals men het niet al te
vleiend voor de Compagnie noemde, met het oog op de kinderen.
Na 1630 is er dan ook geen sprake meer van één grote school. De slavenkinderen,
de Ambonese jeugd, de wezen en de Bandanezen hebben dan hun eigen scholen. Dit
aantal vermeerderde in de loop van de eeuw gestadig. In 1658 zijn er b.v. reeds 6
officiële scholen en daarnaast enkele particuliere. Twintig jaar later zijn er volgens
een opgave van de predikanten minstens 20 bijzondere scholen, die geheel voor risico
van de meester worden ‘gedreven’. Er is sprake van 34 meesters en meer dan 4000
leerlingen! Men mag dus gerust van de bloei van het onderwijs in de 17de eeuw
spreken.

Het karakter.
De aard van het onderwijs leren we het beste kennen uit de instructie van de
Gouverneur-Generaal Van Diemen.
‘Het ampt van den schoolmeester is vooreerst de jeucht de vreese des
Heeren in te scherpen, haer te onderwysen in de fundamenten van de
Christelijke religie, haer te leeren bidden, singen, met haer ter kercke te
gaen en te catechiseeren; ten andere haer te leeren haere ouders, overheeren
ende meesters te gehoorsaemen;
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ten derden haer te leeren lesen, schrijven ende cijfferen; ten vierden haer
te leeren alderley goede seeden ende manieren.’
Men ziet: de godsdienstige en zedelijke vorming stond voorop. In dit opzicht wisten
onze vaderen in de 17de eeuw het beter dan hun nakomelingen in de 19de eeuw met
hun leus: kennis is macht.
Wat de meesters betreft, zo werd er iets later bepaald, dat zij lidmaat moesten zijn,
een bevoegdheid dienden te bezitten, terwijl ze verplicht werden een schoolorde te
ondertekenen.
Een commissie van toezicht, bestaande uit twee predikanten en twee
overheidspersonen, zou geregeld de scholen inspecteren. De boeken, die gebruikt
werden, moesten eerst worden goedgekeurd.
Wat de schoolorde betreft, daarin werd geordonneerd, dat er behalve de zon- en
feestdagen, maar één vakantiedag per jaar mocht worden gegeven: de 30ste mei,
waarop de stichting van de stad werd gevierd. Op zaterdag- en woensdagmiddag
mocht vrijaf worden gegeven aan de ijverige kinderen. De onwilligen en luien moesten
die middag een extra beurt hebben. 's Zondags ging meester met zijn discipelen in
optocht naar de kerk en in de namiddagdienst moesten de kinderen om de beurt de
te behandelen zondagsafdeling voor de preekstoel opzeggen.

Bekwaamheid.
Vóór de meester zijn taak aanvaardde, moest hij tonen, dat hij het klappen van de
zweep verstond. Hij moest zuiver zijn in de leer, maar daarnaast ‘alle gedruckte
boecken ende geschreven papieren promtelijck kunnen lesen’. Verder moest hij een
hehoorlijke hand schrijven, de psalmen Davids bekwamelijk zingen en ‘redelijck
cijfferen’. De tucht op school moesten de meesters handhaven, noch te slap, noch te
hard, ‘maer geschickt nae de gelegenheyt der misdaad en met bysondere aenmerkinge
van het humeur en den aardt der kinderen’.
Vooral op schrijven werd gelet. Als iemand zich bij de kerkeraad als sollicitant
aandiende, kreeg hij steevast te horen, dat hij maar eens een proeve van zijn
‘schrijfconste’ moest overleggen. Jaques de Later, die in 1658 uit Zeeland overkwam,
toonde bij zijn aankomst een boek vol sierlijke en kunstige letters en de kerkeraad
besloot onder de indruk daarvan ogenblikkelijk, hem hartelijk bij de
Gouverneur-Generaal te recommanderen. De jeugd schreef dan ook zeer goed.
Kenners bewonderen thans nog het werk van de
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eenvoudige pennisten uit die dagen. En een eeuw nadat Formosa verloren was gegaan,
schreef men er nog dezelfde sierlijke letters, die de Nederlandse schoolmeester aan
de jeugd geleerd had.

Middelbaar Onderwijs.
We zouden niet volledig zijn, als we niet wezen op de pogingen, om ook in Indië het
middelbaar onderwijs in te voeren. Als er een goede Latijnse school was, behoefden
de ouders niet voortijdig te repatriëren. Bovendien zou het zeer gewenst zijn met het
oog op de vorming van inheemse predikanten. De aandrang kwam vooral van de
zijde der Heren XVII. In Indië zelf was men minder enthousiast. In 1642 heeft Van
Diemen aan de wens zijner superieuren voldaan. Maar de school werd een deerlijke
mislukking. Er was voortdurend gebrek aan personeel, de leerlingen waren niet
geschikt (weeskinderen werden gedwongen!) en de hele opzet deugde niet. De
meesten verdwenen dan ook zeer spoedig van de school en werden klerk of
ziekentroosters. Houthakkers en waterputters waren ook nodig, zo troostte de Regering
zich. Verschillende rectores waren ook niet voor hun taak berekend of stierven
spoedig. Dr. de Haan vertelt, dat een hunner bij zijn aankomst opdracht kreeg, eerst
een reis naar Japan te maken, om als tolk dienst te doen. Onderweg overleed hij en
de schipper besloot hem in te zouten, omdat anders de scheepspapieren niet klopten.
De Japanners waren immers zeer achterdochtig en moesten niets van clandestiene
immigranten hebben. Nu kon men de tolk, al was hij dan ingezouten, toch vertonen!
De school kwijnde spoedig en werd in 1656 opgeheven. Het schijnt, dat slechts
één leerling eindexamen heeft afgelegd. Hij is later naar Nederland gegaan en heeft
er aan de universiteit zijn studie voltooid. ‘De cleine lust tot studie’ en de
levenswandel der ‘studenten’ was oorzaak, dat de Indische overheid de proefneming
staakte.
De Heren XVII waren het daarmee niet eens en gaven opdracht, het nog eens te
beproeven. Maatsuycker voldeed aan dit verlangen, maar na vier jaar was de tweede
Latijnse school op de fles. Ze was, zo schreef de Gouverneur-Generaal, ‘geheel tot
niet geloopen ende afgeschaft, alsoo het niet dan vergeefsche costen waren, sonder
eenige hoop op beter vrucht’.
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Conclusie.
Overziet men het geheel van de arbeid van kerk en school, dan was er veel gebrekkigs.
Het formalisme was wel een der grootste fouten. Maar we doen verkeerd, als we het
verrichte vergelijken met het werk van onze tijd. Er was in die dagen zeker geen
koloniserend land, dat zoveel voor onderwijs en godsdienst deed als de Nederlandse
Compagnie. De mensen waren ook onvolkomen. Maar dat zijn wij ook. Het grote
verschil is, dat men in die dagen de zonden nog bij de naam noemde en niet alles
bemantelde met mooie eufemismen.
Vergelijken we geestelijke verzorging en onderwijs in de 17de eeuw met de arbeid
in de 18de eeuw en vooral in de eerste helft van de 19de eeuw, dan mogen we ook
hier gerust spreken van een gouden eeuw.
Van 1800 tot 1850 voelde men niets voor onderwijs aan Chinese en inlandse
kinderen, achtte dat zelfs bedenkelijk. Toen was de zendingsijver geheel verflauwd
en erkende een predikant openlijk, dat hij al zijn invloed aan zou wenden, om de
zendelingen uit de Archipel te weren. Toen oordeelde de Regering de verspreiding
van het Marcusevangelie staatsgevaarlijk, schrapte een bedrag van ƒ 30. - voor
onderwijs aan inlanders van de begroting en berispte Isaäc Esser, omdat hij het
Londens Zendingsgenootschap verzocht, voor de komst van Gods Koninkrijk op
Java te bidden!
Neen, er is nog veel goeds geschied in de dagen van de veel gesmade Compagnie.
God had toen ook in Indië zijn zeer getrouwe dienstknechten en met Ds. Mooy kunnen
we zeggen:
Een gevoel van bewondering laat zich niet onderdrukken bij de beschouwing van
wat kerk en school in dat eerste tijdvak hebben gedaan.
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5. Daar can in Indiën wat groots verricht......
‘Een gedebaucheerde quant’.
Coens opvolgers Spex en Brouwer, die we in verband met de kerkelijke zaken in het
vorige hoofdstuk noemden, hebben als Gouverneur-Generaal weinig betekenis gehad.
De man, die als de eigenlijke voortzetter van Coens werk is te beschouwen, was
Antonie van Diemen. In 1618 kwam hij in Indië, als een ziel, die bedrukt was,
vanwege schuldeisers. Hij was van goede familie. Zijn vader was burgemeester van
Kuilenburg. De zoon was koopman in Amsterdam, maar speculaties, waartoe een
‘vriend’ hem verleidde, voerden tot zijn financiële ondergang. Van Diemen ging
failliet. In het vaderland was hij nu onmogelijk geworden, want een bankroetier werd
in die dagen als een schelm beschouwd. Geen wonder dan ook, dat hij zijn geluk in
Indië wilde zoeken. Maar de Heren XVII waren daar niet voor te vinden. Wat zij
uitzonden, was niet altijd van de beste kwaliteit, maar voor drie categorieën mensen
was volgens hun besluiten geen plaats in de koloniën: ‘Om in enige ampten na Indiën
te senden mogen niet aengenomen worden die gefailleert, van de paepsche religie
ofte van eenige delicten en van infamie genotieert sijn’.
Maar Van Diemen liet zich door de weigering niet ontmoedigen. Hij liet zich als
soldaat aanmonsteren onder de naam Thonis Meeuwszoon. Geen bedrog, want zijn
vader heette werkelijk Meeuwis en Anthonie en Thonis is ook hetzelfde. Toch lekte
het uit en de Heren XVII zonden Coen een brief, waarin zij hem waarschuwden tegen
‘gedebaucheerde quanten, die ofte alhier gefailleert syn, ofte hun andersints groflijck
hebben verloopen’. Zulke schelmen mochten hoogstens als soldaat worden gebruikt,
maar nimmer in de handel, opdat zij met de compagniesgelden niet zouden doen als
met hun eigen.
‘Van deser soort is eenen Anthony van Diemen, onlangs binnen Amsterdam
gefailleert, die hem, soo wy verstaen, onder den naem van Thonisz. Meeuwsen van
Utrecht onder de soldaten van het schip Mauritius heeft doen opschrijven,
......daeromme ghylieden tegens syne practycken goede ordre dient te stellen.’
De brief kwam in handen van ...... Antonie van Diemen. Nog maar nauwelijks in
Indië aangekomen (aug. 1618), had Coen hem
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het musket tegen de pen doen verwisselen. Valentijn vertelt: omdat hij getroffen was
door de stijl en het nette schrift van de rekwesten, die Thonis voor de soldaten schreef.
En toen de waarschuwingsbrief van de Heren XVII arriveerde, werkte Van Diemen
reeds op Coens secretarie met ‘bequaemheydt’. De Gouverneur-Generaal dacht er
dan ook niet aan, zijn klerk te ontslaan. Integendeel, hij bevorderde hem tot koopman
en later tot opperkoopman en gaf hem het recht, zijn eigen naam weer te gebruiken.
Van Diemen las op de secretarie de boze brief van de Heren in het vaderland en
schreef hun verontwaardigd terug, dat hij zijn schuldeisers niet ontliep, maar juist in
Indië zich wilde opwerken, om zijn misslag te kunnen herstellen. En dit is hem
volkomen gelukt. De ‘gedebaucheerde quant’ bracht het tot Gouverneur-Generaal
en werd een der bekwaamste, die Indië ooit heeft gehad. Coen, Van Diemen en
Maetsuycker, het trio in de 17de eeuw, dat het grote rijk heeft gesticht en
geconsolideerd.

De ladder op.
In 1625 werd de opperkoopman Van Diemen tot lid van de Raad van Indië benoemd
en twee jaar later volgde de bevordering tot Directeur-Generaal van de handel. Tijdens
Coens tweede bewind stond hij direct onder de Gouverneur-Generaal, die hij zeer
vereerde, zonder nochtans hem naar de ogen te zien. Hij was b.v. de enige, die zich
verzette tegen het harde vonnis van Pieter Cortenhoef en Sara Spex en weigerde zijn
handtekening er onder te plaatsen. In 1631 vertrok hij naar het vaderland. Als soldaat
was hij in 1618 vertrokken, als admiraal keerde hij er terug.
‘Weer staat hij tegenover de bewindhebbers, die hem als gedebaucheerde quant
hebben betiteld. Zij betalen hem van November 1627 af een salaris van ƒ 400.- per
maand en vereren hem voor desselfs goede en getrouwe diensten een goude ketting
ter waerde van 1000 realen van achten. Zijn huisvrouw bieden zij hoffelijk een maand
gage aan, 't sy contant of in andere frayigheden’ (Stapel).
Maar nog groter eer was hem beschoren. De Heren XVII verzochten hem beleefd
naar Indië terug te keren en Brouwer, die hun als Gouverneur-Generaal maar matig
beviel, te vervangen. Op Nieuwjaarsdag 1636 aanvaardde hij te Batavia zijn hoge
post, die hij meer dan 9 jaren heeft bekleed.
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28. Cornelis de Houtman, naar een sapverftekening die zich in het Gemeentemuseum te Gouda bevindt.

29 Frederik de Houtman, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum, A'dam).

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

*18

30. Titelblad van het Maleis-Nederlands woordenboek van Frederik de Houtman (Kon. Bibliotheek,
's-Gravenhage).

31. Pasar te Bantam. Detail van een prent uit deel 1 van ‘De Eerste Schipvaert’, door Willem
Lodewijckz.
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32. Jaques Specks (Spex), gouv.-gen. -1629-'36, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum,
Amsterdam).

33. Antonie van Diemen, gouv.-gen. 1636-'45, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum, A'dam).
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34. Plattegrond van Batavia, gemaakt in 1681 (Repr. Kon. Inst. v.d. Tropen).
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35. Het kasteel ‘Zeelandia’ op Taiwan (Formosa) onder Hollandse vlag. Steendruk naar een tekening
op perkament, eigendom van het Zeeuws Genootschap van Wetenschappen (Repr. Algemeen
Rijksarchief. 's-Gravenhage).
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36. Abel Tasman (?), naar een anoniem schilderij. Er bestaat geen authentiek portret van deze beroemde
zeevaarder. Dit schilderij, waarvan men aanneemt dat het Tasman voorstelt, bevindt zich in een
museum te Hobart, Tasmanië.

37. Op 15 juni 1643 besloot Tasman het logboek van zijn grote tocht van Mauritius via Nieuw-Zeeland
naar Batavia met de woorden: ‘'s morgens met den dach bin ick met de chaloup (= sloep) nae Batavia
gevaren Godt zij geloft ende gedanckt voor behouden reijse Amen’ (zie de onderste pericoop). Het
origineel bevindt zich in het Ned. Hist. Scheepvaartmuseum te A'dam.
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38. Tekeningen ontleend aan Tasmans journaal van zijn tocht ter ontdekking van ‘rijke Zuider- en
Oosterlanden’ (1641-1643). Boven: Een beeld van de situatie in ‘Moordenaarsbaai’ - de Cookstraat
bij Nieuw-Zeeland - waar één van Tasma schepen door de prauwen der inboorlingen werd overvallen.
Verder is een prauw n inboorlingen afgebeeld ter ‘vertooningh van het fatzon vant volck’. Beneden:
Tasrr geankerd voor de Tonga-eilanden, waar de inboorlingen kwamen aanzwemmen kokosnoten in
te ruilen voor snuisterijen.

38. Tekeningen ontleend aan Tasmans journaal van zijn tocht ter ontdekking van ‘rijke Zuider- en
Oosterlanden’ (1641-1643). Boven: Een beeld van de situatie in ‘Moordenaarsbaai’ - de Cookstraat
bij Nieuw-Zeeland - waar één van Tasma schepen door de prauwen der inboorlingen werd overvallen.
Verder is een prauw n inboorlingen afgebeeld ter ‘vertooningh van het fatzon vant volck’. Beneden:
Tasrr geankerd voor de Tonga-eilanden, waar de inboorlingen kwamen aanzwemmen kokosnoten in
te ruilen voor snuisterijen.
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39. Malakka onder Hollandse vlag (17e eeuw). In het kerkje rechts op de heuvel ligt Maria de
Queillerie, echtgenote van Jan van Riebeeck, begraven. Zowel links aan de zeeoever als binnen het
kasteel (aan de voet van de heuvel, met Hollandse vlag) en op de brug zijn woningen gebouwd. (Repr.
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage).
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Een pijler verbroken.
Singapore werd de sleutel van het verre Oosten. Militair en economisch beheerste
het Zuid-Oost-Azië. In de 17de eeuw vervulde de stad Malaka die rol. Zij was in
handen van de Portugezen, die haar in 1511 hadden veroverd. Met Goa, Sokotra en
Ormuz vormde het de pijlers van het Portugese koloniale rijk. Deze vier factorijen
bevestigden de positie der Portugezen in de Rode zee, de Perzische golf, de zeeën
langs de kust van Voor-Indië en Straat Malaka. De Nederlanders beseften zeer goed
het grote belang van Malaka en hadden reeds in 1606 een poging gedaan, de stad te
veroveren. Echter tevergeefs. Zolang Malaka in handen der Portugezen was, kon het
monopolie van de specerijhandel nimmer afdoende worden gehandhaafd. De soenan
van Mataram, met wie de Compagnie sedert 1628 onafgebroken op voet van oorlog
leefde, zou economisch afhankelijk worden van de Nederlanders, als zij zich van
Malaka meester wisten te maken. Maar de grote concurrent van Batavia was niet zo
gemakkelijk te veroveren. Een zegswijze uit die dagen luidde: Malaka is
Machtig van muren,
Aanzienlijk van gebouwen,
Lustig van landouwen,
Aangenaam van tuinen,
Kaal door plundering,
Koortsig door besmetting,
Arm door de oorlog.1)

Geregeld blokkeerden compagniesschepen de haven, maar afdoende was het niet en
bovendien was die maatregel duur. Van Diemen besloot daarom de stad, het kostte
wat het kostte, te veroveren. In 1640 landden onze troepen en begon het beleg. De
Portugezen verdedigden zich met ware heldenmoed, maar honger en ziekte dunden
hun gelederen. Ook de belegeraars hadden echter van allerlei ziekten zeer te lijden
en wanhoopten meermalen aan het slagen van hun poging. Maar Van Diemen hield
vol. Stierf een aanvoerder, een nieuwe werd benoemd en kreeg de opdracht, door te
zetten. In 1641 deed de sergeant-majoor Johannes Lamotius een heftige stormaanval
en het gelukte hem binnen de wallen te komen.

1) De juiste spelling is Malaka, echter uitgesproken als Malakka.
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De vesting gaf zich nu over. Van de prachtige stad was weinig meer dan een puinhoop
over. Eens had zij 20.000 inwoners gehad. Nu waren er niet meer dan 1400 over.
Een deel had de veste bijtijds verlaten, maar duizenden waren gesneuveld of door
ziekte en gebrek gestorven. De lijken lagen onbegraven op de straten. Aan
Nederlandse zijde waren meer dan 1200 soldaten aan de kwade koortsen ten offer
gevallen. ‘Het kostte veel mensenvleesch’, schreef een tijdgenoot, maar het doel was
bereikt.
‘God Almachtigh, door wiens sonderlinghe genade sulcx uytgewrocht is, sy
daerover in der eeuwigheyt gelooft ende gepresen, Amen.’
‘Mataram moet nu onze vriend worden’, schreef Van Diemen. En hij had goed
gezien. Wel beleefde hij het zelf niet meer, maar een jaar na zijn dood sloot de soenan
vrede met de Compagnie en gaf de gevangen Nederlanders de vrijheid terug.
Sedertdien had de Compagnie praktisch Java onder haar beheer.

Het venster naar het Westen.
Maar nog meer bereikte Van Diemen. Onder hem kregen de Nederlanders het recht
van alleenhandel op Japan. De Portugezen hadden lange tijd een druk verkeer met
dit rijk onderhouden. Het waren niet alleen handelsbetrekkingen geweest, die hen er
heen voerden. De ijver voor de uitbreiding van het Christendom leidde tal van
Jezuïeten naar Japan. Omstreeks 1540 kwam het eerste ‘zwarte schip’ met
‘Zuiderwilden’. Zuiderwilden was de algemene naam voor Europeanen, die immers
Japan van het Zuiden uit bereikten. De zendingsijver van de Jezuïeten had succes.
Vooral Franciscus Xaverius muntte uit door vurige ijver, al was het
aanpassingsvermogen van hem en zijn medemissionarissen soms al te groot. In 1580
was het aantal Christenen reeds tot 150.000 geklommen. En onder hen waren personen
van hoge stand, zelfs stadhouders. Eenmaal had zelfs een rijksbestierder het kruis
aangenomen. Jonge Japanners bezochten Rome en kwamen met de zegen van de
Paus en een bijna grenzeloze geestdrift voor de heerlijkheid en schittering van Italië
in Japan terug.
Maar de reactie bleef niet uit. De keizer begon de vreemdelingen te wantrouwen;
hier en daar hadden reeds botsingen plaats tussen Christenen en heidenen. Een Spaanse
loods vertelde van de macht van Philips, koning van Spanje en Portugal, heer van
een groot deel der wereld. In zijn onnozelheid verklaarde hij die grote uit-
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breiding van gebied met de woorden: Eerst komen de monniken, dan de soldaten!
In de jaren, die nu volgden, brak een hevige vervolging van de Christenen uit. In
1597 stierven reeds 9 missionarissen aan het kruis. Het Christendom werd verboden
en Japanners mochten hun geboortegrond niet meer verlaten, op straffe des doods.
In deze jaren van reactie kwam het eerste Nederlandse schip in Japan. Het was de
‘Liefde’, dat de reis langs de zuidpunt van Amerika had gemaakt. De 19de april 1600
arriveerde de bemanning in Japan. We zagen dit in het eerste hoofdstuk. De
schepelingen bleven jaren in het vreemde land, waar zij uitstekend werden behandeld.
Na 5 jaren kregen ze de vrijheid terug en tevens schonk de rijksbestierder, de Shogun
(de werkelijke keizer leefde geïsoleerd en had praktisch niets te zeggen), de
Nederlanders een verlofbrief, om in Japan handel te drijven. Daarvan heeft de
Compagnie natuurlijk gaarne gebruik gemaakt en zo werd in 1609 een factorij te
Hirado gesticht, waarvan de latere Gouverneur-Generaal Spex het opperhoofd werd.
Veel betekende in het begin de handel nog niet. Er waren nog al eens kwesties,
onder meer over het gevangennemen van Japanners op Formosa, maar onder Van
Diemen werd de positie in Japan definitief geregeld. De Portugezen werden uit Japan
verbannen en voortaan mochten alleen de Nederlanders het land bezoeken, een
toestand die ruim 2 eeuwen heeft geduurd. Slechts één haven was voor hen
opengesteld, Decima, maar daardoor bleef Japan in contact met het Westen; het
venster van Japan!

Een feest te Macao.
Die verbanning van de Portugezen was mee een gevolg van de streken der
Nederlanders. In 1632 was een moedige Jezuïet als matroos naar Japan gegaan, om
er missiewerk te verrichten. De Paus had hem plechtig beloofd, hem onder de
martelaren te zullen opnemen, als hij ‘het geluk had, zijn bloed voor Christus te
mogen vergieten’. Hij had spoedig dat geluk, want reeds in 1634 werd hij, na
schrikkelijk te zijn gepijnigd, levend verbrand.
Nu hadden de Portugezen een kolonie in China, n.l. Macao. Nog heden ten dage
waait er de Portugese vlag. De gouverneur van Macao en de geestelijken in die stad
vonden, dat hun land- en geloofsgenoot plechtig moest worden herdacht. De huizen
werden geïllumineerd en er werd een maskerade met een harddraverij ge-
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houden! Toen de gouverneur zijn jaarlijks rapport opmaakte aan zijn chef, de
onderkoning te Goa, releveerde hij ook uitvoerig het feest ter ere van de grote
martelaar Vieira.
Dat rapport heeft zijn bestemming echter niet bereikt. Het schip, dat het verslag
naar Goa moest brengen, werd door de Nederlanders verrast en de brieven belandden
in Batavia.
De Gouverneur-Generaal en zijn Raden vonden het een mooi verslag. Want - hier
kon ‘iets groots’ uit groeien ten nadele van Portugal. Zij zonden het rapport naar
Japan en de Shogun kon nu zelf maar lezen, ‘welk een groote eere de Portugeezen
hun aandoen, die hij als verraders van zijn staat en kroon door een edict het land
verboden heeft en die hij wegens hun overtredingen een vehementen dood aandoet’.
De Shogun en de rijksraden lazen het stuk en trokken de conclusie, die de
Nederlanders wensten. De Portugezen werd nog slechts één haven gelaten. Maar ook
die raakten ze kwijt. Een opstand in Japan brak uit en de Christenen en Portugezen
kregen de schuld er van. Volgens de berichten zouden duizenden Japanners, die hun
oude geloof ontrouw waren geworden, zijn onthoofd. De Portugezen werden voorgoed
uit het rijk van de Shogun verbannen. Toen zij het nog eens waagden terug te keren,
werden zij zonder pardon onthoofd! De regering te Batavia liet een dankdag
uitschrijven!

Geschenken en vernederingen.
Toch hadden de Nederlanders het niet prettig in Japan en het hoofd van de
Nederlandse loge te Decima voelde minder voor een dankdag.
Onze mannen verkeerden er bijna als gevangenen. Voordat de schepen der
Compagnie de haven binnenvielen, werden psalmboeken, bijbels en ‘Christelijke
ornamenten’ in een vat gekuipt, dat daarna verzegeld werd. Op Decima mocht geen
zondag worden gevierd en geen christelijke godsdienstoefening worden gehouden.
Er wordt wel verteld, dat de Nederlanders eerst ook het kruis moesten vertrappen,
maar daarvoor ontbreekt elk bewijs. Alleen Japanners, die buiten hun vaderland
waren geweest, moesten op deze wijze bewijzen, dat zij geen ‘stille Christenen’
waren geworden.
Als de schepen geankerd lagen, namen de Japanners de roeren weg, zodat vertrek
zonder verlof onmogelijk was. Soms werd ook
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het geschut van boord gehaald De hele bemanning werd, uitgezonderd de
opperbevelhebber en zijn plaatsvervanger, aan den lijve gevisiteerd, waarbij stokslagen
soms een vlot verloop bevorderden.

Decima.

Decima was een kunstmatig eilandje, 180 meter lang en 72, meter breed. Een lange
brug gaf toegang tot Nagasaki, maar 's avonds werden de toegangen hermetisch
afgesloten. Geen Japanse vrouw mocht over de brug komen, uitgezonderd ‘de
openbare juffers’, waarop het hoofd van de Nederlandse loge nu weer niet gesteld
was. De Nederlanders die een Japanse vrouw hadden, moesten ogenblikkelijk
vertrekken. Een dode mocht aanvankelijk niet in de ‘heilige Japanse bodem’ worden
begraven, maar moest 5 mijlen buiten de kust over boord geworpen. Later werd dit
bevel ingetrokken. De ingezouten rector, over wie we in het vorige hoofdstuk
schreven, was de eerste, die op Decima een eerlijke begrafenis kreeg.
De godsdienst der Nederlanders werd niet vertrouwd, al trachtten de
compagniesdienaren nog zo aan te tonen, dat er een groot verschil was tussen de
roomse religie en het Protestantisme.
De Shogun was echter ook niet van gister en schreef: ‘Ghij zijt als de Portugeezen;
ghij onderhoudt den Zondag; ghij schrijft den datum van Christi geboorte boven op
den top en gevels uwer huizen (op een der gevels stond Anno Christi 1640); ghij
hebt de 10 geboden, het onsen Vader ende Gelooff, den doop en de
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breeckinge des broots, bibel, Moyses, propheten ende apostelen in somma één werck.’
De Nederlanders moesten dan ook zeer voorzichtig zijn. Het avondgebed werd
‘clandestien’ toch gedaan, maar op zondag droeg men daagse plunje, om geen argwaan
te wekken.
De Heren XVII vonden het ook erg, dat onze mannen ‘geen blijk of teeken van
een Christelijk mensch mochten doen’, maar het geld verzoent veel en de winsten
waren ruim. In 1667 maakte de Compagnie alleen op de ingevoerde waren een winst
van 108 %. Later werd dat minder, toen de Japanners de waren taxeerden en de
Nederlanders de keus lieten, ze tegen hun taxatie af te staan of ze weer mee te nemen.
En dan moet men er rekening mee houden, dat de winst netto was, want er ging
eerst heel wat aan ‘ongelden’ af, zoals de Compagnie de onkosten noemde. Behalve
de salarissen van de dienaren der Compagnie op Decima, werd er ieder jaar een
aanzienlijk bedrag voor geschenken uitgetrokken. Tijdens Van Diemen bedroegen
deze ‘ongelden’ meer dan ƒ 15.000.-, maar ze klommen tot ƒ 35.000. -. Daarbij
moesten nog de kosten voor de reizen, die de gezanten moesten afleggen naar het
hof, welke kosten ook in de duizenden liepen. De gezanten moesten goede sier maken,
om een deftige indruk te geven. De bedienden alleen hadden reeds drie livreipakjes
nodig. In de herbergen moesten royale verteringen worden gemaakt, opdat alles met
ere en luister zou toegaan.
En dan de presentjes! De keizer (shogun) kreeg het leeuwenaandeel, maar ook de
rijksraden, raadsheren, stadhouders, gouverneurs, secretarissen, ‘geschoorne
keyserdienaers’ en andere hovelingen werden rijkelijk bedacht.
Pieter van Dam geeft volledige lijsten van deze Sinterklaassurprises. Zo kreeg de
keizer in 1660:
4 stucx Persiaensche zijde,
1 stucx gout en silver laken met groote bloemen,
1 schone deken of spreye, konstig geborduurt,
2 stucx of bossen paerdeplumagiën,
10 stucx dubbele bouquetpluymen,
3 stucx scharlaken,
1 stucx purperlaken,
1 stucx wit laken,
1 stucx swart laken,
20 stucx taffelachas gingan (gestreepte zijde),
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20 stucx coutenijs (half zijde, half katoen),
20 stucx atlassen (zijden doeken),
20 stucx salempouris (sitsen doeken),
20 stucx salpicados (katoenen doeken),
15 stucx rare drinkglazen,
2 kelders wijn, ieder van 12 glase flessen.
Soms was het geschenk nog groter. Tijdens Van Diemen waren er twee kanonnen
met een kanonnier (!) bij, een kostelijke spiegel en een verrekijker.
Het bovenstaande kostte ƒ 4.653 en 3 stuivers.
De ondergeschikten kregen minder. Een rijksraad b.v. voor een waarde van duizend
gulden. Er waren typische geschenken bij. Voor een lagere ambtenaar b.v. 2 brillen!
Trouwens Coen zond aan de sultan van Palembang ook 2 brillen, waarvan één in een
‘verguldt caske’. Wij vrezen, dat aan deze schenkagie geen oogonderzoek is
voorafgegaan.
De gezanten kregen echter ook tegengeschenken, o.a. zilver en ‘Japanse rokken’.
Deze kimono's werden naar het land van herkomst japon genoemd, een naam, die
later voor dameskleding is overgenomen.

De hofreis.
Het gezantschap maakte de reis naar het hof in dorimons. In een boek van Kaempfer
is een afbeelding van de stoet opgenomen. Kaempfer kon het weten, want hij had
als geneesheer in dienst van de Compagnie de hofreyse meegemaakt. Zo'n dorimon
ziet er uit als een soort hondenhok met op het dak twee beugels. Daar werd een
draagboom doorgestoken en de koelies namen het gevaarte op hun schouders. Hoe
deftiger de mijnheer, hoe langer de draagstukken. Kwam de stoet door een bebouwde
kom, dan namen de dragers hun last hoog op de handen en begonnen een eigenaardige
danspas uit te voeren. De eer van zulk een behandeling schijnt ons groter dan het
genoegen.
Na de aankomst te Yedo moest het gezelschap in de regel enige tijd wachten, voor
de Shogun het kon ontvangen. Maar na een dag of vijf was het zover en dan werden
de heren door een aantal vertrekken geleid, tot zij in de reverentiezaal kwamen. Daar
knielden zij neer en bogen het hoofd ter aarde. Achter een soort jaloezie zat de Shogun
en stelde vragen. Als het gehoor afgelopen was, trokken de hovelingen de heren bij
de hielen de zaal uit!
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Nieuwsgierigheid van de Shogun.
De rapporten maken gewag van vele merkwaardige opmerkingen en vragen van de
Shogun. Cansius werd eens zeer welwillend ontvangen en mocht tot op twee
vloermatten (de gewone distantie was 6 matten) de Shogun naderen. Verder mocht
hij, tegen de gewoonte in, hardop spreken.
Van hem werd een antwoord verlangd op de volgende vragen:
1. Wat d'onse van 't weer dagten, en off den regen haest soude ophouden?
2. Waerom d'onse verscheydenheyt van hayr hadden? (bedoeld werd zwart, blond
of rood)
3. Off het in Holland wel soo koud was als in Japan?
4. Off instrumenten hadden, daerop speelden?
5. Off de Hollandsche meesters (dokters) oock drancken ingaven?
6. Off d'Hollanders musicq songen?

Na gegeven antwoord ‘mosten sy op des Majestyts begeerte tegens malkanderen
overluyt Duytsch (Nederlands) spreken, soo oock een deuntje singen, dog niet lang;
na de Japansche wyse mosten sy alle drie overeind staan, en Cansius syn mantel af
doen. Nadat hy een weynig gestaen hadde, most hy hem omkeeren, en waerop ordre
kregen om afscheyt te nemen.
De keyser sagen sy aen voor een mooi blanck heer, hebbende een seer snel
(levendig) gesigt, en scheen van een middelmatige lengte te wesen, hebbende een
seer heldere stem.’
Cansius werd na afloop van de audiëntie door de hovelingen van alle kanten
gefeliciteerd, omdat de Shogun hem zoveel eer had bewezen.
Hij had volgens hen die prachtige behandeling ondervonden, ‘omdat hy so
ongemeen groot ende lanck van statuur was’.
Grote verbazing verwekte het opperhoofd van het gezantschap, dat voor het eerst
met een pruik ten hove verscheen. De Shogun moest weten, waarom hij dat ding
droeg, ‘en vervolghens die op ordre van den keyser afgeset hebbende, seyde de
keyser, dat hy sich moyer sonder als met deselve vertoonde’.
Bijzonder waren de Japanners op de westerse geneeskunde gesteld en de
Compagnie is hun in dat opzicht zoveel mogelijk ter-
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wille geweest. Ook andere wetenschappen ‘voerden zij in’, zodat Decima terecht het
venster naar het Westen kan worden genoemd. De Japanse taal bevat nog zeer veel
verbasterde Nederlandse woorden.

Formosa.
Behalve de handel op Japan, wenste de Compagnie ook die op China. De Portugezen
hadden dicht bij Canton een nederzetting, Macao, waarover wij reeds schreven en
die nog in hun bezit is. De Nederlanders konden echter, wat zij ook deden en
beloofden, geen vergunning tot de vestiging van een factorij krijgen. Dwang hielp
ook niet. Coen heeft geprobeerd met geweld zijn zin door te zetten, maar tevergeefs.
Ook de poging, de Portugezen Macao afhandig te maken, liep op niets uit. Tenslotte
moest de Compagnie er zich mee vergenoegen een kantoor op Formosa te bouwen,
dat buiten het Chinese rechtsgebied lag en vanwaaruit zij dan met de Chinezen handel
kon drijven. Het is weer Van Diemen geweest, die onze positie op dat eiland heeft
geconsolideerd. Wel was er in 1624 een fort, Zeelandia, gebouwd, maar dit betekende
nog niet, dat het eiland in ons bezit was.
Ook de Spanjaarden vestigden zich n.l. op Formosa en verschillende stammen
wilden van het Nederlandse ‘bewind’ niet weten. Van Diemen heeft gezorgd, dat er
aan deze bedreigingen een einde kwam. De Spanjaarden werden verjaagd en de
inboorlingen, die ‘brutaal’ waren, tot onderwerping gebracht. In 1642 was geheel
Formosa een bezitting van de Compagnie. Deze bezetting leverde belangrijke
voordelen op. In 11 maanden tijds werd op de handel alleen bijna 3½ ton verdiend,
terwijl verpachtingen en belastingen ook nog een ton opbrachten.
Voor de zending en het onderwijs werd vrij veel gedaan. ‘Er was een groote deure
tot uytbreyding van het Euangelium onder de Formozaanen.’ Tal van predikanten
hebben op het eiland gearbeid, soms waren er zes tegelijk. De predikanten Candidus
en Junius doopten alleen reeds 700 Formosanen. Het aantal scholen was vrij groot.
Ze werden door enkele duizenden leerlingen bezocht.
‘Nog in de 19de eeuw werden door Amerikaanse missionarissen op Formosa de
sporen gevonden van het Christendom, in de 17de eeuw door Nederlandse predikanten
en schoolmeesters verkondigd’ (Stapel).
Jammer, dat de opvolgers van Van Diemen minder krachtig optraden. In 1662
ging het eiland verloren. De gezaghebber Coyet
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kreeg onvoldoende steun uit Batavia en moest het fort Zeelandia aan de Chinese
piraat Kok Seng A overgeven. Een groot deel van de Nederlandse bevolking, die
buiten Zeelandia woonde, was tevoren reeds vermoord. Slechts enkelen kregen na
jaren gevangenschap hun vrijheid terug. Onder de 400 ‘onthalsden’ waren ook enkele
predikanten. Van hen heeft Hambroek naam gemaakt door zijn standvastigheid.
Valentijn vertelt, dat Kok Seng A hem naar het fort zond, om de bevelhebber tot
overgave te bewegen. In plaats van deze opdracht te volvoeren, spoorde hij aan tot
een krachtige verdediging. Hij keerde daarop naar het vijandelijk kamp terug, hoewel
zijn beide dochters hem smeekten te blijven. Hambroek echter verklaarde, dat hij
door te blijven, het leven van zijn vrouw en kinderen, die nog in gevangenschap
verkeerden, niet in gevaar wilde brengen. Ook zijn collega's en de andere gevangenen
zouden misschien voor zijn wegblijven moeten boeten. Uitvoerig schildert hij dan
het afscheid van ‘dezen onbeweeglijken en standvastigen man, als een rots tegen het
klotsen der baren pal staande’. Het antwoord, dat hij meebracht, vertoornde Kok
Seng A ten zeerste en toen er een aanval der Formosanen op zijn leger plaats had,
gaf hij daarvan de schuld aan de Nederlanders en liet enkele honderden, waaronder
ook Hambroek en 4 collega's neersabelen.
Coyet moest tenslotte toch de vesting overgeven. In Batavia aangekomen werd
hij van lafhartigheid beschuldigd. Hij werd ter dood veroordeeld, maar de executie
had slechts in schijn plaats. Hij moest op het schavot knielen en het zwaard werd
hem over het hoofd gezwaaid, om daarmee te kennen te geven, dat hij de dood had
verdiend. Daarna werd hij naar een klein eiland in de Molukken gevoerd, waar hij
een jaar of tien in gevangenschap doorbracht. Eerst op voorspraak van stadhouder
Willem III werd hij in vrijheid gesteld. De schuld lag ook niet bij hem, maar bij het
slappe optreden van de Regering te Batavia, die om dit te bemantelen hem als
zondebok gebruikte. Pogingen om Formosa te heroveren, zijn ook niet in alle ernst
ondernomen, zodat een schrijver uit die dagen met recht van het ‘verwaarloost
Formosa’ kon spreken. Van Diemens werk is hier na twintig jaar al vernietigd.

Ceylon.
Nog meer heeft Van Diemen gedaan voor de uitbreiding van het bezit van de
Compagnie. Hij heeft de grondslagen gelegd voor
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het Nederlandse gezag op Ceylon. Linschoten schreef in de ‘Itinerario’ over dit
eiland:
‘Het Eylandt van Seylon is vernaemt te wesen een van de beste Eylanden
dat tot onsen tyden ontdeckt ende het vruchtbaerste dat onder de Son is.
De Indianen houden het voor waerachtigh, dat het Paradijs daer gheweest,
ende Adam daer geschaepen is; seggen dat noch heden op den selfden
bergh (de Adamspiek) ghevonden worden van syn voetstappen, welck in
de steenen staen oftse ghehouwen waren en alsoo blijven sonder uytgaen.’
Reeds in 1602 voeren de eerste Nederlandse schepen naar dit paradijsland, rijk
aan kaneel en olifanten. Zij werden er vriendelijk ontvangen, want de keizer hoopte
met hun hulp de Portugezen te verdrijven. De vriendschap duurde echter kort:
plotseling werd de Nederlandse aanvoerder Sebald de Weert vermoord. Gedurende
lange tijd meden de onzen nu het rijk van de onbetrouwbare vorst. Deze overleed in
1632 en onder zijn opvolger Radja Singha veranderde de toestand. Hij was n.l. de
opperheerschappij van de Portugezen, die alle belangrijke havens bezet hadden, moe
en riep de hulp van de Compagnie tegen hen in.
Dit verzoek bereikte Batavia juist toen Van Diemen het bewind had aanvaard. Hij
achtte de gelegenheid gunstig, het kaneelmonopolie voor zijn meesters te veroveren.
Van 1638 - 1645 heeft de strijd geduurd. De keizer beloofde veel, maar deed zo goed
als niets. Zijn troepen kwamen opdagen, als de Nederlanders een stad hadden veroverd
om ...... te plunderen. Van de beloften, de Nederlanders voor hun hulp kaneel te
leveren, kwam ook weinig. Zelfs werd de Nederlandse gezant, die over de
contractbreuk kwam klagen, verraderlijk vermoord.
Intussen hadden Nederland en Portugal in 1641 een wapenstilstand gesloten, die
ook voor Indië zou gelden. Het duurde echter nog ruim drie jaar, voor hij daar werd
afgekondigd en in die tussentijd had Van Diemen verschillende steden op Ceylon
weten te veroveren, die de Portugezen nu terugeisten. Daar dacht de Bataviase regering
echter niet aan en het einde van het lied was, dat de kaneellanden werden verdeeld.
De Compagnie behield het Zuiden van Ceylon, de Portugezen het Noorden. Van
Diemens opvolgers hebben, zoals nog nader zal blijken, het hele eiland veroverd.
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Het goudland.
In de oude reisverhalen duiken telkens berichten op over geheimzinnige rijke eilanden
en menige expeditie is gedaan, om die legendarische landen te ontdekken. Ook onder
Van Diemen heeft men van die pogingen verricht, die tenslotte als enig nut hadden,
dat de kennis van de aarde en de zeevaart werd verrijkt.
Een Spaanse kapitein rapporteerde in 1587, dat hij op zijn reis van Mexico naar
Manilla gedwongen was geweest, veiligheid te zoeken bij een eiland, Ricca Doro,
39 mijlen oostwaarts van Japan. In de buurt van dat eiland woedden dikwijls hevige
stormen; niemand kon er komen, zonder ‘daarvan te wezen geïncommondeert’. Dat
was niet erg aanlokkelijk. Maar er stond ook wat anders in het rapport. De inwoners
waren blanken, vriendelijke en gastvrije mensen. En er was zulk een overvloed van
goud en zilver, dat zelfs de ketels en pannen van edel metaal waren vervaardigd.
Vergeefs hebben de Spanjaarden een expeditie uitgezonden, om de ‘goud- en
zilvereilanden’ (in de fantasie waren het al eilanden geworden) te onderwerpen en
de rijkdommen te exploiteren.
Dan zouden de Nederlanders het maar eens proberen. Van een Nederlander, die
in Mexico was geweest, werden inlichtingen verkregen. Het goud lokte. Misschien
was er meteen een afzetgebied te vinden voor wollen stoffen.
In 1639 gingen twee jachten, ieder bemand met 50 man en voor een jaar
geproviandeerd, op onderzoek uit. Zij kwamen na een half jaar terug, zonder de
eilanden te hebben gezien. 40 % van de bemanning was onderweg gestorven.
Vier jaar later vertrokken opnieuw twee jachten naar het Noorden. Het waren de
Castricum en de Breskens onder commando van Maarten Gerritsz. de Vries. Het
doel van de tocht was in de instructie omschreven. Eerst ten Noorden van Japan de
kust van Tartarije verkennen, dat is hier de kust van Azië boven Japan; dan oversteken,
een onderzoek instellen naar de westkust van Noord-Amerika; eindelijk weer
dwarsover via de ‘goud- en zilvereilanden’.
Voor meer dan een jaar proviand werd ingeladen, en bovendien voor bijna 14000
gulden aan artikelen, geschikt om er ruilhandel mee te drijven. Om als tolk te dienen
aan de Tartaarse kust was een ‘Tartaar’ aan boord. De Russen hadden hem in Siberië
gevangen genomen, en naar het Westen gevoerd. Daar kocht een Engels koopman
hem, en deed hem weer over aan de O.I.
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Compagnie. Over zee ging hij naar Indië en zou vandaar zijn vaderland weer bereiken.
Hij kreeg evenwel geen kans.
Reeds drie maanden na hun vertrek verloren de schepen elkaar tijdens een hevige
storm uit het oog en zetten ieder voor zich de tocht voort. Bijna een half jaar later
ontmoetten ze elkaar weer op de terugweg. Beide schepen hadden weinig succes
gehad. Het goudland was niet gevonden. Een der beide schepen was op de noordkust
van Japan terechtgekomen. De kapitein, Schaep, liet zich verleiden met de
onderkoopman Bijleveld, 6 matrozen en 2 scheepsjongens een uitstapje naar de wal
te maken. Het kleine gezelschap werd gearresteerd. Ze werden ervan verdacht,
missionarissen in Japan binnen te smokkelen. Er waren immers net weer vier Jezuïeten
ontdekt. Met veel moeite gelukte het de onzen op Decima, de Japanse ambtenaren
te overtuigen, dat de Nederlanders zich daaroe niet leenden. Zij kwamen na een half
jaar weer vrij.
Zo was de ontdekking van de ‘goud- en zilvereilanden’ mislukt. Alleen bleek, dat
de Nederlanders op hun tocht goed hun ogen de kost hadden gegeven. Jaren later
maakten andere expedities naar het Noorden van de Grote Oceaan van hun gegevens
een dankbaar gebruik en werd de nauwkeurigheid van de opgaven geprezen. Weer
kwam ‘de waterlauwerier’ de Nederlandse zeevaarder toe.

Naar het Zuydtlant.
Niet alleen naar het Noorden, maar ook naar het Zuiden en Oosten wendde Van
Diemen zijn blik. ‘De ontdekking van vreemde landen had zijn warme belangstelling.
Zelf had hij het eiland Amsterdam in het Zuiden van de Indische Oceaan ontdekt’
(Stapel).
Maar er moesten in het Zuidoosten nog grote landen liggen volgens hem,
‘vermoedlijck soo groot als de oude ofte nieuwe werelt’. En dit ‘resterende onbekende
deel des aard-cloots’ wilde hij voor Nederland bezetten. Geheel onbekend was men
overigens in die streken niet. Verschillende Nederlandse schepen hadden de kusten
van Australië min of meer toevallig bereikt. Men voer om de gunstiger winden sedert
1617 langs een zeer zuidelijke route in de Indische Oceaan en boog dan ter hoogte
van Java naar het Noorden. De reisduur werd daardoor met maanden bekort en de
gezondheidstoestand op de schepen verbeterde aanzienlijk door deze maatregel.
Meermalen gebeurde het echter, daar de moderne instrumenten ontbraken, dat de
‘ombuiging’ te laat geschiedde en de schepelingen het vasteland van Australië in
zicht kregen.
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Daarnaast zijn ook opzettelijke pogingen gedaan, om het ‘onbekende Zuidland’ te
ontdekken.
In 1602 voeren Willem Jansz. en Jan Lodewijksz. uit op het jacht ‘Het Duyfken’,
dat ook reeds de eerste reis van De Houtman had meegemaakt. Zij voeren de Golf
van Carpentaria - die toen die naam nog niet droeg - binnen en ontdekten, zonder
dat ze het zelf wisten, het 5de werelddeel. Columbus' naam is bij ieder bekend. Wie
kent die van Willem Jansz. en Jan Lodewijksz., de eerste Europeanen die het vasteland
van Australië betraden?
In 1616 landde Dirck Hartogsz. op de westkust van Australië. In het Rijksmuseum
te Amsterdam is een scheepsschotel te zien, die hij na zijn landing aan een paal
bevestigde.
De inscriptie luidt:
1616 Den 25 October is hier aengecomen het schip D'Eendracht van
Amsterdam. De opperköpman Gilis Mibais van Luyck. Schipper Dirck
Hätiahs van Amsterdam. Den 27 dito te seil geghna Bantum. De
ondercoopman Jan Stins. De opperstierman Pieter Doekes van Bil.
Jan Carstensz. voer in 1623 uit, om het eiland Nieuw-Guinea te ontdekken. Hij
zag tot zijn grote verbazing een ‘overhooch geberchte, dat op vele plaetsen wit met
snee bedeckt lach’. Een paar eeuwen later twijfelden nog velen aan zijn
geloofwaardigheid. Thans weten we beter. De hoge sneeuwbergen op Nieuw-Guinea
dragen nu de naam Carstensz-toppen. In het zeer interessante boek van Dr. Colijn
Jr. kan men lezen, hoe kort voor de oorlog deze keten is beklommen en verkend.
Ook de noordkust van Australië werd bezocht en de diepe inham aan de noordkust
werd genoemd naar de toenmalige Gouverneur-Generaal Carpentier, de Golf van
Carpentaria. Trouwens meerdere namen op het vasteland van Australië herinneren
aan de koenheid der zeevaarders. Een ieder kan ze op de kaart vinden.
Zo zouden nog meer expedities te noemen zijn, maar ze worden alle overtroffen
door die van Abel Janszoon Tasman.
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Tasman.
Hij was afkomstig uit Lutjegast in Groningen, waar hij omstreeks 1603 werd geboren.
Op ongeveer dertigjarige leeftijd voer hij uit naar de Oost, waar hij met korte
onderbrekingen 28 jaar heeft doorgebracht.
Als zeeman was hij zeer bekwaam. Tal van tochten in de Archipel heeft hij
ondernomen. Hij was ook een der deelnemers aan de expedities naar de ‘goud- en
zilvereilanden’.
In 1641 benoemde Van Diemen hem tot commandeur van twee schepen, om de
rijke Zuider- en Oosterlanden nader te ontdekken.
Yde Tjercxz. en Gerrit Jansz. van Leiden werden tot schippers van de ‘Heemskerck’
en de ‘Zeehaen’ aangesteld. Francoys Jacobsz. Visser van Vlissingen werd
opperstuurman.
De schepen stevenden eerst naar het Westen, naar het eiland Mauritius, om vandaar
uit eerst naar het Zuiden en vervolgens naar het Oosten te koersen. Ruim drie maanden
zeilden de koene zeelui in het zuidelijk gedeelte van de Indische Oceaan. Toen
ontdekten ze voor het eerst land, dat ze de naam Van Diemensland gaven.
Tegenwoordig heet het naar de ontdekker Tasmanië. Zij meenden, dat het aan het
continent Australië vastzat.
De tocht werd in zuidoostelijke richting voortgezet en daar ontdekten de reizigers
de eilanden van Nieuw-Zeeland. Langs de oostkust van Australië keerde Tasman
terug, waarbij hij nog verschillende eilandengroepen bezocht.
15 juni 1643 arriveerden de schepen op de rede van Batavia. Tien maanden had
de tocht geduurd. ‘Godt zij geloft ende gedanckt voor behouden reyse.’
Het volgende jaar kreeg Tasman opnieuw opdracht, speciaal om nu de noordkust
van Australië te verkennen en om te zien, of er tussen Nieuw-Guinea en Australië
een straat was. Deze tweede expeditie is minder belangrijk dan de eerste. Tasman
ging hier wel wat al te vluchtig te werk en kwam tot de onjuiste conclusie, dat
Nieuw-Guinea aan het Australische continent vastzat. Eerst meer dan een eeuw later
ontdekte een Engelsman de Torresstraat.1)
Economische gevolgen hadden de expedities niet. Van een ‘rijk Zuiderland’ was
niets gebleken. De bewoners van de ontdekte

1) Genoemd naar de Spanjaard Torres, die in de 16e eeuw reeds door deze straat moet zijn
gevaren.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

112
gebieden waren ‘arme naeckte strandloopers, sonder rijs noch eenige considerabele
fruyten, seer arm, ende op vele plaetsen quade genatureerde menschen ......’
Er was dus voor de Compagnie niets te verdienen. Toch wilde Van Diemen de
expedities herhalen door ‘vigilanter en curieuser personen’. Men ziet, Abel Tasman
moest het ontgelden, dat het resultaat in economisch opzicht niet aan de verwachtingen
beantwoordde.
Van Diemen stierf reeds het volgend jaar en de Compagnie heeft Australië verder
aan zijn lot overgelaten. De Engelsen namen na een eeuw haar taak over en landden
op vruchtbaarder kusten. ‘Nieuw-Holland’, een pracht-kolonisatiegebied, ging
voorgoed verloren.
Tasman deed nog verschillende reizen naar Ceylon, de Philippijnen en Sumatra.
Hij werd na zijn terugkomst zelfs ouderling te Batavia. Maar spoedig raakte hij zijn
opzienersambt kwijt, toen bleek, dat hij op zijn laatste reis een der schepelingen
ernstig had mishandeld. Sedert leefde hij met zijn vroegere ambtsbroeders op
gespannen voet. In de notulen van de kerkeraad komt men nog al eens tegen, dat
sinjeur Tasman zo slecht de samenkomsten der gemeente bezoekt en deswege dient
vermaand te worden. Hij verontschuldigt zich dan door te zeggen, dat hij de Maleise
godsdienstoefeningen bezoekt. De Regering ontsloeg hem uit zijn ambten en eerst
na herhaaldelijk om herstel te hebben gebeden, werd hij opnieuw tot commandeur
benoemd. In 1659 overleed hij. In zijn testament bepaalde hij, dat aan de armen van
‘Luytgegarst’ 25 gulden moest worden uitgekeerd. Die armen werden er niet vet van,
maar er blijkt toch uit, dat Tasman zijn geboortedorpje niet had vergeten.

Batavia.
Nog zijn Van Diemens daden niet alle beschreven. In de Molukken vestigde hij
voorgoed het specerijenmonopolie. Zelf trok hij er heen om aan alle verzet een eind
te maken. De productie van de kruidnagelen werd beperkt. Geregeld hielden de
compagniesdienaren inspectie en roeiden op hun zgn. hongitochten de overtollige
bomen uit. De prijs moest hoog blijven. De Molukken werden dode eilanden......
Maar inzonderheid heeft Van Diemen te Batavia zich de waardige opvolger van
zijn grote leermeester getoond. Hij heeft de stad uitgebreid en verfraaid. Op de gravure
in dit boek kan men
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zien, hoe ten tijde van Coen Batavia nog maar een zeer klein stedeke was, gelegen
aan de oostelijke oever van de Tjiliwoeng. Van Diemen heeft ook aan de westzijde
van de rivier gebouwd en tevens de stad naar het Zuiden uitgebreid. Het geheel werd
door een sterke muur omgeven.
Binnen de muren verrezen verschillende flinke gebouwen, waaronder een statige
kruiskerk. Om aan het geld voor deze kerkbouw te komen, gebruikte de Landvoogd
nog eigenaardiger middelen dan Carpentier. Hij hield eenvoudig van de
compagniesdienaren een maand salaris in! Zelf schonk hij echter ook een aanzienlijk
bedrag, volgens Valentijn 40.000 rijksdaalders, terwijl zijn vrouw er 200 rijksdaalders,
een tafelkleed en twee servetten aan toevoegde.
De suikercultuur werd onder hem in de omgeving van Batavia tot bloei gebracht.
Nog vindt men in de ommelanden bij vele huizen de stenen van de suikermolens,
die in de 17de eeuw zijn gebouwd.
Tenslotte was hij ook wetgever. Het Nederlandse recht vond in het begin toepassing,
maar voor de toestanden in Indië was dit in vele opzichten niet berekend. Om een
voorbeeld te noemen: In Indië bestond de slavernij, in Nederland kende men die
allang niet meer. Door verschillende ordonnanties waren afwijkingen van het
moederlandse recht reeds ingevoerd; Van Diemen liet deze regelingen nu verzamelen
en complementeren tot één groot wetboek, de Bataviase Statuten, ‘dat algemeen en
heerlijk rechtboek van Indien, waarna alle vonnissen in het Oosten uitgewezen
worden’. Ook een kerkenorde en schoolreglement deed hij opstellen.
In 1645 overleed hij. De Raad van Indië besloot, dat zijn echtgenote ‘het gebruik
van de wooning van Zijn Edelheid zoo lang zal genieten, tot dat haar Edelheid na 't
vaderland vertrekken, of tot dat er bij de Heeren Majores een anderen Generaal
gesteld zal zijn’.
De Heren XVII schonken haar, toen zij in het vaderland arriveerde, 20.000 gulden,
als blijk van erkentelijkheid voor de verdiensten van haar overleden man. Een heel
wat sympathieker houding dan die tegenover Eva Ment na Coens dood!
De ‘gedebaucheerde quant’ is een van Neerlands grootste zonen geweest, de
evenknie van de poorterszoon van Hoorn.
‘In 't Oosten zal men op zijn heldendaden roemen,
Zoo lang men Ceylon en Malakka daar zal noemen.’
(Valentijn)

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

114

6. Aan De Kaap
Cabo de Bona Esperança.
In de 15de eeuw waren de Portugezen de meest ondernemende zeelieden van Europa.
Het koninklijk huis steunde de ondernemingen van de koene ontdekkers op alle
mogelijke manieren. Hendrik de Zeevaarder, zo werd een der zonen van koning
Johan I zelfs genoemd. Niet omdat hij zèlf de zee bevoer, maar omdat hij een groot
belang stelde in de zeevaart, deze aanmoedigde en de beoefening van de
wetenschappen bevorderde, voor de zeeman onontbeerlijk.
In 1419 ontdekten de Portugezen het eiland Madeira. Van toen af voeren zij telkens
een eind verder zuidwaarts. Er moesten elk jaar 300 mijlen van de Afrikaanse kust
worden verkend, zo ordonneerde een der koningen. Bij de dood van Hendrik de
Zeevaarder in 1460 was men tot aan de Kaapverdische eilanden gekomen. In 1471
werd de linie gepasseerd; het had heel wat moeite gekost, de bemanning tot die tocht
over te halen, want er gingen wonderlijke verhalen over het land ten Zuiden van de
evenaar.
In deze tijd kwam het plan op, om langs de zuidpunt van Afrika naar Indië te varen.
Na de verovering van Constantinopel door de Turken in het jaar 1453 was de landroute
vrijwel onbruikbaar geworden.
In 1486 verliet Bartholomeüs Dias met twee kleine schepen het vaderland. Hij
voer langs de westkust van Afrika, steeds het land in zicht houdende. Ter hoogte van
de Oranjerivier stak echter een hevige storm op en 13 dagen lang werden de beide
scheepjes voortgezweept. Toen eindelijk de zee bedaard was, zette Dias koers naar
het Oosten, om de kust weer op te zoeken. Er doemde echter nergens land op en toen
begreep hij, dat hij de zuidpunt van Afrika gepasseerd moest zijn. Noordwaarts
varende bereikte hij de kust van de tegenwoordige Kaapprovincie ten Oosten van
Kaapstad. Hij wenste nu door te varen naar Indië, maar in de buurt van de mond van
de Visrivier dwong de bemanning hem, terug te keren. Op de terugweg zagen de
schepelingen een hoog gebergte in zee vooruit steken. Stormkaap noemden zij dat
punt, om de hevige storm, waarmee zij in dat gebied hadden geworsteld. Maar koning
Johan II gaf het een andere naam: Cabo de Bona Esperança, Kaap de Goede Hoop.
Immers nu bestond er gegronde hoop, dat de zeeweg naar Indië spoedig gevonden
zou zijn.
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Inderdaad gelukte het Vasco da Gama in 1498 het begeerde land te bereiken en van
dat ogenblik af begint de grote Portugese expansie. Een eeuw lang beheersten zij de
zeeën ten Oosten van Afrika. Hun taal werd er de lingua franca en nog tot in de 19de
eeuw werd deze te Batavia gesproken. We zagen reeds, dat na 1600 Nederlanders
en Engelsen de Portugezen uit het verre Oosten verdrongen en de koloniale Europese
mogendheden werden.

Niemandsland.
Men zou zeggen, dat Portugezen, Engelsen of Nederlanders de zuidpunt van Afrika
wel spoedig in bezit genomen zouden hebben. Als strategisch punt kon het immers
van grote betekenis worden. Toch is dit niet het geval geweest. Niemand dacht er in
den beginne aan er zich blijvend te vestigen. Hoogstens deed men het gebied bij de
Kaap aan, als er gebrek aan hout of drinkwater op de schepen was. De Portugezen
vooral meden zoveel mogelijk een landing. Dat had een oorzaak. Bij een bezoek aan
de streken rondom de Tafelbaai waren ze niet bepaald vriendelijk door de Hottentotten
ontvangen. De eerste onderkoning van Indië, d'Almeida, vond er met 65 dappere
mannen de dood, toen hij in 1510 iets dieper dan gewoonlijk het land binnendrong.
Zij liggen ergens aan de voet van de Duivelsberg begraven.....
Ook de Nederlanders en Engelsen occupeerden het gebied niet. Wel voeren ook
zij wel eens de Tafelbaai in en wachtten er achterblijvers af, maar aan het stichten
van een nederzetting dachten ze niet.

Sint-Helena.
Als verversingsplaatsen werden Sint-Helena en Mauritius meestal gebruikt.
Eerstgenoemd eiland is zelfs officiëel door de Nederlanders in bezit genomen, tot
het in 1673 door de Engelsen werd veroverd, die het tot op de huidige dag hebben
behouden. Van 1815 - 1821 diende het als gevangenis voor de grote keizer. In de
17de eeuw had het een minder sombere bestemming. De uitgeputte schepelingen
vonden er rust, maar wat nog belangrijker was, vers water, groente en vlees. Meestal
vertoefde de Indië-vloot er een paar weken, tot ieder weer een beetje opgekikkerd
was.
Men strooide er wat groentezaden of plantte er vruchtboompjes, om bij een
volgende tocht daarvan te kunnen profiteren. Ook liet
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men er vee los, dat half verwilderde, maar later wel doodgeschoten kon worden.
Dr. Godée Molsbergen vertelt, hoe de Alkmaarse weesjongen Wollebrandt
Geleynsen de Jongh, als commandeur van een retourvloot, ook op die wijze voor de
‘onbekende vrienden’, die na hem het eiland zouden bezoeken, zorgde. Hij begroef
er een brief bij met deze ontboezeming:
Den Commandeur Wollenbrant
heeft gezaeijt en geplant
goede appelen en Lemoenen
Ritiens1) ende pompoenen
pompelmoesen en thuyn Cars
den Almoogenden geeft sijn gewas.....
Wij hebben geplant. God wil wasdom geven
Opdat de vrunden daarvan mogen leven.....
De vrunden gelieven
te nutten en plukken
en doen weer de correls
in d'aarde drukken.

Op de duur echter verloor Sint-Helena zijn aantrekkelijkheid. Niet allen deden als
Wollebrandt, door ook voor de toekomst te zorgen. De bomen werden vernield en
de tuinen veronachtzaamd. Tot overmaat van ramp lieten zorgeloze schepelingen
honden achter, waardoor de varkens zeer schuw werden en de jacht er op ‘het zweet
der matrozen’ werd genoemd.
Ook Mauritius had, althans voor de heenreis, niets meer te betekenen, sedert men
een veel zuidelijker route in de Indische Oceaan koos. In het vorige hoofdstuk kwam
dat ter sprake. Als gevolg daarvan begonnen de Nederlanders meer belang te stellen
in het land rondom de Kaap. Reeds Coen had plannen om het voor de Compagnie
te bezetten, maar er is in zijn dagen niet van gekomen.

Postkantoor.
Twee Engelsen hesen er in 1620 hun vlag op een berg, die ze naar koning Jacobus
noemden. Maar de Engelse O.I. Compagnie nam geen notitie van deze daad. Er zou
een tijd komen, dat de Britten

1) Soort Spaanse peper.
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begeriger waren naar die streken. Wel hadden de Engelsen, zowel als de Nederlanders,
er een postkantoor. Maar dan wel een heel primitief en zonder brievengaarder. Onder
een grote steen legde de bemanning van de uitvarende schepen haar brieven naar het
vaderland. De retourvloot zorgde voor de buslichting en bestelling. Nog vindt men
in het museum te Kaapstad van deze briefstenen, waarin nadere gegevens waren
gebeiteld. Een afbeelding van zulk een steen vindt de lezer hier opgenomen.

Een ‘brievenbus’ aan de Kaap.
‘Hier onder leggen brieven van d(e) Comand(ant) D.v. Lee en vice Comdr. (commandeur) P. Croock
met de Schepen Nassau, Fre(derik) Hendrik Nimmegen Wesel en de Galias, Alhier den 9. April 1632
van Battavia geariveert V(er)trocken den 15 ditto.’

Een gedwongen verblijf.
In maart 1647 strandde de Nieuw-Haerlem in de Tabelbaai. De bemanning bereikte
op een enkele uitzondering na veilig de wal en het gelukte zelfs een deel van de
lading te redden. Veertig mannen zetten de reis voort met Engelse schepen. De
opperkoopman Leendert Jansz. bleef met 60 matrozen achter, om de geborgen lading
te bewaken, tot er een nieuwe retourvloot uit Batavia arriveerde. Ze bleven er een
vol jaar. Al te ruim hadden ze het niet. De verstandhouding met de Hottentotten liet
nog al eens te
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wensen over, waardoor er van ruilhandel niet veel kwam. Bovendien viel het voor
Jansz. niet mee, het scheepsvolk onder de duim te houden.
De retourvloot bracht echter uitkomst. De lading van de verongelukte Haerlem
werd aan boord der thuisvarende schepen gebracht en deze bereikten in augustus
1648 veilig het vaderland. Commandeur van deze retourvloot was de ‘dichter’
Geleynsen. Maar aan boord bevond zich iemand, die zich meer naam zou maken.
Dat was Jan van Riebeeck.

Jan van Riebeeck.
Hij was afkomstig uit Culemborg evenals ‘de gedebaucheerde quant’ (hoofdstuk 5),
tijdens wiens bewind hij als scheepsdokter te Batavia arriveerde. Hier verliet hij
echter de dienst van Aesculapius en werd assistent-boekhouder. Al spoedig klom hij
op en bracht het zelfs tot vertegenwoordiger van de Compagnie te Tonkin. Hij toonde
zich een heel bekwaam koopman, die heel wat winsten voor zijn meesters maakte.
Zijn salaris bedroeg slechts ƒ 55.- per maand en Van Riebeeck trachtte er daarom
iets bij te verdienen. Maar de Hoge Regering kwam er achter, dat hij er ook een
particulier zaakje op na hield en riep hem terug. Hij kreeg slechts een kleine boete
en repatriëerde, zoals we zagen, in 1648 met de vloot van Geleynsen.
In het vaderland nam hij ontslag uit 's Compagnies dienst en maakte reizen naar
West-Indië en Groenland. Een bereisde Roel was hij dus wel. In 1651 kreeg hij de
kans, om weer bij zijn oude meesters in dienst te komen. Hij bood n.l. aan, om de
voorgenomen vestiging aan de Kaap tot stand te brengen.
Een der officieren van de verongelukte Haerlem had een rapport opgesteld over
de bevindingen aan de Kaap en de Heren Bewindhebbers delibereerden er over, of
het nu niet tijd werd, zich van dat punt te verzekeren, teneinde het te gebruiken als
verversingsplaats. Zij kwamen tenslotte tot de conclusie, dat het wenselijk was over
te gaan ‘tot het begrijpen van een sterckte en het maecken van een tuyn aldaar’.
De officier werd aangezocht om de opdracht uit te voeren, maar hij bedankte voor
de eer. Toen bood Van Riebeeck zich aan. Hij stelde ook een rapport op en na lezing
van dit zeer optimistisch gestelde epistel, besloten de Heren hem tot commandeur
van de te stichten nederzetting te benoemen.
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Het gebed.
De 24ste december 1651 vertrok Van Riebeeck met drie schepen uit het vaderland.
De 5de april 1652 arriveerde de kleine vloot in de Tafelbaai. Twee dagen later ging
de commandeur aan wal, knielde met de zijnen neer en bad.
Het gebed, dat hij opzond, hadden de Heren XVII hem meegegeven. Prof. Godée
Molsbergen heeft het opgediept. Het luidde:
‘O Barmhartige Goodertieren Godt ende Hemelsche Vader, Nadien het
uwe Goddelke Majest. geliefft heefft ons te beroepen over 't bestier der
saacken van de Generale vereenigh-de Nederlantse g'octroyeerde
Oost-Indische Compagnie alhier aen Cabo de bona Esperance ende wij
ten dien eijnde met onsen bijhebbenden raedt in uwen H. naeme vergadert
sijn: omme met advijs van deselve sodanige besluijten te maecken
waermede den meesten dienst van opgemelte Comp. gevoirdert, de Justitie
gehanthaefft, ende onder dese wilde brutale menschen mogelijck sijnde
Uwe ware gereformeerde Christelijke Lere metter tijt mochte voortgeplant
ende verbreijt worden, tot uwes H. Naems loff ende Eere, ende welstant
onser Hren Principalen, waartoe wij sonder dijne genadige hulpe 't
allerminste en vermogen,
Soo bidden wij u derhalven, O aldergenadighste Vader, dat gij ons met
uw vaderlijcke wijsheijt wilt bijwoonen ende in dese onse vergaderinge
presiderende onse herten sulx verlichten, dat alle verkeerde passien,
misverstanden ende andere diergelijcke gebrecken van ons mogen geweert
blijven, ten eijnde onse herten van alle menschelijcke affecten reyn ende
onse gemoederen soo gestelt sijnde, wij in onse raedtslagen niet anders
voornemen nochte besluijten, als 't gene mach strecken tot grootmaeckinge
ende loff van uwen alderheijlighsten naeme ende den meesten dienst van
onse Heeren ende Meesters, sonder in eeniger maten op eijgen baet off
particulier proffijt acht te nemen, het welcke ende wes meer ons tot
uitvoering onser bevelen diensts ende zalight nodigh sij.
Wij bidden ende begeeren in den naeme uwes wel lieven Zoons onsen
Heyl. - ende Zalighmaker Jesu Christij, die ons heefft leeren Bidden
Onse Vader & a.’
Dit is, zegt Ds. Lion Cachet in ‘De Worstelstrijd der Transvalers’,
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het groot-charter der Hollandse koloniën in Zuid-Afrika; we zouden kunnen zeggen:
de grondslag van Riebeecks stichting.
Het wordt volgens Dr. Stapel nog elk jaar op de Van Riebeeckgedenkdag te
Kaapstad voorgelezen. En al is het een mengsel van godsdienst en handelsgeest,
zoals Prof. Godée Molsbergen zegt, wij hebben het te beschouwen in het raam van
die tijd en het doet toch weldadig aan, dat de stichters zich bewust waren van eigen
onmacht.

De stichting.
Onze vaderen verstonden het spreekwoord: bid en werk. Want dadelijk pakten Van
Riebeeck en zijn helpers aan. Een geschikte plek werd uitgezocht om een fort te
bouwen. Houten huizen dienden voorlopig als onderdak. Bekijkt men een kaart, dan
ziet men, dat feitelijk de O.I.C. hier een gebied occupeerde, dat haar niet toekwam.
Immers bij octrooi van 1602 was haar als operatieterrein toegewezen de landen ten
Oosten van Kaap de Goede Hoop. De Tafelbaai lag ten Westen daarvan en dus in
de streken, waar de Westindische Compagnie rechten had. In 1621 had deze
zusterinstelling n.l. ook een monopoliegebied gekregen, dat onder meer de gehele
westkust van Afrika omvatte.
De W.I.C. had geen bezwaren tegen deze inbreuk op haar octrooi, mits de V.O.C.
haar een jaarlijkse ‘huur’ betaalde. Natuurlijk wilden de Heren XVII daarvan niet
weten. Nooit verschenen de schepen van de W.I.C. in deze streken en nu zouden zij
een jaarlijkse schatting moeten geven? Er is dan ook niets van gekomen.
Ook de Engelsen herinnerden zich plotseling, dat twee hunner eens een vlag op
de Leeuwenberg hadden gehesen en probeerden hun aanspraken te doen gelden
tijdens en na afloop van de eerste Engelse oorlog (1652 - '54), maar de Bewindhebbers
hielden voet bij stuk. De Kaap was van hen en zou van hen blijven.
Van Riebeeck kon dus rustig doorwerken. Gemakkelijk hadden hij en de zijnen
het niet. De regens bleven uit, zodat er weinig of geen groenten waren en men met
de aanleg van de moestuin een paar maanden moest wachten. De scheurbuik heerste
vrij ernstig onder de pioniers en toen eindelijk de regens kwamen, kreeg het merendeel
last van de rode loop. In de omtrek was ook geen vlees te krijgen. De Hottentotten
waren met hun vee tijdens het droge jaargetijde dieper het land ingetrokken. Slechts
een klein
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aantal strandlopers vertoefde in de buurt, maar zij waren lui, onbetrouwbaar en hadden
lange vingers. Hun ‘leider’ verstond een paar woorden Engels en hij speelde voor
tolk. Maar ‘Harry’ heeft Van Riebeeck dikwijls heel wat last veroorzaakt. Het
uitdrukkelijk bevel van de Heren in het vaderland, om de naturellen vriendelijk te
behandelen, weerhield de commandeur om hardhandig op te treden, hoewel hem dat
wel moeilijk gevallen zal zijn. Men had de Hottentotten echter nodig, om aan het
benodigde vlees te komen.
Feitelijk was de positie van het kleine gezelschap niet veel gunstiger dan indertijd
die van Barendsz. en de zijnen op Nova-Zembla. ‘Zij waren bijna even eenzaam,
alsof zij ingevroren waren in de Poolzee’ (Theal). In het begin van juni, twee maanden
na de aankomst, waren er slechts zestien mannen, die nog in staat waren om te werken.
Het ergste was, dat verschillende ‘kolonisten’ begonnen te morren en alleen door
streng optreden wist Van Riebeeck de tucht te handhaven. Gelukkig kwam er
verbetering. De regen bracht uitkomst. ‘Gras begon te groeien, en tegelijkertijd
vertoonden zich verschillende eetbare planten. Zij waren geneesmiddelen voor de
scheurbuik, en dat was, wat vooral nodig was. Allen, sterken en zwakken, gingen
wilde kruiden en wortels bijeenverzamelen, en zij verklaarden, dat er niets in de
wereld zo smakelijk was. Zodra de eerste regens vielen, werd er een stuk grond
omgespit, waarin zaden geplant werden, en weldra genoten de zieken lekkernijen
als radijzen, salade en tuinkers. Daarna vonden zij goed riet voor daken, en toen de
gebouwen hiermee, in plaats van met planken en gescheurde zeilen overdekt waren,
konden zij de regen bijna tarten.’ (Dr. Theal: History of South Africa)
De Hottentotten kwamen met hun kudden in de nabijheid en door bemiddeling
van ‘Harry’ werd vee ‘gekocht’: ruim 200 hoornbeesten en een 600 schapen. De
betaling geschiedde met koper en tabak. De laatste moest volgens Dr. Godée
Molsbergen zeer zwaar zijn, ‘datter aff suijgende haer oogen van traenen’.
Aan het eind van 1652 had men melk van eigen koeien, werd er boter gekarnd en
leverde de tuin overvloed van groenten.
Het fort was toen bewoonbaar, een eenvoudig hospitaal gereed, terwijl er zelfs
irrigatiewerken waren aangelegd.
De schepen konden dus komen. Schippers en matrozen waren echter niet zo in de
wolken met de nieuwe verversingsplaats. De Tafelbaai was nu eenmaal gevaarlijk;
heel wat schepen zijn er
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naar de kelder gegaan. De Bewindhebbers moesten dan ook uitdrukkelijk opdracht
geven, de Kaap niet voorbij te varen! Voor een reis naar Indië binnen 7 maanden
gedaan, werd aan de kapitein een premie toegekend. Later werd deze termijn op 6
maanden gesteld. De tijd aan de Kaap doorgebracht werd daarbij afgetrokken, terwijl
de schipper, die, al deed hij de tocht in nog zo'n korte tijd, de Kaap voorbijzeilde,
niets kreeg.

Geestelijke verzorging.
Evenals in Indië droeg de Compagnie ook zorg voor de geestelijke behoeften van
haar dienaren aan de Kaap. Van Riebeeck kreeg een ziekentrooster mee, Willem
Wijlant, die zijn vrouw had meegenomen. Een paar maanden na de aankomst kregen
ze een zoon, het eerste Nederlandse kind dat in Zuid-Afrika ter wereld kwam. De
predikant van een vloot, die in die dagen passeerde, doopte de kleine.
Op bijna elke vloot, die òf naar Indië voer, òf op de terugreis was, bevond zich
wel een geordende predikant. Deze bediende in de nieuwe nederzetting dan de
sacramenten. Zo werd reeds de 12de mei 1652 in het onvoltooide fort het Heilig
Avondmaal bediend. ‘De Almogende wil Zijn genadigen zegen over ons voor het te
doene werk verleenen, Amen.’ (Dagverhaal van Van Riebeeck)
Elke avond deed Wijlant het avondgebed en werden een paar psalmen van Datheen
aangeheven. 's Zondags was er, als er toevallig geen predikant op de rede was,
preeklezen.
Wijlant schreef aan de classis Amsterdam:
‘Die maniere vant houden van den godtdienst is, dat wij alle avonden,
wanneer het volk gegeeten heeft, het avondgebed doen mit een veers twee
ofte dre toe singen, na die gelegenheijt des tijts, ende Soondaegh so lese
ick een predicatie voor, ende dat die een Soondaegh een Evangelist-text,
die andere Sondaegh een verklaeringe uth Ursinus ofte uth Lansberghoius
over die Categismus; ende laet dan die jonges die vragen opseggen ende
mit een schriftuerplaetse twe, dre bewijsen. Het soude wel twe reys
Soondaeghs gedaen worden, maer overmits dat het volck die ganse week
moet wercken, so verstaet het opperhoofd dat het beter is een reijs dan twe
reijsen.’ (Ds. C. Spoelstra)
Later werd er een predikant te Kaapstad geplaatst. Toen de kolonie zich uitbreidde,
volgden er meer. De kerk is de band geweest, die
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aan het moederland bond, de Statenbijbel was het boek aan de Kaap, waardoor de
Nederlandse taal bewaard bleef.

Zending.
Toen Van Riebeeck zijn rapport opstelde, wees hij er ook op, dat hier in Afrika een
kans voor de zending was.
‘Wel ende in goede correspondentie met haer levende (de bevolking), sal
men metter tijd eenige van haer kinderen tot jongens ende dienaers
gebruijcken ende in Christelijcke religie optrecken waer door als Godt
almachtigh dese goede saecke gelieffden te segenen, gelijck al taijouan
ende Formosa, heeft gedaen, veel zielen tot de Christelijcke gereformeerde
religie ende Godt toegebracht werden. Sulcx dat het maken van
voornoemde fort ende thuijn, niet alleen sal strecken tot voordeel ende
proffijt van d' Ed. Comp. maer tot preservatie ende behoudenisse van veel
menschen leven, dat het treffelijckste is tot grootmakinge van Godes alder
heijligste name, voortplantinge sijner h. Evangeli, waerdoor buijten twijffel
UEd. handelinge in geheel India meer en meer sal gesegent worden.’
Dat de Heren XVII met dit plan accoord gingen, blijkt wel uit het gebed, dat wij
hiervoor opnamen. Toch is er in die dagen nog heel weinig van evangelieverkondiging
gekomen. De Hottentotten waren geen erg belangstellende hoorders. Wijlant schreef
aan de classis Amsterdam, toen hij reeds drie jaren aan de Kaap had doorgebracht:
‘Dese natie is een seer arm ellendich volck na siel ende na lichaem; berooft
van alle kennisse Godts; leven als het vee...... ofte dat men haer iets toepraet
van Godt, sie hebben der geen werck van; sodat het haest schint
onmogelijck te sijn om haer tot die kennisse der waerheijt te brengen, want
haer spraecke nyet wel is te leeren. Ock so en willen sij niet bij ons in
blijven wonen, want ick al tot twe reijsen toe een van haer jonges gehadt
hebbe bij mij te wonen, daer ick van meende wat goets op te voeden, om
hem lesen en schriven te leeren ende ock van hem haer spraecke te leeren,
om door dat middel haer tot het licht der waerheijt te brengen; maer het
wilde nyet lucken, overmits sie dat lopen in wilde so gewent sijn datse
haer nyet en konnen begeven onder subjectie van ons,
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sodatter luttick hoop schint te wesen van diese natie; doch wat den grooten
Godt gelieft aen haer te doen is sijn almogentheijt bekent, Diewelcke
machtig is om haer te trecken uith die dusternisse en brengen sie tot het
licht sijns soons Jesu Christi.’ (Godée Molsbergen)
Wel werd een enkeling gedoopt, maar sieraden van de gemeente werden het niet.
Eva, die tijdens Van Riebeeck de doop ontving en zelfs een Europeaan huwde, moest
later worden gearresteerd wegens dronkenschap en ontucht.
Meer succes had de prediking van het Evangelie onder de slaven.

Slaven.
Daar men aan de Hottentotten weinig had als knechten, vroeg Van Riebeeck om
negers. De Compagnie deed in die dagen veel aan slavenhandel. Kwaad werd er toen
niet in gezien. Slavernij werd verdedigd op grond van bijbelteksten! In 1655 werden
de eersten ingevoerd. Met hen hadden de Nederlanders echter ook nog al moeite.
Verschillende dezer negers probeerden n.l. te ontsnappen, anderen waren niet bestand
tegen het klimaat. Maar op de duur had men er toch een groep van deze ongelukkige
schepsels. In een opgave bij Pieter van Dam van 1685 wordt melding gemaakt van
150 slaven, 49 slavinnen en 23 slavenkinderen.
Ook peupleerde men de nederzetting wel met bannelingen uit Indië. Het komt nog
wel eens voor, dat men in de sententiën van Batavia leest: voor eeuwig gebannen
naar de Kaap. Hun nageslacht leeft er nog.
Aan de slaven werd christelijk onderwijs gegeven. Riebeecks zwager, de opvolger
van Wijlant, werd er mee belast. De vlugge ‘leerlingen’ werden beloond. In het
dagverhaal, zo vertelt Dr. Godée Molsbergen, staat, dat ieder na het opzeggen der
gebeden ‘een croesjen brandewijn ende 2 duym tabacq’ kreeg. Ik denk, dat niet veel
predikanten in onze tijd een dergelijke attractie aan hun catechisaties verbinden.

Kolonisatie.
De mannen, die Van Riebeeck meenam, waren compagniesdienaren. Maar de
commandeur wenste, evenals indertijd Coen, een volksplanting te stichten. En daarom
is hij reeds begonnen met het uitgeven van grond aan hen, wier dienstverband bij de
‘Ed. Maat-
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schappij’ om was. Zo krijgen we in 1657 de eerste vrijburgers aan de Kaap. Maar
de eigenlijke kolonisatie heeft plaats gehad onder de opvolgers van Van Riebeeck.
Daarover hopen we het later nog te hebben.

Van Riebeecks verdere leven.
De stichter van de Kaapse nederzetting had gedacht een jaar te blijven, om dan weer
naar Indië te gaan. In 1652 al vroeg hij om inlossing van de belofte, die de Heren
XVII in dit opzicht hadden gedaan.
Maar het duurde tot 1661, eer hij verlost werd. In Indië bekleedde hij nog
belangrijke posten, n.l. als commandeur van Malaka en later als secretaris van de
Hoge Regering. Tot lid van de Raad heeft hij het, hoezeer hij er ook op gehoopt had,
niet kunnen brengen. Zijn zoon Abraham, aan de Kaap geboren, is
Gouverneur-Generaal geweest.
‘In den morgen van 18 Januari 1677 is sijn Edele in den Heere ontslapen
en wijders op 19 do namiddaghs statelijck in de groote kerck deser stede1)
begraven in geleijde van Zijn Edt (de G.G.), nevens alle de Heeren Raden
van India en veel gequalificeerde ministers .......’ (Godée Molsbergen)
Te Batavia werd een brokje van zijn grafsteen gevonden. Men las er nog op:
HIER ONDER L
E: Hr IOHAN VAN
STICHTER DER C
BOA ESPE
Later ontdekte men nog enkele fragmenten. Indië heeft ze aan Zuid-Afrika cadeau
gedaan. Daar is de steen gereconstrueerd.
In Kaapstad staat een standbeeld voor de pionier, maar het best wordt zijn betekenis
ons duidelijk, wanneer we letten op de grote kolonie van stamverwanten in
Zuid-Afrika, die hun afkomst trots vreemde heerschappij nimmer hebben verloochend.

1) Batavia.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

126

7. Een florissante eeuwe
Maetsuycker.
Coens beide opvolgers, we zagen het in het vijfde hoofdstuk, betekenden niet veel.
Van Diemen was de man, die het werk van zijn beschermer voortzette. De twee
landvoogden, die na hem kwamen, hebben ook geen grote daden verricht. Van der
Lijn werd er zelfs van beticht, de Compagnie voor grote bedragen te hebben bestolen.
Al was dit niet waar, toch is het aan zijn slapheid te wijten, dat een zijner vrienden
flinke sommen in de wacht sleepte. ‘In somma, wy beleven, Godt loff, in Batavia
een florissante eeuwe’, schreef hij aan zijn gebieders, maar deze vonden zijn bewind
niet bepaald florissant en riepen hem terug. Zijn opvolger Reiniersz. ‘heeft geen
levens-tyd gehad, om groote zaken te konnen verrichten, behalve dat hij ook door
zeker gebrek daar in zeer verhinderd is’, schreef Valentijn. Het enige belangrijke,
dat onder zijn bewind voorviel, was de stichting van de Kaapkolonie, waaraan hij
echter part noch deel had.
Onder Maetsuycker valt het glorietijdperk van de Compagnie. Dan kunnen we
van de ‘florissante eeuwe’ spreken. Geen landvoogd heeft zolang het bewind gevoerd
als hij. Op enkele maanden na heeft hij 25 jaren zijn hoge post bekleed.1) ‘De wijste
en grootste oppergebieder van Indiën’, noemt Valentijn hem en dat zegt wat. Want
de dominee-geschiedschrijver had het met de persoon van Maetsuycker niet bepaald
op. Hij verdacht hem n.l. van Jezuitisme. Nu zagen we reeds, dat de Heren XVII
geen papisten, bankroetiers en eerlozen naar Indië wensten te laten gaan. De Heren
hebben hem dan ook voor zijn vertrek in het stuk van de godsdienst geëxamineerd.
Maetsuycker erkende, in de roomse godsdienst te zijn opgevoed, maar die te hebben
laten varen. Hij beloofde in Indië belijdenis van de gereformeerde religie te zullen
afleggen. Daartoe is het echter nimmer gekomen in de 41 jaar, dat hij er vertoefde.
Vandaar dan ook, dat de dominee hem niet vertrouwde en schrijft:
‘En hoewel hem al de verstandigen(!) van Indiën in die tyd voor een
volslagen Jesuit gehouden hebben, heeft hij dit

1) Dan volgt Alting (1780-'96), wat bewindsduur aangaat.
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egter te aller tyd zoo meesterlyk weten te ontveinzen, dat noit iemand hem
daaraf heeft konnen overtuigen.’
Dichter bij de waarheid zullen we zijn, als we Maetsuycker rekenen bij de
rekkelijken in godsdienstig opzicht.
Ds. Valentijn heeft heel wat over Maetsuycker in Batavia gehoord. En hij kan er
smakelijk van vertellen. Zo had de Landvoogd een verrekijker, die hem in staat stelde,
om alles te zien, wat er in de kamer der klerken voorviel. Haalde een der pennisten
wat uit, dan werd hij dadelijk ter verantwoording geroepen. Zodoende ontstond het
praatje, dat de Gouverneur-Generaal toveren kon. Maar een paar kwanten ontdekten
de buis en plakten er een papiertje voor. Daarna haalden zij enige dolle streken uit,
die ditmaal niet werden ontdekt. De overigen stelden nu vast, ‘dat deze borsten nog
beter dan zijn Ed. tooveren konden, dog die borsten droegen wel zorg, dat dit papier
er 's avonds af was, waardoor Bestevaer in langen tyd daarna niet bedenken kon, wat
er aan zijn kyker scheelde’.
Zo zou hij eens in de Raad van Indië zijn verschenen in een hemd met één mouw.
De naaister had vergeten de andere er in te zetten. Het wambuis had open mouwen,
zodat het verzuim voor ieder zichtbaar was. Na verloop van de zitting verscheen hij
op een receptie, die zijn vrouw voor de dames van Batavia hield, ‘als een wonderlijke
Griek (gelijk hij was)’. Nieuwe verbazing! Hare Edelheid vroeg, wat dit moest
betekenen, maar toen begon hij uit te varen: of zij zich niet schaamde, ‘om een man,
daar gansch Indiën op rustte, te laten loopen, of hij geen hemd aan zyn lyf krygen
konde, en zich met een hemd met één mouw, als de oolykste bedelaar behelpen
moest; of zij zich zoo weinig aan hem gelegen liet!’
Het baatte niet, dat zij zich verdedigde, dat er genoeg andere hemden geweest
waren, hij bleef er bij: zij had hem voor schandaal naar de Raad laten gaan. Valentijn
voegt er aan toe, dat de schuldige slavin van haar meesteres wel zo gekregen zal
hebben, dat haar baadje aan flarden was!
Johan van Dam, gouverneur van Ambon, had een oogje op een rijke weduwe. Hij
zond ze naar Batavia en beval ze zijn vriend, de Gouverneur-Generaal, in diens hoede
aan, tot tijd en wijle hij met haar trouwen kon. Maar Maetsuycker, zelf juist
weduwnaar, wist het hart van het weeuwtje te winnen en zo vond Van Dam haar al
getrouwd, toen hij te Batavia arriveerde.
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Hij schold Maetsuycker uit voor al wat lelijk was. Dit werd de Gouverneur-Generaal
overgebracht, maar die was als Gallio en zei: ‘Die man heeft al wat gelijk, laat hem
er dat ten minste af hebben, want dat is het dog al; hij zal in het toekomende wel
wyzer zijn van weer zijn bruid en zulk een fraai weeuwtje, eenen weduwnaar zoo
ernstig aan te bevelen.’
Ware er echter niet meer dan deze en andere anekdoten, die Valentijn van
Maetsuycker vertelt, hij zou niet ‘de wyste en grootste oppergebieder van Oost-Indiën’
zijn geworden.
Reeds onder Van Diemen betoonde hij zich een bekwaam jurist, die een groot
aandeel had in de samenstelling van de Bataviase Statuten; als diplomaat had hij ook
grote gaven. Meermalen werd hij er op uitgezonden, om met grillige Oosterse vorsten
te onderhandelen.
Als Gouverneur-Generaal had hij het geluk bekwame medewerkers te vinden,
onder wie Speelman en Van Goens uitblonken.

Ceylon.
Allereerst wenden we ons weer naar Ceylon. We zagen, dat onder Van Diemen het
Zuiden van dat eiland met de helft van de kaneellanden in onze handen bleef, toen
de wapenstilstand in Indië van kracht werd. In 1652 brak de oorlog weer uit. De
Portugezen heroverden Brazilië op de Westindische Compagnie. Maar tegenover dit
verlies van haar zuster stond een groot voordeel voor de Oostindische Compagnie.
Een lid van de Raad van Indië merkte op, dat het garnizoen ter stede extra talrijk
was. Er konden best een paar duizend man gemist worden, om iets groots te
ondernemen. Daarom werd er besloten, de Portugezen op Ceylon en in Voor-Indië
aan te vallen.
De eerste expeditie ging naar Colombo, de grote Portugese vesting op Ceylon. De
‘keyser’ van Ceylon beloofde zijn medewerking. De 12de mei 1656 gaven de
Portugezen de stad aan de Compagnie over, die ze liet bezetten en de radja er buiten
hield. ‘Hij vertrouwde ons beter, dan wij hem’, schreef Pieter van Dam, de
historieschrijver van de Compagnie. De leiding van de zaken kwam in handen van
Rijklof van Goens, die in de volgende jaren vrijwel heel Ceylon veroverde en tevens
de westkust van Voor-Indië. Toen in 1661 de vrede met Portugal tot stand kwam,
had dit land van zijn vroeger zo groot bezit in het Oosten slechts een paar havensteden
in Voor-Indië, de helft van Timor en de stad Macao in China over.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

*25

40. Jan van Riebeeck, naar een schilderij van Dirck Craey (Rijksmuseum, A'dam).

41. Maria de Queillerie, echtgenote van Jan van Riebeeck, naar een schilderij van Dirck Craey
(Rijksmuseum, A'dam).
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42. De landing van Jan van Riebeeck aan de Kaap, 1652. Dit schilderij, eigendom van de Zuidafrikaanse
Bibliotheek te Kaapstad, toont Van Riebeecks eerste ontmoeting met de Boesmans (Bosjesmannen),
de oorspronkelijke bewoners van het land. Op de achtergrond Duivelspiek. (Foto Dep. van Inl.,
Pretoria).
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43 De Wolvendaalse Kerk te Colombo, voor en na de restauratie, in 1969 uitgevoerd initiatief van
de Stichting C.N.O. (Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee). Zie pag. 129 en 130.

43 De Wolvendaalse Kerk te Colombo, voor en na de restauratie, in 1969 uitgevoerd initiatief van
de Stichting C.N.O. (Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee). Zie pag. 129 en 130.
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44. De fraai gerestaureerde voorgevel van de Wolvendaalse Kerk te Colombo (Foto Stichting C.N.O.).

45. Interieur van de Wolvendaalse Kerk te Colombo na de restauratie. In het midden de regeringsbank
met daarvoor zes Compagniesstoelen; links de lezenaar met opengeslagen Statenbijbel. (Foto C.N.O.).
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46. Het scheepgaan van Compagniestroepen bij de Montelbaenstoren te Amsterdam. De manschappen
worden op kleine schuiten naar het IJ geboomd, waar de oorlogsschepen gemeerd liggen. Naar een
schilderij van Abr. Storck (Rijksmuseum, A'dam).
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47. De ‘Salemander’, de bewapende Oostindiëvaarder die in 1641 het bericht van de vrede met Portugal
naar Indië bracht. Een model van dit schip bevindt zich in het Rijksmuseum te A'dam.

48. De rede van Japara op Java. (Repr. Kon. Inst. v.d. Tropen).
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49. Gezicht op Batavia, naar een prent van C. Decker uit W. Schoutens ‘Reistogt naar en door Oost
Indien’, deel 2 (Repr. Rijksprentenkabinet, A'dam).

50. Het stadhuis van Batavia, de Portugese Stadskerk en de Portugese Buitenkerk, naar een gravure
van Fr. Valentijn. Het stadhuis bestaat nog, hoewel het sedert de 17e eeuw enige malen is verbouwd
(zie ook afb. 137). De Portugese Stadskerk is in 1808 afgebrand. De Buitenkerk is het enige
kerkgebouw uit de Compagniestijd van Batavia dat gespaard bleef.
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51. Een originele ‘Compagnieskist’, eigendom van de Stichting C.N.O. (Cultuurgeshiedenis van de
Nederlanders Overzee) te Amsterdam. Deze fraaie bergmeubels, die gedurende de 17e en 18e eeuw
in vrijwel elk Nederlands woninginterieur in de tropen voorkwamen, zijn ontstaan uit de eenvoudige
scheepskisten, waarin zij die in dienst van de Compagnie naar de Oost gingen, hun reisgoed plachten
mee te nemen. Grote aantallen van het hier afgebeelde type werden later vervaardigd in de werkplaatsen
der Compagnie te Batavia, nog later geïmiteerd door ondernemende, veelal Chinese meubelmakers.
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Van Goens werd gouverneur van Ceylon en had grote plannen. Men kon spreken
van het probleem van Ceylon. Van Goens wilde ook het binnenland van Ceylon
onderwerpen, evenals de vorsten van Voor-Indië. Kortom hij wilde een Voorindische
staat stichten met Ceylon als centrum.
Heftige correspondentie is over deze zaak met de Heren te Batavia gevoerd. Van
Goens voelde zich sterk, doordat de Heren XVII hem aanvankelijk steunden. Totdat
zij ontdekten, dat het systeem van Van Goens nog al duur was. Want het eiste veel
forten en sterke garnizoenen. Feitelijk wilde Van Goens Ceylon maken tot het Indische
centrum in de plaats van Java. Het was een ‘beknopt eylandt’, gelegen in het gebied,
waar de Compagnie handel dreef, waarom sommige schrijvers het de navel van Indië
hebben genoemd.
Pieter van Dam zegt, wat het eigenlijke verschil was. De plannen van Van Goens
waren het ‘werck van een groot en ambitieus koninck, en niet van koopluyden, die
alleen op haar gewin sien’.
Daarom veroordeelt Pieter van Dam het werk van Van Goens en was hij het met
zijn meesters eens, dat het werk van de Compagnie moest blijven het werk van
kooplieden. Dáárom is tenslotte VoorIndië geen Nederlands gebied geworden.
Maar Ceylon is toch anderhalve eeuw Nederlands bezit geweest en Colombo was
een Nederlandse stad.

De Wolvendaalse kerk.
Wanneer men op de mailboot de havens van Colombo naderde, zag men reeds van
verre de Wolvendaalse kerk verrijzen, ‘alsof ze er trots op was, dat ze zo'n
overheersende plaats inneemt’. En bijna zonder uitzondering maakten de Nederlandse
passagiers van het korte oponthoud in de haven van Colombo gebruik, om een bezoek
te brengen aan de kerk der vaderen. Want de Wolvendaalse kerk, die eens als baken
voor de zeelui dienst deed, is door de Nederlanders tijdens hun bewind gebouwd.
De bezoeker werd met eerbied vervuld, wanneer hij stond in dit oude bedehuis,
met zijn geweldige bogen, zijn kristallen luchters, zijn echt oud-Hollandse preekstoel,
de eenvoudige doch stijlvolle banken. Nog staat er de rijkversierde gouverneursbank.
Op de lezenaar ligt opengeslagen de Statenbijbel, rijk met platen verlucht.
Men wandelde op de graven. Men las op de grafzerken de namen van Jacomine
Rosegaard en Esther de Sollemne, de vrouwen met wie Rijklof van Goens
achtereenvolgens is getrouwd geweest. Het
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archief van de kerk bestaat uit 86 delen, waaronder tal van trouwen doopregisters,
minuut- en brievenboeken.
‘Ende dese steen, dien ick tot een opgerecht teecken geset hebbe, sal een huys
Godts wesen.’
Dit was de inwijdingstekst van de Wolvendaalse kerk. Dit gebouw is voor elke
Nederlander, die het betreedt, ‘een opgerecht teecken’, een teken ‘van vroomheid
en moed’ der vaderen.

Nederlandse invloed.
Het was de enige kerk niet op Ceylon. Nog staan er drie oud-Hollandse bedehuizen,
maar er zijn er meer dan 100 geweest.
Evenals op Formosa heeft de Compagnie geijverd voor de uitbreiding van het
Christendom op Ceylon. Er zijn tijden geweest, dat de scholen, in deze kwartieren
opgericht, 90.000 leerlingen telden. En het onderwijs, we zagen het, werd in de eerste
plaats gebruikt, om ‘de jeucht de vreese des Heeren in te prenten’.
Te Colombo en ook een tijd lang te Jaffna bestond een seminarium voor inheemse
predikanten. In 1723 telde de Gereformeerde Kerk op Ceylon 235.908 leden!
Overal op Ceylon en de kusten van Voor-Indië treft men de herinneringen aan de
Compagnie aan. Kerkgebouwen, ruïnes, oude poorten met het compagnieswapen er
op en niet het minst de zerken, die de eeuwen hebben verduurd. De oud-kolonel der
genie F. Dekker heeft een serie artikelen geschreven in het maandblad van het Alg.
Nederlands Verbond. Deze artikelen zijn later gebundeld en uitgegeven onder de
titel: Voortrekkers van Oud-Nederland. Hij deelt daarin heel wat mee over de
‘stoffelijke overblijfselen’ uit de compagniestijd in deze streken. Verschillende
grafstenen worden er in beschreven. Er zijn er bij met heel eigenaardige opschriften,
b.v. in Voor-Indië.
Catharina van den Briel en haar verloofde Johannes Kruyff overleden in 1678 vlak
na elkaar. Eén zerk dekt hun graf met het volgende gedicht:
Een vrijer en een maegd bedeckt deese eene steen;
Haer beider meening was van twee te worden één,
Maar de overwrede Dood belette het vergaren;
Eerst gaf den Briel het op, en doe wierd Kruyff een lijk.
Haer lyven rotten hier, maer in des hemels rijck
Zal God de zielen van de twee gelieven paren.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

131
Erger maakten het de vrienden van Frederik Braun, die op hoge leeftijd stierf. Op
zijn zerk staat te lezen:
Den ongelukkigen en ouden Frederik
Rust onder dese Zarck en wordt tot stof en slik.
Hij was een drollig man en vol van snaakse kuren,
Hier in de wandeling geheten Vader Frits.
De dood ontsag hem niet, maar nam een pijl seer spits
En ging zijn lijf in d'aard, syn siel naar boven sturen.

Maar niet alleen bij de doden is de herinnering aan het Nederlandse tijdperk te vinden.
In Colombo bestaat de ‘Dutch Burgher Union’. Ieder volwassene van Nederlandse
afkomst en onbesproken levensgedrag is verkiesbaar tot lid van deze Unie. Doel is
het verlevendigen en in stand houden van zegenrijke en nuttige gebruiken onder de
leden en het bevorderen van de studie der Nederlandse taal onder hen. Een bibliotheek
is opgericht, waarin ook de beste producten der Nederlandse letterkunde werden
opgenomen. Het ‘eerste nuttige en zegenrijke gebruik’, dat werd hersteld, was de
viering van het Sint-Nicolaasfeest. De vereniging geeft een tijdschrift uit, dat zeer
lezenswaardige artikelen bevat. De namen der Dutch Burghers spreken voor zichzelf:
Albrecht, Aldons, Altendorf, Andree, Anthonisz., Arndt, Bartholomeusz., Beling,
Blaze, Beeckmeyer, De Boer, De Breard, Brohier, Van Buren, Buultjens, Caspersz.,
Christoffelsz., Claasz., Claessen, Van Cuylenburg, Daniëls, Deutrom, Van Dort,
Drieberg, Ebert, Ernst, Felsinger, Foenander, Fryer, Van Geyzel, Gratiaen, Grenier,
De Heer, De Hoedt, Huybertsz., Honter, Van Houten, Jan, Jansen, Jansz., De Jong,
Jonklaas, Joseph, Keegel, Kelaart, Keller, Keuneman, Koch, Koelmeyer, Kriekenbeek,
De Kretser, La Brooy, Van Langenberg, Leembruggen, Lourens, Loos, Ludekens,
Ludovici, Mack, Maartensz., Meurling, Meyer, Meyners, Modder, Nell, De Niese,
Ohlmus, Oorloff, Paulusz., Piachaud, Potger, Poulier, Prins, Raffel, Reimers, Rode,
Roelofsz., Roosmale, De Rooy, Van der Smaght, Spaar, Siebel, Speldeweinde, Spittel,
Stor, Van der Straaten, Toissant, Van Twest, Vollenhoven, De Vos, Van der Wall,
De Waas, Wambeek, Wendt, Werkweister, Wittensleger, Woutersz., Van Zijl.

Makassar.
Van Goens was de man, die op Ceylon en Voor-Indië het Nederlandse gezag definitief
vestigde en de Portugese concurrent voor-
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goed onschadelijk maakte. In de Archipel was het Speelman, die de autoriteit van
de Compagnie belangrijk versterkte. De sultan van Makassar was geen vriend van
de Nederlanders. Het monopolie in de Molukken ergerde hem niet weinig. Omgekeerd
beschuldigden de onzen de Makassaren van zeeroof.
Engelsen en Portugezen kochten te Makassar geregeld specerijen, die uit de
Molukken werden gesmokkeld. Op de klachten van de Regering te Batavia
antwoordde de sultan, dat God de wereld geschapen had, opdat alle mensen daarvan
het genot zouden hebben. De Hollanders moesten niet menen, dat God de eilanden,
zover van hun land gelegen, alleen voor hun handel had gereserveerd. Niet kwaad
gezegd. Maar de Heren in Batavia hielden zich met het natuurrecht niet op, als het
ging om handelsbelangen. Sedert 1616 leefden zij voortdurend op voet van oorlog
met Makassar. Onder Maetsuycker werd het echter menens. In 1665 was weer een
Nederlands schip, dat op de Makassaarse kust was gestrand, beroofd. Vijftien leden
van de bemanning werden daarbij vermoord.
Een grote expeditie werd nu uitgerust. Het bevel werd opgedragen aan Speelman,
die in 1666 uit Batavia vertrok. Hij regelde eerst de zaken in de Molukken en tastte
toen de vijand aan. Steun ontving hij van de vorst van Boni, Aroe Palakka, een
doodsvijand van de sultan van Makassar, die voor zijn ogen heel zijn familie had
vermoord.
De Makassaar dacht er af te komen met een paar zakjes goud voor de vermoorde
leden van de bemanning van het beroofde schip. Maar zo kon volgens Speelman het
Nederlandse bloed niet worden vergoed. Hassan Oedin had zich te onderwerpen.
Natuurlijk dacht deze er niet aan en nu ontstond een verbitterde strijd. Speelman had
slechts 600 soldaten, maar de hulptroepen van Aroe Palakka en andere inlandse
vorsten vormden een gewaardeerde hulp. Hassan Oedin moest het aanzien, dat sterkte
na sterkte viel en tenslotte bleek hij bereid tot onderhandelen. Bij het vredesverdrag
van Bongaai werd de 13de november 1667 bepaald, dat Engelsen en Portugezen uit
Makassar zouden worden verwijderd, de Compagnie het recht van alleenhandel te
Makassar kreeg en de sultan 400.000 rijksdaalders oorlogsschatting zou betalen.
Groot was de vreugde te Batavia. De Gouverneur-Generaal en de leden van de Raad
van Indië gingen met hun gemalinnen(!) na het avondeten een wandeling door de
feestelijk verlichte stad maken. Onderweg dronken ze voor of in de huizen van de
voornaamste bur-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

133
gers ‘een roemer’ op de gelukkige afloop van de expeditie. Eerst tegen de morgen
arriveerde het gezelschap weer in het kasteel. Er zal wel eens een bij geweest zijn,
die niet al te stevig meer op zijn benen stond.
Hassan Oedin hield zijn woord niet. Een jaar later was het al weer hommeles, maar
nu werd hem Makassar eenvoudig afgenomen. Hij behield slechts een onbetekenend
rijkje. In de stad Makassar bouwde Speelman een kasteel, dat hij naar zijn
geboortestad Rotterdam noemde. Het staat er nog. In deze zelfde tijd verdwenen de
Spanjaarden uit Noord-Celebes, de Molukken en van de Sanghi-eilanden, zodat ook
deze concurrenten voortaan onschadelijk waren.

Java.
Na de verovering van Malaka in 1641 verwachtte Van Diemen - we zagen het in het
vijfde hoofdstuk - dat de sultan van Mataram het hoofd in de schoot zou leggen. Hij
kreeg gelijk, al duurde het langer dan hij gedacht had. In 1645 stierf Van Diemen en
in hetzelfde jaar overleed ook Soenan Ageng, de grote vijand van de Compagnie.
Zijn zoon en opvolger Amangkoerat I sloot reeds het volgende jaar vrede met de
Compagnie. De gevangenen werden losgelaten. Velen hadden jaren in Mataram
doorgebracht.
Amangkoerat was overigens een rare potentaat. Er waren wel meer grillige despoten
geweest, maar deze Amangkoerat sloeg hen met vele bootlengten. Hij richtte een
waar bloedbad onder zijn verwanten aan. Ook de Mohammedaanse geestelijken
waren niet veilig voor hem. Honderden priesters werden vermoord. Toen de favoriete
onder 's keizers vrouwen stierf, liet de onmens honderd van zijn andere vrouwen in
een kooi boven haar graf verhongeren. Niemand was veilig voor de tiran. Geregeld
dreven in de rivier, die door de kraton liep, lijken van aanzienlijken, op zijn bevel
afgemaakt.
Er waren dan ook wel Nederlanders, die er niet veel voor voelden, als gezant naar
dit monster te worden afgezonden. Van Goens wist er echter wel raad op. Toen hij
er eens heen moest, nam hij een draaiorgeltje mee, dat de vorst voortaan steeds voor
zich uit liet dragen. En om hem nog meer in zijn humeur te brengen liet hij twee
zijner soldaten goochelen. Een van hen ‘at naer schijn wel ses pond capock en spooch
gedurich vuur ende eyndelijck veel gecoleurde linten, naelden, spelden ende gelt uyt
syn hals. Dit alles
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behaegde den Sousouhounan soo, dat hij dickmael seer hartelijck daerom lachte’.
Tenslotte raakte de vorst, die verslaafd was aan drank en opium, in een staat van
verdwazing. Als een geitenhoeder liep hij met een stok achter een stuk of wat geiten
op het kratonplein.
Het Javaanse volk kon veel verdragen, maar eindelijk was de maat vol. Een
Madoerese prins, Troenodjojo, wiens hele familie ook het slachtoffer van het
Mataramse vorstenhuis was geworden, plantte de vaan van het oproer. Makassaarse
vluchtelingen stonden hem bij.
De Compagnie was volgens traktaat verplicht de soenan bij te staan. In het begin
waren de Heren te Batavia er niet zo happig op steun te verlenen, maar de toestand
werd gevaarlijk, ook voor Batavia. Troenodjojo noemde zich de enige wettige vorst
van Java. Van onderhandelingen wilde hij niet weten. ‘Al ware het, dat ik nog zoo
moede was, ja mijn handen verloren hadde in den strijd tegen de orang kafir (de
ongelovigen, Nederlanders), zoo zoude Taroeno Djojo daarom niet wijken’.
(Colenbrander)
Hij behaalde verschillende successen. De oude sultan moest vluchten. Zijn
hoofdstad en rijkssieraden, zelfs de hele harem, vielen in handen van de
opstandelingen. Troenodjojo tooide zich met de kroon van het oude Modjopahit.
Amangkoerat begaf zich op weg naar Batavia. Onderweg stierf hij dicht bij Tegal.
Te Tegalwangi is zijn graf tot op de huidige dag en het wordt als heilig vereerd.
Amangkoerat een Sint! Wel een heel rare heilige. Stapel zegt: De grond van zodanige
verering is, in het kort samengevat, de overtuiging: goede geesten zijn ons vanzelf
gunstig gezind; de boze moeten wij door verering voor ons trachten te winnen.
Amangkoerat II volgde zijn vader op, maar was voorlopig een vorst zonder land,
geheel afhankelijk van de Compagnie. Speelman, die ook nu weer de leiding had,
liet hem een overeenkomst tekenen, waarbij hij een groot deel van zijn gebied op
West-Java aan de Compagnie afstond. Verder verbond hij zich, voor de te betonen
hulp alle onkosten te betalen en zolang deze schuld bestaan mocht, verschillende
havenplaatsen als pandsteden in handen der Compagnie te stellen. Voorts zou ook
in zijn gebied de Compagnie het handelsmonopolie hebben.
Voor de onkosten werd later de stad Semarang met het omliggende land in volle
eigendom afgestaan.
Er werd nu aangepakt. Speelman moest naar Batavia terugkeren,
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daar hij benoemd werd tot Directeur-Generaal van de handel. Antonie Hurdt zette
zijn taak voort. Troenodjojo werd gevangen genomen. De rijkssieraden werden
teruggevonden. De soldaten maakten bovendien een grote buit, zodat ze volgens
Valentijn het goud en zilver bij hoedvollen uitdeelden.
Amangkoerat kreeg de kroon zijner vaderen, maar uit handen van Hurdt. Een
symbool! Voortaan regeerde de soenan bij de gratie van de Compagnie. Er wordt
verteld, dat Tack, een der bekwaamste officieren, voor de aardigheid even de kroon
paste. Het is hem duur te staan gekomen. Te Mataram werd hem deze euveldaad niet
vergeven en toen men er de kans schoon zag, hebben de dienaren van de soenan hem
vermoord. Troenodjojo had zich op belofte van lijfsbehoud overgegeven.
Amangkoerat toonde echter een aardje naar zijn vaartje te hebben. Hij doodde met
eigen hand de onderworpen prins, toen deze aan het hof verscheen.
Maetsuycker heeft de definitieve overwinning niet meer beleefd. Hij overleed in
1678 en Van Goens volgde hem op. Zijn sporen heeft deze landvoogd verdiend vóór
hij landvoogd was. In zijn hoge positie heeft hij niet veel meer uitgericht. Reeds in
1681 vroeg hij ontslag en keerde naar het vaderland terug. Speelman was nu aan de
beurt, maar ook hij ‘had te lang moeten wachten op de hoogste post’. Na 2 jaar
overleed hij. Onder zijn bewind werd echter nog een belangrijk succes behaald.

Bantam.
Gedurende de hele 17de eeuw stond de Compagnie op gespannen voet met de vorsten
van Bantam. Verdragen werden wel gesloten, maar volgens de Compagnie door de
Bantammers alleen om ze te kunnen verbreken.
Nu braken echter ook in dit rijk woelingen uit. Vader en zoon stonden tegenover
elkaar. De oude sultan, Ageng, kreeg het aan de stok met zijn zoon, die wegens een
bedevaart naar Mekka, door de bevolking sultan Hadji werd genoemd. De Compagnie
koos partij voor de zoon. De vader sleet zijn verder leven als gevangene te Batavia.
Sultan Hadji stond al zijn gebied ten Oosten van de Tjisedane aan de Compagnie af
en beloofde zijn havens alleen voor de Nederlanders open te zullen stellen. Ook hier
werd het monopolie verkregen. Van de beide, eens zo machtige Javaanse rijken was
niets meer te duchten. De sultan van Cheribon onderwierp zich ook aan de Regering
te Batavia.
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Het handelsgebied.
Economisch beheerste de Compagnie heel het verre Oosten. Haar kantoor had ze op
Decima in Japan. In Indië had ze de voornaamste kusten bezet. Ceylon was in haar
handen, evenals Malaka. Met de Chinezen werd handel gedreven, met Siam werden
betrekkingen onderhouden. In Perzië verschenen de Nederlanders als graag geziene
kooplieden. De kust van Voor-Indië was voor een groot deel in handen van de
Compagnie. Suratte was een handelsplaats van betekenis. In Arabië verschenen de
schepen van de V.O.C. reeds in het begin van de 17de eeuw. Van den Broecke, de
tijdgenoot van Coen, zag er voor het eerst de koffie, ‘een specie van swarte boontjes,
daer sy swart water van maken ende warm indrincken’. Later is de cultuur uit deze
streken naar Java overgebracht en heeft er millioenen opgeleverd.
De vorst van Bengalen gaf de Nederlanders een vrijbrief, om in zijn land te
handelen. Zelfs met de keizer van Abessinië maakte de Compagnie kennis. Gezanten
van die vorst verschenen in Batavia tijdens Maetsuycker, later onder het bewind van
Johannes Camphuys.
Aan de laatste zond de ‘heerlijke keizer en groote sultan, keizer over den nek der
volkeren, de schaduwe Gods, de heerlijkste der groote Vorsten van de Wet van den
Messias, hoogste monarch van de Habyssinen, bekleed met het harnas van David,
ingedompeld in het water des Doops, gesproten van David en Salomon, de pilaar
des geloofs, afkomstig uit de stam van Juda enz. enz.’, een schone groetenis.
Had de keizer vele schone epitheta, de gewezen zilversmidsleerling Johannes
Camphuys kwam er ook niet slecht af. De aanhef van de groetenis luidde:
‘Ten andermaal zend ik een groetenis, schoonder als een bloejende
lusthof en edeler dan het licht van de Zon, en de volle Maan, wiens
aangename reuken geurig, en wiens paden klaar zijn, en wiens opgang
aangenaam is by de gene, die is de glorie, de edelste Sulthan van de
Sulthans der Hollanderen, en de grootste koning der Koningen van 't land
Batavia, den Generaal Jan ......’
Een geschenk van 5 paarden, 20 slaven en 2 struisvogels vergezelden deze groetenis
aan de Koning der Koningen van Batavia.
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‘Wilt het niet versmaden, gy zyt de beste van allen, toe wien ik dat kan zenden.’
Van Afrika tot Japan beheerste de Compagnie de zeeën. De vrachtvaart in deze
streken was in haar handen. Schatten werden daar verdiend. Het is onjuist te menen,
dat de Compagnie bestond van de handel op Europa. Wat de twee vloten, die jaarlijks
naar het moederland voeren, meebrachten en wat er op verdiend werd, viel in het
niet bij de geweldige omzet in het Oosten.
Leest men het werk van Pieter van Dam met zijn uitgebreide staten na, dan wordt
men getroffen door de grote menigte waren, waarin de Compagnie handel dreef. Zij
kocht en verkocht: hout, kruidnagelen, muskaatnoten, foelie, peper, kaneel, katoenen
en zijden stoffen, pek, kwik, tin, ivoor, galnoten, lak, porcelein, alluin, schildpad,
diamanten, parels, damast, naaizijde, indigo, gom, zeep, lijnolie, olifanten...... Van
de prijs der laatsten werd zelfs een heel reglement opgemaakt, ‘waarna de elifanten
werden verkoft’. Gelet moest worden op de tanden, de grootte en op eventuele
gebreken. Geneesmiddelen voor zieke dikhuiden werden per ‘ordre’ voorgeschreven.
Op één dag werden er 18 verkocht voor 6.544 rijksdaalders! Ik heb slechts een greep
gedaan uit de bonte massa van producten, de hele lijst zou vele bladzijden beslaan.

De Sperwer.
In Korea alleen kwamen de Nederlanders niet. Ze waren er ook niet welkom. Dat
ondervonden de mannen van het jacht ‘De Sperwer’, dat in 1653 uitvoer naar Japan.
Door storm dreven ze af en strandden op de kust van Korea. Een deel der opvarenden
wist de kust te bereiken. Zij werden gevangen genomen en naar de gouverneur
gevoerd. Daar troffen zij een man met een lange, rode baard aan. Het bleek een
Hollander te zijn. Sedert 1626 vertoefde hij in dit land. Hij kon eerst nauwelijks zijn
moedertaal spreken, maar toen hij zich wat geoefend had, ging het vrij spoedig weer
aardig vlot. Hij heette Jan Jansz. Weltevree, was afkomstig uit De Rijp en was 27
jaar geleden ook op de kust van Korea terecht gekomen. Wat hij vertelde gaf de
schepelingen niet veel moed. Uit Korea werd nooit ofte nimmer een vreemdeling
weer losgelaten. Zelf had hij het vaak gevraagd, maar steeds vergeefs. Zes van de
Sperwermannen wisten een bootje te bemachtigen en trachtten naar Japan te
ontvluchten. Het bekwam hun slecht. Zij werden gepakt en naar de gouverneur
gebracht; deze onderzocht de zaak ‘en dede haer ieder met een stock, omtrent een
vadem langh, on-
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der een hant breet en een vinger dick, 25 slagen op haer naeckte billen geven,
waerdoor sy bijna een maant de kooy hadden moeten houden’. Erg best hadden ze
het in Korea ook niet. Vaak moesten zij met bedelen aan de kost komen. Eerst in
1666 gelukte het 6 mannen weer een bootje te bemachtigen. Deze keer slaagde de
ontvluchting. Zij wisten Decima te bereiken, waar hun komst een grote opschudding
verwekte.
Door tussenkomst van de Japanse regering werden enkele jaren later ook de overige
gevangenen losgelaten, op één na, de kok Jan Claesz. van Dordt. Deze was in Korea
getrouwd en wilde er blijven. Hij ‘gaf voor, geen hair aen zijn lijff meer te hebben,
dat na een Christen of Nederlander geleek’ (noot van Stapel bij Pieter van Dam).
In dit ongastvrij oord waagde de Compagnie zich niet, maar overigens moest het
al een heel ontoegankelijk gebied zijn, opende zij er niet haar kantoren.

Camphuys.
Speelman stierf in 1684. De keuze van zijn opvolger was heel vermakelijk. De leden
van de Raad van Indië, die de voorlopige Gouverneur-Generaal mochten aanwijzen,
waren, mag men Valentijn geloven, vrijwel allen op het baantje gebrand. Daar zij
hun stem niet aan een ernstige candidaat wilden geven, omdat hun stem dan de
beslissing kon brengen, brachten zij hem uit op Camphuys, ‘gissende, dat niemand
anders hem die geven zou’. Omdat ze echter, zonder het van elkander te weten, voor
het merendeel zo ‘slim’ waren, kreeg Camphuys de meerderheid. En hij nam de
benoeming aan. Men kan begrijpen, hoe de ‘ernstige candidaten’ op hun neus keken.
Camphuys was niet erg in tel. Maar eenmaal Landvoogd, toonde hij, dat hij er wezen
kon. De Heren XVII approbeerden de benoeming en zo moesten de leden van de
Raad zich wel bij hun eigen keuze neerleggen. Wel probeerden ze het hun oud-collega
lastig te maken en een van hen durfde zelfs te zeggen: ‘Hebben wij u Opperlandvoogd
van Indiën gemaakt, wij konnen u dat wel weer afmaken, en u afzetten.’
Waarop Camphuys antwoordde: ‘Hebben de Heeren zoo groote magt, om my te
konnen afzetten, dan valt hier voor my niet meer te doen, en ik wensche de Heeren
goede dag.’
Hij regeerde nu eenvoudig zonder de Raad, totdat de leden zoete broodjes bakten.
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De tijd van de grote ondernemingen was voorbij. Camphuys was geen vechtjas als
Van Goens en Speelman. Maar hij was koopman en dat stond de Heren in het
vaderland wel aan. Onder zijn bestier kwam het voor, dat er weer flinke winsten
werden gemaakt, in 1690 en 1691 respectievelijk 1½ en 2 millioen. Het dividend
steeg tot 40 %!
Verder was Camphuys een geleerde. Hij verzamelde vele curiositeiten, stelde een
geschiedenis over de stichting van Batavia samen en steunde allerlei
wetenschappelijke uitgaven, zoals het onovertroffen werk van Rumphius over de
fauna en flora van Ambon.
Al gaf de keizer van Abessinië hem nog zulke hoge titels, hij bleef een heel
eenvoudig en beminnelijk man. In zijn jeugd was hij zilversmidsknecht geweest. Als
Gouverneur-Generaal bestelde hij bij zijn vroegere baas enig tafelgerei. De zilversmid
hoorde vreemd op, dat zijn vroegere knecht oppergebieder in Indië was geworden,
en zei: ‘Het is verre gebragt; maar hij heeft die top van eere door zijn
zilversmidshamer echter niet bereikt en ik zie nu wel, hoewel te laat voor mij, dat
men door de pen veel verder dan door dien hamer geraken kan.’
In 1691 legde hij zijn ambt neer en gaf de sleutels over aan zijn opvolger met de
opmerking, dat zij zwaar waren. Het antwoord luidde: ‘'t Is na men daar aan tild.’
De woorden zijn karakteristiek. Zij luiden een nieuw tijdperk in: dat van
voldaanheid, van slapte. De Compagnie begint, zegt Stapel, het beeld te vertonen
van de welgedane burger met lange pijp en embonpoint.
Camphuys bleef in Indië en stierf er in 1695. Op de penning, bij zijn begrafenis
uitgereikt (een gewoonte in die tijd), stond volgens zijn eigen begeerte:
Mijn aardze Camphuys was vergaan,
Mijn Tabernakel kon niet staan;
Doch ik zag op een vast gebouw,
Dat eeuwig zijn, en duuren zou,
Een plaats, door Jesus toegezeit,
En in zijn's Vaders huis bereid.
Welzalig is dien man zijn lot,
Die heeft een timmering by God.

Wij hebben de geschiedenis van de Nederlanders in het verre Oosten in de 17de eeuw
nagegaan. Het waren geen heiligen. Er is menige zwarte bladzijde in deze historie,
maar wij zien met be-
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wondering op naar mannen als Coen, Maetsuycker, Van Diemen, Speelman, Van
Goens, Camphuys en zo vele anderen, die in de gouden eeuw, duizenden mijlen van
het vaderland, waarlijk groot zijn geweest. Zij hebben getoond, dat een klein volk
tot iets groots in staat is, mits het weet van geloven en strijden, van bidden en werken.
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A. Algra
verdwijnende glorie
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1. Aan lager wal
Een nieuwe eeuw.
Wij eindigden het vorige hoofdstuk met het aftreden van de vrome Landvoogd
Camphuys en wezen er toen op, dat daarmee een tijdperk van stilstand werd ingeluid.
En stilstand is ...... achteruitgang. In de 18de eeuw werd Nederland in Europa door
Engeland en andere mogendheden overvleugeld. In het verre Oosten behield de
Compagnie nog een machtige positie, maar de tijd van activiteit en expansie was
voorbij. Het verval trad langzaam doch zeker in en aan het eind van de 18de eeuw
ging het machtige handelslichaam roemloos te gronde.
Het ontbrak in dit tijdvak ook aan grote figuren. Coen, Van Diemen en Maetsuycker
hadden het grote koloniale rijk gesticht, maar hun opvolgers stonden in bekwaamheid
en ondernemingsgeest ver beneden hen. Er kwamen wel eens enkele ernstige en
goedwillende mannen aan het roer, zoals Zwaardecroon1) en Van Imhoff2), die het
beheer ‘van de kwade sappen wilden suyveren’, maar zij wisten tenslotte hun plannen
niet door te zetten en baden ‘om verlossing’. Het was met hen als de dertig helden
van David: zij hadden wel een naam, maar kwamen niet tot die eerste drie.
Aan waarschuwingen en plannen tot reorganisatie heeft het ook niet ontbroken.
Van Imhoff was het, die in het midden van de 18de eeuw oordeelde, dat de Compagnie
aan lager wal was geraakt; alleen door diep het mes er in te zetten, was er nog kans
op behoud. Hij voer naar Indië op het schip ‘De Hersteller’. Die naam hield een
program in, maar hij heeft weinig bereikt door de tegenwerking van hen, die boven
en onder hem stonden.
De Heren XVII keurden zijn plannen wel goed, maar maakten ze krachteloos door
de vele beperkingen, die ze er aan toevoegden en zij onthielden hem ‘alle behoorlijke
secours aan volk en schepen’. De ondergeschikten werkten hem tegen, omdat zij in
de allereerste plaats op eigen voordeel waren bedacht en noemden hem spottend ‘de
Versteller’ (Godée Molsbergen).
Zwaardecroon, die 30 jaar tevoren ook schoon schip wilde maken, had evenmin
succes gehad. Hij nam ontmoedigd ontslag en wijdde zich op zijn landgoed geheel
aan de landbouw.

1) 1718-1725.
2) 1743-1750.
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De koffie.
Er was ook geen lijn in de werkwijze van de Regering. Dat kwam b.v. uit in de
koffiepolitiek. Het is hier de plaats, om iets meer van dit belangrijk product te zeggen,
omdat de cultuur ervan in de aanvang van de 18de eeuw in Indië tot ontwikkeling
kwam. We zagen reeds, dat Van den Broeke in 1616 te Mokka voor het eerst de
boontjes zag, waarop de Arabieren heet water goten, waarna ze het zwarte vocht
dronken. Het duurde nog ruim veertig jaar, voor er koffie in Amsterdam aan de markt
kwam. Maar toen de drank eenmaal was ingeburgerd, ontstond er een drukke handel
in het nieuwe product. De Compagnie vond het echter voordeliger, om in eigen
gebied koffie te telen. In de 17de eeuw begon men er mee aan de kust van Voor-Indië.
In 1696 werden enkele plantjes naar Java gezonden. De Gouverneur-Generaal liet
ze in een van zijn tuinen plaatsen, maar een bandjir vernielde de aanplant. Een tweede
poging werd echter ondernomen, deze keer met succes.
In 1706 kon de eerste proeve van Java-koffie, die later zo wereldberoemd zou
worden, naar Nederland worden gezonden. Ze viel letterlijk in de smaak, zodat de
Bewindhebbers aandrongen op uitbreiding van de cultuur.
Ook een paar plantjes werden naar het moederland gezonden. Nicolaas Witsen,
burgemeester van Amsterdam, had er om gevraagd. Hij liet de kleine boompjes in
de hortus te Amsterdam zorgvuldig verplegen en zond er later een paar van naar
West-Indië. Het zijn de ‘stamvaders’ geworden van de millioenen koffiebomen in
Zuid-Amerika, dat tegenwoordig meer dan 70% van de wereldproductie levert.
In 1720 werd reeds 100.000 pond Java-koffie naar Nederland vervoerd.
Nu nam echter de onbestendige koffiepolitiek een aanvang. De inlanders, speciaal
in de ommelanden van Batavia en de Preanger, werden in den beginne aangespoord,
de nieuwe cultuur in te voeren. Het plantmateriaal werd daartoe verschaft. Het leek
heel mooi. De Compagnie betaalde 15 rijksdaalders per pikol aan de verbouwers,
wat neerkwam op 30 cent per pond. Het transport was daarbij inbegrepen. Die betaling
was goed te noemen en het scheen, dat de Preanger een gouden tijd tegemoet ging.
Maar toen de productie vermeerderde, werd de prijs plotseling op 9, later op 5
rijksdaalders gesteld. Waar er een paar rijksdaalders
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voor het transport en andere kosten afgingen, betekende deze maatregel, dat de
verbouwer praktisch niets meer voor zijn moeite kreeg.
Het gevolg was, dat in vele streken de inlanders de koffiebomen begonnen uit te
roeien. Dit werd wel op poene van zware straffen verboden, omdat zij volgens de
Gouverneur-Generaal de bomen ‘maar’ in leen bezaten, maar de aardigheid was er
toch af en de tuinen werden verwaarloosd.
Dan kwamen er weer bevelen uit het moederland, dat er meer koffie moest
gezonden worden en kreeg elk gezin opdracht, er tien bomen bij te planten, terwijl
een volgende Gouverneur-Generaal last gaf wegens overproductie een groot aantal
koffiebomen uit te roeien.
Bij een verstandige ontwikkeling van deze cultuur had èn de Compagnie èn de
bevolking hierin een bron van grote welvaart kunnen vinden. Maar de Compagnie
wilde steeds het onderste uit de kan. Met de thee was het al precies zo. De Chinezen
brachten ieder jaar enige jonken met thee te Batavia, die daar voor 60 rijksdaalders
per pikol (120 pond) werd gekocht. Toen de Regering plotseling die prijs verlaagde
tot 40 rijksdaalders, bleven de schepen weg en miste de Compagnie de belangrijke
winst op dit artikel. Zwaardecroon wist de Chinezen te bewegen, jaarlijks weer een
contingent thee te leveren. De prijzen in Europa waren zodanig, dat een behoorlijke
betaling in het Oosten er wel af kon. De Java-koffie deed b.v. 23 stuivers per pond.

Inkomsten.
De koffiecultuur voert als vanzelf tot het belastingstelsel van de Compagnie. De
meest bekende heffingen hielden n.l. verband met de landbouw. Men noemde ze de
contingenten en verplichte leveranties.
De eersten werden geheven in het gebied, dat rechtstreeks door de Compagnie
werd bestuurd, dus b.v. de omstreken van Batavia en na 1678 de Preanger. De
landbouwers waren verplicht, ieder jaar een bepaalde hoeveelheid producten te
leveren, gratis dan wel tegen een zekere vergoeding. Deze laatste werd echter aan
de hoofden uitbetaald, waardoor de verbouwers zelf meestal maar zeer weinig in
handen kregen. Eerst tijdens de regering van Daendels werd bepaald, dat de uitbetaling
rechtstreeks aan de boeren plaats zou hebben, terwijl Raffles het hele stelsel, behalve
in de
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Preanger, afschafte en door de landrente verving. We komen daar later op terug.
De verplichte leveranties kwamen uit de streken, die door inlandse vorsten werden
geregeerd, welke afhankelijk waren van de Compagnie. Bij contract beloofden zij
elk jaar uit hun gebied bepaalde producten aan de Compagnie te zullen leveren. Die
vorsten kregen daarvoor premies en hadden er dus belang bij, dat de prijzen laag
bleven. Zo kregen de landbouwers ook in die gebieden niet veel voor hun
voortbrengselen. ‘Trachtten de kwekers ze heimelijk aan Portugezen, Denen, Engelsen
of anderen van de hand te doen, dan waren ze “smokkelaars” en de Compagnie hield
zich aan het haar bij de contracten gegeven recht, en schoot, waar ze kon, de
smokkelprauwen in de grond. Leverde de oogst van een product meer op, dan de
Compagnie kon “consumeren”, dan liet zij een gedeelte der bomen uitroeien; de
vorst kreeg een extirpatiepremie, de eigenaar der bomen kreeg niets. De vorst streek
zijn jaargeld op ten koste van zijn onderdanen.’ (Stapel)

Andere ‘bronnen’.
Nog op andere manieren kwam de Compagnie aan geld. In Batavia werden bijv.
verschillende vergunningen verpacht, als arakstokerijen en speelhuizen, de Chinezen
betaalden een hoofdgeld, er waren tolpoorten en marktrechten, invoerrechten en
monopolies. Tot de laatste behoorde onder meer de verkoop van opium. De Regering
verdiende er een aardig duitje aan en bevorderde daarom jammer genoeg het verbruik.
Volgens Dijkstra had zij daar op Banda een nevendoel bij, n.l. opdat de bevolking
trager zou worden en zich minder om de muskaatbomen zou bekommeren, die teveel
opleverden!
De Compagnie had echter geduchte concurrenten in ...... haar eigen dienaren, die
een winstgevende smokkelhandel in dit gif dreven. Van Imhoff ging van de gedachte
uit, dat men dieven met dieven moest vangen. Hij richtte een amfioen-sociëteit op,
die het recht van alleenverkoop in opium verkreeg, dat ze van de Compagnie moest
afnemen. De aandeelhouders van deze vennootschap waren ambtenaren. Die hadden
er nu belang bij, dat de smokkelhandel krachtig werd bestreden. Een poosje ging het
dan ook goed en de aandeelhouders kregen 40% dividend. Maar bij versterf kwamen
hun aandelen in handen van anderen, die vaak geen ambtenaren waren, waardoor de
listige uitvinding geen effect
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meer sorteerde. In 1794 werd de amfioen-sociëteit daarom als ‘schadelijk’ opgeheven.

Het graf der Hollanders.
Van opiummisbruik naar de hygiëne is geen grote stap. De gezondheidstoestand in
Batavia werd er in de 18de eeuw niet beter op. De stad was op oud-Hollandse wijze
gebouwd. Wie langs de vele grachten wandelde, kon zich in Amsterdam wanen.
Onze vaderen hielden er van, in de schemeravond onder de bomen langs het water
hun gouwenaar te roken. En het jonge volkje mocht gaarne bij maanlicht orembaaien:
met een prauw door de grachten varen; enkele slaven zorgden voor de muzikale
begeleiding. Valentijn vertelt, dat hij halve nachten naar dit spel kon luisteren. Maar
toen hij tien jaar later in Batavia terugkwam, was het uit met het orembaaien. In de
nacht van de 4de op de 5de januari 1699 werden de bewoners van Batavia verontrust
door enkele aardschokken, terwijl een vreselijk geraas uit de verte de angst
vermeerderde. Wat er gebeurd was, wist men de eerste dagen niet. Later bleek, dat
de Salak aan het spoken was en grote aardstortingen hadden plaats gehad. De gevolgen
waren voor de stad noodlottig. De Tjiliwoeng voerde ontzettende massa's modder,
bomen en stenen mee. Binnen korte tijd was haar monding verstopt en waren de
stadsgrachten vol hout en slijk. Het stilstaande water verspreidde een ontzettende
stank, maar wat nog erger was: het werd een haard van besmettelijke ziekten. De
cijfers zijn in dit opzicht sprekend. In de jaren 1690 tot 1699 stierven er gemiddeld
te Batavia 565 Europeanen. Voor de volgende 10 jaar geeft Prof. Godée Molsbergen
de volgende cijfers:
1700

697

1701

736

1702

1088

1703

856

1704

442

1705

688

1706

841

1707

655

1708

651

1709

804

Dat betekent, dat het gemiddelde sterftecijfer tot 745 was geste-
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gen. Maar dat betekende nog niets bij de toestand een dertig jaar later, toen het zelden
beneden de 2000 was.
Men zag in de slaande hand Gods ‘de eenige fundamenteele redenen van dese
bedroefde onheylen’, maar de hygiënische toestanden lieten ook wel iets te wensen
over.
De huizen waren niet luchtig gebouwd als tegenwoordig, maar vaak somber en
gesloten. De bewoners hadden het niet op de ‘kwade dampen’ en een dominee weet
een groot deel van de kwalen aan kouvatten en ried daarom aan, zich 's avonds goed
in te pakken en geregeld rode wijn te drinken. Nu was dit laatste aan de ene kant
misschien een goede raad, want velen lesten hun dorst met het water van de rivier
en dan nog ongekookt! Nieuwlichters beweerden in die dagen reeds, dat het koken
van drinkwater zeer aan te bevelen was, maar zij vonden, evenals Pasteur later, in
den beginne weinig geloof. Men moet in Indonesië geweest zijn, om te begrijpen
wat dit drinken van rivierwater betekent en waarvoor de kali alzo dienst doet!
Opmerkelijk is, dat nog in de eerste helft van de 19de eeuw een jongedame van
goeden huize vertelt, hoe prettig het was, in de Tjiliwoeng te baden. De Europeaan
van heden zou het niet bepaald aanlokken. Door de slechte afvoer bleef ook het vuil
van de stad zelf liggen. Men was n.l. gewoon, alles wat men kwijt wilde, in de rivier
te werpen. Zo werden er b.v. 's avonds zekere tonnetjes in geledigd, waarom in die
dagen van ‘negen-uur-bloemen’ werd gesproken.
Allerhande pogingen werden gedaan, om in de toestand verbetering te brengen.
De Regering vaardigde ordonnanties uit, om de grachten uit te baggeren, maar het
baatte niet veel. De sultans van Cheribon leverden op contract ‘modder-Javanen’,
die dit karweitje moesten opknappen, maar dikwijls lag het werk stil, omdat de
arbeiders allen ziek waren.
In 1767 werden alleen uit de hospitalen 2404 personen begraven en in 1770 droeg
men in drie dagen tijds ‘ver in de sestig’ patiënten uit.

Hospitalen.
Het gevolg was, dat het aantal ziekenhuizen werd uitgebreid. Maar vaak waren deze
een haard van besmetting. De lijders lagen door elkaar; van isoleren wist men niet,
of het moesten melaatsen zijn; het beddegoed van hen, die aan besmettelijke ziekten
waren
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overleden, werd door volgende patiënten weer gebruikt. Eerst in het midden der 18de
eeuw kwam het voorschrift, dat het verbrand moest worden.
Heydt, een Duitse geleerde, die een studiereis naar het Oosten maakte, geeft ons
een beschrijving van zulk een hospitaal.
De ‘geneesheer-directeur’ verscheen des morgens met een paar verplegers en
enkele slaven op de zaal. Alle zieken moesten dan opstaan, om de dokter te begroeten,
als ze tenminste niet juist op sterven lagen. De patiënten werden vervolgens
onderzocht, d.w.z. de dokter voelde hun pols en bekeek hun tong. Op een lei, die de
slaven droegen, schreef de esculaap het recept met het nummer van de patiënt.
Volgens de schrijver kon hij op die wijze wel 1000 zieken per uur behandelen. Was
er een lei vol geschreven, dan ging een der bedienden naar de apotheek, waar de
medicijnen in bekers werden gegoten. De slaaf keerde terug en riep de nummers af.
De patiënten moesten dan ‘mijn’ roepen, maar verwisseling kwam nog al eens voor.
Misschien hinderde dat niet zo heel veel, want de uitwerking was in vele gevallen
toch niet bepaald heilzaam. Zo diende men volgens Dr. de Haan aan
dysenterie-patiënten een tijdlang verdund kopervitriool toe, iets wat het einde wel
bespoedigd zal hebben.
Het is dan ook geen wonder, dat het grootste deel der lijders, volgens dezelfde
historicus, ‘met de voeten vooruit’ door een achterpoortje het hospitaal weer verliet.
De oppassers handhaafden de orde met een rotan en gevechten waren geen
zeldzaamheid!
Van Imhoff heeft ook ernstig geprobeerd, de toestand op hygiënisch gebied te
verbeteren. Een nieuw ziekenhuis liet hij bouwen in een gezonder omgeving aan
Noordwijk en bij Tjipanas, in de bergen, stichtte hij een herstellingsoord. Vooral dit
laatste was een goede greep, maar het vervoer bleek een groot bezwaar. In onze
dagen kan een patiënt er in 1½ uur in een ziekenauto worden gebracht, toen duurde
het transport over slechte wegen in een kar met karbouwen bespannen een paar dagen.
Dat was voor menige lijder te veel. Bovendien waren de Bovenlanden in die dagen
lang niet altijd veilig. Zo werd in 1752 de hele inrichting door een bende zwervende
Bantammers verbrand.
Toch waren er nog wel Nederlanders, die tegen het klimaat bestand waren en de
gevaren doorstonden. De Gouverneurs-Generaal Alting en De Klerk werden beiden
zeventigers en brachten 50 jaar of meer in de tropen door.
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Maar daar staat tegenover, dat honderden op jeugdige leeftijd het slachtoffer werden
van de tropische ziekten. Reeds Heurnius schreef in de 17de eeuw, dat de blanke
kinderen zelden in leven bleven. Malaria, dysenterie, pokken, typhus en cholera
hielden vaak geweldig huis onder de bevolking, terwijl geregeld enkele honderden
lepralijders een treurig levenseinde vonden in het asiel op Onrust.
Deze toestanden bleven tot in de 19de eeuw voortduren. Een staatje uit de Javasche
Courant van die dagen vermeldt hoe de cholera in de hoofdstad woedde. De eerste
mei van het jaar 1825 brak de ziekte uit. Er waren die dag 17 lijders. Voor de volgende
dagen waren de opgaven aldus:
2 mei

22

3 mei

26

4 mei

59

5 mei

71

6 mei

105

7 mei

104

8 mei

112

9 mei

158

De aard en de oorzaak der ziekten waren ten enenmale onbekend. Volgens Dr.
Schoute wisten tijdens een epidemie in 1737 de dokters geen andere remedie en beter
voorbehoedmiddel te geven, dan aan iedere man ‘twee extra-ordinarie soopjes tot
derselver verquickinge en versterking’ voor te schrijven.
Wij tekenden hier de toestand te Batavia, maar elders was het niet veel beter. Eerst
de 19de eeuw zou verandering brengen. Toen was het Daendels, die de knoop
doorhakte, door de ongezonde stad en het kasteel te verlaten (hoofdstuk 7). In de
18de eeuw hadden velen echter reeds het voorbeeld gegeven.

Buiten wonen.
Wie het kon betalen, verliet de stad en vestigde zich buiten.
Van Imhoff is oorzaak geweest, dat Buitenzorg later de residentie van de
Landvoogd werd. Hij vroeg de Raad van Indië om een stuk grond aan de voet van
de Salak, om dat in cultuur te brengen en zo een voorbeeld aan anderen te geven. Op
dit terrein bouwde hij een landhuis, dat de naam Buitenzorg kreeg. Het werd
gewoonte, dat elke Gouverneur-Generaal het van zijn voorganger
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overnam tegen een bepaalde prijs. In de 19de eeuw werd dit buiten het officiële paleis
van de Landvoogd (hoofstuk 7).
In die dagen was het nog een hele reis van Batavia uit. De Gouverneur-Generaal
deed er vaak drie dagen over. Thans is het met de trein of de auto in een uur te
bereiken!

Boeren naar Indië.
Beminde Van Imhoff het buitenleven en wilde hij andere welgestelden aanporren,
om ook op grote schaal gronden te cultiveren, hij is ook de eerste
Gouverneur-Generaal geweest, die getracht heeft, een boerenbedrijf te stichten. Hij
liet daartoe uit Nederland en Duitsland boeren komen, die enkele hectares grond in
gebruik kregen tegen zeer voordelige voorwaarden. De kolonisten verloren echter
tijdens een inval van de Bantammers hun have en goed, zodat de proef mislukte,
temeer daar latere Gouverneurs-Generaal er weinig voor voelden. Ook de plannen
van Coen, om in de Indische wateren de handel vrij te laten, werden door de
‘Hersteller’ weer naar voren geschoven, met al even weinig resultaat.
De Compagnie ging niet met haar tijd mee, verzuimde elke gelegenheid tot
hervorming en zo moest de daling wel intreden.
‘Het werd een wanhopige geschiedenis, en altijd weer hetzelfde, máár ernstiger.’
Dit oordeel, dat schijnbaar een tegenspraak bevat, is ten volle van toepassing op
de V.O.C. in de 18de eeuw. Tekorten, onverstandige bezuinigingen, corruptie,
conservatisme en hebzucht moesten wel tot de ondergang leiden. ‘Mathematice’, zei
Van Imhoff, was dat aan te tonen. Wij zullen in de volgende hoofdstukken zien, dat
hij gelijk kreeg.
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2. Weelde en corruptie
Ds. Valentijn.
François Valentijn, bedienaar des Goddelijken Woords, is tweemaal in Indië geweest.
De eerste maal verliet hij de 13de mei 1685 het vaderland. De dominee was nog jong,
want een maand voor zijn vertrek was hij negentien jaar geworden! ‘Dog ik was zoo
bedaagd van wezen, dat een der Heeren Deputaten, by myn examen, my voor een
Borst van 27 a 28 jaaren aanzag.’
In 1695 keerde hij naar het vaderland terug en vestigde zich in zijn geboortestad
Dordrecht. Tien jaar later kreeg hij een tweede beroep naar Indië en bracht nu nog
acht jaar in de tropen door.
Op 1 augustus 1714 kwam hij ‘door Gods zonderlinge genade’ behouden te
Hellevoetsluis aan en in zijn blijdschap hierover gaf hij ‘al zijn Kaapsche wijn (hoewel
maar weinig zijnde) en een half Aam ingelegde Kaapsche Quee-Peeren’ aan de
loodsen, die het schip binnen brachten, ‘schoon my 't een en ander naderhand wel
gerouwd heeft’.
Men krijgt de indruk, dat de dominee nog al op de penning was. Hij heeft, als men
zijn werken leest, nog al eens ‘naderhand rouw’, omdat hij iets gegeven heeft. Ook
is hij erg met zichzelf ingenomen en acht hij zich voortdurend miskend. Maar daarover
willen we het nu niet hebben, noch over Valentijns proeve van een bijbelvertaling
in het Laag-Maleis. Wat zijn naam onsterfelijk heeft gemaakt, is zijn geweldig werk:
Oud en Nieuw Oost-Indien.
In de jaren 1724-1726 verscheen het in 8 statige folianten. Heel het gebied van de
V.O.C. wordt er in behandeld. Het is een geweldige encyclopedie geworden, waarin
hij een schat van gegevens, door hem zelf verzameld, aangevuld met aantekeningen
van anderen en uittreksels uit nagelaten papieren, heeft verwerkt. Meermalen is
plagiaat gepleegd, want in dit opzicht nam de dominee het niet zo nauw. Maar wij
danken hem toch het standaardwerk over Indië en Zuidoost-Azie in de 18de eeuw.
Tal van kaarten en plattegronden zijn in zijn ‘uitvoerige Verhandelinge’ opgenomen
en tevens ‘meer dan thien honderd en vyftig Prentverbeeldingen’.
Valentijn vertelt ons ook veel van de levenswijze van de Nederlanders in Indië en
we kunnen daaruit opmaken, dat in zijn tijd, het begin van de 18de eeuw, de
compagniesdienaren eenvoud en nederigheid niet als hoogste deugden beschouwden.
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‘Wijze van leven zeer kostelijk’.
‘Indien men’, zo schrijft Valentijn, ‘zich hier maar blootelijck behelpen
wil met groente, visch, hoenderen, enz. dat het lant hier 't gansche jaar
door overvloedig en zeer schoon van alle soorten geeft, kan men met
weinig geld al redelyk wel en goedkoop leven, dog de huishuur is 'er dier,
doende een huis met een zy-zalet, 20 of 22 voeten breed, op een fraeje
gragt, of in een moije straat, 16 a 18 ryxdaalders per maand. Ook maken
de goederen, die uit het Vaderland hier komen, als Fransche wyn,
Hollandze bieren, en sterke dranken, als Brandewyn en gedisteleerde fyne
wateren, mitsgaders hammen, Hollandze boter, kaas, gerookte zalm, soucys
de boulogne, haring, bokken1), olyven, gerookt vleesch en meer andere
dingen van dien aard, dat het huishouden hier zeer veel komt te kosten,
zoodat men met duizend ryxdaalders, of drie duizend gulden 's jaars, daar
niet veel figuuren maken kan.
Hierbij komt nog, dat men op Batavia gewoon is, zeer pragtig te leven.
Die geen koets heeft, werd 'er als niet gerekend. Alles moet 'er in het
huishouden dubbeld en dubbeld van zilver zyn, zelf tot de confyt- en
theebakken toe, daar men de thee op aanbied, die ik 'er zoo groot gezien
heb, als een kleene theetafel, zoodat een meid werk had, 'er een te dragen.
Voeg hier nu by de kostelykheid en pragt, zoo der mannen (om groote
goude knoopen aan een fluweele of andere rok, om een degen met een
goud gevest, een gouden rotang knop, en meer andere dingen van goud te
hebben) als der vrouwen, omtrent de menigte van hare kostelyke kleederen,
juweelen, enz., dat zich ook ten deele tot de slavinnen, die haar volgen,
uitstrekt, die hier al mede al vry kostelyk gaan.
Dit ziet men niet alleen omtrent de Hollandze vrouwen by uitstek, die als
Princessen leven, en 't grootste deel van haar huishouden op goede slaven
konnen laten staan, maar ook onder de Mixticen en Casticen (Indo-Europ.
vrouwen), die niet alleen zeer fraei en vry kostelyk, maar ook net zoo
uitgedost voor den dag komen, dat 'er wel zeer aanzienlijke Hollanders
op konnen verlieven, en zelfs zulke, die dat anderen behooren te beletten.’

1) Bokking.
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Men ziet, de tijd was voorbij, dat de hoogste in den lande over slechts één kamer
beschikte, waar hij ternauwernood tegen de regen was beschut; dat een dominee
opspraak verwekte, omdat hij in een ‘steenen huis met glasvensters woonde’; dat de
Gouverneur-Generaal tevreden was met een portie krokodillenvlees, als zijnde ‘goet
van smaeck’; dat de Heren XVII de Indische regering een schrobbering toedienden,
omdat de Landvoogd het dorst bestaan, er een koets op na te houden.
Vooral bij doop, huwelijk en begrafenis spreidden de Nederlanders in de tropen
gaarne hun rijkdom ten toon.

Een Gouverneur-Generaal trouwt.
Gouverneur-Generaal Johan van Hoorn kon niet best opschieten met het lid van de
Raad van Indië, Abraham van Riebeeck, maar dit veranderde, toen ‘zijn Edelheid
(tot verbazing van veele) met de oudste dogter van den Heer van Riebeek quam te
trouwen’.
Uitvoerig vertelt Valentijn van de trouwstoet, die gevormd werd door het garnizoen,
de leden van de Raad, kooplieden en andere autoriteiten met hun ‘gemalinnen(!)’.
‘In de kerk gekomen, en ieder op zyn plaats gezeten, en de ordinaris
gebeden gedaan zynde, wierd de predikatie gedaan door den Predikant
Godfridus van Holten, de welke tot de stoffe van zyne verhandelinge had
uitgekozen de woorden, begrepen in het laatste vers van 't 3 Kapittel van
't Hooglied Salomons, luidende aldus: Gaat uit, en aanschouwt, gy dogteren
Sions, den Koning Salomo, met de kroone, daar mede hem zyne moeder
kroonde op den dag zyner bruiloft, en op den dag der vreugde zyner herte.
De solemnisatie van 't huwelijk dan volbragt zynde, wierd tot besluit den
128 Psalm gezongen, en na het uitspreken van den zegen na gewoonte
begaf zich zyn Ed., Mevrouwe de Bruid, de Heeren Speelgenooten, nevens
der zelver Gemalinnen, gevolgt van de Heer Oudgouverneur-Generaal,
en de verdere Heeren, en Mevrouwen voornoemt, onder het d'oen van 17
kanon-schoten van de bolwerken dezes kasteels, 15 van 't hier ter Reede
liggende Admiraals schip de Lek, en 13 van 't Eiland Onrust, haar uit de
kerk direct na zyn Ed. wooninge, alwaar de Heer Bruidegom en Mevrouw
de Bruid door opgemelte Heeren en Mevrouwen wierden gefeliciteert, en
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veel geluk gewenscht, niet alleen met het voltrekken van dit huwelijk;
maar ook met de geboortendag van opgemelte zyn Ed. als zynde heden
oud geworden 53 jaren. Kort daarna quamen by een de Bruilofts-gasten,
omtrent ten getalle van 120 menschen die tegens voor den middag ten 11
uuren genodigt waren, en wierd door de zelve voorts den geheelen dag tot
's nagts ten 12 uuren met een algemeene vrolykheit doorgebragt;
ondertusschen dat 's avonds omtrent ten 7 uuren eenige vuurwerken op
het plein van de Oostzyde van dit kasteel, zoo door de Constapel Majoor,
als den Chineezen Boedelmeester Tanhanko, ter eere van dat pragtige
huwelijk opgericht, en in de brand gestoken wierden.’
Ds. Valentijn vertelt er nog bij, dat de dominee, die de Gouverneur-Generaal ‘gekoren
had, om door zyn Eerw. getrouwt te werden’, 1000 rijksdaalders kreeg. ‘En dat voor
een half uur predikens!’ voegt hij er aan toe. Maar de mooie tekst was ook wel een
vorstelijke beloning waard. ‘Koning Salomo’ kon er zich toch niet best met een
tientje afmaken.

Bruidstooi.
Maar ook de mindere goden wisten van ‘gestikte kleederen en gouden borduursel’.
Toen een dochter van een lid van de Raad van Indië trouwde, schreef zij aan haar
tante in het vaderland:
‘Mijn bruiloftstabberd is geweest van zwart fluweel met een sleep van een
elle lang, de rok was van wit satijn tot boven toe geboord met gouden
kanten en de ondermoutjes van hetzelfde stof en kant, opgenomen met
peerlen, strikken en diamanten, die mijn bruidegom daartoe had gegeven.
Mijn kapsel was met zwarte boekels peerlen overstrengeld, gelijk ook al
de juwelen tot hals, handen en borst zeer kostelijk zijn. Mijn bruidegom
was ook in het fluweel en allen zeer deftig na malkanderen. De kussens,
die men volgens gebruik op een alcatief in de kerk ligt, waren van groen
fluweel met goud, gelijk ook naar proportie in de bruidsslaapkamer alles
met groene stoffen was opgeschikt. Het behangsel van het ledikant1) was
van groen gaas met gouden zonnebloemen;

1) In sommige kringen was het gewoonte het prachtig opgemaakte bruidsbed voor de
gasten ter bezichtiging te stellen. In 1754 verbood de Regering het laten opmaken en
tentoonstellen van opgeschikte bruidskooien!
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de twee voorgordijnen werden met twee gouden haken opgenomen; de
vier knoppen waren van zilver en de sprei was geborduurd met goud.’
(Onze Eeuw, 1903)
De jonge dame vermeldt niet, waarover de dominee preekte. Hij had naar onze
mening niet beter kunnen doen dan Esther 1 : 6 als tekst te kiezen.

Een dure doopsprei.
Ook bij het dopen lette men in deze dagen meer op de pracht bij dan op de ernst van
de toediening van de doop. Wanneer met ophef melding gemaakt wordt van een
doopsprei, waarop voor tienduizend gulden aan edelstenen waren gegarneerd, dan
voelt men wel, dat hier de ijdelheid meer spreekt dan de behoefte ‘om deze heilige
ordening Gods tot Zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente’ uit te doen
voeren.
Dat komt ook uit in de gewoonte om steeds meer de doop te laten bedienen in
eigen woning, te midden van een uitgelezen schaar van vrienden, waarvoor de
dominee dan een zeer groot ‘present’ kreeg. Voor vele predikanten was dit een ruime
bijverdienste! Hetzelfde kan gezegd worden van het ‘afnemen van de belijdenis’.

Eer Gouverneur-Generaal wordt begraven.
Valentijn vertelt ons niet alleen, hoe het toeging als een Landvoogd in het
huwelijksbootje stapte, maar ook van de statie, waarmee hij werd begraven. Zo'n
begrafenis was al even vorstelijk en liep in de duizenden. De dominee was er ook
goed mee af. Voor een lijkrede, gehouden bij de baar van een overleden
Gouverneur-Generaal, kreeg eens een predikant 3000 rijksdaalders. Op die manier
was het nog voordeliger er een te begraven dan te trouwen! We kunnen de beschrijving
van de statie slechts verkort weergeven. Zij bestond uit:
1.
2.
3.
4.
5.

De Borger-Ruitery.
Het Vaandel Borgers van de Oost-zyde.
Het Vaandel van de West-zyde.
De Ruitery dezes kasteels.
Het Vaandel militairen van de Nieuwpoort.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Het Vaandel militairen van het kasteel.
Twee trompetters.
Kapitein Trekmeyer met een lange slepende mantel.
Twee paarden in den rouw.
Kapiteins en Opperkooplieden, dragende het wapen, de degen, de sporen en
andere ornamenten van den overledene.
De koetsier van Z.Ed. met sjerp en rouwband.
Weer twee paarden, waarbij het lyf-paart.
De Hofmeester en andere bedienden.
Vier helbaardiers.
Een luitenant met de regiments-staf.
Voorts het lyk met een zwart fulpe kleed overdekt, door 4 officieren gedragen
(dog nota, de baar zal onder 't kleed gedragen worden door veertig Timmerlieden,
die ook de kist in 't graf zullen moeten nederlaten).
Kooplieden.
Schippers.
Borgers.
Slipdragers.
Helbaardiers.
Vrienden en naastbestaanden.
Twee Helbaardiers.
De nieuwe G.G. en leden van den Raad.
Oud-leden van den Raad en gouverneurs.
De Raad van Justitie.
De schepenen.
De predikanten
De weesmeesters.
De Heemraden.
De commissarissen van huwelijksche zaken.
De boedelmeesters van de Chineezen.
De ouderlingen en diakenen.
Officieren, kooplieden enz.
Inlandsche en Chineesche hoofden.
Voorts alle Kooplieden, Schippers, Borgers, Onderkooplieden, Assistenten,
Werkbazen, Mardykers, Baliërs, Javaanze Officieren, enz. item met een groote
hoop der voornaamste Chineezen, en allerhande ingezetenen, traffiquanten deser
stede, dat een getal en groote sleep van menschen uitmaakte.
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Voeg hierbij nu nog het grote begrafenismaal na afloop van de plechtigheid en de
talrijke saluutschoten van de forten, schepen en muren, dan mag men zo'n begrafenis
wel vorstelijk noemen.

‘De laatste eer’.
Doch ook de gewone stervelingen of liever gestorvenen kregen in de loop der tijden
vaak een pompeuze uitvaart. Het werd een ware wedijver, wie het rijkste
begrafenismaal kon geven. Het ging daar lustig toe. Dr. de Haan zegt er van: De
ceremonie eindigde met een treurgelag en rouwgeschrans, zodat niet zelden onder
grote ongeregeldheden het scherm daalde over deze tragikomedie. En hij voegt er
aan toe, dat de Regering zich genoopt gevoelde, een plakkaat tegen de weelde bij
begrafenissen af te kondigen, vooral tegen het onmatig gastreren, slempen en brassen
bij die droeve plechtigheid.
Kon de familie het enigszins betalen, dan werden aan de dragers en intieme
kennissen herinneringen uitgereikt, zilveren of gouden penningen, ook wel
schenkbladen, met een ‘treffend’ inschrift. De lof van de overledene werd daarin
verkondigd. Het gedicht op Camphuys' medaille, dat we reeds eerder aanhaalden,
maakte daarop wel een heel gunstige uitzondering.
En het wapenbord van de gestorvene werd in huis opgehangen, maar nog liever
in de kerk. Nog treft men er aan in de Wolvendaalse kerk te Colombo en in de
Buitenkerk te Batavia. Er waren in die dagen verscheidene Kegges in Indië, die zich
een familiewapen lieten aanmeten.

Slaven.
Koninklijk was ook de bediening in huis. Het bruidje, dat over haar tabberd, juwelen
en ledikant schreef, vertelde aan haar tante omtrent haar huishouden:
‘Mijn woning is op de Jonkersgracht; dit huis heeft gemak en ruimte en
een grote plaats. De helft zal ik tot mijn tuin laten maken en de rest blijft
voor de slaven, die ongeveer vijftig in getal sterk zijn. Daaronder zijn acht
meiden kinderen, allen van dezelfde sexe. Drie à vier jongens lopen achter
mij en mijn man, als wij uitgaan, ook zoveel meiden, vijf à zes
staatsjonkers(!), die achter onze stoelen aan tafel staan, drie jongens, die
op de bas, viool en harp spelen, als wij aan tafel zitten.’
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Het stond voornaam, wanneer men voor elk wissewasje een aparte slaaf er op na
hield. Een zorgde voor de pruik van mijnheer; een ander verzorgde de lampen, een
derde moest muziek maken; mevrouw had haar helpsters, waarvan de een alleen zorg
had te dragen voor haar kapsel, een ander voor de bedden, een derde voor het
sirih-gerei. Enkele mooie slavinnetjes dienden uitsluitend voor de praal en volgden,
mooi opgedirkt, haar meesteres op de wandeling of droegen haar kerkboek en stoel
achter haar aan naar de kerk.
Slecht hadden deze slaven het meestal niet.1) Er waren wel eens harde meesters,
maar de Regering bedreigde met straffen elke meester, die zijn ondergeschikten
mishandelde. Bovendien was hardheid riskant, daar de slaven er dan vandoor gingen.
Er waren in de rimboe altijd wel benden, waarbij zij zich konden aansluiten.
Voor de opvoeding van de kinderen was deze weelde een vloek. Ze leerden nimmer
zelf aanpakken. Vader en moeder lieten zich weinig aan hun kroost gelegen liggen.
Daar zorgde de min en later de kindermeid wel voor. Zo werden ze in de grond
bedorven en leerden vaak hun eigen moedertaal maar zeer gebrekkig spreken. Mensen,
die dan ook hart voor hun kinderen hadden, zonden ze al op zeer jeugdige leeftijd
naar het vaderland ter educatie. Dit kwaad heeft lang onder de Indische zon bestaan.
Ook toen de slavernij was afgeschaft, meenden vele ouders, dat de baboe er was, om
de kleinen zoet te houden en hun in alles hun zin te geven. Idenburg heeft nog in
1900 tegen dit grote euvel de strijd aangebonden in zijn artikelen over ‘De opvoeding
onzer kinderen’.
Een pajongdrager, die achter zijn meester of meesteres aanliep met een
zonnescherm, behoorde in de 18de eeuw al mee tot de tekenen van welstand. Wie
het maar enigszins kon betalen, liet zich door zulk een drager volgen.
Ook hier greep de Regering weer in en bepaalde grootte en afwerking van de
zonneschermen. Zelfs verbood zij eens aan de dames van gemengden bloede het
voeren van deze statie, wat tot staking van de kerkedienst leidde.

1) Natuurlijk hadden er wel eens excessen plaats. Valentijn vertelt dat ten tijde van Camphuys
een vrouw haar slavin levend door de mieren liet opeten. Zij werd door de rechter veroordeeld:
ze werd gegeseld, gebrandmerkt en beide oren werden haar afgesneden.
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Buitenhuizen.
De rijke Amsterdammers hadden in de 18de eeuw hun villa's aan de Vecht, die zij
nederig hun optrekjes noemden. De gegoede compagniesdienaren deden voor hen
niet onder. Velen hunner hadden buiten de stad een prachtig landhuis. Nòg treft men
in de ommelanden de, overblijfsels van deze buitenverblijven aan. Valentijn telde
er alleen al een kleine honderd in de naaste omgeving van de stad en zegt, dat het
‘geen gemeene, maar uitstekende fraeje en groote huizen’ waren. Er behoorde meestal
een uitgestrekt gebied bij, waarop de eigenaars vruchtbomen lieten planten, vee
hielden en zelfs suiker, koffie en andere producten verbouwden. De naam
Weltevreden, die tot voor kort algemeen gebruikelijk was voor een deel van het
tegenwoordige Djakarta, herinnerde nog aan zulk een landgoed. Het heeft behoord
aan Cornelis Chastelein, lid van de Raad van Indië.

Een goed landheer.
Deze heer bezat meer van die landgoederen, o.a. Depok. Dit laatste, gelegen tussen
Batavia en Buitenzorg, stond hij bij testament aan zijn slaven, die hij vrij verklaarde,
‘ten eeuwigen dage in gemeen besit en gebruyck af, zonder dat zij te samen, ofte
iemand van haer in 't besonder het gem. land zullen mogen verkoopen, vervreemden,
verpanden, of cedeeren’. Bovendien gaf hij deze kleine maatschappij 300 koeien en
aan ieder gezin 16 rijksdaalders. Het land behoort nog aan de nakomelingen van deze
vrijgelaten slaven, die een kleine Christengemeente vormen, te midden van de
Mohammedaanse bevolking van West-Java. In de 19de eeuw zullen wij Depok weer
aantreffen als de plaats, vanwaar veel zendingsactie is uitgegaan. Chasteleins daad
is wel gezegend.

De vrijman.
We zouden verder nog kunnen spreken van het kostbare meubilair, de schone
serviezen, de statige karossen en zwierige kaarsenkronen, maar achten thans de lezer
wel een voldoende indruk van de weelde bij de compagniesdienaren te hebben
gegeven. Bij de compagniesdienaren. Want de particulier, de vrijburger, had het over
het algemeen niet ruim. Tegengewerkt door de Regering, niet kunnende concurreren
tegen de Chinese winkeliers en am-
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52. Johan Maatsuyker, gouv.-gen. 1653-'78. Gravure van Dirk Jongman naar een tekening van M.
Balen (Ned. Hist. Scheepvaartmuseum, A'dam).

53. Cornelis Speelman, gouvgen. 1681-'84, naar een zwarte-kunstprent van A. Blooteling.
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54. Rijcklof van Goens, gouv.-gen. 1678-'81, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum, A'dam).

55. Johannes Camphuys, gouv.-gen. 1684-'91 (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen)

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

*35

56. Ds. Francois Valentijn (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

57. ‘Het Gezigt van de Groote Hollandse Kerk tot Batavia Te Sien van de Overkant van de Groote
Revier’, naar een tekening van Joh. Rack, 1769 (Repr. Kon. Inst. v.d. Tropen)
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58. ‘Victorien der Nederl. Geoctr. O. Compagnie op het Koninkryck van Macasser door den Ed. Heer
C. Speelman’ (Atlas van Stolk, R'dam).
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59. Hendrick Zwaardecroon, gouv.-gen. 1718-'25, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum, A'dam).

60. Het Pieter Erberveld-monument (Foto Kon. Inst. v.d. Tropen). Zie pag. 162.
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61. Joan van Hoorn, gouv.-gen. 1704-'09, naar een schilderij van Cornelis de Bruyn. Het origineel is
tijdens de Japanse bezetting verloren gegaan. De enige bestaande fotocopie, hier gereproduceerd in
detail, werd welwillend beschikbaar gesteld door mevr. J. de Loos-Haaxman te Leiden.

62. Een landhuis in één der buitenwijken van het oude Batavia, naar een tekening van Joh. Rack,
(Repr. Kon. Inst. v.d. Tropen).
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63. Ambon in vogelvlucht, naar een anoniem schilderij uit 1617 (Rijksmuseum, A'dam). In de inzet
een miniatuurportret van Frederik de Houtman. Zie ook afb. no. 29.
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bachtslieden, had hij meestentijds een armoedig bestaan. We zagen in een vorig
hoofdstuk reeds, dat de Heren XVII liever hadden, dat deze burgerij leed, dan dat de
Compagnie schade zou hebben. Veel goeds school er dan ook meestal niet onder
deze particulieren. Hun aantal verminderde in de 18de eeuw nog gedurig. In 1769
woonden er te Batavia 2400 compagniesdienaren en 160 burgers. Van Coens ideaal,
een volksplanting in Indië te stichten, was niets gekomen. Volgens
Gouverneur-Generaal Mossel (1750) waren de vrijburgers niet dan ruwe en
ongeciviliseerde gasten. Aan wie echter de schuld? Eerst in de 19de en 20ste eeuw
zou Indië een burgermaatschappij krijgen.
Maetsuycker nodigde, zo vertelt Valentijn, eens een neef uit, in Indië te komen
(als vrijman), maar neeflief schreef terug, dat hij er niet aan dacht, om slaaf op Java
te worden.
Helemaal ongelijk had hij niet. De burger was in vele opzichten rechteloos.
Klachten over achteruitzetting baatten niet. En wee degene, die het bij de Hoge
Regering had verkorven. Een vrijman, die als wijlen Naboth zijn tuin niet aan een
van de leden van de Raad wou verkopen, werd gearresteerd, omdat hij vroeger als
compagniesdienaar niet geheel eerlijk was geweest, naar het heette. De heren zelf
waren smetteloos! De Raad van Justitie sprak hem vrij, maar hij werd toch maar voor
enkele jaren naar de Molukken verbannen.
En was een vrijman wat al te vrijpostig, dan zette men hem eenvoudig op een schip
en zond hem naar het vaderland.

Pieter Erberveld.
Zeer berucht is ook geworden de zaak van Pieter Erberveld. Hij was de zoon van
een Duitse vader en een inlandse moeder. Als vrijburger en halfbloed had hij op
weinig consideratie te rekenen. Een tuin, door zijn vader gekocht, werd hem
afgenomen, omdat - zo heette het tenminste - de papieren niet in orde waren.
Einde 1721 nu ontdekte men te Batavia een samenzwering, die ten doel zou hebben,
alle Europeanen te vermoorden. Een slaaf bracht het plan ter kennis van de justitie
en wees Pieter Erberveld als de leider aan. Natuurlijk werd er geloof aan deze
bewering geschonken: Erberveld was immers boos, omdat de Regering hem benadeeld
had. Een aantal personen werd opgepakt en gepijnigd. Na hevige folteringen bekenden
de verdachten, ook Erberveld. Zelfs kinderen van 7 en 8 jaar werden als getuigen
misbruikt.
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Erberveld deelde op de pijnbank mee, dat men in de lade van een kast in zijn woning
de plannen voor het oproer kon vinden. De lade was leeg......
De beklaagden werden ter dood veroordeeld. Erberveld werd ‘agterwaarts op een
kruys gebonden, de regterhand afgekapt, met gloeyende tangen op de borst, armen
en beenen geknepen en het vlees daeruyt gehaelt; dan van onderen op, het ligchaem
g'opent, het hart daeruytgehaalt en in 't gesicht geworpen, en wijders het hoofd
afgekapt en in stukken gehouwen’.
Hoofd en ‘quartieren’ van het lichaam werden buiten de stad opgehangen, ‘ten
proye der vogelen’.
Het huis van Erberveld werd verwoest. Een muur werd om de ruïne gebouwd,
waarop een doodskop prijkte. Aan de voorkant werd een steen aangebracht met een
tweetalig inschrift.
Het Nederlandse luidt:
UYT EEN VERFOEYELYKE
GEDAGTENISSE TEEGEN DEN
GESTRAFTEN LAND VERRAADER
PIETER ERBERVELD
SAL NIEMANT VERMOOGEN
TE DEESER PLAATSE TE
BOUWEN TIMMEREN MET
SELEN OFF PLANTEN NU
OFTE TEN EENIGEN DAAGE
BATAVIA DEN 14 APRIL A.o 1722.
Dicht bij de Portugese Buitenkerk vond men lang nog dit schandmonument. Het
Indo-Europees Verbond ijverde jaren voor verwijdering van dit symbool van
wreedheid en partijdige rechtspraak. In de Japanse tijd is het verdwenen.
In die dagen werd ‘de Hemelvoogd’ gedankt, omdat Hij ‘het schelmstuk had
gestoord’. Valentijn kreeg van een vriend althans deze schone ontboezeming:
TER GEDAGTENIS
van het vervloekt schelms verraad, gesmeed
door
PIETER ERBERVELD,
tegen de Stad Batavia Ao 1722.
Ontmenscht gebroed, gevloekt, gedoemd door vier en staal Te sterven op 't schavot,
hier stond weleer uw woning.
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Hier hoopte gy weeleer uw ingebeelde kroning1),
Het vorstelijk gezag, de Koninklijke praal.
Hier smeedde gy het stuk met uw verdoemde sielen,
Dat Mohamets geslacht, belust op Christen-bloed.
Was 't niet door 's Hemels magt genadelyk behoed
Hoe had gy niet gepoogd den Batavier t' ontsielen.
Nu daald de straf alleen op uwen grijzen kop.
De lamme leden zijn verdeeld, en opgehangen,
Ten proy van Rave en Gier aan opgeregte stangen.
Zoo staat het schelms verraad, wanneer het is in top.
De puinhoop van uw huis, vervloekt in alle eeuwen,
Dient tot gedagtenis voor den nakomeling,
Hoe 't zelve, en al het uwe, in uw verraad verging.
Nu hoord de jammerpoel uw afgepynigd schreeuwen.
Vervloekt met my dit stuk, wie 't immers ziet of hoord.
En dank den Hemelvoogd, die 't schelmstuk heeft gestoord.

‘Den 24 April Zondag, wierd ter ordre van de Hooge Regeering in alle kerken God
de Heere voor zyn genade gedankt ......’
Tollens zou zeggen:
Maar God, met zooveel leed begaan,
Nam 't offer van dien dag niet aan.

Het monsterproces van Erberveld vindt in het schandaal van Colombo alleen zijn
weerga. Alleen, daar was het een half waanzinnige gouverneur, die het recht boog.
In Batavia had het proces van Erberveld plaats onder de bekwame en rechtvaardige
Zwaardecroon.

Petrus Vuyst.
Multatuli heeft eens van iemand gezegd, dat hij door gebrek aan zwaarte omhoog
was gevallen. Zo is het Petrus Vuyst ook gegaan. Door invloedrijke familie kwam
hij in dienst van de V.O.C. en klom na weinige jaren op tot gouverneur van Ceylon.
‘Zijn zelfoverschatting was verbazingwekkend en men verhaalt, dat hij bij zijn
landing te Galle (op Ceylon) een pleister over een zijner ogen plakte. Een der hem
verwelkomende hoge Compagniesdienaren informeerde belangstellend naar wat hem
scheelde, waarop hij ten antwoord kreeg, dat hij het volk van Ceylon wilde

1) Men beweerde, dat Erberveld koning wilde worden.
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tonen, dat hij geen twee ogen nodig had, om in zo'n klein eiland het bestuur te voeren.
Herhaaldelijk had men hem horen pochen, dat hij beter en flinker dan zijn voorgangers
Ceylon zou besturen “met Salomo's wijsheid en Vuyst's dapperheid”.’ (Godée
Molsbergen)
Hij wilde de eer hebben van ‘behouder van Ceylon’ en in zijn zieke fantasie zag
hij zich omringd van verraders, die hem wilden vermoorden en de kolonie aan de
Portugezen overdragen.
Soldaten, officieren en vrijburgers werden gevangen genomen. Een krijgsraad
werd geformeerd van enkele willoze creaturen van de gouverneur, die alles
goedkeurden wat hij hun voorlegde.
De gevangenen werden op onmenselijke wijze gefolterd, waarbij Vuyst zelf
meermalen als beul optrad. Verschillende slachtoffers verkozen de dood boven deze
pijniging en bekenden. Ze noemden maar lukraak namen van personen, die ook aan
samenzweringen hadden deelgenomen. Die werden gearresteerd en het wrede spel
begon opnieuw. Een der gevangenen kreeg de ene dag alleen water, de andere
uitsluitend gezouten vis. En dat in de tropen!
Negentien personen werden ter dood gebracht, sommigen op dezelfde wijze als
Erberveld. En Vuyst richtte ook te Colombo schandmonumenten op.
Nog andere executies stonden op het programma. Toen echter kwam een schip uit
Batavia, de gouverneur werd in hechtenis genomen en naar Java opgezonden. Zelfs
de Heren XVII raakten uit de plooi en schreven, dat het gebeurde ten hemel
schreeuwde. De rechters moesten zonder aanzien des persoons oordelen. Dat hebben
zij gedaan ook. Ondanks de invloedrijke relaties van Vuyst hebben ze hem ter dood
veroordeeld. Hij werd onthoofd, gevierendeeld en met vuur verbrand. De as werd in
zee gestrooid.
De leden van ‘de krijgsraad’ zaten jaren in de gevangenis, waarin verschillenden
hunner stierven. De stoffelijke overblijfselen van de slachtoffers van Vuyst's waanzin
werden opgedolven en kregen een eerlijke begrafenis. Hun familieleden ontvingen
een schadeloosstelling. Natuurlijk werden de ‘samenzweerders’, die nog gevangen
zaten, losgelaten. Velen hunner hadden voor hun leven verminkte ledematen of grote
littekens.....
De schandmonumenten werden te Colombo opgeruimd.
Het is niet zeker, maar het ligt voor de hand, dat het gebeurde met Erberveld van
invloed is geweest op de ‘verraad-fantasieën’ van Vuyst. Hij had te Batavia die
terechtstelling bijgewoond.
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Salarissen.
Wij hadden het in het begin van dit hoofdstuk over de weelde; maar hoe, zo vraagt
men zich af, konden de compagniesdienaren al die uitgaven doen? Zij hadden toch
geen hoge salarissen. En met ƒ 3000 kon men volgens Valentijn geen grote figuren
maken.
De Gouverneur-Generaal had ‘twaalf honderd gulden 's maands, waar benevens
hy nog honderd en zestig ryxdaalders aan kostgeld iedere maand krijgt behalve, dat
hij van wijn, Hollands bier, spek, en vleesch, boter, olie, specerijen en kaarzen en 't
geen verder 't pakhuys der Ed. Maatschappij geven kan, tot zijn gebruik voor niet en
een schoon paleis tot zijn wooning heeft’. De leden van de Raad van Indië ontvingen
ƒ 350 per maand, benevens 20 rijksdaalders kostgeld, een vrije woning en
verschillende provisiën.
Een dominee ontving ƒ 1560 per jaar en aan emolumenten nog ongeveer hetzelfde
bedrag, zodat Valentijn op zijn ƒ 3000 kwam.
Wat het salaris van de schoolmeesters betreft, daarover schreven we reeds.
Een opperkoopman had ƒ 120, een koopman ƒ 60, een onderkoopman ƒ 40 en een
assistent - een der hogere betrekkingen! - ƒ 24 per maand. Allen kregen er gaven in
natura bij.
Het salaris werd meestal slechts gedeeltelijk uitbetaald. De Compagnie had haar
dienaren dan beter in de hand. Eerst als zij hun tijd onberispelijk hadden uitgediend,
konden zij over het restant beschikken.
Had een Gouverneur-Generaal dus officieel ruim ƒ 14.000 per jaar, toch schatte
men het kapitaal van de repatriërende Van Hoorn, wiens huwelijk we beschreven,
op 10 millioen gulden. De gouverneur der Molukken ontving aan salaris een ƒ 160
per maand, maar volgens Valentijn kon hij per jaar ƒ 50.000 overhouden. Stapel
geeft ook een sterk staaltje: De assistent Lodewijck de Roy, wiens traktement ƒ 18
per maand had bedragen, liet bij zijn dood ƒ 136.000 aan goudstukken na. Een lid
van de Raad, dat dus een paar duizend per jaar verdiende, maakte nadat hij enkele
jaren zijn functie had bekleed, een wissel van ƒ 165.750 over naar het vaderland.
Iemand, die ƒ 60 per maand verdiende, verklaarde desgevraagd zelf, dat zijn inkomen
12.000 rijksdaalders bedroeg (bij een aangifte voor een soort inkomstenbelasting).
De Regering veranderde echter deze opgave in 30.000 rijksdaalders! Zo zouden er
nog tal van staaltjes zijn mee te delen.
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Knoeierijen.
Deze hoge inkomens werden verkregen door knoeierij. De schuld daarvan lag in de
eerste plaats bij de Compagnie, die haar ondergeschikten slecht betaalde. Coen
klaagde reeds over het kleine traktement. En elke geringe verbetering van de gages
werd breed als een hoge gunst uitgemeten. Het onvoldoende toezicht en de weelde
deden de rest. ‘Men beschouwde al spoedig emolumenten als iets geoorloofds, zo
niet als iets noodzakelijks.’
(Stapel)

Morshandel.
De middelen om rijk te worden, waren vele. Daar was het drijven van handel voor
eigen rekening. Hoe de Compagnie ook fulmineerde tegen deze schending van het
monopolie door haar eigen ambtenaren, welke zware eden zij ook bij de
ambtsaanvaarding oplegde, het baatte niet. ‘Als de geëmployeerden niet trouw aan
hun eed willen zijn, is er niets aan te doen’, schreef de advocaat aan de Heren XVII.
Had Coen in de 18de eeuw geleefd, hij zou met nog veel meer recht van een ‘eerlijk
tuchthuis’ hebben kunnen spreken. En het mooiste van alles was, dat de schepen van
de Compagnie zelf deze smokkelwaren vervoerden. Wel werden de meegegeven
klisten bij aankomst in het vaderland geïnspecteerd, maar vaak waren ze al aan
kustvaartuigen afgegeven en anders waren er nog wel middelen, om ze aan wal te
krijgen. Hoe erg het wel was, blijkt uit een brief van de Heren XVII aan de
Gouverneur-Generaal en de Raad, waarin zij schrijven,
‘dat den particulieren handel zeedert een geruyme tyd zo grof is gegaan,
dat de scheepsoverheden hun schip niet langer meester zijn geweest om
het particulier goed af te houden, zonder dat zy eenige assistentie van den
fiscaal of regeering hebben konnen bekomen, dat de schepen alhier
aankomende zoo overladen zyn met excessive en voor deese nooyt so
groot gesiene kooyen en pakken, dat men sig ten uyterste moet
verwonderen, hoe se daarmeede door zee zyn gekomen, zynde van een
burger te Batavia aan zyn correspondent alhier over de 100.000 ponden
thee toegesonden, en zoo van anderen na proportie, zulks wy geresolveert
zyn daartegens voortaan op een extra-ordinaire wyse te voorzien en et zoo
zeer bij schrijven niet meer te laten.’
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En in hetzelfde jaar (1731) klagen de Heren over ‘het bedrogh in de suykeren, hetzy
aan de molens of magasynen, dan wel aan beyde seedert eenige jaaren groff en groot
zijnde geweest’.
De Gouverneur-Generaal, de Directeur-Generaal, twee leden van de Raad van
Indië, twee opperkooplieden en enige mindere goden werden ontslagen, maar het
baatte zo weinig. Enkele jaren later was het al weer zo. Zelfs de onthoofding van 26
knoeiers door de eerlijke Zwaardecroon bracht de schrik er niet in.
Konden de ambtenaren hun waren in het vaderland niet kwijt, dan was er wel een
vreemd schip, dat passeerde en plotseling groot gebrek aan ‘water en brandhout’
had, welke men de in nood verkerenden niet kon ontzeggen.

Andere middelen.
Maar er waren wel tien middelen om zich te verrijken, zei Daendels later. En hij was
niet ver bezijden de waarheid. Een pikol is ongeveer 125 pond. Verschillende streken
moesten jaarlijks aan de Compagnie een bepaald aantal pikols producten leveren.
De ambtenaren eisten nu pikols van 140 of 160 pond, soms nog zwaardere. Het
‘overwicht’ was voor hen en daarmee beconcurreerden zij de Compagnie. ‘Spillagiën’
brachten ook veel op. Voor het verlies door indrogen, vocht enz. mocht tot een
maximum een percentage der producten worden afgeschreven. Zij moesten immers
soms een half jaar in de pakhuizen liggen, voor ze verscheept werden. Maar nu deed
zich het vreemde verschijnsel voor, dat altijd dat maximum percentage verloren was
gegaan! Eigenaardig is, dat nog in de wet op de Staatsinrichting van Nederlands-Indië,
in 1926 aangenomen, na de bepaling, dat de Gouverneur-Generaal de bezoldigingen
en soldijen regelt, de zinsnede voorkomt: ‘Spillagiën en overwichten worden nimmer
beschouwd als voordelen aan de ambten verbonden.’
Dan waren er stille winsten, die verkregen werden door bij de verkoop van de
goederen van de Compagnie deze niet tegen de ontvangen prijs te boeken.
De hooggeplaatste ambtenaren lieten zich op Nieuwjaarsdag b.v. grote geschenken
aanbieden door Chinese pachters van belastingen of leveranciers. Ook de inlandse
hoofden waren ‘verplicht’, geregeld hun ‘present’ te brengen. Valentijn vertelt, dat
hij bij een der hooggeplaatsten een hele kamer vol kostbare geschenken zag, die door
de vriendelijke Chinezen aan mijnheer en
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mevrouw waren vereerd. ‘Boven hebben we nog veel meer’, werd hem verteld.
Volgens De Haan had zelfs de politie haar ‘heiligendagen’, waarop zij een oogje
dichtdeed en daarvoor rijkelijk werd betaald. Deze ‘contributies’ en ‘hommagiën’,
die gegeven werden volgens ranglijst, vormden een flinke bijverdienste. Een
ambtenaar verdiende ƒ 50.000 per jaar voor het verlenen van ‘vergunningen’ aan
Chinezen.
Er waren ambtenaren, die hun geld uitleenden aan inlandse hoofden tegen
woekerrente. Anderen, b.v. leden van de Raad van Indië, volgden het voorbeeld van
de regenten in het moederland en verkochten de baantjes. Volgens Stapel kregen zij
voor het ambt van onderkoopman ƒ 3500! Die moest dan natuurlijk weer zorgen, op
ongeoorloofde wijze aan de koopsom van zijn ambt te komen. Van zijn salaris van
ƒ 40 per maand ging het niet.
Nog een vaderlands gebruik volgde men in de 18de eeuw in Indië. De
familieregering deed haar intrede. In het begin van deze eeuw krijgen we al een heel
merkwaardig geval. Een Gouverneur-Generaal wordt opgevolgd door zijn schoonzoon.
Deze, Johan van Hoorn, die wij reeds in het begin van dit hoofdstuk noemden, werd
weduwnaar. Hij hertrouwde met Joanna van Riebeeck een dochter van Abraham van
Riebeeck, de zoon van de stichter van de Kaapkolonie.
Toen Van Hoorn in 1709 ontslag nam, volgde zijn nieuwe schoonvader, Abraham,
hem op!
De Heren XVII vonden dit te kras, maar aan het eind van de 18de eeuw was de
clangeest heel gewoon. Ook in Indië kwam het voor, dat kinderen van een paar jaar
oud tot assistent werden benoemd. Een veertienjarige werd tot koopman bevorderd.
Maar hij was ook het zoontje van de Landvoogd!
Tenslotte moeten wij er op wijzen, dat de slechte boekhouding mede oorzaak van
de malversaties was. De gebrekkige controle werkte die ook niet weinig in de hand.
In 1785 stierf de groot-kassier. Er was een tekort van ruim een millioen. ‘Niet één
poging werd gedaan, om het aan te zuiveren; het werd eenvoudig afgeschreven.’
De naamletters van de Compagnie, die men in wapenschilden boven poorten en
op munten aantrof, V.O.C., werden terecht verklaard als:
Vergaan Onder Corruptie.
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3. Kerk en school
Oordeel van een Gouverneur-Generaal.
‘Met den godsdienst onder de Inlanders is het slecht en met dien onder de Europeanen
is het flauw gesteld’, schreef Gouverneur-Generaal Van Imhoff omstreeks 1750 naar
zijn meesters in het moederland.
Hij tekende de toestand precies zoals ze was. Wie de stukken en brieven, die op
het kerkelijk leven in de 18de eeuw betrekking hebben, doorleest, krijgt de indruk,
dat er van opgewekt geestelijk leven geen sprake meer was. Zeker, in de 17de eeuw
was ook lang niet alles zoals het wezen moest, maar bij alle gebreken was er toch
ijver en enthousiasme vaak, om ‘Gods eere te verbreiden, door Christus te prediken’.
In een vorig hoofdstuk bleek dat overduidelijk. In de 18de eeuw merken wij van die
ijver niet zo heel veel meer. Het kerkelijk leven kwijnt, de scholen gaan achteruit en
op het terrein van de zending is geen sprake meer van levendige actie. Aan het einde
van de eeuw was het zo ver gekomen, dat een bewoner van Batavia schreef: ‘Het
ledental van de kerk gaat achteruit, maar de godsdienst nog veel meer.’ Met dit laatste
zal hij bedoeld hebben, dat degenen, die nog wel aan de traditionele kerkgang deden,
toch de behoefte daaraan en het waarachtig geloofsleven misten.
Dit verschijnsel openbaarde zich trouwens ook in Nederland. Naarmate de
‘verlichting’ vorderingen maakte, nam de onverschilligheid op godsdienstig gebied
toe. Men mocht aan dat indifferente de naam verdraagzaamheid geven, in wezen was
het vijandschap. Dat is vooral in de 19de eeuw in Indië maar al te dikwijls gebleken,
toen de leer ‘van God, deugd en onsterfelijkheid’ er hoogtij vierde en allen, wier hart
brandende was van liefde voor de Gekruisigde, als amechtige joden werden
beschouwd.
Toen kon Esser schrijven: Batavia is het graf voor elk godsdienstig gevoel en
zedeloosheid wordt er de zede.

Geen vrije kerk.
Deze achteruitgang is mee te wijten aan de afhankelijke positie van de kerk. In de
17de eeuw was dat begonnen. De kerkeraads-vergaderingen werden bijgewoond
door afgevaardigden van de
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Overheid, de predikanten waren in de eerste plaats dienaren van de Compagnie, die
aan dit handelslichaam de eed van trouw moesten afleggen, zonder dat in die belofte
ook maar van hun goddelijke zending werd gerept. Zolang nu de autoriteiten echter
zelf ‘hoogkerkelijk’ waren, ging dit nog. Mannen als Coen waren bezield met een
grote ijver voor de uitbreiding van het Koninkrijk Gods. Zij spoorden anderen daartoe
aan en gaven door eigen wandel en getrouwheid een goed exempel. In die dagen was
de voogdij althans draaglijk, maar in de 18de eeuw, toen vaak vele hoge ambtenaren
onverschillig waren, ontaardde zij in slavernij. De predikanten waren van gouverneurs
en lagere goden afhankelijk. Professor Millies tekende hun positie aldus:
‘Door de bedienden der Compagnie aangesteld, beroepen, afgezet en
verzonden, werden zij de dienaren dier bedienden en ik geloof, dat er in
deze geheele eeuw weinig uitstekende predikanten in Oost-Indië zijn
geweest, die niet op eenige onaangename, vaak smadelijke wijze, afgezet
en opgezonden, naar Nederland zijn weergekeerd. Hoe de leeraars der
Hervormde Kerk in O.I. hebben geworsteld en gestreden voor de vrijheid,
waarmee Christus Zijne Kerk heeft vrijgekocht, wat zij hebben geleden
door de willekeur der brutaalste, vaak meest zedelooze dwingelandij, is
ongelooflijk.’
En zo werd naar dezelfde schrijver de geest uitgedoofd en de kerk tot een onderdeel
van het staatkundig raderwerk, prijsgegeven aan de politieke macht, naar willekeur
georganiseerd, geregeerd, gereglementeerd, geklassificeerd.

Een afscheidspreek.
Geen wonder dan ook, dat vele predikanten blij waren, dat zij het juk der
dienstbaarheid konden afleggen. Vergeleken met de toestand in Indië, was die in het
vaderland ideaal te noemen, hoewel naar onze opvattingen tijdens de Republiek van
waarachtige vrijheid geen sprake was.
Ds. Wilhelmus Hogerwaard dacht er althans zo over. Zijn afscheidspreek te Batavia
was niet mals. Twee jaar na zijn vertrek is die preek uitgegeven. Hij voegde zijn
gemeenteleden onder meer dit toe:
‘Twijffelt men er aan, of alle uwe vaste Leeraren, indien zij
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kosten, souden al mede dat zelve spoor van mij opslaan1), daar zij nu, den
een om zijn opklimmende jaren, een ander om zijn vrouwe en kinderen,
een derde om andere redenen, deeze voorneemens staaken, en blijven met
het kerkscheepken in deeze holle dolle zee van India slingeren en dobberen.
Dit is den verstandigen genoeg gezegt; sonder dat ik daarbij de
beweegredenen van mijn kinders en hare opvoedingh, zoo schraal, zoo
raar in deeze landen te verkrijgen, behoeve aan te halen. Met één woord:
de goddelijke Voorzienigheid vergunt het mij, dat ik een einde mijnes
dienstes make, en onder Jehova's gehengen weder stevene na dat Lieve
vrije vrije vrije Vaderlant, daar men met ruste en vergenoeginge zijn leven
kan doorbrengen, daar het gemoet aan geen kettingh leidt, alwaar men niet
behoeft te pluymstrijken, en dus de H. Waarheid te verbloemen en te kort
te doen ......’

Een dominee in de ketting.
Hoe het met een predikant ging, die zijn ‘meesters’ durfde trotseren, daarvan geeft
ons Dr. Troostenburg de Bruyn een staaltje. Ds. Gordon kreeg het te kwaad met de
gouverneur van Ambon. Deze liet hem gevangen nemen en enige dagen in de ketting
geklonken aan de publieke weg werken. Daarop werd hij naar het kleine eilandje
Rosengein verbannen. Het volgende jaar kwam de ongelukkige te Batavia met een
goede attestatie van zijn kerkeraad. Maar alle pogingen om eerherstel te krijgen,
waren vruchteloos. Tenslotte vertrok hij naar her vaderland, waar hem recht gedaan
werd. Nog twaalf jaar diende hij de gemeente van Vianen. De gouverneur werd echter
niet gestraft. Alleen bepaalden de Heren XVII, dat predikanten voortaan niet meer
‘openlijk’ gevangen genomen mochten worden. Dat de autoriteiten zich om dit bevel
weinig bekommerden, leert ons het dagboek van Ds. Gerrit Verbeet. Hij had het
durven bestaan, de broer van de gouverneur van Banda te censureren en stond
sedertdien aan allerlei plagerijen bloot. Toen hij in drift de gouverneur beledigde,
werd hij gedurende 40 dagen in crimineel arrest gesteld, niettegenstaande de ‘positieve
ordres van haar HoogEdelens’, waarbij zij hadden gelast, ‘geen apprehensie op een
predikant te doen, als in gevalle van Doodslag, Verraad of Overspel’.

1) N.l. repatriëren.
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Voor hem schoot er ook niets anders over, dan naar het vaderland terug te keren.
Volgens hem ontbrak het de meeste predikanten in Indië aan de moed, ‘om tegen de
openbaare zonden der Aanzienlyken te getuigen’ en daarom praatten zij ‘die Groote
Aardwormen’ liever naar de mond.

Een stil en gerust leven.
Wie onderdanig kon zijn en niet al te nauw zag, had het zo slecht nog niet. Wat deed
een man als Ds. Verbeet zich ook zo druk te maken over het concubinaat van een
der leden van zijn gemeente en dan nog wel een broer van de gouverneur? ‘Andere
leeraren steuren zich niet aan die zaaken’, schreef hem Mr. Scheevenhuize. Als zulke
mensen het nachtmaal moest ontzegd, wel dan waren er te Batavia wel honderd, wie
het zou moeten worden onthouden, waaronder leden van de Regering, hoge
ambtenaren, diakenen en ten minste één ouderling!
De dominee kreeg dan ook de raad, zich in het vervolg geschikter te gedragen,
welke vermaning door bovengenoemd lid van de Raad van Justitie aldus werd
uitgelegd: ‘om de zaaken in dit Land te tracteeren als andere Leeraars doen’.
Ds. Lipsius kon het beter in Indië harden dan zijn collega, maar hij schreef aan
een vriend in het vaderland dan ook, dat hij met de gouverneur in goede harmonie
leefde, ‘hetwelk geen gering deel van. mijn hoofddoelwit moet zijn’.
Hij nam zijn taak niet te zwaar op:
‘Eens of tweemaal rijd ik 's middags van vier tot zes uren te paard,
hetwelk mij nuttig is, zijnde mij drie rijpaarden met de monstering present
gedaan, die mij ook geen geld voor onderhoud kosten, want het voeder
wordt mij bezorgd; maar rijtuig valt mij te kostbaar en daarom houd ik
dat niet. Ik zet veel liever de rijksdaalders op stal, om ze bij occasie eens
te laten uitrijden, en dan met profijt te doen weerkeeren......
Voor het tijdelijke leven wij in ruimte. En ofschoon een bottel ordinaris
bier hier zestien stuivers kost, drink ik er geen glaasjen minder om; ja
gebruik nog vrij wat meer wijn (n.l. rooden, die de gezondste is) dan in
het vaderland. Kortom wij hebben alles tot onze nooddruft en kunnen nog
wat overhouden.’
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Gedienstigheden der praktijk.
Ds. Lipsius zou niet gauw in conflict met de Overheid komen. Er waren meer
predikanten die de goede harmonie wisten te bewaren. Het kwam voor, dat de dominee
de 10 geboden niet meer liet lezen, om de hoge autoriteiten niet te verontrusten.
Munnich deelt mee, dat in Colombo het avondmaalsformulier werd gewijzigd. In de
lijst van ergerlijke zonden, die daarin voorkomt, zou ‘alle meinedigen’ met de pen
zijn doorgehaald. Dat behoeft geen verwondering te wekken. De compagniesdienaren
hadden vele en dure eden moeten zweren, dat zij nimmer eigen voordeel zouden
zoeken, geen particuliere handel zouden drijven enz. En bijna niemand hield zich
aan die belofte...... Het was dan ook wel wat lastig, dat in dat avondmaalsformulier
die woorden voorkwamen!
Ds. Mohr getuigde, dat een predikant, die te Batavia over het 7de en 8ste gebod
wilde prediken, de geboden Gods moest weten te veranderen, te verschikken of te
verplooien.
Met een lofrede kwam men bij de Overheid verder dan met een boetpredikatie.
Wij zagen in hoofdstuk 2, dat zij in zo'n geval ook royaal waren. De predikant, die
bij de uitvaart van de gouverneur van Ceylon over Klaagliederen 5 : 16 sprak
(natuurlijk verscheen die preek in druk), zal door de weduwe ook wel goed bedacht
zijn.

Geen grote figuren.
Het is dan ook geen wonder, dat men onder de predikanten weinig of geen grote
figuren aantreft tijdens de 18de eeuw. Dr. de Haan noemt een aantal fouten op, die
hij in hun correspondentie tegenkwam. Zo schrijft er in 1750 een: Janewary, Yakobes,
Alksander (Alexander) en curesensen (chirurgijns). ‘In de 17de eeuw waren dergelijke
stumpers nooit uitgezonden.’
Dr. Petrus Hofstede vermeldt dan ook, dat de kerkeraad te Batavia klaagde over
het wetenschappelijk peil van de uitgezonden dominees, maar aan wie de schuld?
Zulke heren konden lang en breed delibereren over het zitten aan een tafel met een
rood of groen kleed, maar een kennis, moed en ijver als van Heurnius was hun ten
enenmale vreemd. Hadden ze die eigenschappen wel bezeten, ze zouden gauw de
laan uitgestuurd zijn.
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Andere gezindten.
Toch konden de broeders nog wel in vuur komen. Als ze n.l. ‘concurrentie’ duchtten!
De Roomsen hadden geen toegang binnen het rechtsgebied van de Compagnie. Toch
verschenen hun geestelijken er wel, zelfs in de hoofdstad. Dan werd er weer een
plakkaat afgekondigd tegen hun optreden, ‘op pene van aen den lijve ofte anders
gestraft te werden’. Veel schijnt die bedreiging niet geholpen te hebben. Ds. Ferreira
deelt mee, dat de stad en ook de andere plaatsen van Indië van papisten krioelden
(1673) en dat een Jezuïet zelfs de Gouverneur-Generaal ‘eene godlooze geschrift
tegen onze ware Christelijke Gereformeerde Religie’ durfde presenteren, om Z.Ed.
tot disputeren uit te dagen. Dit zal wel lichtelijk overdreven zijn, maar het feit, dat
de verbodsbepalingen telkens vernieuwd werden, wijst er wel op, dat er weinig tegen
gedaan is, evenals tegen ‘den duivelsdienst’ der Chinezen en de ‘Moorsche’ religie.
Maar ook de Luthersen konden geen genade vinden in de ogen van de Bataviase
kerkeraad. Gouverneur-Generaal Van Imhoff, die we aan het begin van dit hoofdstuk
noemden, wilde hen in de gelegenheid stellen, hun godsdienst naar eigen confessie
en liturgie uit te oefenen. ‘Een nooit bevorens hier te landen gehoorde nieuwigheid’,
noemde de kerkeraad dit en zelfs de stadhouder in het verre moederland overstelpte
men met bezwaren. Hij was opperdirecteur van de Compagnie en kon de snode
plannen misschien verijdelen. Maar als een echte Oranje schreef hij, dat men ‘onze
broeders, de Lutherschen’, hun vrijheid moest gunnen. In 1749 werd de kerk ingewijd,
maar allerlei kleinzielige plagerijen werden bedacht om de aanhangers van de
Augsburgse confessie het leven zuur te maken. De Hernhutters werden geweerd. Zij
wilden gaarne op Java het zendingswerk aanvatten, maar ‘om redenen’ werd dit
geweigerd. Hun ‘ongepermitteerde conventikelen’ en ‘schandelijke gevoelens’ vonden
geen genade in de ogen van Regering en Kerk. Hoe anders zou het menselijkerwijs
gesproken gegaan zijn, als deze broeders, brandende van liefde voor hun Heiland,
aan Javanen en Soendanezen het Evangelie hadden kunnen brengen!
Ging deze onverdraagzaamheid nu nog gepaard met eigen geloofsijver, maar dat
was, zoals we zagen, helemaal niet het geval.
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Een tempel der ijdelheid.
Het kerkbezoek nam af, maar niet in die mate als men zou verwachten. Daar was bij
velen toch nog wel ‘behoefte’ om op te gaan, n.l. om dan gezien te worden. Het
kerkgaan werd een kijkspel. Soms was er zulk een volte op het plein, dat men er niet
door kon komen.
In de kerkgebouwen hingen tal van wapenborden van oudgedienden, die zich zelf
een familiewapen hadden aangemeten. In de nieuwe stadskerk alleen hingen 167 van
die borden, in de Portugese 118! Voegt men daarbij de vele eregestoelten voor de
hoge heren, dan is de kwalificatie tempel der ijdelheid niet te boud gesproken.
Dr. de Haan geeft ons een beeld van een kerkgang in Batavia in de 18de eeuw:
‘Het was 's zondags een statige optocht naar de kerk. De vrouw des
huizes, in haar kostelijkst gewaad plechtig voortschrijdend onder een grote
pajoeng (zonnescherm), liefst een zijden pajoeng met geborduurde draken
en afhangende falbala en gouden kwasten; aan haar arm een bijbeltje aan
een zilveren kettinkje, een waaier in de hand; achter haar een slaaf met de
kerkstoel, een ander met een kostbaar met goud beslagen psalmboek, soms
met edelgesteenten en paarlen versierd, een fraai opgeschikt slavinnetje
met sirihkistje en kwispeldoor1) en andere statiejuffertjes.
De huisheer volgde met een eigen pajoengdrager, elk der kinderen
eveneens.
Dat gaf dan bij de kerk een groot gedrang en tumult.
Dan had men binnen het gebouw de moeilijkheid om de stoel op zijn
behoorlijke plaats gezet te krijgen, overeenkomstig de rang van de heer
gemaal, die op zijn erebank, de hoed op de kop, met welbehagen gadesloeg,
hoe zijn eega zich weerde om het fatsoen der familie hoog te houden. Soms
ging dat met veel gekijf......’
Wanneer de Gouverneur-Generaal binnenkwam, stond heel de gemeente op, al
was het ook onder het gebed. Wie dat weigerde, werd naar patria opgezonden! Soms
deed de kerkeraad iets tegen dit vertoon. Zo bepaalde hij eens, dat de ‘joffers’ zelf
de

1) De dames pruimden, ook in de kerk!
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psalmboeken in de kerk moesten brengen, om de ongeregelde stoet van slaven te
weren.

Bededagen.
Een enkele maal meende de Regering, dat er iets tegen de achteruitgang van het
geestelijk en zedelijk leven gedaan moest worden. Dan werden bede- en boetedagen
uitgeschreven, om ‘die Genadens deelachtig te worden, die een heiliger en
godvruchtiger wandel zullen doen verwisselen met stoorloze gelukzalighedens’.
De Regering noemde soms ook de zonden. Zo werd in 1769 een bededag
uitgeschreven, om Gods toorn af te bidden. Die was ontstoken ‘om het schenden van
des Heeren dag en het doorbrengen van dien in velerlei ijdelheid en wereldsch
vermaak, waardoor Hij als het ware getergd wordt, om het licht van onzen kandelaar
weg te nemen, en het over te brengen tot een ander volk, dat gerechtigheid werkt’.
Maar de schending van de sabbat was het enige kwaad niet. De Regering vergat
er bij te zeggen: ontucht, diefstal en dronkenschap. Er waren in die tijd 102 kroegen
te Batavia!

Bijverdiensten.
Hadden de compagniesdienaren hun bijverdiensten door sluikhandel, overwichten,
spillagies en dergelijke, de dominee had ook zijn bronnen, waaruit hij zijn salaris
kon aanvullen. Het bezoek aan de ‘verstrooiden’, zoals wij tegenwoordig 'de
buitenleden van de kerk noemen, had toen ook al plaats. Ds. Lipsius vond dat wel
lastig, maar ‘de presenten, die den Predikant bij die gelegenheid worden gedaan,
veraangenamen weder de last; des men, op die ruime inkomst prijs stellend, wel iets
vergaren kan......’ Erger was het, dat verschillende predikanten die geschenken eisten,
zodat er een kerkelijke koophandel ontstond bij de toediening van de doop of het
afleggen van belijdenis. Ds. Roorda van Eysinga trof die toestanden nog in het begin
van de 19e eeuw in Indië aan.

Geschillen.
Indië kende ook zijn kerkelijke geschillen. Die liepen niet zozeer over de leer, maar
meer over de kerkregering en praktische vraagstukken. Zo is er in het begin van de
18de eeuw heel was gediscussiëerd over de zgn. scheiding van de sacramenten. De
kerken
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in het vaderland, speciaal de Hollandse, werden er in gemoeid.
In de Gereformeerde Kerk was het regel, dat volwassenen, die gedoopt werden,
meteen toegang tot het avondmaal verkregen. De vierde vraag in het doopsformulier
voor volwassenen wijst daarop duidelijk genoeg. In Indië echter bepaalde de
kerkenorde, dat bejaarden, die gedoopt werden, eerst tot het avondmaal zouden
toegelaten worden op verzoek en na een hernieuwd onderzoek van geloof en leven.
Verschillende predikanten gingen daarmee niet accoord, andere theologen verdedigden
echter deze bepaling voor Indië. Omstreeks 1710 stonden de voor- en tegenstanders
scherp tegenover elkaar. De adviezen van de Zeeuwse en Hollandse kerken werden
gevraagd. Maar ook daar heerste geen eenstemmigheid. Wel waren de meesten van
oordeel, dat de scheiding der sacramenten ongeoorloofd was, maar er konden gevallen
zijn, dat van deze regel werd afgeweken. Tenslotte werd het daarom ‘aan het gemoet
van de leeraren in Indië overgelaten’. Het gevolg was, dat vele gemeenten bijna
uitsluitend uit doopleden bestonden. Op Banda waren onder de 1088 Christenen
slechts 72 lidmaten, op Kisser onder de 964 doopleden slechts 4 avondmaalsgangers
(Dijkstra). Vrees voor ‘concurrentie’ van de zijde der Roomsen was een der
voornaamste motieven, waarom verschillende predikanten heel spoedig tot de doop
overgingen.
Een ander punt van geschil was, of de kerken in Indië bevoegd waren, predikanten
te examineren en te ordenen. De kerken in Nederland beweerden, dat alleen een
classis hiertoe gerechtigd was.
In Indië waren wel verscheidene kelken, maar zij vormden geen classis. De
Regering voelde daar ook weinig voor. Zo kwam het, dat Batavia min of meer ‘het
meesterschap’ in kerkelijke zaken had, zeer tot verdriet van de predikanten in de
Molukken. De kerkeraad te Batavia verbood zelfs de correspondentie met de classes
in het moederland buiten hem om! In de 17de eeuw was het dan ook gewoonte
geworden, dat kerkeraad en Regering in de hoofdstad personen tot de dienst des
Woords toelieten. In de volgende eeuw is daar een heftige strijd met de kerken in
het moederland over gevoerd. Dr. Hofstede de Groot vult een heel deel met de
behandeling van dit geschil. De Bataviase kerkeraad, gesteund door de Compagnie,
heeft zijn zin in dezen doorgezet, al bleef de classis Amsterdam protesteren.
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Bijbelvertaling.
Ook over de bijbelvertaling was men het niet eens. Ds. Leydekker begon omstreeks
1685 met een overzetting van de Statenbijbel in het Maleis. In 1692 gaf de Regering
hem daartoe officiëel opdracht. Toen hij in 1701 stierf, was hij gekomen tot Efeze
6. Zijn werk werd voortgezet en kwam met de revisie in 1728 gereed. Het is de eerste
eigenlijke overzetting van Gods Woord in het Maleis. Tegelijkertijd was echter Ds.
Valentijn aan het werk getogen. Hij leverde een vertaling in het ‘laag-Maleis’, de
taal, zoals die in de Molukken werd gesproken. De Leydekker-bijbel was geschreven
in het officiële Maleis. Men kan beide vergelijken met de Statenbijbel en een bijbel
in het Brabants dialect. Tevergeefs heeft Valentijn geprobeerd zijn maaksel gedrukt
te krijgen. Hij fulmineerde zeer tegen de protectie, die volgens hem Leydekker van
de Indische regering genoot. Maar hij vertelde niet, dat zijn overzetting voor een
groot deel plagiaat was.
De Leydekker-bijbel werd gedrukt en was spoedig op Ambon en de andere eilanden
in de Molukken zeer geliefd, al was hij dan ook niet geschreven in de volkstaal. Tot
op onze tijden wordt hij gebruikt, al zijn er later nieuwe vertalingen verschenen.
Ook de Catechismus, het Kort Begrip en verschillende ‘vragenboekjes’ werden
overgezet. Jacob Borstius, bij de ouderen onder de lezers misschien nog wel bekend,
werd b.v. veel gebruikt.

In de aanvang van de 19e eeuw.
Na de ondergang van de Compagnie veranderden de kerkelijke toestanden in Indië.
Er kwam vrijheid van eredienst. De Roomsen werden nu ook toegelaten. Daendels
schreef:
‘Alle gezindheden genieten een gelijke bescherming. Wij hebben, om de
Roomsch Catholieke gemeente in staat te stellen tot het uitoefenen van
haar devotie, aan dezelve een geschikt stukje grond tot het aanbouwen van
een kerk gratis afgestaan.’
De eerste twee pastoors kwamen in deze tijd op Java. Maar de geestelijke
verzorging van de Europeanen was overigens meer dan droevig. Eens waren er
tientallen predikanten in Indië, in Batavia alleen wel 9 à 12. Nu schreef de Landvoogd:
‘Het gebrek aan leeraars thans zoo groot zijnde, dat zich slechts 3
Hervormde predikanten, twee Roomsche pastoors

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

179
en maar één Luthersche predikant actueel in deze kolonie bevinden, de
Oostersche possessiën (de Molukken) daaronder begrepen.’
Soerabaja had geen dominee, die te Semarang was al 70 jaar en meest ziek. Te
Batavia waren Prof. Ross en de Lutherse predikant Schill; de laatste overleed kort
daarop ook nog.
De Portugese gemeente, eens meer dan 4000 leden tellend, verdween geheel. De
overgebleven leden werden maar bij de Maleise kerk ingelijfd. De stadskerk werd
tijdens Daendels afgebroken, de Binnen-Portugese kerk brandde af. De kapel te
Weltevreden werd door de Roomsen en Protestanten om de beurt gebruikt, evenals
de kerk te Semarang. Trouwens het ging over het algemeen nog al gemoedelijk toe.
Toen Ds. Roorda van Eysinga in 1816 te Batavia arriveerde, woonde daar de pastoor
bij de dominee in en deze roomse geestelijke was secretaris van het
Bijbelgenootschap!
Het zou echter nog tientallen jaren duren, alvorens er opleving kwam in geestelijk
opzicht, de vrucht van het Réveil op Indische bodem.

Het onderwijs.
Over de scholen kunnen we kort zijn. In de 18de eeuw gingen ook deze achteruit;
op verschillende plaatsen verdwenen ze geheel. Dat hing samen met het verval van
het kerkelijk leven. In een vorig hoofdstuk hebben we gezien, met welk doel in de
17de eeuw die scholen vooral waren opgericht. ‘De vreese des Heeren inprenten’,
werd in de instructie vooropgesteld. Toen de zendingsijver verflauwde, voelde men
ook minder voor de scholen. Eens waren er te Batavia 6 compagnies- en 15 bijzondere
scholen met 4873 leerlingen. In 1749 is er nog sprake van 749 ‘stux kinderen’, die
onderwijs ontvangen. Maar dan verdwijnt de ene school na de andere. Tenslotte is
er in 1811 nog één school met 16 leerlingen!
Wel heeft Daendels last gegeven in de hoofdnegorijen onderwijzers aan te stellen
en ook de Engelsen propageerden de ontwikkeling van de inlander, maar het bleef
bij woorden.
Van Imhoff heeft nog eens geprobeerd een seminarium op te richten. De opening
was heel pompeus, maar de resultaten zeer gering. Slechts twee leerlingen hebben
de eindstreep gehaald en werden voor verdere studie naar het vaderland gezonden.
Na een paar jaar werd het maar weer opgeheven. Het zou tot
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de tweede helft van de 19de eeuw duren, vóór Indië rijp was voor middelbaar
onderwijs, en eerst de 20ste bracht de hogescholen.

Ontwikkeling.
Met de ontwikkeling was het over het algemeen dan ook vrij treurig gesteld. Dokter
Valckenaer schreef aan zijn broer, professor te Franeker, dat een van zijn beide
dochters wat lezen leerde in de bijbel bij een Hollandse meester, ‘maar als de
papegaayen; sij verstaat er geen woord van’. De andere was geheel analfabeet.
De kinderen groeiden op tussen de slaven en hun kroost. Ds. v.d. Hoëvell zegt,
dat er in de jonge jaren ‘weinig verschil is, tusschen hen, die later de pijp zullen
rooken, en zij, die haar moeten aansteken’. Maar de kinderen werden in hun jeugd
meestal grondig bedorven. Eerst als de slavernij verdween en de ouders hun plicht
weer verstonden, zou er verbetering kunnen komen.
Ook dat geschiedde in de tweede helft van de 19de eeuw.

Kunst en wetenschap.
Toch ontbrak het in de 18de eeuw niet geheel aan wetenschap en kunst in Indië.
Tekenaars en schilders vereeuwigden verschillende autoriteiten. Landhuizen en
stadsgezichten werden in menigte afgebeeld tot meerdere glorie van de autoriteiten
en rijke grondbezitters. Fraaie collecties porselein werden verzameld en het museum
te Djakarta geeft nog een indruk van de prachtige meubels uit die tijd.
Dominee Mohr beoefende de sterrenkunde en bouwde van het geld van zijn vrouw
een observatorium. De Gouverneur-Generaal Camphuys beoefende in het laatst van
de 17de eeuw de historie, Valentijns werk kwam reeds ter sprake. De dichtkunst
stond niet op hoog plan. De gedichten, ‘die er gesmeed werden, waren meer curieus
dan mooi’.

De blinde Rumphius.
Bij al haar inhaligheid heeft de Compagnie toch meer dan eens getoond, dat zij wel
belang stelde in de onderzoekingen der geleerden. Dat ondervond b.v. Rumphius,
een der grootste natuuronderzoekers, die Indië heeft gekend. Het is hier de plaats,
om iets meer van deze grondlegger van de wetenschappelijke kennis van de tropische
fauna en flora mee te delen.
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Hij was afkomstig uit Hanatf aan de Main en studeerde er tot zijn achttiende jaar.
Toen viel hij in handen van de vorstelijke ronselaar graaf Ludwig von
Solms-Greifenstein, die onder het mom van werving voor Venetië, soldaten voor de
Westindische Compagnie bijeenscharrelde. De jonge Rumpf kwam echter niet in
Brazilië terecht. De Portugezen pikten het schip in, waarop hij de reis maakte, en 3
jaar bracht hij in Portugal door. Toen kon hij naar zijn vaderland terugkeren.
In 1652 nam hij dienst bij de Oostindische Compagnie en een jaar later treffen we
hem als vaandrig op Ambon aan. Spoedig ging hij in de civiele dienst over. Als
koopman en opperhoofd van de kust van Hitoe maakte hij verschillende reizen en
verzamelde meteen tal van planten en dieren in de Grote Oost.
In 1670 trof hem een grote ramp. Hij werd door een oogziekte aangetast en na
weinige maanden was hij volslagen blind. Zijn ambt kon hij nu niet meer waarnemen,
maar de Regering liet hem zijn inkomen behouden.
Hij zette zijn studie voort met behulp van zijn zoon en aangemoedigd door
verschillende vrienden, onder wie vooral Camphuys, die veel belang stelde in zijn
werk.
Veel verdriet heeft de blinde geleerde gehad. Bij een aardbeving in 1674 werd
zijn huis verwoest en verloor hij zijn vrouw en jongste dochtertje. Het schip, dat zijn
manuscripten naar Nederland overbracht, ging verloren. Gelukkig had Camphuys
een copie laten maken. Bij een brand ging een deel van zijn verzameling verloren.
Oneerlijke personen ontstalen hem meermalen kopij. Vooral Valentijn heeft zich
schuldig gemaakt aan plagiaat.
De belangrijkste werken van Rumphius zijn ‘Het Ambonsche Kruidboek’ en de
‘Ambonsche Rariteitkamer’. Het eerste werk verscheen in het midden van de 18de
eeuw in zes folianten. Honderden platen versieren het werk, dat het ‘meest uitnemende
type van een botanisch werk is’.
De ‘Rariteitkamer’ is meer een populair boek, dat allerhande schelpen, schaaldieren,
mineralen en gesteenten beschrijft uit de wereldberoemde zeetuinen van Ambon.
Verder was Rumphius een historicus, die een geschiedenis van Ambon schreef,
welke echter door Ds. Valentijn als eigen werk is uitgegeven. Een Maleis
woordenboek van zijn hand schijnt eveneens verdonkeremaand te zijn.
In 1702 is Rumphius overleden. Op Ambon, waar hij een halve eeuw heeft geleefd,
ligt hij begraven. Zijn werken zijn onsterfelijk.
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4. Wat treurtoneel is dit?
Chinezen in Indië.
Reeds in de eerste eeuwen na Christus' geboorte kwamen de Chinezen in aanraking
met Java. De oudste berichten, die we over dit eiland bezitten, zijn afkomstig van
boeddhistische monniken en kooplieden uit het Hemelse Rijk. Zelfs is er een tijd
geweest, dat de keizer van China hoogheidsrechten pretendeerde over de Hindoerijken
in de Archipel. En meermalen is het gebeurd, dat gezantschappen der inlandse vorsten
een hofreis naar China maakten. In het laatst van de 13de eeuw kwam een gezant
van keizer Choebilai bij de koning van Kediri, teneinde hem aan te manen, de
opperhoogheid van China te erkennen. Koning Kertanegara wilde daarvan niet weten
en zond de gezant met geschonden gelaat naar zijn lastgever terug. Natuurlijk nam
Choebilai deze belediging hoog op. Hij zond een vloot met 20.000 soldaten naar
Java, om wraak te nemen. Het leger landde bij Toeban en drong diep in het rijk van
Kediri door. Een der Javaanse groten, Widjaja, sloot zich bij de Ohinezen aan, maar
lokte hen later in de val, waardoor de expeditie in een smadelijke terugtocht eindigde.
Widjaja stichtte daarop een nieuw rijk, dat van Modjopahit. In de 14de eeuw heersten
de koningen van dit rijk over een groot deel van de Archipel. Van politieke invloed
van China is dan niets meer te bespeuren. De hofreizen nemen voorgoed een einde.
Maar de Chinese kooplieden bleven. Zij vestigden zich in tal van kustplaatsen en
dreven met hun connecties in het vaderland een drukke handel. Zo trof De Houtman
bij zijn aankomst te Bantam in 1596 daar een vrij grote Chinese kolonie aan, waarmee
hij beter kon opschieten dan met de rijksbestierder en zijn vrienden. Zelfs kwam hij
met enige Chinezen overeen, dat hij hun schepen zou ‘beroven’. In werkelijkheid
werden de goederen betaald, maar deze wonderbaarlijke handel geschiedde alleen
om de Bantammers om de tuin te leiden.

Coen en de Chinezen.
Coen is terecht een Chinezenvriend genoemd. Wij zagen vroeger, hoe hij een
Engelsman liet geselen, omdat deze een eenvoudige Chinese arakkoopman had
mishandeld. Hij zag de nijvere ambachtslieden en kleinhandelaars gaarne in zijn pas
gestichte stad. In zijn brieven kunnen we herhaaldelijk lezen, hoe hij de Chinezen
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tracht te animeren tot vestiging in Batavia. Ze zouden het er goed hebben en bovendien
op economisch gebied tal van voorrechten genieten. Zelfs zag hij er niet tegen op,
Chinezen te roven. Dr. Vermeulen geeft daarvan in zijn dissertatie een paar krasse
staaltjes. Aan Cornelis Reyersz., die langs de kusten van China kruiste, droeg hij op,
‘sooveel volck mannen, vrouwen ende kinderen te becomen als doenlijcken is, soo
omme U daermede te behelpen als omme Batavia, Amboyna ende Banda te
peupleeren’.
En in een resolutie bepaalde hij, ‘dat de drie Chineesche joncquen (schepen), voor
haer vertreck na China een seecker getal van volck aen ons off tot Jacatra beschikken
ende soo het niet en doen, dat dan eenighe uyt haere joncquen sullen lichten, mits
dat die aldaer wel getracteert ende haeren arbeyt wel betaelt worden sal’.
Al kon deze wijze van ‘peupleren’ niet door de beugel, de Chinezen werden
inderdaad te Batavia ‘wel getracteert’. Ze werden soms voorgetrokken bij de
immigrerende Nederlanders, wat eens zelfs aanleiding was, dat de laatsten een klacht
indienden bij de Staten-Generaal in het vaderland.
De Chinezen, die buitengewoon handig, spaarzaam en ijverig waren (en nog zijn),
dikwijls met heel weinig tevreden, wisten over het algemeen zich in Batavia een
goed bestaan te verzekeren. In allerlei emplooi waren ze bruikbaar. ‘Hun positie was
die van neringdoenden, ambachtslieden, landbouwers, tuinders en vissers. Zij traden
op als arakbranders, kleermakers, tegelbakkers, ijzersmeden, timmerlieden,
radijsplanters, oesterhaalders enz.’ (Dr. Vermeulen)
Coen gaf hun een eigen bestuur. Aan het hoofd stond een kapitein. Tot in de 20ste
eeuw bleef deze inrichting en kende men in verschillende plaatsen een majoor-,
kapitein- of luitenant-Chinees. De eerste kapitein te Batavia was een groot vriend
van Coen. Meermalen vroeg deze Beng Kong om advies. Zelfs in het college van
schepenen werden een of twee Chinezen opgenomen, omdat zij beter op de hoogte
waren met het gewoonterecht van hun landgenoten.
De genegenheid was wederzijds. De Chinezen hadden met Coen op. Dat toonden
zij b.v. bij het beleg van Batavia door de Matarammers in 1628 en '29. Zelfs Ds.
Heurnius prijst dan hun moed, hoewel zij anders volgens hem een ‘wijfachtig’ (niet
krijgshaftig) volk waren.
Ook de opvolgers van Coen waren de Chinezen welgezind. Specx kreeg bij zijn
vertrek naar Nederland van hen een prach-
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tige plaquette van goud, waarin de plattegrond van Batavia was gegraveerd. Dr. de
Haan vertelt, hoe Gouverneur-Generaal Van der Lijn hen beschouwde als ‘ten
naestenbij de fundamenten’ van Batavia.
Pogingen om de Chinezen voor het Christendom te winnen, hebben echter weinig
resultaat gehad. Heurnius drong er zeer op aan. Hij stelde reeds een
Chinees-Latijns-Nederlands ‘woordenboek’ samen, als inleidend werk voor een
bijbelvertaling in het Chinees. Maar de Chinezen toonden over het algemeen heel
weinig belangstelling voor het Evangelie. Ook de Chinese school, die tevens als
zendingsmiddel dienst zou doen, was niet in trek.
Hun ‘afschuwelijke afgoderij’ ergerde dikwijls de kerkeraad, die de Regering
meermalen verzocht, om een eind te maken aan de optochten en feesten der Chinezen
en hun tempels te doen afbreken. De Gouverneur-Generaal en de Raad namen dan
wel eens een besluit in die richting, maar voerden het niet uit. Zij wensten de Chinezen
in geen geval als burgers te missen en zo bleef de ‘openbare dienst van den duivel’
in Batavia bestaan.

De immigratie te groot.
Men kan echter van het goede ook te veel krijgen en dat was ook hier het geval. Het
aantal Chinezen nam voortdurend toe. In het begin vonden ze buiten Batavia nog
wel emplooi, inzonderheid bij de suikerindustrie, maar tegen het einde van de 17de
eeuw was men meer met dan om de immigranten verlegen. Had de Regering vroeger
gepoogd, een deel van de bemanning van de Chinese jonken desnoods met geweld
te Batavia te houden, nu werd er bepaald, dat de kapiteins zouden worden beboet,
als niet de volledige equipage de retourreis aanvaardde. Het gaf echter weinig, want
de clandestiene immigranten gingen nu vóór de aankomst te Batavia al ergens aan
land, b.v. op een der kleine eilandjes in de baai.
Ook andere remmen werkten niet. Zoals vóór 1941 iedere vreemdeling een
vergunning tot ontscheping moest hebben, alvorens hij in een der Indische havens
kon debarkeren, werd in die dagen een permissiebriefje vereist voor de vestiging in
Batavia en de ommelanden. Ook deze maatregel baatte niet. De ambtenaren, met de
uitreiking daarvan belast, zagen er alleen een bron van inkomsten in. Tegen de
betaling van een bepaald bedrag verschaften zij aan ieder, die zich in de stad of haar
omstreken wilde vestigen, een vergunning.
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Strengere maatregelen van de zijde der Regering hadden weer dit nadelige gevolg,
dat de Chinese vaartuigen geheel uitbleven. Ook dat mocht niet. Men moest toch
thee en porselein naar Nederland zenden. En zelf handel drijven in China ging niet.
De toestemming daartoe was van de keizer niet te verkrijgen. De strenge maatregelen
werden ingetrokken, de jonken verschenen weer op de rede en..... daarmee opnieuw
de ongewenste immigranten.
De rustige Chinezen, die vaak al sedert geslachten in de stad en omgeving hadden
gewoond, waren over het algemeen ook niet blij met hun nieuwe ‘broeders’. Deze
nl., geen middel van bestaan kunnende vinden, trachtten door bedelarij en diefstal
aan de kost te komen. In het begin van de 18de eeuw wordt al voortdurend geklaagd
over de onveiligheid in de omgeving van de stad.
Valentijn vertelt, dat in 1713 een troep van 150 Chinese deugnieten de wegen
onveilig maakte en zich zelfs niet ontzag, de landhuizen van de voorname burgers,
die deze buiten de stad bezaten, te plunderen.

Het voorspel.
Onder het bewind van Gouverneur-Generaal Valckenier (1737 - 1741) werd de
toestand steeds meer kritiek. De rovers buiten de stad traden al brutaler op. En de
Regering was zwak en verdeeld. De Gouverneur-Generaal lag voortdurend overhoop
met enkele leden van de Raad van Indië, inzonderheid met Van Imhoff, die het niet
kon zetten, dat Valokenier boven hem stond.
Pogingen, om de bepalingen omtrent de permissiebriefjes streng te handhaven,
stuitten af op de omkoopbaarheid van de ambtenaren. Zij dwongen zelfs de Chinezen
meer dan één exemplaar te ‘kopen’.
De knoop werd eindelijk doorgehakt. De 25ste juli 1740 besloot de Regering alle
Chinezen mèt of zonder permissiebriefje, die geen behoorlijk middel van bestaan
hadden, op te pakken en naar Ceylon te voeren, om ze daar in de kaneeltuinen te
laten werken. Op zichzelf was deze maatregel wel te verdedigen, maar de uitvoering
er van deugde niet. De autoriteiten, die de ‘suspecte’ Chinezen moesten oppakken,
arresteerden liever de bemiddelde, daar deze in staat waren een losgeld te betalen.
De onrust nam toe. Vele Chinezen verlieten de stad en sloten zich bij hun
landgenoten, die in de omtrek zwierven, aan. Zo groei-
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de het aantal gevaarlijke leeglopers aan tot enkele duizenden. Allerlei geruchten
verslechterden de verhouding, zoals altijd in dagen van spanning. Onder de Chinezen
werd verteld, dat geen der gedeporteerden Ceylon ooit bereikte, maar dat de
ongelukkigen in volle zee eenvoudig over boord werden geworpen. Bij de Europeanen
ontstond de mening, dat alle Chinezen, ook de rustige bewoners van de stad, plannen
smeedden om de blanken uit te roeien.

De moord.
Begin oktober kwam de uitbarsting. Van alle kanten kwamen de jobsboden de
Regering melden, dat de Chinezen de buitenposten als Tangerang, Tandjoeng Priok
en Meester-Cornelis aanvielen. Zelfs vertoonden zij zich dicht bij de stad. Een poging,
door Van Imhoff ondernomen, om de opstandelingen door zachtheid te overreden
de wapens neer te leggen, mislukte. Zij vielen een der stadspoorten aan en werden
slechts met moeite afgeslagen.
Nieuwe pogingen konden elk ogenblik worden verwacht. Hoe zouden de Chinezen
in de stad zich tijdens die kritieke ogenblikken gedragen? Algemeen heerste de
mening, dat zij in verbinding stonden met de muitelingen buiten de stad.
Op zondag, de 9de oktober, kwam de Hoge Regering reeds om 6 uur in de ochtend
samen, om de toestand te bespreken. Valckenier stelde voor, alle Chinezen voor
vijanden te houden en ‘de stad van Chineezen te ruymen’.
Van Imhoff en zijn aanhang vonden deze maatregel te kras en deden een ander
voorstel: de woningen van de Chinezen zouden worden doorzocht naar wapens en
munitie. Maar reeds had de bevolking het heft in handen genomen. Terwijl de
Regering beraadslaagde, was zij begonnen met de plundering van de Chinese
woningen. De soldaten en matrozen, door de Regering gezonden, om het onderzoek
in te stellen, mengden zich onder de burgers; slaven sloten er zich bij aan, en nu
begon een vreselijk toneel. De weerloze Chinezen werden bij honderden afgemaakt.
Genade was er niet. Vrouwen, kinderen en grijsaards werden niet gespaard. De
Chinese wijk stond spoedig in lichte laaie, gehele straten werden in de as gelegd. Er
werd naar hartelust geplunderd. Ieder deed er aan mee en meermalen vochten soldaten
en matrozen om de buit. Volgens schatting zouden er 10.000 slachtoffers zijn gevallen.
Deze opgave is echter veel te hoog.
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En de Regering? Zij zag toe en stak geen hand uit, om een eind aan deze massacre
te maken. Valckenier niet, maar Van Imhoff en zijn aanhang evenmin. De
Gouverneur-Generaal gaf zelfs bevel de honderden Chinezen in de gevangenissen
om te brengen, om te voorkomen, dat zij uitbraken. En wat nog erger was: het Chinese
hospitaal werd ‘geruimd’. De zieken werden de straat opgejaagd, waar zij door het
gepeupel werden afgemaakt.
Dagen duurde de waanzin. Wel besloot de Regering de llde oktober, dat het
garnizoen en de ambachtslieden naar hun posten terug moesten keren en dat zij dan
ieder 6 dukaten zouden ontvangen, maar de 17de oktober moest dit bevel herhaald
worden, waaruit wel blijkt dat het eerste niet opgevolgd was. Valckenier vroeg
notabene, of de Raad niet met hem van oordeel was, dat er nu maar een eind aan het
bloedvergieten moest komen. Nu er bijna geen Chinees meer in de stad over was!
Een dank-, boete- en bededag werd gehouden en Ds. Johannes Wagardus zei in
zijn preek over 1 Samuel 6: 6-13, ‘dat het Chineesohe woeden regtmatige reeden
heeft gegeven om dit Adderen gebroedsel, dat in onze schoot was gemaakt en
gekoesterd en die haare gemaakte schuld met ons bloed zogten uyt te wisschen, uyt
te roeyen en verdelgen, dat het nooit zal kunnen ontkend worden, dat dit wonderlijk
tot onse ontkominge en bevrijdinge is geschied. Daar wij van buiten en binnen waaren
omsingeld met een enge band en reeds gekomen in het vuur en in het bloed, welke
strik hier door verbroken en wij daar door ontkomen sijn’. Hij paste er verder op toe
de laatste helft van Psalm 118: 11 (berijmd). Zo vertelt Dr. Vermeulen.

De kater.
‘Na de roes de kater’, zegt Dr. de Graaf. Toen men in Batavia eindelijk tot bezinning
kwam, ontstond de schuldvraag. Wie had last tot deze moordpartijen gegeven? Van
Imhoff schoof de verantwoordelijkheid op Valckenier, hoewel hij zelf ook niets
gedaan had om een eind aan de vreselijke tonelen te maken. Zijn beschuldiging was
ten onrechte. Valckenier heeft - we zagen het - voorgesteld ‘de stad te ruymen van
Chineezen’, maar zijn voorstel is verworpen en toen de vergadering afgelopen was,
waren de wanordelijkheden reeds begonnen. De moord op de gevangenen kan hem
alleen in de schoenen geschoven worden en verder is de hele slappe, verdeelde
Regering schuldig geweest, door zich
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te onthouden van elk ingrijpen. De Regering vaardigde nu een amnestie uit, maar
slechts weinige Chinezen maakten daarvan gebruik en keerden naar de stad terug.
Voortdurend bedreigden de benden nog de buitenposten en eerst na maanden gelukte
het, West-Java te zuiveren. Maar nu raakte men van de regen in de drup. Op
Midden-Java hervatten de verdreven benden hun aanvallen op de Nederlandse posten.
Vele Javanen sloten zich bij hen aan. Het hof van Mataram steunde de opstandelingen
in het geheim en toen zij successen behaalden, openlijk. Rembang en andere posten
werden veroverd en de bezetting vermoord. In de residentie van de soenan werden
de Nederlandse officieren afgemaakt en de soldaten gedwongen tot de Islam over te
gaan, wilden zij in leven blijven. Semarang raakte in grote nood. Uit Batavia werden
zoveel soldaten gezonden, als men er missen kon en de regent van Madoera verleende
krachtige hulp, in de hoop, daardoor van de leenhoogheid van Mataram ontslagen
te worden. Onder de Javanen ontstond bovendien verdeeldheid. De soenan wendde
zich tot de Compagnie en vroeg vergiffenis. Kartasoera werd door de regent van
Madoera veroverd en in 1743 kon men zeggen, dat de ‘Chinees-Javaanse oorlog’
was beëindigd. De verraderlijke houding van de soenan werd gestraft met de afstand
van de hele noordkust van Java. Zijn paleis was verbrand en de hoofdstad grotendeels
verwoest. Daarom besloot hij een nieuwe residentie te stichten. Het is het
tegenwoordige Soerakarta of Solo, waar nog de soenan in zijn kraton zetelt.
Toen de rust op Java was weergekeerd, was Valckenier een gevangene.
In het laatst van 1740 werden de twisten over de schuldvraag steeds heviger. De
Raad van Indië nam besluiten buiten de Gouverneur-Generaal om. De 6de december
liet Valckenier drie leden arresteren. Natuurlijk was zijn gezworen vijand Van Imhoff,
van wie hij wel honderd misdaden kon opnoemen, zoals hij aan de Heren XVII
schreef, bij dit drietal. Ze werden in gevangenschap naar het vaderland opgezonden.
Wel heel naïef van Valckenier. In Nederland wisten de heren natuurlijk alle schuld
op Valckenier te schuiven. De Bewindhebbers verklaarden het arrest van nul en gener
waarde en herstelden de drie gevangenen in hun eer. Van Imhoff werd zelfs tot
Gouverneur-Generaal benoemd en tevens besloten de Heren XVII, dat Valckenier
zich voor de rechters te Batavia zou hebben te verantwoorden.
Toen Van Imhoff te Batavia arriveerde, was Valckenier reeds

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

189
naar het vaderland vertrokken. In Kaapstad werd hij echter aangehouden en naar
Batavia teruggezonden.
Jaren heeft het proces geduurd. De fiscaal eiste ‘onthalzing’, maar de zaak bleef
slepen. Valckenier vroeg om allerlei stukken, om zich te kunnen verdedigen. Ze
werden hem geweigerd. Het proces werd op partijdige wijze gevoerd, maar tot een
vonnis kwam het niet. In 1750 overleed Van Imhoff en een jaar later volgde
Valckenier hem in het graf. Het proces ging de doofpot in. De Heren XVII verklaarden
in 1755, dat de actie tegen Valckenier wegens de dood ‘geaboleerd’ was.
Zelfs in Nederland, waar men anders met de Indische aangelegenheden slecht op
de hoogte was, verwekte de moord ontroering. In proza en poëzie werd de massacre
besproken. Sommigen stonden op het standpunt van Ds. Wagardus en gaven alle
schuld aan de Chinezen, ‘dat gebroedsel, door de Moordzucht aangespoord, om zich
in 't Christenbloed te baden’.
Willem van Haren, de Friese edelman, zag de zaak heel anders. Hij wierp alle
schuld op Valckenier en rijmde onder een prent, voorstellende de massacre:
Wat treur toneel is dit? wat volk wordt dus mishandeld?
Wiens vuur is 't dat dees Vest op 't ijsselijckst doorwandelt?
Is 't Tirus, is 't de stad van Dido? is 't de Throon
Van David? Woed alhier de trotse Macedoon:
Oft heijr van Scipio, den grootsten aller helden:
Of brand Jerusaler in Juda's rijcke Velden?
Neen Leeser, neen, het sijn geen dolle Macedonen,
Die hier nogh Ouderdom, nogh Man, nogh Vrouw verschonen.
Het is geen Galliër, Romein, of Indiaan
Die aan d'onnoiselheid sijn Wreede hand durft slaan.
'T sijn Christenen, het sijn, O Hemel! Batavieren
Die hunnen lust naar Moord den ruijmen teugel vieren.
En die hier valt, die hier onmenschelijck wordt geslagt,
Is een rampspoedig volck 't onregt ter dood gebragt.
Wie heeft het eerst den Dolck doen trecken? Wie beval
Soo Gruwelijok een Stuck in eenen Christenwal?
De Booswigt sij gestraft, die 't stoockte. Beeff o beeff
O Neerlandt! soo men hem de wraack niet overgeeff!
Of Honger, Pest of Krijg, sal uwe grensen naderen,
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Soo men zijn eerloos bloedt niet senge in sijn Aaderen,
Maakt Gloijende tangen, maakt een Slangen Sweep gereet,
Stroijt Zoudt en Peper in de Wondt: en om dit Ieed
Te wreeken, roept een tal van Beulen om t' ontdecken,
Wat d' allerswaarste pijn kan op den duur verwecken:
De Geldsugt heeft het eerst veroorsaakt dit bedrijf,
Wel giet gesmolte Goud op 't goddeloose Lijff!
Doorpriemt sijn tong! sijn tong beval dees dolle daaden
Voorts, spit hem aan een paal, en laat de Zon hem braadden.
Of vlugt hij Indien uyt, en komt hij weeder hier
Tot weeringh van Gods Wraack. O Radbraakt V......

Welke naam de dichter hier ingevuld wil zien, is, gezien voorletter en rijm, duidelijk
genoeg.

De Chinezen terug.
Onder Van Imhoff keerden vele Chinezen naar Batavia terug. Aanvankelijk mochten
zij niet in de stad wonen. Hun werd een aparte wijk aangewezen. Om in de stad hun
bedrijf uit te oefenen hadden zij passen nodig. Later zijn deze hatelijke bepalingen
ingetrokken en hoewel er later in de meeste steden Chinese wijken waren, bestond
er toch sedert lang woon- en reisvrijheid.
De eerste jaren na de moord miste men de ambachtslieden en neringdoenden ten
zeerste. ‘Een smertelijke ervaring’, noemde Van Imhoff het. Doch vrij spoedig hernam
de Chinese bevolkingsgroep haar aandeel in de economische ontwikkeling.
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5. De ondergang van Mataram
Mataram.
In de Middeleeuwen heeft men in Indië grote rijken gekend. Er is een successie
geweest van staten op Java en Sumatra: Mataram, Kediri en Modjopahit op het eerste,
Malajoe en Sjriwidjaja op het laatste, om ons nu maar bij de voornaamste te bepalen.
In deze rijken heersten, althans onder de hogere standen, de godsdiensten der Hindoes,
het Brahmanisme en de leer van Boeddha. Nog herinneren tal van kunstwerken aan
die dagen van glorie. Wij wijzen alleen maar op het grootse bouwwerk de
Boroboedoer op Midden-Java. De letterkunde bereikte in die dagen een ongekende
hoogte. Landbouw, handel en scheepvaart stonden op hoge trap, zodat we van gouden
eeuwen kunnen spreken.
In de 14de en 15de eeuw drong echter de Islam in Indië door en het laatste grote
Hindoerijk, dat van Modjopahit, stortte ineen, toen de vazallen, die de leer van de
Profeet aannamen, zich aan het centrale bestuur onttrokken.
Er ontstaan dan op Java verschillende rijkjes en een tijdlang heerst er strijd om de
hegemonie. Tenslotte blijven er twee rijken over: Bantam en Mataram, het eerste op
West-Java, het tweede op Midden- en Oost-Java. Het sultanaat Cheribon is slechts
in naam een onafhankelijk rijk geweest.
Van deze twee was Mataram verreweg het machtigst. Kort voor de komst der
Nederlanders op Java werd het gesticht door Soetowidjojo, die van zijn onderdanen
de naam Senopati (opperbevelhebber) kreeg. Zijn kleinzoon was Ageng (de Grote).
Het centrum van het rijk lag in het tegenwoordige Soerakarta, in de streek, waar ook
het oude Hindoerijk Mataram had gelegen.
De vorsten droegen de titel soesoehoenan (= die men knielend nadert, soenöen =
knielen), meestal afgekort tot soenan. Vooral onder Ageng breidde zich het rijk
geweldig uit. Bantam bleef echter onafhankelijk en we zagen reeds, hoe de soenan
ook Batavia niet onder zijn macht kon krijgen. Tot tweemaal toe belegerde hij
tevergeefs de stad van Coen (1628 en 1629). Zijn hele leven lang bleef hij de
verklaarde vijand van de Compagnie. Eerst onder zijn zoon en opvolger Amangkoerat
I werd de vrede getekend. Van deze Amangkoerat, de wrede tiran, spraken we reeds
en we zagen toen, dat hij aan het eind van zijn leven de hoofdstad
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moest ontvluchten voor Troenodjojo, op welke vlucht hij in de buurt van Tegal stierf.
Amangkoerat II had zijn kroon te danken aan de Compagnie, die na een moeilijke
strijd Troenodjojo wist te onderwerpen.

Vorsten van Mataram

Opm.: Pakoe Boewono = spijker der wereld. Amangkoe Boewono = schoot van de wereld. Mangkoe
Negoro = schoot van het land. Pakoe Alam = spijker van het land.
1)

Woelingen.
Rustig was het sedertdien nooit weer in het Mataramse rijk. Telkens moest de
Compagnie ingrijpen, om een eind te maken aan de opstanden en paleisrevoluties.
Natuurlijk deed zij dat niet belangeloos. Bij elke overeenkomst met een benarde
soenan vorderde zij betaling van de gemaakte kosten en daar deze betaling nimmer

1) Met 2 onderbrekingen.
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64. Ambon, naar een schilderij van A.A.J. Payen, omstreeks 1850 (Foto Rijksmuseum voor
Volkenkunde, Leiden).

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

*42

65. Georg Eberhard Rump (Rumphius), de bekende natuurvorser en geschiedschrijver van het eiland
Ambon. Gravure van I. de Later naar een tekening van F. Halma. (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

66. ‘Prentverbeeldingen’ bij de ‘Verhandeling der Zeehorenkens en Zeegewassen in en omtrent
Amboina’ uit Rumphius' ‘d'Amboinsche rariteitkamer’, voorkomend in Francois Valentijns ‘Ouden Nieuw-Oostindië’ (Repr. Rijksmuseum, A'dam).
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67. Adriaan Valckenier, gouv.-gen. 1737-'41, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum, A'dam).

68. Gustaf Willem baron van Imhoff, gouv.-gen. 1743-'50, naar een anoniem schilderij (Rijksmuseum,
A'dam).
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69. De retourvloot van de V.O.C. op de rede van Batavia, naar een schilderij van Alb. Cuyp
(Rijksmuseum, A'dam).
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70. De rede van Batavia, naar een tekening van H. Kobell uit 1774 (Repr. Kon. Inst. v.d. Tropen).

71. Oud-Batavia. Gezicht op het kasteel vanaf de brug bij de Compagniesstal en de wachtpost
Amsterdam, naar een Duitse gravure (Repr. Kon. Inst. v.d. Tropen).
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72. Het hoofdkantoor van de V.O.C. te Bengalen, naar een schilderij van H. van Schuylenburgh
(Rijksmuseum, A'dam).
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73. Titelblad van Willem Bosmans ‘Nauwkeurige Beschryving van de Guinese Goud-, Tand- en
Slavekust’ (5e druk), het enige Nederlandse standaardwerk over deze gebieden Naast de Nederlandse
uirgave, die viermaal werd herdrukt, verschenen vertalingen in het Engels, Frans, Duits en Italiaans.
Ook in onze tijd bestaat nog grote belangstelling voor Bosmans werk: de vijfde Engelse uitgave,
wetenschappelijk geannoteerd door Prof. J.D. Fage, verscheen in 1967!

74. Hollandse kooplieden in China. Dit fraaie exempel van Chinese ivoorsnijkunst rengt in beeld,
hoe Hollandse zeelieden voorzichtig bezig zijn een sloep van hun in de vier van Kanton voor anker
liggend schip met porcelein en aardewerk te beladen (Foto Stichting C.N.O.).
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plaats had, stelde zij zich tevreden(!) met de levering van producten, handelsvoordelen
en de afstand van grondgebied. Reeds Amangkoerat II stond Semarang en andere
streken aan de Nederlanders af. In de hoofdstad Kartasoera zetelde een ambassadeur
van de Hoge Regering te Batavia. Tevens lag er een Nederlands garnizoen, om de
troon van de soenan te schragen en ...... om te voorkomen, dat ‘de machtige heerser’
zijn zelfstandigheid zou trachten te herwinnen. Te vertrouwen waren de Matarammers
nooit.

Soerapati.
Dat kwam reeds enkele jaren nadat Amangkoerat II zijn kroon van de Compagnie
had gekregen, aan het licht. Een Bataviase koopman had een Balinese slaaf, die er
vandoor was gegaan en aan het hoofd van een roversbende de omstreken van Batavia
onveilig maakte. De Regering wist hem te bewegen, zijn bedrijf te staken en met
zijn bende in haar dienst te treden. Sedertdien was hij luitenant onder de naam kapitein
Jonker. Lang duurde het echter niet. Door een collega, een Nederlandse officier,
zwaar beledigd, verliet kapitein Jonker Batavia en vatte als Soerapati zijn vroegere
handwerk als bendehoofd weer op. Het kostte heel wat moeite hem uit West-Java te
verdrijven. Soerapati trok nu naar Kartasoera, waar hij door ‘de bondgenoot van de
Compagnie’, Amangkoerat II, welwillend werd ontvangen. Natuurlijk was de Regering
te Batavia over dit gastvrij onthaal slecht te spreken. Zij zond majoor Tack met een
afdeling soldaten naar Kartasoera, om de soenan de uitlevering van de rebel te vragen.
Maar Tack was in Mataram niet gezien. Werd van hem niet verteld, dat hij de
keizerskroon had ontheiligd, door haar even te passen?
In Kartasoera aangekomen, werd hij met zijn troep van alle kanten aangevallen.
Hij sneuvelde met 70 zijner manschappen. Uit alles blijkt, dat de soenan dubbel spel
speelde. Hij putte zich uit in betuigingen van leedwezen aan de Regering te Batavia,
maar liet Soerapati naar het Oosten ontsnappen. Veel plezier beleefde hij echter niet
van zijn beschermeling. Want deze gedroeg zich op Oost-Java als zelfstandig vorst
en trok plunderend door het rijk van de soenan, tot aan de muren van Kartasoera toe.
Amangkoerat smeekte de Compagnie om hulp, maar deze hield zich doof en liet
jarenlang de twee vroegere vrienden met elkaar bakkeleien.
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In 1703 overleed Amangkoerat II. Zijn zoon Amangkoerat III volgde hem op, maar
ook een broer van de overleden soenan, Pakoe Boewono, nam de keizerstitel aan.
De Compagnie koos partij voor Pakoe Boewono en installeerde hem - natuurlijk
tegen verschillende toezeggingen - te Kartasoera. Amangkoerat III vluchtte naar
Soerapati. Een heftige strijd ontbrandde nu in de streken tussen Soerabaja en
Pasoeroean. Valentijn heeft deze veldtochten als legerpredikant meegemaakt. Hij
vertelt er heel uitvoerig over. Uitgedost met sabel en pistool deed hij zeer krijgshaftig
en durfde volgens zijn zeggen wel tien vijanden aan. Overigens vond hij het geen
pleziertocht. Vaak was hij ziek en de soldaten schijnen zijn geestelijk werk niet erg
op prijs gesteld te hebben. In 1708 werd Amangkoerat III gevangen genomen en
naar Ceylon verbannen. Soerapati sneuvelde en Pasoeroean viel in handen der
Compagnie. Nog jaren hielden de zoons en kleinzoons van de gewezen Balinese
slaaf de strijd in het bergland van Oost-Java vol. Eerst omstreeks 1770 was dit gebied
volkomen gepacificeerd.

Pakoe Boewono II.
Bij de dood van Pakoe Boewono was het al weer mis. Drie zoons van de overleden
soenan dongen naar de kroon. De Compagnie besliste ten gunste van Amangkoerat
IV, maar het kostte toch vier jaar strijd eer de weerspannige broeders, die hun
toevlucht bij de Soerapatianen hadden gezocht, werden onderworpen.
Op Amangkoerat IV volgde Pakoe Boewono II. In het vorige hoofdstuk vertelden
we reeds, dat hij gemene zaak maakte met de rebellerende Chinezen. Na de
Chinees-Javaanse oorlog (17411743) moest hij heel de noordkust aan de Compagnie
afstaan. Hij verliet zijn ontheiligde hoofdstad en vestigde zich in Soerakarta, waar
nog heden ten dage de soenan zijn kraton heeft.
Het bleef echter roerig. Een neef, Mas Said, wilde van samen gaan met de
Compagnie niet weten en zwierf aan het hoofd van een bende in het gebergte rond.
Bij hem sloot zich een broer van Pakoe Boewono II aan. Dat kwam zo:
Gouverneur-Generaal Van Imhoff bracht een bezoek aan het hof te Soerakarta. De
soenan klaagde over zijn broer en de Landvoogd, onbekend met de adat, diende de
Mangkoe Boemi, de broer van de soenan, in het bijzijn van vele hovelingen een
berisping toe.
‘De petulante knaap’, zoals Van Imhoff de prins in zijn
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brieven betitelde, verliet 's nachts stilletjes het paleis en weigerde daarheen terug te
keren,
‘swervende die baloorige prins vervolgens in de bovenlanden herom en
nu langs de stranden, sig met een party uytschot en gespuys van allerlei
natien een partye makende, die van roof en plunderingen alweder ten laste
van de gemeente soekt te leven.’
Mas Said en Manglkoe Boemi sloten zich bij elkaar aan en de soenan verkeerde
in een allesbehalve gunstige positie. Ten einde raad droeg hij zijn gehele rijk aan de
Compagnie over:
‘Ik Soesoehoenang Pacoeboeana Senapatty Ingalaga Abdul Rachman
Sahidin Panatagama, bekenne en verklare met desen openlyk, dat alzoo
my om de zware ziekte, waarmede van de hand des Almogenden bezogt,
buyten staet bevinde om langer het magtige Mattaramsche ryk te beheeren,
buyten confusie te houden en na behooren te regelen het voorsz. ryk met
ap- en depondentie alle gezag, magt en authoriteit, welke ik tot dato hebbe
gehad, over te geven aan de Doorlugtige O. Ind. Comp. en aan handen
van den hier thans van wegens opgem. Comp. present zynde Java's
Gouverneur en Directeur in hoofde deses gemeld, doende overzulks by
desen daarvan vollen afstand en verklare van nu af aen, daer op geen de
minste pretensie meer te hebben of te houden......’
Negen dagen later overleed de soenan en de vertegenwoordiger van de Compagnie
verhief zijn zoon Pakoe Boewono III tot soenan, die echter uitdrukkelijk moest
verklaren, dat hem het rijk niet toeviel ‘uyt kragt van eenige vermaking, erfenisse of
geboorte; maar dat ik hetzelve alleen uyt enkele gunst en genegenheyt ter beheersing
uyt handen van de voorm. doorlugtige Comp. kome te ontfangen’.
De telg van de machtige Ageng was een leenman van de Compagnie geworden.

Successieoorlog.
Maar zo gemakkelijk zou de Compagnie toch niet meesteres van Java worden. Een
deel der Javaanse groten moest van deze knechting niets hebben en zij riepen Mangkoe
Boemi tot soenan uit. Zo ontstond de derde Javaanse successieoorlog. Batavia zond
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troepen, maar Mangkoe Boemi wist deze te verslaan. Zelfs viel de Nederlandse
artillerie hem in handen.
Gelukkig voor de Compagnie ontstond er verwijdering tussen Mangkoe Boemi
en Mas Said, daar de laatste ook soenan wenste te worden. Van deze tweedracht
maakten de vertegenwoordigers van de Hoge Regering gebruik. Mangkoe Boemi
sloot vrede met zijn oomzegger en de Compagnie en kreeg de helft van Mataram als
leen van de Compagnie. Hij vestigde zich te Djocja en noemde zich sultan Amangkoe
Boewono I. Mas Said zette alleen de strijd nog twee jaar voort, maar legde in 1757
ook het hoofd in de schoot. Hij kreeg enkele landstreken van de soenan in leen en
noemde zich Mangkoe Negoro I. Zijn kraton bouwde hij te Soerakarta. In 1813,
onder het Engelse bestuur, kreeg een prins uit het Djocjase huis op dezelfde wijze
enige landerijen van het sultanaat, zodat er sedertdien vier vorsten op Midden-Java
zijn. Nog heden ten dage vindt men te Solo de kratons van de Soenan en de Mangkoe
Negoro en te Djocja de paleizen van de Sultan en de Pakoe Alam.

Bantam.
In dezelfde tijd deed Bantam ook nog een laatste poging, het ‘juk’ van de Compagnie
af te werpen. De tegenstanders van de Nederlandse invloed werden echter verslagen
en de sultan, die door de Hoge Regering op de troon werd geplaatst, moest evenals
de vorsten van Midden-Java de leenhoogheid van de Compagnie erkennen. ‘Die
peere is nog niet rijp’, schreef Coen indertijd. Nu was ze wel rijp.
Toen ook, zoals we reeds zagen, omstreeks 1770 Oost-Java werd gepacificeerd,
was de Compagnie meesteres van geheel Java. Cheribon had zich immers in het laatst
der 17de eeuw reeds aan de Compagnie onderworpen.

Aanzien.
‘Een tijdperk ener bijna onbegrensde heerschappij was aangebroken. Geen vorst was
er op Java meer, wiens regering en opvolging niet van het welbehagen der
landvoogden afhankelijk was, geen bestuurder van enig rijk, wiens benoeming niet
door hen moest worden goedgekeurd, geen regent, die niet door hen werd aangesteld.
De hoofdstad kon dat bij elke optreding van een nieuwe Landvoogd getuigen. Dan
kwamen er uit al de staten en regent-
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JAVA IN DE 17de EN 18de EEUW.
Omstreeks 1630.

Omstreeks 1700.
I = gebied van de Compagnie.
II = Bantam.
III = Mataram

Omstreeks 1770.
I = gebied van de Compagnie.
II = Bantam.
III = Soerakarta
IV = Djocjakarta
V = gebied van de Mangkoe Negoro, ± 1750.
Opm.: Cheribon is op de beide eerste kaartjes bij Mataram, op het laatste bij het compagniesgebied
ingedeeld.
De verdeling van de Vorstenlanden is ‘vereenvoudigd’. Er waren heel wat enclaves.
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schappen, die in 't midden der 17de eeuw nog zelfstandige staten en regentschappen
waren geweest, afgevaardigden naar Batavia opdagen, om hulde te brengen aan de
Europese opperheer. Sultans van Cheribon bleven niet achter bij de rijksbestuurders
van de Soesoehoenan, de Sultan en de Bantamse koning, en naast de Panembahan
van Madoera verschenen dan al de voornaamste regenten en hoofden uit de
strandgewesten in eigen persoon. Geheel Java was, ter ere dier optreding, in rep en
roer: de optocht naar de hoofdstad geleek op zulke tijdstippen veeleer een
legeroptooht, dan wel de vervulling van een vredesceremoniëel. De gezanten van de
soesoehoenan en de sultan waren dan, overeenkomstig de rang hunner vorsten, door
keurbenden van duizenden manschappen vergezeld; de prins van Madoera bracht
alléén 3000 volgelingen mede. En nevens die allen stelde zich het gevolg der sultans
van Cheribon, de Bantamse zendelingen, de aanzienlijke regenten van Semarang en
Soerabaja, en wie daar nog meer hun nationale praal kwamen vertonen. Batavia was
niet groot genoeg om al die gasten te herbergen, voor wie woningen en legerkampen
buiten de stad moesten worden opgeslagen. Wanneer dan het oog weidde over de
schitterende krissen der Inlandse troepen, die, gevoegd bij de honderdtallen hunner
schepen op de rede, de stad als met een gordel omringden, werd de gedachte
onwillekeurig teruggevoerd tot een vroeger tijdperk, toen de benden van de beruchte
Ageng met zo geheel andere bedoelingen uit alle oorden van Java naar Batavia waren
samengestroomd. Het vreedzame beleg, dat daar thans met de meeste onbezorgdheid
doorstaan werd, wekte de bewondering van landgenoot en vreemdeling, en zette de
kroon op de heerschappij van Batavia als de hoofdstad van Java.’ (Van Deventer)
Van onbezorgdheid gesproken. Terwijl duizenden krijgers van heel Java in en om
de stad vertoefden, waarvan de poorten openstonden, bestond het garnizoen bij zulke
gelegenheden slechts uit een paar honderd man. De Compagnie was overtuigd, dat
een aantasting van haar gezag niet meer te vrezen was.
Deze uiterlijke glans verborg echter een innerlijk verval. Politiek mocht de
Compagnie op het toppunt van haar macht staan, economisch ging ze langzaam maar
zeker te gronde. Weelde en corruptie waren gekomen in de plaats van stoere
werkkracht en ondernemingsgeest.
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6. Het einde van de Compagnie
‘Ongelden’.
Weelde en corruptie, zo merkten we op, waren oorzaken van de achteruitgang van
de Compagnie. Doch er was meer. De Compagnie was een grote mogendheid
geworden. Het kleine stukje grondgebied om Batavia, dat zij omstreeks 1630 bezat,
was uitgegroeid tot een rijk, dat 3/5 deel van Java uitmaakte, terwijl de rest van dat
eiland indirect onder beheer van de ‘Hoge Regering’ stond. Ceylon was ook voor
verreweg het grootste deel veroverd gebied en zulke streken waren er meer. Dat
kostte handen vol geld. Want al mocht de Compagnie met een minimum aantal
ambtenaren werken en al waren de traktementen laag, het bestuur moest toch gevoerd
en het grondgebied verdedigd. Dat veroorzaakte de uitgave van heel wat ‘ongelden’,
zoals in de compagniesboekhouding de kosten werden genoemd.
‘Ach! had de Compagnie koopman gebleven, en nooyt het lyntje zoo hard
getrokken’, schreef Nicolaas Hartingh, de gouverneur van Java's noordkust. ‘Wat
heeft de Comp. tot nog toe voor alle zyne uytgeschoten schatten?’ Het is waar, het
grondgebied is uitgestrekt, maar het land is arm door de vele oorlogen; ‘en hoe kaal
zyn wy er niet afgekomen met al onze agtbare houding!’
De gouverneur zag het goed. In het voorgaande wezen we reeds op de tegenstelling
soeverein-koopman. Voor een handelslichaam was het imperium te groot geworden.
De lusten wogen lang niet op tegen de lasten. De welvaart in het veroverd gebied
was ver te zoeken en daardoor was er weinig afzet van de producten, die de
Compagnie uit andere streken kon aanvoeren.

Concurrentie.
De tijd, dat de Nederlanders praktisch de handel in het Verre Oosten in handen
hadden, was bovendien voorbij. ‘Het systema van de Compagnie kan als voor een
groot gedeelte vervallen worden beschouwd’, schreef men omstreeks 1790 naar het
moederland. ‘De Engelschen zyn niet alleen in het bezit geraakt van byna den geheelen
lynwaadhandel op Europa, maar ook in de gelegenheid gesteld door hunne
onderkruipingen een groot gedeelte van de peeperhandel magtig te worden. Hun
geliefkoosd systema van vrijheid tot den handel lokt jaarlyks een considerabel aantal
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van alle natiën naar Indië. De Engelsche natie thans ongetwyfeld de magtigste in
Indië zynde, zoo is het voor de Compagnie niet langer mogelijk te blyven handhaven
haar systema van exclusiven handel......’
Zo was het inderdaad. De Engelsen waren de machtigsten geworden. En zij hadden
bijtijds ingezien, dat de tijd van het monopoliestelsel voorbij was. De Amerikaanse
vrijheidsoorlog had hun geleerd, dat vrijhandel grotere voordelen kon bieden. Toen
de Noordamerikaanse gebieden nog Engels bezit waren, hadden de Britten er praktisch
de alleenhandel. Na die vrijheidsoorlog was de vaart op de vroegere koloniën tot het
drievoudige gestegen!
Ook militair was Engeland het sterkst. De tijd was voorbij, dat de vloot van de
Compagnie tegen die van haar mededingster, de Engelse O.I.C., was opgewassen.
In 1673 versloeg De Ruyter tot tweemaal toe de verenigde Frans-Engelse vloot. In
hetzelfde jaar - hoevelen weten dat? - moesten de verenigde Franse en Engelse
eskaders aan de kusten van Voor-Indië het afleggen tegen de compagniesvloot.
Maar in de 18de eeuw was Engeland zowel in Europa als in het Oosten op maritiem
gebied ver de meerdere. De vierde Engelse oorlog bewees dat zowel hier als daar.

Andere mededingers.
Er waren wel meer kapers op de kust. Denen en Hamburgers verschenen meermalen
in de Indische wateren. Maar ook Oostenrijk heeft geprobeerd, de handel in de
Indische wateren te organiseren. Na de Spaanse successieoorlog waren de Zuidelijke
Nederlanden aan Oostenrijk gekomen. Te Ostende richtte de keizer een Oostindische
Compagnie op, tot grote verontwaardiging van Engelsen en Nederlanders beide. Veel
heeft de nieuwe compagnie echter niet uitgericht. De keizer had Engeland en de
Republiek nodig, om de opvolging van zijn enige dochter te verzekeren. Als prijs
voor de erkenning van die opvolging hief hij zijn stichting te Ostende reeds in 1731
weer op en zo was het gevaar, dat deze ‘goddelooze Compagnie’ opleverde, spoedig
bezworen.
Dan waren er nog de Fransen. Het scheen in het midden van de 18de eeuw, dat
zij een groot rijk in Voor-Indië zouden stichten. Tijdens de Oostenrijkse
successieoorlog (1740-'48) veroverden zij verschillende streken op de Engelsen en
begonnen met de onderwerping van de inheemse vorsten. Maar de Franse regering
gaf
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bij de vrede van Aken alle veroveringen terug. De krachtige gouverneur Dupleix
werd teruggeroepen, omdat men van zijn optreden nieuwe verwikkelingen met de
Engelsen vreesde. De gevolgen bleven niet uit.

Voor-Indië.
Twee jaar later brak de zevenjarige oorlog uit tussen Frankrijk en Engeland, die
hoofdzakelijk gevoerd werd om de hegemonie in Noord-Amerika en Voor-Indië. De
Nederlanders stonden hier officieel buiten. Een verzoek van de Engelsen om samen
te werken, wezen zij van de hand.
Robert Clive kon het echter alleen wel af, ook al was de nabob van Bengalen zijn
tegenstander. Deze vorst had op aandrang van de Fransen Calcutta veroverd. De
Engelsen, die hem daarbij in handen vielen, liet hij in een klein vertrek, zonder
luchtverversing, opsluiten. Van de 146 gevangenen stikten er 123! Clive trad als
wreker op en versloeg de nabob bij Plassey (1757). Nu waren de Engelsen heer en
meester van deze landstreek. De Fransen kregen bij de vrede zo goed als niets terug
van hun vroeger zo belangrijk bezit en de Nederlanders waren voortaan slechts
‘gasten’ in dit gebied. Engeland maakte de Indische vorsten afhankelijk en legde de
grondslag voor het latere keizerrijk.
Die uitbreiding verontrustte de Regering te Batavia niet weinig. Ter ‘beveiliging
van de Nederlandsche belangen’ zond zij zeven schepen met 1500 soldaten naar het
bedreigde gebied. De Engelsen waren echter gewaarschuwd en onze vloot werd op
de Hoegli verslagen, terwijl het landingsleger hetzelfde lot onderging. Officiëel was
de expeditie wel niet tegen de Britten gericht, maar Clive begreep de opzet maar al
te goed. Het gevolg was, dat er voortaan geen sprake meer was van enige Nederlandse
invloed in Bengalen. De handel in die streken kon slechts plaats hebben met
toestemming der Engelsen, die daarbij als bemiddelaars optraden en met de winsten
gingen strijken.
Op Ceylon handhaafde de Compagnie zich, al had zij er moeite genoeg. De
drukkende belastingen en het kaneelmonopolie met zijn strenge strafbepalingen
waren de bevolking een grote ergernis, zodat opstanden meermalen voorkwamen.
Van 1761 - 1766 heerste er nog een hevige binnenlandse oorlog, die slechts met
moeite door de Compagnie gewonnen werd.
Tijdens de 4de Engelse oorlog konden de Engelsen het belang-
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rijke kaneeleiland niet veroveren, dank zij de steun der Fransen aan de onzen.
Maar toen na de omwenteling van 1795 de Britse troepen en schepen opnieuw
verschenen, was het lot van de kolonie spoedig beslist. Ceylon ging verloren en bleef
verloren.

Inkrimping.
In een vorig hoofdstuk is de expansie van de Compagnie beschreven: de invloedssfeer
strekte zich uit van de kusten van Afrika tot aan Japan. Gedurende de 18de eeuw
werden echter verschillende posten opgeheven, omdat òf de winsten daalden, die in
die streken werden behaald, of de mededingers de Compagnie noodzaakten, zich
terug te trekken. In 1762 werd de loge in Perzië verlaten en enkele jaren later was
de handel op dat land geheel tenietgegaan. Mauritius, eens het verversingsoord op
de reis naar het moederland, werd opgegeven, evenals een vestiging aan de oostkust
van Afrika in het tegenwoordige Portugese Oost-Afrika. De handel op Siam verliep,
terwijl meer dan één kantoor in Voor-Indië gesloten werd. Ontdekkingsreizen hadden
niet meer plaats. Australië liet de Compagnie aan Engeland over, dat er voorlopig
een deportatieoord van maakte. Pogingen van Van Imhoff om rechtstreeks met de
westkust van Amerika in connectie te komen, mislukten door de tegenstand der
Spanjaarden.
Japan contingenteerde de invoer en verbood de uitvoer van koper. Metalen, zo
redeneerde men daar, waren als het gebeente van het land, dat niet aangroeide, zoals
haren, huid, vlees en bloed zich kunnen herstellen (Prof. Godée Molsbergen).
De Compagnie had in vroeger jaren een flink sommetje verdiend op de Japanse
koperstaven. Nu was het uit. En geen wonder dan ook, dat de ‘hofreyse’, waarover
we in het voorgaande reeds schreven, voortaan maar eens in de 5 jaar plaats had.

Moeilijkheden in het moederland.
Met de Staten-Generaal had de Compagnie ook meer dan eens moeilijkheden. Was
zij in haar politiek vrijwel geheel onafhankelijk, op gezette tijden moest het octrooi
worden verlengd. En dan kwamen de heren in het moederland met hun eisen. Vooral
de gewesten, die niet van de Oostindische handelsvoordelen profiteerden, konden
dan vrijwat lastig zijn. De verlenging kostte de Compagnie in 1700 een drie millioen
gulden en in de 18de eeuw duurde het soms jaren, eer de partijen het eens werden.
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Een opper-bewindhebber.
Willem IV werd in 1747 algemeen erfstadhouder, maar hij was ook de eerste
Oranjevorst, die grote invloed kreeg in compagnieszaken.
Hij kreeg het toezicht op het ganse bedrijf, hem werd verzocht een eind te maken
aan allerlei misbruiken, terwijl hij het recht ontving, tal van voorname ambtenaren
te benoemen. Van de dividenden ontving hij ruim 3%.
In Indië droeg hij de titel van Opper-Gouverneur-Generaal. De autoriteiten daar
moesten een eed van trouw aan hem afleggen en in het publieke gebed werd zijn
naam ingevoegd.
Maar veel heeft deze ‘hervorming’ niet gebaat. Willem IV was er de man niet
voor, om in Nederland de Augiasstal te reinigen, aan Indië kwam hij niet eens toe.
Hij verzocht om curiositeiten uit dat land, nam een gunstige beschikking ten aanzien
van de Luthersen, maar verder heeft hij weinig gedaan en kunnen doen. Zijn
kortstondige regering heeft daaraan ook schuld.
Willem V erfde ook deze functie, de installatie had in 1768 met grote plechtigheid
plaats, evenals de eedsaflegging te Batavia, maar hij was nog minder geschikt dan
zijn vader om verbeteringen tot stand te brengen. Zijn poging om na zijn vlucht de
koloniën in handen der Engelsen te spelen, is misschien nog het gewichtigste wat
hij heeft verricht.

De knak.
In de jaren tussen 1760 en 1780 beleefde de Compagnie nog een tijd van nabloei. Er
heerste in haar gebied vrijwel overal rust. De schuldenlast liep van 21 millioen tot
8½ millioen terug. Maar toen brak de 4de Engelse oorlog uit, die feitelijk het lot van
de Compagnie bezegelde.
De steun, die de Republiek indirect aan de opgestane Engelse koloniën in Amerika
verstrekte, was oorzaak, dat Engeland ons de oorlog verklaarde.
In Europa was onze marine vrijwel machteloos. De slag bij Doggersbank werd
hoog opgehemeld, maar gedurende jaren was onze scheepvaart lamgeslagen door de
Engelse blokkade. De vloot was verwaarloosd door de slappe pruikentijdregering.
De dagen van De Ruyter en Tromp waren voorbij. In het Oosten was het al niet
anders.
‘De onweerbare staat, waarin de Compagnie de meeste harer
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bezittingen had gelaten, was veelal oorzaak, altijd verontschuldiging voor een slappe
verdediging. Haar scheepsmacht, vervallen in weerwil van ontzaglijke uitgaven,
bleek buiten staat om haar zeehandel te beschermen.’
Verschillende posten vielen de Engelsen zonder veel strijd in handen. Padang
verdedigde zich niet eens. De Nederlanders kregen de verzekering, dat hun particuliere
bezittingen gespaard zouden worden en waren daarom vóór capitulatie. De inlandse
hoofden wilden de Engelsen verdrijven! Zij stemden tegen de overgave. Wel erg
beschamend. De vijand kreeg hier zonder één schot te lossen voor een waarde van
meer dan een half millioen aan compagniesproducten.
In Voor-Indië ging het al niet veel beter. De factorijen aan de kust van Bengalen
werden door de Engelsen genomen, evenals die aan de kust van Coromandel, waarbij
de sterke vesting Negapatnam. De schepen, die op weg waren naar Europa, vielen
de vijand in handen. Tien millioen gulden ging op deze wijze verloren. Toen de vrede
gesloten werd, bedroeg de schuld van de Compagnie 55 millioen!
Reeds in 1782 hadden de Heren XVII surseance van betaling moeten aanvragen
en ook te Batavia heerste het ‘prangendste geldgebrek’. Men behielp zich met papieren
geld, dat echter door de inlanders niet aanvaard werd. Tien jaar later was het nog
niet inwisselbaar.
Bij de vrede kreeg de Compagnie wel verschillende posten terug, maar het sterke
Negapatnam was ze voorgoed kwijt. De Engelsen eisten en verkregen bovendien
vrije vaart door de gehele Archipel. Praktisch kwam dit er op neer, dat het met het
monopolie van de V.O.C. gedaan was. Craane heeft gelijk, als hij schrijft, ‘dat het
de oorlog met Engeland was, die de Compagnie geruïneerd heeft’.

Commissarissen-generaal.
Er moest iets gebeuren. De Staten van Holland voorzagen in de grootste financiële
nood, maar de schuldenlast bleef stijgen. Reorganisatie was dringend nodig. Doch
in het moederland heerste een heftige strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden en
die verhinderde elk krachtig ingrijpen. Eerst toen de Prinsgezinden met hulp der
Pruisen hadden gezegevierd, werd er een poging tot redding van de Compagnie
gedaan. Twee heren werden uitgezon-
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den, de advocaat van de Compagnie Nederburgh en de marineofficier Frijkenius.
Tezamen met de Gouverneur-Generaal Alting en de Directeur-Generaal Van Stockum
zouden zij een commissie vormen, die de hervorming tot stand zou brengen.
Er is weinig van terechtgekomen. In Batavia zag men de ‘controleurs’ natuurlijk
liever niet dan wel. Vooral onder de hogere ambtenaren had men te veel belang bij
het voortbestaan van de oude toestanden. De Gouverneur-Generaal niet het minst.
Zijn schoonzoon Sieberg, ambtenaar van de Compagnie, vormde met enige vrienden
een ‘kleine Compagnie’. Zij kocht voor de ‘edele Maatschappij’ de producten op.
Sieberg verdiende daarmee enkele tonnen gouds per jaar.
Nederburgh schreef aan de Heren in het vaderland:
‘Het is niet tegentespreken, dat sedert lange jaren de beste bedieningen
aan de kinderen en verwandten van den Heere Alting zyn toebedeeld. Dat
werk heeft de Heer A. geheel gedirigeerd, en zekerlijk daarin de Groningers
niet vergeten.’ (Alting was een Groninger.)
De vrees voor de beide commissarissen was echter ongegrond. Toen zij te Batavia
arriveerden, was Van Stockum reeds overleden. Alting bewerkte nu, dat zijn
schoonzoon Sieberg het vierde lid van de commissie werd. Nederburgh werd geheel
door hem beheerst en tegenover de drie kon Frijkenius niet op. De zaken bleven,
zoals zij waren. De commissarissen vergaderden eerst apart, maar verenigden zich
later met de Raad van Indië. Controleurs en gecontroleerden vormden één college!
Toen tenslotte de commissie werd ontbonden ‘onder dankzegging voor de bewezen
diensten’, was er geen enkele hervorming van enige betekenis aangebracht. De heren
hadden alleen goede salarissen genoten.

De omwenteling.
Intussen was in Nederland de omwenteling tot stand gekomen. De Prins moest het
land verlaten en de Fransen en Patriotten deelden de lakens uit. Het gevolg was een
nieuwe oorlog met Engeland. De Engelsen dienden zich in de koloniën aan als
vrienden. Zij vertoonden brieven van Willem V, waarin de gouverneur en
bevelhebbers van de Compagnie werden uitgenodigd, de bezittingen van de
Compagnie in handen van de Engelsen te stellen.
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Brieven van Kew.
Te Kew, bij Londen, waren deze brieven opgesteld. Willem V achtte zich tot deze
daad gerechtigd, omdat hij opperbewindhebber van de V.O.C. was. Vooraf had de
Engelse regering een verklaring getekend, dat zij de koloniën zou teruggeven, als de
vrede met Frankrijk was gesloten, de Republiek haar onafhankelijkheid had
terugverworven en de stadhouder zou zijn hersteld in zijn rechten. In 1814 gold deze
belofte dan ook als motief, om de koloniën te restitueren, hoewel niet alle. Trouwens
in de verklaring was alleen sprake van de bezittingen, die zich onder de Britse
bescherming zouden stellen en dat is nergens vrijwillig geschied. De brieven van
Kew hadden geen uitwerking. Dat nam niet weg, dat spoedig het grootste deel der
Nederlandse koloniën in handen van de Engelsen was.

Veroveringen van de Engelsen.
De toestand van de defensie was nog slechter dan tijdens de 4de Engelse oorlog. De
meeste posten gingen verloren, sommige zonder een poging tot verdediging: De
Kaapkolonie, Ceylon, de kusten van Voor-Indië, Sumatra's westkust, Ambon, Banda,
Menado en Timor. Slechts Java en een paar posten op Sumatra, Borneo en Celebes
bleven nog over.
‘Niets blyft dus ons meer overig, dan het gelukkig eiland Java, waar echter
de vyand nu dagelyks staat aan te komen, en Batavia als 's Maatschappy's
hoofdplaats meer dan waarschynlyk het eerst zal worden aangevallen.’
Inderdaad verwachtte men de vijand op Java en daar de toestand van leger en vloot
miserabel was, zou het hem weinig moeite kosten, het eiland te veroveren. De
Engelsen hadden echter voorlopig andere bezigheden in Voor-Indië en aan de kusten
van de Roode Zee, waardoor Java vooralsnog van hun bezoek verschoond bleef.

Vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Ook in Batavia kwamen de berichten over de omwenteling binnen. Men besloot de
brieven van Kew terzijde te leggen. Verder werd de eed aan de
opperbewindhebber-stadhouder afgeschaft en diens naam in het formuliergebed
geschrapt. Maar toen meende de Hoge Regering genoeg gedaan te hebben. Van de
pui van het
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raadhuis werden enkele stukken afgekondigd, onder meer de kennisgeving van het
verbond tussen Frankrijk en de Bataafse Republiek. Aan het hoofd van deze stukken
stond de leus: Vrijheid, gelijkheid en broederschap!
Een aantal Batavianen meende, dat de revolutionaire leer nu ook in Indië diende
toegepast te worden. Een stuk werd opgesteld, door een 80-tal burgers en
compagniesdienaren getekend en aan de Hoge Regering aangeboden.
Drie dingen werder er gevraagd:
1. Een feest. Immers bij ieder voorval, hetwelk als gezegend voor de Staat kon
worden aangemerkt, behoorde openbaar vreugdebetoon. En wat kon er vergeleken
worden bij de geweldige gebeurtenis, die nu in Nederland had plaats gehad? ‘Wat
heeft datzelve land niet te wagten, nu de vryheid zelve haaren zetel in deszelfs midden
heeft gevestigd, op de onwrikbare zuilen van gelykheid en broederschap?’
Batavia's inwoneren moesten niet minder dan de vaderlandlievende landgenoten
in Nederland hun vreugde betonen. Daarom verzochten zij ootmoedig, dat de Regering
een bepaalde dag zou voorschrijven, waarop alle inwoneren zich in het openbaar
over de vrede en de vrijheid, hun door de Franse broederen verworven, broederlijk
en gelijkelijk, zouden mogen verheugen.
2. Afschaffing van uiterlijke tekenen van distinctie, die tot vernedering van elke
vrije Nederlander plaats grepen. Bedoeld werden de reglementen op de pracht en
praal en eerbewijzen aan de leden van de Hoge Regering.
3. Krachtige maatregelen, om Java tegen de Engelsen te verdedigen. De opstellers
lieten doorschemeren, dat zij Nederburgh, die een vriend van Willem V was, in dit
opzicht niet vertrouwden.
Het was wel een heel ongewoon verschijnsel, dat adressanten in een vergadering
van het hoogste college werden toegelaten. De Heren schijnen even bevreesd voor
woelingen te zijn geweest. Zij besloten inzake de twee eerste punten toe te geven.
Het reglement op de pracht en praal werd afgeschaft. De commissarissen-generaal
verklaarden verder, dat zij in de blijdschap over de gezegende omwenteling deelden
en een feest zouden ordonneren. Nederburgh schreef naar Den Haag, dat hij en de
zijnen inderdaad ‘een gedistingeerde festiviteit hadden gegeven’.
Wat de defensie betrof, daarin zou worden voorzien en de burgerij kreeg het recht
enkelen uit haar midden af te vaardigen, om hierover met de Regering te delibereren.
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De lagere compagniesdienaren grepen nu ook moed en stelden een adhesiebetuiging
op. Maar Nederburgh en de zijnen hadden nu genoeg van het Jacobinisme. Zij moesten
niets hebben van adressen van ‘de pennisten, deze losbandige hoop en verzameling
van ongesloote herssenen, alleen door een gestrenge tugt in ordre te houden’.
Enkele van deze klerken werden in de gevangenis geworpen, een paar hogere
ambtenaren, die hen hadden bijgestaan, eveneens gearresteerd. En zo werd ‘deese
oproerige beweging’ de kop ingedrukt. De bestaande orde zou worden gehandhaafd.
Een enkel gevaarlijk sujet werd naar Nederland opgezonden en dat de Patriotten een
beetje raar opkeken, toen zij van de ‘revolutie’ in Indië hoorden, valt te begrijpen.
Er werd over gedacht, om Nederburgh terug te roepen, als een vijand van het nieuwe,
maar het was niet doenlijk een schip naar Indië uit te zenden... De omwenteling te
Batavia was tot stand gekomen. Een feest was gevierd en een reglement afgeschaft!
De slavernij blééf, trots de leuzen vrijheid en gelijkheid, de familieregering hield
stand, de misbruiken werden niet afgeschaft en de defensie bleef even miserabel als
zij was, zodat men geen kanon durfde afschieten, omdat anders de wallen zouden
instorten.

De liquidatie.
In Nederland waren intussen de Heren XVII ontslagen en vervangen door een ‘Comité
tot de zaken van den Oostindischen Handel en Bezittingen’. Het schreef zo nu en
dan eens een brief en zond die met een neutraal schip naar Batavia. Dat was alles
wat het kon doen. Nederlandse schepen verschenen niet meer op de rede van Batavia.
In 1798 ankerden 59 schepen in de baai, n.l. 29 Deense, 27 Amerikaanse en 3 uit
andere neutrale landen. Alleen op die wijze kon de Compagnie nog wat producten
kwijt. Zij, die vroeger elke vreemdeling als een ongewenste indringer had beschouwd!
In 1798 kreeg de Bataafse Republiek haar eerste grondwet. Daarin werd bepaald,
dat de V.O.C. zou worden opgeheven en dat de Staat alle schulden en bezittingen
zou overnemen. De eerste bedroegen op dat ogenblik 125 millioen gulden. Op 31
december 1799 eindigde het octrooi van de Compagnie en zo was, wat er nog aan
bezit over was, de 1ste januari 1800 staatsbezit.
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75. De koning van Golconda bezoekt een kerkdienst van de Hollanders te Masulipatnam op Ceylon.
Naar een gravure die zich in het Ned. Hist. Scheepvaartmuseum te Amsterdam bevindt.

76. Negapatnam, naar een prent uit W. Schoutens ‘Oost-Indische Voyagie’, A'dam 1676.
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77. ‘Afbeelding der plegtige Audientie verleent door Zyn Weledele Grootagtbaare de Heer Gouverneur
en Directeur van 't Eyland Ceylon, etc: etc. aan 't jaarlykse Gesandschap van den Koning van Candia,
te Colombo; in den Jaare 1772’. Uit deze fraaie aquarel, ‘na het Leven geteikent en geschildert door
C.F. Reimer, Chirurgijn’ (Rijksprentenkabinet, A'dam), laat zich veel aflezen: vanaf de zelfbewustheid
in de houding van de bekwame, op Ceylon geboren gouverneur Falck (zittend links, met driekante
steek op het hoofd) tot aan de wijze van ontvangst en de aankleding van de zaal in het kasteel van
Colombo. Ook blijkt uit dit schilderij dat de kwispedoor in het huishouden van de Nederlanders
overzee een even onmisbaar als door zijn kunstzinnige vormgeving vrij kostbaar gebruiksvoorwerp
was geworden, sinds het ‘pruimen’ van sirih in de Compagniessamenleving ingang had gevonden.
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78. De rede van Ambon omstreeks 1800 (Repr. Kon. Inst. v.d. Tropen).

79. Brief, in 1793 met de O.I. pakketboot ‘et Haasje’ naar Batavia gezonden, voorzien van het stempel
der V.O.C. (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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80. ‘Afbeelding van dat gedeelte van Batavia, alwaar eigenlyk de schrikkelyke slagting der chinezen,
na de ontdekking van hun verraad, geschied is, den 9 oct. 1740.’ Rechts op de achtergrond het stadhuis.
Gravure van A.v.d. Laan naar een tekening van B. Mourik (Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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81. H.W. Daendels, gouv.-gen. 1808-'11, naar een schilderij van Raden Saleh (Rijksmuseum, A'dam).

82. J.W. Janssens, gouv.-gen. van de Kaapkolonie 1802-'06 en van Ned.-Indië 1810-'11, naar een
schilderij van J.W. Pieneman (Rijksmuseum, Amsterdam).
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83. Lord Minto (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

84. Thomas Stanford Raffles, luitenant-gouverneur tijdens het Britse tussenbestuur, 1811-1816
(Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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85. De rede van Batavia omstreeks 1850, naar een anonieme litho.
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Bijna twee eeuwen had de V.O.C. bestaan. Roemloos ging zij onder. Maar vergeten
wij niet, dat zij in haar goede dagen een rijk heeft gesticht dat lang de naam
Nederlands-Indië droeg en dat zij een groot aandeel heeft gehad in de bloei van
handel en bedrijf van de oude, roemrijke Republiek.
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7. De Toean Besar Goentoer
De zaak wordt op dezelfde voet voortgezet.
1 januari 1800 was het restant van de bezittingen van de Oostindische Compagnie
eigendom van de Bataafse Republiek geworden. Er veranderde echter in de koloniën,
wat bestuur en organisatie betreft, voorlopig niets. Hoe zou het ook kunnen? De zee
was in handen van de Engelsen. Slechts sporadisch kwamen er nog eens depêches
uit het moederland te Batavia aan. De compagniesdienaren waren staatsambtenaren
geworden, maar de Gouverneur-Generaal bleef van compagnies-schepen spreken,
alsof hij absoluut onkundig van de hele wijziging was gebleven. Trouwens veel
gelegenheid tot bespiegelingen was er ook niet. De Engelsen bedreigden, nadat zij
bijna alle bezittingen hadden genomen, nu ook Java.
Napoleons expeditie naar Egypte, een bedreiging van de Engelse koloniën in
Voor-Indië, was mislukt. Napoleon zelf was naar Frankrijk teruggekeerd en het
overschot van zijn leger moest zich overgeven. Van het Westen dreigde geen gevaar
meer.
Reeds in augustus 1800 blokkeerde een Engelse vloot de rede van Batavia en
schreef een der autoriteiten aldaar: Het ogenblik van het verlies der kolonie is nabij.
Hoe machteloos de Regering in de hoofdstad was, blijkt wel hieruit, dat zij 50.000
rijksdaalders uitloofde voor het vernietigen van een der vijandelijke schepen. De
‘ondernemer’ moest zelf de kosten van zijn poging betalen. Natuurlijk gebeurde er
niets en heel laconiek schreef de Gouverneur-Generaal: Dat hadden we ook wel
verwacht en daarom hadden we de premie ook zo hoog gesteld! Een landing der
Engelsen ten Oosten van Priok liep deze keer nog op een mislukking uit en de vloot
vertrok daarop, na het eiland Onrust, waarop zich de werven en werkplaatsen
bevonden, geheel geruïneerd te hebben.

Vrede van Amiëns.
Engeland heeft van 1793 tot 1814 met Frankrijk oorlog gevoerd. Slechts enkele
maanden is het tijdens die periode vrede geweest. In 1802 kwam deze te Amiëns tot
stand. Als bondgenoot van Frankrijk was ook de Bataafse Republiek in die vrede
betrokken. Zij kreeg alle verloren gegane koloniën terug, uitgezonderd het
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belangrijke eiland Ceylon. Het was een verademing voor het moederland en de
koloniën beide. Dadelijk werden tal van schepen uitgezonden, om koffie en andere
producten, die in de pakhuizen waren opgeslagen, af te halen. Ook voor de verdediging
werd iets gedaan. Een vloot onder vice-admiraal Hartsinck zeilde uit en bereikte
Java, hoewel de schepen meest oud - sommige zelfs afgekeurd - waren en de
bemanning veel te klein.
Maar er geschiedde meer. Het zou nu ernst worden met de reorganisatie van het
bestuur en de organisatie van de kolonie. En hoe kon dat beter geschieden dan door
een commissie in te stellen? In dat opzicht is er niets nieuws onder de zon. De beide
voornaamste leden waren Nederburgh, de gewezen commissaris-generaal, en Dirk
van Hogendorp, broeder van Gijsbert Karel. Bepaald vrienden waren ze niet.
Nederburgh had Van Hogendorp in Indië doen arresteren, toen deze na de
omwenteling in 1795 een rapport naar de Nationale Vergadering had opgezonden,
waarin hij zijn hervormingsplannen uiteenzette en het oude stelsel scherp
veroordeelde. De gevangene wist te ontsnappen en bereikte op een Deens schip het
vaderland. Kort daarop arriveerde ook Nederburgh. Nu zaten ze beiden in de
commissie en vertegenwoordigden twee geheel tegengestelde richtingen. Van
Hogendorp wilde voorgoed met het oude systeem breken. Hij stelde voor, de handel
geheel vrij te laten, de herendiensten en verplichte leveranties af te schaffen, een
grondbelasting in te voeren en de ambtenaren beter te bezoldigen. Nederburgh
daarentegen wilde het oude monopoliestelsel handhaven, zij het met afschaffing van
enkele misbruiken. Van Hogendorp ambiëerde de betrekking van
Gouverneur-Generaal, maar toen hij zag, dat dit niet ging, trok hij zich terug en werd
gezant te Petersburg en liet op die wijze aan zijn tegenstander de baan vrij. Het
charter, een soort grondwet, waarin de koloniale zaken werden geregeld, viel dan
ook geheel in de geest van de conservatieven uit.
De nieuwe regeling is echter nimmer ingevoerd. Er waren gewichtiger zaken aan
de orde dan het maken en invoeren van regeringsreglementen.

Weer oorlog.
In 1803 brak de oorlog met Engeland weer uit en opnieuw gingen de koloniën, op
Java en enkele kleine eilanden na, in enkele maanden tijds verloren. Sommige waren
nog niet eens volgens de
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bepalingen van de vrede van Amiëns aan de Nederlanders overgedragen. Weer
verschenen de Engelsen in de Indische wateren. Verschillende rijk beladen
koopvaarders gingen verloren. Maar ook de vloot van Hartsinck bleef niet buiten
schot. ‘Een aaneenschakeling van rampen’, schreef de Gouverneur-Generaal, ‘welke
ons getroffen hebben, van dien aard, dat tenminste vooreerst alle hoop verloren is,
om die te kunnen herstellen.’ Het fregat ‘Maria Reigersbergen’ werd eenvoudig door
de vijand van de rede van Batavia weggesleept. ‘Het schijnt niet voldoende bemand
geweest te zijn’, merkte de Landvoogd op. De 27ste november 1806 verscheen weer
een Engelse vloot op de rede. De bemanning van onze oorlogsschepen ging eenvoudig
aan de haal en de Engelsen verbrandden het hele eskader der onzen, acht linieschepen
en fregatten. Bovendien gingen vele bij Onrust geankerde handelsvaartuigen verloren.
‘U.E.H.H. zullen zich dus lichtelijk kunnen voorstellen, in welk een alleszins
smartelijke en hachelijke positie wij door al deze rampen en door de totale vernietiging
van 's Lands en Compagnie's (nog steeds dat woord!) navale magt gebragt zijn’,
aldus G.G. Wiese aan het Staatsbewind in Nederland.
Het volgende jaar verschenen de Engelsen weer en vernielden de beide laatste
oorlogsschepen bij Grissee, bezetten die plaats en bedreigden Soerabaja. Ook deze
keer dreef de bui nog weer af. Tegen de inwilliging van vernederende voorwaarden
liet de Engelse admiraal zich bewegen, de kusten van Java weer te verlaten.
Het verbaast ons, dat de vijand geen ernstige poging deed, om zich van het hele
eiland meester te maken. Het leger was tot weinig in staat. Wiese verklaarde, dat de
3492 ‘Europeesche koppen afgeleefd en gedeboucheerd’ waren. De verdediging zou
de Engelsen dus weinig gehinderd hebben. Schimmelpenninck gaf deze verklaring:
toen hij nog gezant in Londen was, had hij vernomen, dat alle Engelsen het hierover
eens waren, dat de verovering de kosten niet waard was, zolang Java in handen der
Nederlanders was, die toch niets konden beginnen. Alleen als het in Franse handen
zou vallen, waren de leidende figuren van plan, Java te nemen. Na de inlijving werd
er - zoals we zullen zien - dadelijk werk van de verovering gemaakt.

Daendels.
In 1806 werd ons land een koninkrijk. Lodewijk Napoleon werd
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zetbaas voor zijn grote broer. Op aandrang van de keizer werd er een krachtige
bestuurder naar Java gezonden. Er was volgens Napoleon daar een generaal nodig.
Lodewijk Napoleon volgde ‘het advies’ van zijn broeder op en benoemde ‘den Heer
Daendels, ons verlatende op zijn dapperheid, eerlijkheid en getrouwheid’.
De benoemde was befaamd genoeg. Als jong advocaat had hij in zijn geboortestad
Hattem meegedaan aan de patriottische beweging. Toen de Pruisen in het land
verschenen en Oranje werd hersteld, week Daendels met vele partijgenoten naar
Frankrijk uit. In 1795 verscheen hij aan het hoofd van het Bataafse legioen en in
gezelschap van Pichegru en de ‘Franse vrienden’ weer in het vaderland ‘en hield met
Krayenhof en anderen de Bataafse Republiek ten doop’ (Colenbrander).
Toen de grondwetmakerij niet opschoot door verdeeldheid in de Nationale
Vergadering, deed hij een staatsgreep ten gunste van de unitarissen. Geen half jaar
later herhaalde hij dat spelletje, toen een corrupt stelletje regeerders niet wilde
aftreden. Toen de Engelsen en Russen in 1799 een inval in Noord-Holland deden,
werden zij door Brune en Daendels terruggedreven.
Daarmee was echter voorlopig de rol van de generaal uitgespeeld. In de Bataafse
Republiek kwamen de gematigde elementen aan het roer en voor de roerige Patriot
was bij hen geen emplooi. Hij kreeg een groot landgoed op de Veluwe en werd
generaal in ruste, veehouder en kippenfokker.
Tijdens de oorlog met Pruisen in 1806 kreeg hij opnieuw een militaire opdracht
en in januari 1807 droeg de Koning hem het bestuur over de koloniën op. Hij kreeg
vrijwel blanco mandaat. De Regering in Indië mocht hij ontslaan en vervangen door
een nieuwe raad, met zuiver adviserende macht. Als voornaamste plicht werd hem
voorgeschreven, de defensie te verbeteren. Verder zou hij het lot van de inlander
moeten verbeteren, de slavernij tegengaan, politie, justitie en financiën regelen en
hygiëne, eensgezindheid, godsdienst en goede zeden bevorderen.
Het viel niet mee, om in Indië te komen. Eerst probeerde Daendels van Bordeaux
uit te vertrekken. Tevergeefs. De blokkade der Engelsen was perfect. Dan maar in
Lissabon. Maar ook daar ging het niet. Tenslotte belandde hij in Marokko, raakte er
zelfs in handen van piraten en verloor al zijn papieren, waaronder zijn geloofsbrieven.
Hij wist echter de Canarische eilanden te bereiken en vandaar vertrok hij tenslotte
met een Amerikaans schip, dat hem 1 januari 1808 te Anjer aan land zette. Een paar
dagen
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later was hij te Batavia. Men aarzelde er even hem te erkennen, omdat hij geen
bewijsstukken bij zich had, maar Wiese krabbelde gauw terug, toen Daendels begon
te ‘donderen’.

De grote weg.
Wanneer we enkele maatregelen van deze Landvoogd gaan bespreken, beginnen we
met de aanleg van de grote postweg. Er waren wel enkele wegen op Java, maar ze
verkeerden meestal in een slechte toestand. Bovendien vormden zij geen
aaneengesloten geheel. Daendels achtte het voor de defensie een noodzakelijkheid,
dat er één grote weg van West naar Oost tot stand kwam. Deed de vijand ergens een
aanval, dan kon hij er snel zijn troepen heen dirigeren. Met hetzelfde strategische
doel legde Napoleon zijn straatwegen in Europa aan. Het was temeer dringend nodig,
omdat de vloot geheel uitgeschakeld was. Admiraal Buyskes was weliswaar
aangekomen, maar hij kon over geen enkel schip beschikken.
De prefecten kregen opdracht om in de kortst mogelijke tijd, een ieder in zijn
gebied, de bestaande wegen te verbeteren en voor aansluiting te zorgen. De grote
weg zou in beide moessons bruikbaar zijn voor alle rij- en voertuigen. Wat de kosten
betreft, het werk werd vrijwel geheel in onbetaalde herendiensten verricht. Immers
de bevolking had er volgens Daendels ook groot belang bij en zo meende hij de
aanleg als een buitengewone taak aan de bevolking ‘naar billijkheid’ te mogen
opleggen. Alleen bij enkele zeer moeilijke trajecten werd aan de arbeiders een geringe
vergoeding uitbetaald. Zo was het gedeelte over de Megamendoeng tussen Buitenzorg
en Tjiandjoer1) heel moeilijk aan te leggen. Het heeft zeer veel mensenoffers
gevraagd...... Daendels is in dit opzicht zijn instructie, waarin hem werd opgedragen,
de lasten van de inlander te verlichten, wel heel slecht nagekomen.
Binnen een jaar was het grote werk klaar. Van Anjer tot voorbij Pasoeroean liep
de grote postweg, die, volgens Daendels' eigen getuigenis, de wegen in verschillende
geciviliseerde landen in Europa overtrof.
Meteen werd nu het postwezen geregeld. Op verschillende plaatsen werden stations
opgericht, waar men van paarden kon verwisselen. De verzending van brieven kon
door deze maatrege-

1) De weg stijgt hier tot ± 1500 m.
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len heel wat vlugger geschieden dan voorheen. ‘De overbrenging van depêches van
Batavia naar Semarang, die vroeger 10 tot 14 dagen vorderde, neemt thans met de
gewone post in 3 à 4 dagen gevolg’, schreef Daendels. En een tijdgenoot geeft het
volgende getuigenis van deze weg:
‘Daendels schiep een landstraat van bijkans den Westelijken uithoek
van Java tot op een geringen afstand van Banjoewangi, over klippen,
hemelhooge bergen, door moerassen en ontoegankelijke bosschen; - hij
opende door verscheidene andere wegen den toegang tot het binnenste des
lands, tot aan de hoven der machtigste Javaansche vorsten. Er was vóór
Daendels' komst op Java weinig of geen politie; de wegen waren tot in en
bij de hoofdstad ten uiterste onveilig; - hij zuiverde de boven- en
benedenlanden van struikrovers, moordenaars en vagebonden; stelde de
noodige orders, dat met den meesten spoed rapporten van het eene einde
des eilands tot het andere werden overgebragt. In zeven dagen tijds ontving
men op Soerabaja een brief van Batavia met de ordinaris post, daar men
te voren 3 à 4 weken langer moest wachten..... ’
(Uit een brief van Reinking, geciteerd door Colenbrander.)

Misbruiken.
Daendels heeft - het zij tot zijn ere gezegd - niet geschroomd de ambtenaren op hun
nummer te zetten. De Augiasstal had ook wel een goede beurt nodig. In een vorig
hoofdstuk hebben we al besproken, hoe treurig het gesteld was met de eerlijkheid
van de compagniesdienaren en na de overgang aan de Staat was in dit opzicht niets
verbeterd. De salarissen werden verbeterd, om elke verontschuldiging voor
malversaties onmogelijk te maken. Voortaan was het onmogelijk, dat een hoge
autoriteit verschillende ambten tegelijk bekleedde, de verkoop van ambten was uit,
het aannemen van geschenken werd ten strengste verboden, op de aflevering der
producten en de uitbetalingen aan de bevolking streng toezicht gehouden. Het zal de
knoeiende heren wel de schrik op het lijf gejaagd hebben, toen zij een stuk van hun
hoogste chef in handen kregen met deze ‘vermaning’:
‘Dat, eindelijk, alle concussiën, knevelarijen, afpersingen
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van geld, en wat dies meer zij, door wien ook gepleegd, hetzij Inlander,
hetzij Europees, ten strengste zullen worden gecorrigeerd, en naar exigentie
van zaken zelfs met den dood gestraft.’
En het was geen bangmakerij alleen. Dat ondervond een der prefecten, die zich
niet gehouden had aan de bepalingen omtrent het gebruik van inlanders voor
particuliere dienst. Hij kreeg drie maanden arrest. Zijn salaris werd gedurende die
tijd uitbetaald aan de diaconie te Batavia, terwijl de veroordeelde bovendien nog de
toelage van de plaatsvervanger had te betalen.
Heel wat verhalen over het strenge optreden van de maarschalk zijn er in omloop.
Een kapitein, die met rijstleveranties voor het leger had geknoeid, werd gedegradeerd
tot gemeen soldaat en bij de compagnie ingedeeld, waarover hij te voren het bevel
had. De man zal zijn plezier ook wel op gekund hebben.
Een Chinese autoriteit moest een hele dag aan de grote weg te pronk staan met
een bord boven zijn hoofd, waarop zijn vergrijp stond beschreven.
Een inlander, die enkele duiten in 's lands munt had gegapt, werd ten aanschouwe
van de overige arbeiders in die inrichting enkele malen met de rotan afgestraft.
Van zulke maatregelen had men niet terug en het is dan ook te begrijpen, dat er
onder de ambtenaren heel wat waren, die niet erg op controle van de Landvoogd
gesteld waren. ‘Hij sprong met zijn ondergeschikten om als de duivel met zijn
takkebossen’, zegt Dr. de Haan.
Een oorspronkelijke vergelijking, die echter de verhouding wel goed tekent. Er is
nog een aardige anekdote, waaruit dat wel blijkt. Een onderofficier had eens een
betaling gedaan, waartoe hij niet gerechtigd was. Daendels nam hem bij de kladden.
De stakker moest bukken en op zijn rug schreef hij het vonnis: degradatie. Voor hij
echter gehoor gaf aan het bevel tot inrukken, wendde hij zich tot de
Gouverneur-Generaal en zei hem vrij kras, waarom hij die betaling had gedaan. De
bevolking kon zo lang niet op het geld wachten en uitstel zou de goede naam van de
Regering in discrediet brengen. ‘Buk je’, klonk het en weer werd de rug van de man
als schrijftafel gebruikt. Deze maal schreef hij er een aanstelling tot kapitein op.....
Zo rechtvaardig was hij echter niet altijd. Er zijn ook verschillende ambtenaren
geweest, die, omdat ze het niet in alles met zijn
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systeem eens waren, zijn ongenade moesten ervaren. Tegenspraak kon hij niet velen.
Dan begon hij te bulderen. Zijn naam Toean Besar Goentoer, de donderende grote
Heer, die de Javanen hem gaven, zegt meer dan genoeg. Volgens Dr. de Graaf zouden
olijke Soendanezen zijn titel van maarschalk vervormd hebben tot Mas Kalak. (Mas
is een inheemse adellijke titel, kalak is boksbeugel.)
De willekeur, waarmee hij vaak te werk ging, grensde soms aan het ongelofelijke
en ‘hinderpalen der zedelijkheid stonden hem nooit in den weg’. Baljee, de arme
weesjongen uit Leeuwarden, in die dagen een invloedrijk en welgesteld man, tevens
zeer rechtschapen, oordeelde, ‘dat de duivel met Daendels zoude verkeeren’. De
prefect Goldbach noemde zijn chef een monster en een ander oordeelde:
‘Vroeger voorvechter van de rechten van den mensch, maar wien, toen
hij zelf baas geworden was, de wreedheid en wulpschheid als een anderen
Nero in het gebeente zaten.’
Zoals men ziet geen erg vleiende getuigschriften. De vijanden hebben zeker ‘het
monster’ te zwart geschilderd, maar dat neemt niet weg, dat Daendels geen groot
man was als Coen. Hij trad op tegen de misbruiken. Hij wilde behoorlijke salarissen
geven, opdat de ambitie niet verloren zou gaan. ‘Spaarzaamheid en regelmaat in het
bestuur der particuliere zaken en trouwe behartiging van de publieke belangen’, zo
omschreef hij zelf, hoe een ambtenaar zich had te gedragen. ‘Geen vergaren van
grote fortuinen’, zo voegde hij er ten overvloede aan toe, mocht het ideaal worden.
Maar zelf hield hij zich allerminst aan die regel.

Particuliere zaken.
Buitenzorg was sedert het midden van de 18de eeuw een bezitting van de
Gouverneur-Generaal. Voor een bepaald bedrag nam elke Landvoogd het van zijn
voorganger over. Zo kreeg ook Daendels het evenals Weltevreden en Kwitang voor
de traditionele prijs van Wiese. Maar eenmaal in het bezit van Buitenzorg, verkocht
hij het voor het grootste deel aan particulieren, terwijl hij het paleis en het park aan
het gouvernement verkocht als .... ambtswoning van de Gouverneur-Generaal. Hij
verdiende er ‘maar’ ƒ 900.000 aan!
Het grote landgoed Djasinga, ten Westen van Buitenzorg, liet hij zich door de
‘dankbare’ Raad van Indië ook toekennen, doch hier stak de Koning een stokje voor.
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Ook op andere wijze verdiende hij er nog iets bij, hoewel zijn inkomen meer dan ƒ
130.000 per jaar bedroeg. Hij zond met de schepen, die producten voor het
gouvernement naar Europa vervoerden, voor eigen rekening grote hoeveelheden
koffie. De heren Hovy en zoon en Van Hemert te Bordeaux moesten die voor hem
verkopen en de opbrengst aan zijn vrouw zenden, die in het vaderland achtergebleven
was. In oktober 1810 ging er op die wijze bijna 100.000 pond koffie voor eigen
rekening naar Europa en hij schreef aan zijn vrouw: ‘Ik zal op dezen voet doorgaan,
en met de schepen, die naar Frankrijk vertrekken, zal ik voor onze rekening 250 of
500 pikol koffie verzenden, al naar de capaciteit der schepen en het vertrouwen, dat
ik in hun kapiteins heb.’ Uitvoerig vermeldt hij zijn voordelige transactie en besluit
met de mededeling, dat, wanneer hij alles geliquideerd zal hebben, zijn bezit ongeveer
100.000 rijksdaalders zal uitmaken. ‘Een flink fortuin voor onze kinderen.’
Iemand, die op dergelijke wijze zichzelf bevoordeelt, mist het recht, zo hoog van
de toren te blazen over de grove oneerlijkheden van de Indische ambtenaren.

Defensie.
Een generaal was er op Java nodig, had Napoleon gezegd. Daendels was meer dan
generaal, hij was maarschalk. Hij heeft getracht het leger te verbeteren en Java door
defensiewerken tegen een dreigende aanval van de Engelsen te beschermen. Uit
Europa behoefde hij geen hulp te verwachten. Door het in dienst nemen van inlanders,
soms met geweld, kreeg men de beschikking over meer manschappen, van wie echter
het militair gehalte zeer twijfelachtig was. En verder moesten de burgers te Batavia
een deel hunner slaven voor het leger afstaan. Dat zij niet het beste deel van het
personeel ter beschikking van de donderende grote heer stelden, ligt voor de hand.
Het oude Batavia werd verlaten. De vestingwerken waren waardeloos geworden.
In het meer gezonde Weltevreden werden kazernes en een hospitaal gebouwd. Te
Meester Cornelis zou het leger zich bij een eventuele aanval verschansen. Een
geschutgieterij te Semarang en een constructiewinkel te Soerabaja moesten dienen,
om in de behoefte aan wapens en munitie te voorzien.
Bij Soerabaja werd een fort gebouwd, om de vloot, die er niet was, te beschermen.
Ook aan Java's westkust zou een vlootbasis
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worden aangelegd. De sultan van Bantam moest voor de werkzaamheden aldaar
duizenden koelies leveren. Maar zij stierven als ratten aan de malaria. De hoofden
van Bantam verklaarden, dat het ondoenlijk was verder werkkrachten te zenden.
Wanneer ze er al zonden, liepen ze zo gauw mogelijk weg.

Verhouding tot de Javaanse vorsten.
Dit leidde tot een conflict met de sultan. De Gouverneur-Generaal eiste duizend man
per dag en vorderde verder, dat de rijksbestierder zou worden uitgeleverd.
Commandeur Du Puy, dit dit ultimatum moest overbrengen, werd door de woedende
Bantammers vermoord, evenals een Europese luitenant en drie minderen. Slechts
enkele dagen later stond Daendels met 1000 man voor de poort van de kraton. De
sultan werd gevangen genomen, de rijksbestierder doodgeschoten. Het rijk werd
verkleind en aan de kroonprins gegeven, die echter na korte tijd ook al werd afgezet.
Het hele kustgebied werd nu onder rechtstreeks bestuur gesteld. Een nieuwe sultan
hield slechts een miniatuurrijkje in de bovenlanden. Maar het bleef onrustig in het
oude sultanaat en het is Daendels nimmer gelukt, de ontevredenen te onderwerpen.
Zij speelden onder één hoedje met de Engelsen.
Op Midden-Java trad de Gouverneur-Generaal al even rigoreus op. Hij verbood
aan de residenten om vernederende eerbewijzen aan de vorsten te brengen.
‘De trots en wrevel van den Sultan heb ik vernederd, dat hij op mijn
vordering zijn militaire macht heeft teruggebracht op ordinaire voet en
ook heeft aangenomen het voorschrift van een nieuw ceremonieel voor
den minister (gezant) aan zijn hof, waarbij alle vernederingen, waaraan
de vorige residenten vanwege de O.I. Compagnie zich moesten
onderwerpen ten eenenmale zijn weggenomen en de waardigheid van het
gouvernement ten volle is gemainteneerd.’
In 1810 ging hij nog verder en zette de sultan van Djocja af, terwijl die van Soerakarta
een belangrijk deel van zijn gebied aan het gouvernement moest afstaan.
Dit ontactisch optreden heeft de Nederlanders veel kwaad gedaan. In het begin
der eeuw zonden de vorsten ogenblikkelijk hulptroepen als de Engelsen verschenen,
zelfs ongevraagd. In 1811 toonden zij begrijpelijkerwijs weinig behoefte, om het
Neder-
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landse regime te steunen en papten zij al heel spoedig met de vijand aan. Daendels
heeft in dit opzicht heel veel bedorven.

Andere daden.
Ook in ander opzicht handelde hij onverstandig. Onze gezant in Amerika wist daar
contracten af te sluiten, waarbij de Amerikanen grote hoeveelheden koffie en andere
producten zouden afnemen en tegelijk andere waren leveren. Toen de schepen echter
in Indië kwamen, hield Daendels zich niet aan de afspraken en dwong de kapiteins
een veel hogere prijs te betalen. Het gevolg was, dat zij voortaan wegbleven en de
koloniën dus ook niets meer uit de Verenigde Staten konden betrekken. De gezant
sprak van een niet gelukkig georganiseerd hersengestel van Daendels, dat oorzaak
was van vlagen van krankzinnigheid.....
Geld kwam er op die manier ook niet in het laatje en dat was bitter nodig. Als de
neutralen niet kwamen, kon men slechts zeer zelden iets verkopen. Papiergeld is
gemakkelijk te maken en Daendels heeft dit middel ook niet verzuimd, maar om de
koers er van op peil te houden, is een andere kunst.
Om verder aan contanten te komen, verkocht hij grote stukken land met allerlei
overheidsrechten aan particulieren. Nog in deze eeuw bestonden er van die particuliere
landerijen, die ten koste van vele millioenen successievelijk door de Regering werden
teruggekocht. De Koning had hem opgedragen goed voor de financiën te zorgen,
maar hierin is Daendels deerlijk tekortgeschoten.
Hij moest ook zorgen, ‘dat aan een ieder goed en onvertogen regt geschiede’. In
dit opzicht is er door Daendels inderdaad iets goeds tot stand gekomen, evenals
trouwens wat betreft de organisatie van het bestuur.
In ieder regentschap kwam een rechtbank. Daarboven kwamen Landraden, die
ernstige zaken behandelden en tevens voor hoven van appèl dienden. Voor de
Europeanen en enkele andere bevolkingsgroepen richtte hij Raden van Justitie op,
met een Hoge Raad van Justitie te Batavia als hof van beroep. Java werd verdeeld
in prefecturen, een rekenkamer werd ingesteld, het gevangeniswezen en de politie
zeer verbeterd. Men kan niet zeggen, dat Daendels in de drie jaren van zijn bewind
niets uitgevoerd heeft.
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Java wordt een Franse kolonie.
In 1810 werd het koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd en kwam dus ook Java
onder de oppermacht van de grote keizer. Natuurlijk duurde het nog enkele maanden,
eer het bericht van de inlijving op Java bekend was. Wel had men er geruchten van
gehoord en Daendels had al vast bij een speech gedronken op ‘den broeder van onzen
doorluchten souverein, ons even dierbaar als aanstaanden souverein’.
De laatste verjaardag van Lódewijk Napoleon werd niet met veel luister gevierd,
want er was groot gebrek aan wijn en andere benodigdheden voor het feest.
‘Hoogstdezelfs dierbare persoon en doorluchtig huis’ hadden, toen dan op eenvoudiger
schaal wat werd gefeest, Nederland reeds verlaten!
In februari 1811 kwam het bericht van de inlijving te Batavia aan. Daendels was
dadelijk vuur en vlam en hield een daverende rede:
‘...... hoe het als een bijzonder gunstige beschikking des Allerhoogsten,
in Wiens handen het lot der volken is, moest worden aangemerkt, dat het
den Franschen keizer behaagd had een oog van mededoogen op ons land
te vestigen en Holland een gedeelte te doen uitmaken van die groote natie,
welke een ieder over hare daden in verrukking en verbazing hield
opgetogen.’
Tot aan zijn laatste snik, zo schrijft hij aan de keizer, zal hij deze trouw blijven en
hij spreekt de hoop uit, dat er nu spoedig schepen en troepen zullen komen. IJdele
hoop, nadat de Engelsen bij Trafalgar de Franse vloot voorgoed vernietigd hadden.

Het ontslag.
Lang heeft Daendels echter de keizer niet gediend. De klachten over zijn willekeur
bereikten Europa. Lasterpraatjes deden de ronde, als zou Daendels een onafhankelijk
rijk willen stichten. Dit laatste heeft Napoleon niet geloofd. Lebrun, zijn
vertegenwoordiger, schreef aan de keizer, dat Daendels wel karaktergebreken had,
maar dat men hem geen ontrouw en verraad kon verwijten. De brieven van Daendels
aan zijn vrouw en aan zijn handelsagenten te Bordeaux deden echter geen goed en
twee dagen, nadat de keizer, wie ze in handen waren gespeeld, ze had gelezen, nodigde
hij generaal Janssens tot een geheim onderhoud uit. Diens benoeming
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volgde enkele dagen later. Het duurde tot mei 1811, voor Janssens te Batavia
arriveerde.
Daendels keerde naar Europa terug, waar hij het volgende jaar de tocht naar Rusland
meemaakte. Toen Napoleon na Leipzig zijn ondergang tegemoet ging, dacht Daendels
niet meer aan zijn belofte van trouw tot aan de laatste snik, maar ‘was hij zoo
verstandig, het hof te maken aan den Souvereinen Vorst’, Willem I.
Deze heeft hem in 1815 benoemd tot gouverneur van de bezittingen aan de
Goudkust in Afrika, een soort verbanning. De 2de mei 1818 is hij te St. George del
Mina overleden.
Lang heeft hij niet van zijn fortuin geprofiteerd......
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8. In handen der Engelsen
Janssens.
Janssens was van 1803 - 1806 gouverneur geweest van de Kaapkolonie. Hij had dat
gebied echter aan de Engelsen overgegeven. Men vertelt, dat Napoleon vóór het
vertrek naar Indië tot de nieuwe Gouverneur-Generaal zei: ‘Een landvoogd geeft niet
voor een tweede keer een kolonie over.’ Wat Janssens daarop geantwoord heeft,
weten wij niet, maar hij heeft wel het ongeluk gehad, voor de tweede keer een
capitulatie te moeten tekenen. Onder zijn bestuur is immers Java door de Engelsen
veroverd.
Toch kan men hem daarover niet hard vallen. De positie van Java was vrijwel
onhoudbaar. Alle verbindingen met Europa waren verbroken. Napoleon beloofde
wel gouden bergen, maar de Engelsen beheersten de zee. Van de zending van grote
troepentransporten, artillerie en munitie kon geen sprake zijn. Nog minder van de
levering van een vloot, waaraan wel in de eerste plaats behoefte was.
Wel had Daendels maatregelen op militair gebied genomen, maar dat het leger
nog niet paraat was, blijkt wel uit een brief van Baud:
‘Bruikbare geweren waren er niet. Aan vele ontbrak het slot. Maar dan
konden ze toch als stootwapen worden gebruikt? Ja, als er maar bajonetten
geweest waren!’
Janssens zelf spreekt van een miserabel armee, voor een groot deel bestaande uit
gepreste slaven, het uitschot van Batavia, dat elke gelegenheid te baat neemt om te
drossen.
De Nederlanders waren ontevreden over de krasse maatregelen van Daendels, de
inlandse vorsten hadden geen enkele reden, om ‘de Compagnie’ te steunen na de
vernederingen, die ze hadden ondergaan.
Janssens schreef na zijn aankomst te Batavia dan ook niet bepaald opgewekt aan
Napoleon:
‘Java is diep ongelukkig. Ontevredenheid en wanhoop zijn ten toppunt
gestegen. De Europeanen wensen de kolonie in handen van de vijand te
zien, opdat een bestuur, dat allen verbittert, een einde zou nemen. De vrees
is tot een onbegrijpelijke hoogte geklommen.’
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Om de gemoederen te bedaren achtte hij tijd nodig. En verder: Franse soldaten, een
gematigd bestuur en fondsen.
De financiën waren ook in een treurige toestand. In Batavia lagen grote voorraden
producten, die echter onverkoopbaar waren. Daendels had heel wat papiergeld in
omloop gebracht, deels op onderpand van die goederen. Dit betaalmiddel was echter
bij de komst van Janssens reeds tot 1/7 van de officiële koerswaarde gedaald.
‘Daendels heeft alle bronnen uitgeput en aanzienlijke schulden achtergelaten’, zo
was heel kort samengevat het oordeel van Janssens.
En de schrijver, die Java bij de krater van een geweldige vulkaan vergeleek, die
op verscheidene plaatsen tegelijk met een uitbarsting dreigde, zag de toestand waarlijk
niet te donker in.
Voor feestvieren was dan ook weinig reden. Voor het eerst zou de 15de augustus
Napoleons verjaardag op Java worden gevierd. Maar de Gouverneur-Generaal schreef,
dat dit zonder illuminatie diende te geschieden. De olie was al schaars genoeg. Het
moest maar bij een goede intentie blijven!
Toen echter de ‘heuglijke dag’ aanbrak, zaten de Engelsen al in Batavia en
Weltevreden......

De Engelse expeditie.
Veel tijd om de stemming onder de bevolking te verbeteren, is Janssens niet gelaten.
De vijand was, toen hij zijn ambt aanvaardde, reeds op weg Java te veroveren.
De Gouverneur-Generaal van Engels Indië, Lord Minto, stond zelf aan het hoofd
van de expeditie. Maar de eigenlijke leider was Thomas Stanford Raffles, de 29-jarige
agent van de Engelse O.I.C. bij de Maleise staten op het schiereiland Malaka. Hij
had allerlei inlichtingen over de Indische eilanden ingewonnen, hij sprak heel goed
Maleis en bezat een kennis van de volkeren van de Archipel als niemand vóór hem.
Toen hij in 1810 naar Calcutta ging, om te solliciteren naar de betrekking van
gouverneur der Molukken1), moest Lord Minto hem teleurstellen. De post was al
vergeven. Maar Raffles had meer pijlen op zijn boog. Java kon veroverd worden!
Lord Minto ging

1) De Molukken waren toen door de Engelsen veroverd.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

226
met dat plan accoord en antwoordde: ‘Ik zal volgaarne daarover enige berichten van
u hebben.’
Dat was aan geen dovemansoren gezegd. Met bekwame spoed voerde hij die
opdracht uit. Een net van intrigues werd over de Archipel gespannen. Raffles
correspondeerde met de inlandse vorsten, stookte overal tegen de Nederlanders en
beloofde aan de ontevredenen gouden bergen. ‘Bedenkingen van moreelen aard had
hij daarbij niet’, schrijft Van der Kemp. We zullen later zien, hoe dat bleek in zijn
houding tegenover de sultan van Palembang.
Maar de directeuren van de Compagnie te Londen moesten natuurlijk ook
toestemming geven. En zij voelden er niet zo heel veel voor. Dat oorlogvoeren kostte
maar geld. En Java kon toch niets beginnen, nu de vloot vernietigd was. De Engelse
regering was dezelfde mening toegedaan, tot de inlijving van Nederland bij Frankrijk
de situatie enigszins veranderde. Het gevaar bestond, dat de keizer Java tot een
middelpunt van de kaapvaart zou maken, temeer, daar Isle de France (Réunion), tot
nog toe voor dat doel gebruikt, door de Engelsen was veroverd.
Een blijvende bezetting van Java had het bestuur van de Compagnie echter niet
op het oog. Minto schreef aan Raffles:
‘De inzichten van de Directeuren reiken niet verder dan de verdrijving
of vernietiging van het Nederlandse gezag, de vernieling hunner
versterkingswerken, de uitdeling van hun wapens en geschut aan de
inlanders en de ontruiming van het eiland door onze troepen.’
Maar dat was de bedoeling van Lord Minto en Raffles niet. De eerste wilde het
alleen reeds niet om redenen van humaniteit.
‘Ik ben overtuigd, dat de rampzalige en heilloze gevolgen van dit plan
voor een zo oude en volkrijke kolonie niet genoeg zijn overwogen. De
Hollanders zullen immers moeten vallen onder het wrekende zwaard der
Maleise hoofden, als zij buiten staat om zich te verdedigen, plotseling aan
hun lot zullen zijn overgelaten. Ik heb nogmaals al mijn argumenten bij
hen doen gelden, om een wijziging hunner bevelen als volstrekt
noodzakelijk voor te stellen.’
Terecht zegt Mr. P. Mijer, als hij dit verzet tegen de schandelijke bevelen der
directeuren bespreekt: ‘Door zijn edel gedrag heeft hij zich een onverjaarbaar recht
op de hulde en dankbaarheid van tijdgenoot en nakomelingschap verworven.’
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Bij Raffles zaten echter ook geheel andere drijfveren achter de veroveringsplannen.
Hij zag het grote belang van Java in. Hij schatte het bezit er van even hoog als dat
van Engels Indië en sprak gaarne van ‘het andere Indië’.
Midden juni 1811 vertrok een vloot van een kleine 100 schepen met 12.000 man
landingstroepen aan boord van Malaka. De 3de augustus verscheen de expeditie in
de Baai van Batavia.

De verovering.
Reeds de volgende dag had de landing plaats, zonder dat er een poging gedaan werd,
deze te verhinderen. Van Tjilintjing, enkele kilometers ten Oosten van Priok, rukten
de Engelsen op naar Batavia, dat de 8ste augustus werd genomen. Verdedigd werd
het trouwens niet. Alleen liet Janssens zoveel mogelijk producten in de
gouvernementspakhuizen vernietigen.
Lord Minto vaardigde na dit succes een proclamatie uit, waarin hij de Nederlanders
vriendschap en bescherming toezegde. De Engelsen waren gekomen, om een einde
te maken aan de Franse usurpatie en de bewoners in de gelegenheid te stellen, een
eigen gouvernement te vormen. Als ‘Britse onderdanen’ werd hun een schone
toekomst beloofd.
Het hele stuk is vol vaagheden en hinkt op twee gedachten, ‘het verlenen van
bescherming aan de Hollanders (waaruit men een tijdelijke inbewaarneming van
Java zou mogen verwachten, met belofte van teruggave, zodra Holland weer in de
rij der volken zou zijn opgenomen), en het voornemen, om Java voorgoed tot een
Engelse kolonie te maken’.
Tevens richtte Lord Minto een brief aan Janssens, waarin hij op capitulatie
aandrong, teneinde onnodig bloedvergieten te voorkomen.
De Landvoogd wilde echter van overgave niet weten en verweet de vijand zijn
‘spitsvondige onderscheidingen’ in de verspreide proclamatie. De kolonie had de
eed van trouw aan de keizer, ‘onzen wettigen souverein’, afgelegd en die eed wenste
hij niet te breken.
Ook tot de inlandse vorsten wendden zich de Engelsen met een Maleise
proclamatie, waarin zij hun aanrieden om met Lord Minto in nader overleg te treden
en de Fransen en Nederlanders in geen enkel opzicht steun te verlenen.
Na enige schermutselingen viel de 10de augustus ook Weltevre-
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den. Janssens lag echter met het grootste deel van het leger in een versterkt kamp bij
Mr. Cornelis, door Daendels reeds opgericht.
Daar zou de beslissing moeten vallen.
Opperbevelhebber van deze troepen was Jumel, een Frans generaal, die met
Janssens uit Europa was gekomen. ‘Hij miste alle goede eigenschappen der Franse
krijgsoversten van die dagen en aan zijn voortdurende weifeling en onbegrijpelijke
achteloosheid moet, zo al niet de overgave zelf, dan toch zeker de zwakke verdediging
geweten worden.’
Met de taal was hij helemaal niet op de hoogte. Toen hij de onbedreven inlandse
troepen tot de aanval wilde commanderen, schreeuwde hij: ‘Lari!’ Dit woord nu
betekent: ‘loop weg’ en de troepen volgden maar al te gereed het bevel op!
In de nacht van 25 op 26 augustus, toen elk ogenblik de aanval kon worden
verwacht, inspecteerde Janssens de verdedigingslinies, maar vond geen der officieren
op hun post. Juist had hij hierover Jumel ter verantwoording geroepen, toen de
Engelsen kwamen opdagen. Een gedeserteerde Franse sergeant diende hun als gids.
Het gevecht duurde slechts kort. Janssens moest al heel spoedig het bevel tot de
terugtocht geven en deze ontaardde in een wanordelijke vlucht. Op de weg naar
Buitenzorg werden honderden door de Engelse dragonders neergesabeld. 6000
krijgsgevangenen vielen in handen van de overwinnaar. Janssens zelf ontsnapte
ternauwernood. Hij zag echter wel in, dat hij met het overschot van zijn troepen in
Buitenzorg geen stand kon houden en begaf zich daarom naar Midden-Java. Lord
Minto beschouwde na de slag zich heer en meester van Java en vaardigde de 29ste
augustus een proclamatie uit, waarin Java tot een Engelse kolonie werd verklaard.
Jumel moest ook naar Semarang gaan, maar hij zag kans, zo zei Janssens, om zich
te Cheribon gevangen te laten nemen.
Een paar uur gaans ten Zuiden van Semarang nam Janssens stelling op de gunstig
gelegen heuvel Srondol. De soenan en sultan zonden ieder 2500 man hulptroepen,
maar de Gouverneur-Generaal was meer mèt dan om die hulp verlegen. Eén ding
konden ze heel goed: vluchten. De bewapening was bovendien zeer slecht.
Verschillende ‘soldaten’ hadden niets anders dan een gepunte stok bij zich!
‘Het was een hoop volks, zoals nog wel nooit een edel en dapper man het ongeluk
heeft gehad te moeten commanderen, en waarop thans het heil en de hoop van een
der schoonste Indische bezittingen gegrond was.’
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Toen de Engelsen de aanval waagden, maakten de hulptroepen dat zij wegkwamen
en doodden daarbij hun Nederlandse officieren. Nog gaf Janssens zich niet over,
maar trok terug op Salatiga. Aan het riviertje de Toentang wachtte hij de vijand af,
die spoedig verscheen. Van verdediging kon geen sprake meer zijn. Het droevig
restant van Janssens' troepen ging, zonder een schot gelost te hebben, nu ook aan de
haal. Er bleef niets anders over dan te capituleren. Slechts een paar getrouwen
bevonden zich nog bij hem. Er was nog één enkel geweer voorhanden!
Janssens kon dan ook uit zijn gevangenschap schrijven: ‘Ik ben diep ongelukkig,
maar ook alleen dat.’ De eer was gered. Hij had tot het uiterste toe volgehouden.
De 18de september tekende hij de capitulatie van Toentang, waarbij Java en alle
daarbij behorende posten, die nog niet waren veroverd, in handen der Engelsen
overgingen. De militairen werden tot krijgsgevangenen verklaard, de civiele
autoriteiten konden desgewenst in hun ambt gehandhaafd worden.
Janssens werd naar Engeland vervoerd, maar nog hetzelfde jaar vrijgelaten. Als
generaal maakte hij de tocht naar Rusland mee. Evenals Daendels bood hij in 1813
zijn diensten aan Willem I aan. In verschillende militaire betrekkingen heeft hij tot
zijn dood (1838) het koninkrijk gediend.

De organisatie.
Lord Minto bleef nog enkele weken op Java, om het bestuur over het veroverde
gebied te organiseren. Dc vroegere Nederlandse bezittingen werden in vier
gouvernementen verdeeld:
De Molukken;
Sumatra's Westkust;
Malaka;
Java en onderhorigheden (Palembang, Bandjermasin, Timor e.a.).

Aan het hoofd van elk gouvernement kwam een luitenant-gouverneur te staan, die
ondergeschikt was aan de algemene gouverneur te Calcutta. Het lag voor de hand,
dat Raffles zich Java en onlerhorigheden als bestuursgebied zag toegewezen.
Hij was een bekwaam man, ‘fijner besneden dan er nog één aan de hooge tafel
had gezeten’ (Colenbrander). Hij had een grote voorliefde voor kunsten en
wetenschappen, een scherp oordeel, een
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rusteloze ijver. Zijn denkbeelden wist hij immer in een sierlijke vorm voor te stellen.
Soms doet hij, zegt Norman, aan een declamator denken. Daarbij was hij zeer matig
in zijn levenswijze. Hij beroemde er zich op, ‘nooit een wedren te hebben bijgewoond,
of een vuurwapen te hebben afgeschoten; een man, die nooit de kaarten aanraakte
en nooit te veel dronk, die al maar over een boek of aan de lessenaar zat’ (Dr. de
Haan).
Van zijn lust tot studie getuigt het grote werk ‘The History of Java’, dat in 1817
te Londen verscheen. Al heeft Raffles bij het schrijven van dit eerste grote werk over
land- en volkenkunde van Java hulp gehad, toch is een groot deel door hemzelf
onderzocht en te boek gesteld.
Het Bataviase genootschap voor kunsten en wetenschappen heeft hij nieuw leven
ingeblazen. Voor de Hindoe-oudheden, waarom de Nederlanders zich nimmer hadden
bekommerd, had hij zeer veel interesse; de taalstudie boeide hem en zo zouden we
door kunnen gaan.
In zijn middelen was hij echter lang niet altijd kieskeurig en hij had over het
algemeen een hoge dunk van zichzelf. Zijn voorgangers deugden geen van alle; al
wat goed was, had hij tot stand gebracht.
Naast de luitenant-gouverneur stond een adviserende raad. De leden daarvan waren
de luitenant-gouverneur zelf, de opperbevelhebber der Engelse troepen en twee
Nederlanders. Van de laatste twee was Muntinghe een zeer bekwaam man, aan wie
Raffles heel wat te danken heeft gehad.
Van de verdere maatregelen noemen wij de verdeling van Java in 16 residenties,
de reorganisatie van de rechtspraak (onder meer werd het Engelse jurystelsel
ingevoerd en het instituut van rondreizende rechters) en een nieuwe belastingregeling.
Deze laatste dient iets uitvoeriger besproken.

Landrente.
Hiervoor is verteld, dat in de Compagniestijd de bevolking verschillende producten
moest leveren, geheel gratis of tegen een bepaalde vergoeding: de contingenten en
de verplichte leveranties. Raffles schafte deze af en stelde er zijn landrente voor in
de plaats. Ook de herendiensten zouden geheel verdwijnen.
Hij ging hierbij uit van de stelling, dat het gouvernement de eigenaar is van de
grond. Het kan deze nu verhuren aan de bevol-
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king, die daarvoor pacht (het Engelse rent betekent pacht) aan de Overheid
verschuldigd is. De hoogte daarvan was - zoals in elk pachtstelsel - natuurlijk
afhankelijk van de vruchtbaarheid. Zo verdeelde Raffles de cultuurgronden in sawahs
(bevloeide velden) en tegals (droge gronden). Elk der beide categorieën werd weer
verdeeld in gronden van de lste, 2de en 3de soort. Van de opbrengst der sawahs eerste
soort zou de helft der gewaardeerde opbrengst als ‘huur’ moeten worden betaald,
van de tweede soort 2/5 deel en van de derde soort 1/3. Bij de tegals waren deze
aandelen respectievelijk 2/5, 1/3 en 1/4. Gemiddeld zou er op die wijze 40 % van de
opbrengst als pacht moeten worden betaald. Deze cijfers lijken ons heel hoog. Toch
betekende het, als het stelsel goed werd doorgevoerd, voor vele landbouwers een
verlichting van lasten!
De inlandse ambtenaren zouden vaste salarissen krijgen en hadden dan geen belang
meer bij de verbouw en de levering van producten. En dat aan de drukkende
herendiensten een einde kwam, betekende een grote zegen voor de bevolking.
Het stelsel is echter tijdens Raffles nergens goed doorgevoerd. De aanslag had
dorpsgewijs plaats, wat ook in overeenstemming was met het systeem van communaal
grondbezit, dat nog in vele streken heerste. De dorpshoofden huurden de grond en
betaalden de pacht. Later ging Raffles echter over tot individuele heffing, wat met
het oog op het ontbreken van voldoende gegevens, speciaal een kadaster, een
mislukking werd. De opbrengst viel dan ook niet mee, zodat de herendiensten, tegen
de belofte in, lang niet overal werden afgeschaft. Toch is de gedachte van Raffles
vruchtdragend geweest en het Nederlandse gouvernement heeft zijn idee uitgewerkt
en verbeterd. Lang was de landrente een der belangrijkste belastingen in Indië.
De inlanders, die geen landbouwers waren, moesten een hoofdgeld betalen. De
landrente kon in geld en in rijst worden betaald. Aan het eerste gaf Raffles natuurlijk
de voorkeur. Vandaar dat bij pachtlevering in contanten een korting werd toegestaan.
Hoe Raffles ook toornde tegen het ellendige stelsel van de V.O.C. met haar
leveranties, hij liet in de Preanger de gedwongen koffielevering bestaan, omdat hij
de baten niet kon missen. Consequent was dit niet.
De opbrengst viel, zoals gezegd is, niet mee. Raffles had dan ook voortdurend
geldgebrek. De regering te Calcutta moest meermalen bijspringen. Dat verdroot de
luitenant-gouverneur zeer. Hij had immers winst voorgespiegeld en nu Java een
schadepost bleek
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te zijn, zouden de directeuren in Engeland wellicht teruggave van Java aan een
herboren Nederland overwegen. En dat wilde Raffles absoluut niet.
Om aan geld te komen, volgde hij het voorbeeld van Daendels en verkocht grote
stukken land. De opbrengst was belachelijk laag en werd betaald met gedepreciëerd
papier. Sommige van die particuliere landerijen brachten na korte tijd jaarlijks meer
op dan de hele koopsom had bedragen! Erger was nog, dat de grote landeigenaars
verschillende soevereiniteitsrechten kregen op hun gebied, b.v. de politie. Nog in
deze eeuw bestonden er op Java van die ‘leenstaten’, al heeft de Regering in later
tijd de macht van de eigenaars beperkt en maatregelen genomen, om de opgezetenen
te beschermen tegen de willekeur der heren. Bovendien kocht zij die gebieden
successievelijk terug, maar dat kostte vele millioenen.
Raffles bedacht zich zelf ook goed bij deze verkoop. Het vruchtbare Soekaboemi
nam hij met een paar vrienden voor zijn rekening. De prijs was bespottelijk laag. Het
Engelse lid van de Raad klaagde hem deswege aan en het bestuur van de Engelse
O.I.C. heeft deze handelwijze dan ook veroordeeld.

Slavenhandel.
In Engeland kwam in deze tijd een beweging op ten gunste van de afschaffing van
de slavernij. Wilberforce was de talentvolle strijder voor dit doel. Wel kon het ideaal
in Raffles' dagen nog niet bereikt worden, maar hij sloeg toch de weg in, die naar
emancipatie moest leiden. Hij verbood nl. de slavenhandel in de Archipel. Degenen,
die slaven hadden, mochten ze behouden, maar moesten daarvoor belasting betalen.
Ook onderhandse overdracht, die geoorloofd bleef, werd belast. Om te voorkomen,
dat er toch nog op clandestiene wijze slaven werden ingevoerd op Java, had een
registratie van de aanwezige slaven plaats. Als de eigenaar niet kon bewijzen, dat ze
zijn eigendom waren op wettige wijze, werden ze vrij verklaard. Bovendien richtte
de Landvoogd een vereniging op, die de emancipatie propageerde en vrijverklaarde
slaven aan een bestaan hielp.
Met deze humanistische opvatting is in lijnrechte strijd de Bandjermasin-affaire.
Raffles had daar een vriend, die een groot landgoed beheerde. Omdat hij gebrek aan
werkkrachten had, verzocht hij de luitenant-gouverneur om hulp. Deze liet enkele
duizenden Javanen oppakken, beschuldigde ze van landloperij en zond ze
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zijn vriend toe. Velen stierven onderweg op de volgepropte schepen. Slechts weinigen
hebben na de teruggave der koloniën hun geboorteland teruggezien. De Engelsen
zelf noemen dit de ‘Bandjermasin enormity’.

De vorsten.
Raffles had voor de verovering van Java reeds onderhandelingen met de inheemse
vorsten aangeknoopt en de houding van de meesten hunner was dan ook, toen de
expeditie arriveerde, niet erg ten gunste van de Nederlanders. Trouwens Daendels
had het er ook naar gemaakt. Maar toen eenmaal de verovering een feit was,
bemerkten zij, dat er van de gehoopte zelfstandigheid geen sprake zou zijn. Er had
slechts een verwisseling van meesters plaats gehad.
De sultan van Palembang moest dat al heel spoedig ondervinden. Toen Raffles
nog te Malaka verkeerde als agent, had hij deze sultan tegen de Nederlanders
opgestookt. Hij schreef hem, dat hij alle Hollanders geheel en al uitwerpen moest en
maken, ‘dat zij niet meer zijn’. Bovendien zond hij ‘zijn vriend’ 80 geweren en 10
manden met ammunitie. De wenk was zo vaag gesteld, dat de sultan daarin wel de
raad moest zien, de Nederlanders van kant te maken. Het geschenk wees. ook in die
richting. Terwijl Lord Minto en Raffles op Java waren, nog voor de capitulatie van
Toentang, volvoerde de sultan het advies. Hij nam alle Nederlanders gevangen,
benevens de aanwezige Javanen. Zij werden op een paar prauwen gezet en een eind
buiten de stad vermoord. De Nederlanders werden gekrist. De Javanen sloot men in
het vaartuig op en hakte daarop gaten in de bodem......
Toen nu de verovering van Java had plaats gehad, maakte Raffles zich op, om
bezit te nemen van Palembang. Het behoorde immers bij de onderhorigheden. De
sultan beweerde echter, dat hij zichzelf bevrijd had en Palembang ten tijde van de
capitulatie niet meer tot de onderhorigheden gerekend kon worden. Maar nu toonde
Raffles zich plotseling zeer verontwaardigd over ‘de ellendige moord’ en zond een
expeditie naar Palembang. De sultan werd afgezet en door zijn broer vervangen. Een
Engels garnizoen nam de plaats in van de vermoorde bezetting. Men mag dit slim
noemen, groot was het niet.
Een Bantamse pretendent was tijdens Daendels ook door Raffles gesteund. Nu hij
luitenant-gouverneur was, verbande hij zijn oud-bondgenoot naar de Molukken. De
wettige sultan moest tegen een
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jaargeld afstand doen van het gebied, dat Daendels hem nog gelaten had. Het sultanaat
Bantam verdwijnt hiermee uit de historie.
De vorsten van Djocjakarta werden verplicht nieuwe contracten te tekenen, waarbij
zij de opperhoogheid van de luitenant-gouverneur moesten erkennen. Van de oorlog
had de oude sultan1) gebruik gemaakt, om zijn zoon aan kant te schuiven en zelf de
troon weer in te nemen. Hij was echter lang niet Engelsgezind en toen de Engelse
troepen naar Palembang waren, kwam hij in opstand. Hij was echter te laat, want de
expeditie naar Palembang was reeds afgelopen. Kolonel Gillespie rukte naar Djocja
op en veroverde de kraton. Voor de tweede maal werd sultan Sepoeh afgezet. Deze
keer werd hij bovendien verbannen. Tijdens de Javaoorlog zou hij voor de derde
keer de troon bestijgen (1826).
De soenan had met zijn collega samengespannen en beide vorstenlanden werden
met gebiedsafstand gestraft. Bovendien waren de schatten van de kraton te Djocja
volgens Engels oorlogsrecht voor het leger. Millioenen werden verdeeld. Elke soldaat
kreeg 35 Spaanse dollars, een kapitein 5000 en de hogere officieren ieder 17000.
Het ging als met Rehabeam, die de gouden schilden van Salomo door koperen verving
na de inneming van Jeruzalem door Sisak. Bezoekers, die kort daarop het paleis
bezochten, merkten op, dat de gouden voorwerpen vervangen waren door ‘slecht
zilver en aardewerk’.
Een der prinsen, Pangerang Nata Koesoemoe, die het Engelse bestuur trouw
gebleven was, kreeg een stuk van het sultanaat als beloning. Hij werd onder de naam
Pakoe Alam de vierde vorst op Midden-Java (zie blz. 192 en 196).

Decima.
In slechts een der Nederlandse bezittingen, die vroeger aan de V.O.C. hadden behoord,
bleef de driekleur wapperen. Dat was Decima, de factorij in Japan. Het hoofd van
dit etablissement was Hendrik Doeff. In jaren ontving hij geen bericht van Batavia.
Met de inlijving was hij onbekend, zodat de Franse vlag niet gehesen werd. In 1813
zond Raffles twee schepen onder Hollandse vlag, die Doeff tot de overgave moesten
bewegen. Wardenaar, die zelf in vroeger jaren hoofd was geweest, zou de
onderhandelingen voeren. Maar Doeff weigerde en liet zich

1) Amangkoe Boewono II of Sepoeh.
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niet intimideren. Ook een poging tot omkoping faalde; het geschenk van ‘de Hollandse
koning’ aan de Japanse keizer kon aan boord blijven. Doeff dreigde de Japanners er
mee in kennis te stellen, dat de schepen onder valse vlag voeren. Immers alleen
Nederlanders hadden permissie om in Japan handel te drijven. Wardenaar moest
weer aftrekken, nadat hij de lading van zijn schepen aan Doeff had verkocht.
Het volgend jaar probeerde Raffles het nog eens. De Japanse handel hoopte hij
voor zijn meesters te veroveren, maar het was weer zonder resultaat. In 1817 werd
Doeff van zijn post afgelost door een vertegenwoordiger van Koning Willem I. De
Nederlandse vlag was er blijven waaien, evenals aan de Goudkust (Afrika).

Raffles teruggeroepen.
Toen Nederland zijn onafhankelijkheid had teruggekregen, beloofde Engeland
teruggave der koloniën. Raffles was hierover zeer verontwaardigd. Het is hem echter
bespaard, de overdracht te moeten uitvoeren. Tal van klachten over zijn beheer hadden
Calcutta bereikt en ook in Londen waren rapporten over de luitenant-gouverneur
binnengekomen. Hij moest zich voor zijn meesters verantwoorden. Wel wist hij zich
van de meeste beschuldigingen schoon te wassen (alleen de landverkoop werd
afgekeurd), maar toen hij in Indië terugkeerde, was Java weer een Nederlandse
kolonie.
Raffles werd gouverneur van Benkoelen, in die tijd nog een Engelse bezitting.
Van daaruit heeft hij het de Nederlanders op alle mogelijke manieren lastig gemaakt,
zoals nog wel zal blijken. Zijn meesterschot deed hij, toen hij (onrechtmatig!) het
eilandje Singapore bezette. Niettegenstaande tal van protesten hebben de Engelsen
het niet weer teruggegeven en in 1824 moesten de Nederlanders de occupatie
erkennen. Het is de sleutel van het Oosten geworden en heeft Batavia in de schaduw
gesteld.
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9. Niet alles, niet dadelijk, niet ineens
De Erfprins en de koloniën.
Engeland wenste aan de noordelijke grenzen van Frankrijk een bolwerk te stichten.
Al jaren voor Napoleons val liepen de staatslieden aan de overzijde van de Noordzee
met die plannen rond. Aan het hoofd van die te stichten staat zou dan een Oranjevorst
komen te staan, de zoon van de overleden stadhouder Willem V. Reeds in april 1813,
dus nog een half jaar voordat de volkerenslag bij Leipzig over het lot van Napoleon
besliste, stelde de Engelse minister Castlereagh de Erfprins met deze plannen op de
hoogte. Toen zijn ook voor het eerst de koloniën ter sprake gekomen. De brieven
van Kew leverden, formeel althans, geen rechtsgrond voor de teruggave meer op.
Engeland had de koloniën reeds eenmaal teruggegeven, n.l. bij de vrede van Amiëns.
Toch zou, werd Oranje hersteld, Brittanje moreel verplicht zijn tot restitutie.
De Engelse minister verzekerde de Erfprins, dat hij op dit punt gerust kon zijn.
De koloniën, die in 1803 waren teruggegeven, zouden opnieuw worden gerestitueerd.
Uit die belofte bleek, dat Engeland niet tot 1795 wenste terug te gaan en Ceylon dus
voor ons verloren bleef. Maar in hetzelfde gesprek schijnt zo goed als zeker door
Castlereagh ook reeds de Kaapkolonie te zijn genoemd als ‘loon voor de
in-bewaar-neming’. De Prins schreef namelijk enige tijd na het gesprek, dat de
koloniën zouden worden teruggegeven, ‘behoudens enkele’.
Men krijgt de indruk, dat de Prins zich voor zijn komst in Nederland gebonden
heeft. De vergroting van het rijk in Europa was voor hem van meer belang dan de
volksplanting aan de Kaap.

Hogendorp.
De 20ste november aanvaardden Gijsbert Karel van Hogendorp en Van der Duyn
van Maasdam in naam van de Prins van Oranje het voorlopig bestuur over het bevrijde
Nederland. Een deputatie ging naar Engeland om de Erfprins uit te nodigen, naar het
vaderland terug te keren, waar de gehele bevolking hem met geestdrift zou ontvangen.
Hogendorp schreef echter ook aan Willem I, wat Nederland van Engeland verwachtte:
‘De onverwijlde teruggave zonder uitzondering van de koloniën in de drie
deelen der wereld. Wij zullen ons met de En-
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gelsche regeering verbinden door onlosbare banden, wij zullen alles voor
haar zijn, maar wij hebben het vaste vertrouwen, dat zij niets zal behouden,
van hetgeen ons toebehoort.’
In dit opzicht werd hij echter teleurgesteld. De Engelse staatsman Malmesbury,
die Van Hogendorps brief ook las, prees het grote enthousiasme, dat daaruit sprak,
maar inzake de koloniën verklaarde hij, wat Van der Kemp kort samenvat in deze
woorden: Niet alles, niet dadelijk, niet ineens.
De Kaapkolonie en Ceylon zouden Nederland te duur komen! Zij vereisten een
sterke bezetting. Dat zou Nederland maar in verlegenheid brengen en dus was het
beter, dat Engeland ze ‘bewaarde’rs.
Nu zou men verwachten, dat Van Hogendorp speciaal de teruggave van de
Kaapkolonie ten zeerste zou bevorderen. Daar bestond immers een echt Nederlandse
volksplanting. Maar we merken daar weinig van. Hij verklaarde integendeel, dat
Ceylon en de Kaap schadeposten waren. Er moest steeds geld op toegelegd! Van
wettige aanspraken wilde hij ook niet reppen. We moesten maar aanvaarden, wat de
Britse staatslieden ons in hun grootmoedigheid aanboden. Ook Willem I, met wie
Castlereagh een onderhoud had voor het vertrek naar Nederland, viel de afstand niet
zwaar. De minister verklaarde n.l.:
‘Ik was buitengewoon gelukkig, dat Z.H. begrijpt, dat Groot-Brittannië
meester blijft van deze quaestie om zijn eigen vrijzinnig voornemen jegens
Holland ten uitvoer te brengen, op zijn eigen weg en naar zijn eigen
oordeel.’

Het traktaat.
Toch had het nog heel wat voeten in de aarde, vóór de overeenstemming inzake de
restitutie werd bereikt. Het bleek nl., dat tijdens de onderhandelingen ‘het bewaarloon’
door de Engelsen werd verhoogd. Van der Kemp geeft deze eigenaardige
karakteristiek van de Engelse diplomatie (ontleend aan de Revue des deux Mondes):
‘Indien men ten slotte toch moet toegeven, is het met de Engelschen beter
het dadelijk te doen, want het is hun gewone manier, hun eischen hooger
te stellen, naargelang de onderhandelingen zich voortslepen. Zij nemen
alles wat men hun aanbiedt, en zij vragen nog meer.’
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Het humeur van Castlereagh werd er door de tegenwerking inzake de vereniging met
België ook niet beter op. Willem I wilde maar niet alles aanvaarden, wat de Britse
minister in dit opzicht voorschreef. Dat had invloed op de koloniale kwestie.
Verwonderlijk is bovendien, dat de Nederlanders in juni 1814 alles terugvroegen,
zelfs de koloniën, die in 1784 waren afgestaan!
Castlereagh was woedend, toen hij kennis kreeg van deze ‘onbeschaamde instructie’
aan onze gezant. Hij dreigde de hele Belgische en koloniale kwestie aan het oordeel
van het Congres te Wenen te zullen onderwerpen en brak de onderhandelingen af.
Onze gezant zag het gevaarlijke daarvan in en bewerkte de Nederlandse regering,
om een meer soepele houding aan te nemen.
De onderhandelingen werden dan ook hervat. Engeland vroeg nu ook Berbice,
Essequebo en Demerary, die tezamen het tegenwoordige Brits Guyana in
Zuid-Amerika vormen. De Engelse textielfabrikanten stelden grote prijs op het behoud
van die landen, omdat er katoen werd verbouwd.
Een voorwendsel daarvoor was spoedig gevonden. Zweden had de kolonie
Guadaloupe verloren en zou daarvoor schadeloos gesteld worden uit de Nederlandse
bezittingen, b.v. door de overdracht van Curaçao. Maar Zweden eiste meer, nl. de
drie bovengenoemde koloniën. Het wilde echter ook wel genoegen nemen met een
geldelijke schadeloosstelling. Engeland nam de betaling hiervan op zich, maar vroeg
nu ook, wat Zweden had geëist, hoewel het eerst die vergoeding veel te hoog had
genoemd.
Er bleef niets anders over dan toegeven. Castlereagh wees er op, dat een wijziging
in zijn houding niet te verwachten was en dat hij Nederland niet als gelijkberechtigde
partij in deze onderhandelingen kon erkennen. Onze minister van buitenlandse zaken
zei daarover terecht: ‘Waarom dan onderhandelingen. Laat Engeland dan eenvoudig
een proclamatie uitvaardigen: Die koloniën geef ik terug en die niet’ (v.d. Kemp).
Hij wenste dan ook ‘de eervolle resultaten’ van zulk een onderhandeling niet met
zijn handtekening te bezoedelen, schreef hij sarcastisch en vroeg ontslag. De Koning
weigerde dit te verlenen, maar verschoonde hem toch van de ondertekening. ‘Wegens
ziekte van de minister’ geschiedde dit door staatssecretaris Falck.
Deze houding van de minister was krachtig. Jammer echter, dat hij het alleen deed
om Guyana en niet om de Kaap. Die genoot geen of weinig belangstelling van onze
staatslieden.
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Fagel en Castlereagh hadden samen het traktaat opgesteld. Mooie woorden genoeg!
‘De Vereenigde Nederlandsche Provinciën door de gunst der Goddelijke
Voorzienigheid in hare onafhankelijkheid hersteld, en door de braafheid(!)
der Hollandsche natie en de wapenen der verbondene mogendheden onder
het bestuur van het doorluchtig Huis van Oranje gebragt zijnde, en Zijne
Britsche Majesteit, verlangende met den Souvereinen Vorst der Vereenigde
Nederlanden ten aanzien van de koloniën van gezegde Provinciën, die
door de wapenen Zijner Majesteit in den jongsten oorlog veroverd zijn,
zoodanige schikkingen te maken, als dienstig zijn tot voorspoed van
gemelden Staat, en duurzaam getuigenis kunnen dragen van de vriendschap
en genegenheid Zijner Majesteit voor het Huis van Oranje en de
Nederlandsche natie, zoo hebben de gemelde hooge partijen, evenzeer
door die gevoelens van hartelijke welwillendheid en genegenheid voor
elkander bezield, tot hun gevolmagtigden benoemd.....’ (volgen de namen
en titels van Fagel en Castlereagh).
De overeenkomst bestond uit 9 artikelen. In het eerste wordt gezegd, dat de Vorst
der Nederlanden alle bezittingen, die de 1ste januari 1803 in bezit gehouden werden
door Holland, zou terugkrijgen, uitgezonderd Kaap de Goede Hoop en de
volksplantingen van Demerary, Essequebo en Berbice, ‘over welke bezittingen de
hooge contracteerende partijen zich het regt voorbehouden, om te beschikken door
een supplementaire conventie’. Het leek dus, alsof teruggave alsnog mogelijk en de
zaak nog niet beslist was. Maar dat was slechts schijn, zoals we dadelijk zullen zien.
In de volgende artikelen werden bepalingen gemaakt omtrent de behandeling van
elkanders kooplieden, onderdanen, schepen, de tijd van overgave enz. In artikel 8
verbond Willem I zich, ‘om aan al zijn onderdanen op de krachtigste wijze, en bij
de stelligste wetten te verbieden, om eenig deel hoegenaamd in den onmenschelijken
slavenhandel te nemen’.
Nog dezelfde dag werd de aanvullende conventie gesloten, waarover hierboven
gesproken is. Daarbij beloofde Engeland een millioen pond sterling aan Zweden te
zullen betalen en bovendien een belangrijk bedrag voor het aanleggen van
verdedigingswerken aan de zuidelijke grenzen van België en de bevestiging van het
nieuwe rijk onder de regering van het Huis van Oranje.
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‘Uit overweging der bovengemelde verbintenissen, door Zijne Britsche
Majesteit op zich genomen, bewilligt de Souvereine Vorst der Nederlanden,
om in volle souvereiniteit, aan Zijne Britsche Majesteit af te staan de Kaap
de Goede Hoop en de etablissementen van Demerary, Essequebo en
Berbice......’
Zo kon het praatje in de wereld komen, dat onze eerste Koning de Kaapkolonie
verkocht heeft. De Engelsen hebben in deze geheime artikelen het als een koop
voorgesteld. Maar uit het voorgaande blijkt wel duidelijk, dat zij van teruggave
eenvoudig niet wilden weten. Willem I sprak zelf ook van vergoeding en Hogendorp
zelfs van verkoop, maar in de grond der zaak is het onjuist. De betaling voor onze
vestingwerken en aan Zweden waren slechts een pleister op de wonde.
Toch doet het ons verbaasd staan, dat vrijwel niemand reageerde op de afstand
van de Kaap. De minister had alleen hartzeer over Guyana, zo zagen we, en
Hogendorp noemde onze enige echte volksplanting een schadepost. Maar ook anderen
protesteerden niet. Trouwens de hele teruggave ging in ons land aan de aandacht
voorbij. In Engelse kranten werd er over geschreven, de Nederlandse pers zweeg er
over. Het volk was apathisch. Van der Kemp zegt er zeer scherp dit van:
‘Hoe de belangstellende geschiedschrijver zijn tijd verknoeit met het
bladeren in tijdschriften en dagbladen dier dagen voor het afluisteren naar
één opgewekten toon over de vreugdevolle gebeurtenis (van de teruggave),
geen toon, opgewekt of niet, laat zich hooren, ook niet in De Clercq's
dagboek! Heb nochtans slechts geduld! Straks zal uitzeilen onze eerste
oorlogsvloot sinds de Wedergeboorte, en zij is bestemd om het gezag in
den Oost-Indischen Archipel terug te nemen...... Maar zij vaart heen zonder
eenig openbaar vreugdebetoon, och, dat was nu nog niet eens zoo noodig,
maar zelfs zonder eenig in de dagbladen althans voorkomend Goede Reis!
Een hulk of modderschuit had niet gewoner haar touwen los kunnen
maken......’

De commissarissen-generaal.
Binnen 6 maanden na de ondertekening van het traktaat zouden alle bezittingen ten
Oosten van de Kaap door de Engelsen ontruimd zijn. Zo vlug ging het echter niet
Niet dadelijk en niet ineens! De
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86. G.A.G.Ph. baron van der Capellen, gouv.-gen. 1816'26, naar een schilderij van C. Kruseman
(Rijksmuseum, Amsterdam).

87. C.Th. Elout, naar een schilderij van A. van den Berg (Rijksmuseum, A'dam).
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88. Hollandse schepen op de rede van het eiland Decima in de baai van Nagasaki, naar een Japanse
prent van 1823 (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

89. Straatje op Decima, naar een anonieme aquarel uit het midden der 19e eeuw.
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90. Het vertrek van een groep Hugenoten uit de haven van Rotterdam, op weg naar de Kaap, in 1688
(Atlas van Stolk, R'dam).

91. Kaart van de Kaapkolonie.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

*60

92. Kaapstad en Tafelbaai, naar een tekening van 1782. Links in de baai een eskader Hollandse
oorlogsschepen; in het midden het kasteel. De tekening geeft een duidelijk beeld van de wijze van
bebouwing, zoals deze door de Hugenoten, w.o. vele Franse wijnboeren, met groot succes werd
toegepast. Rechts tegen de hellingen van de Tafelberg enkele ‘boereplase’ met uitgestrekte wijngaarden.
Links op de achtergrond onderscheidt men duidelijk twee Hollandse molens, waarschijnlijk (ook)
voor irrigatie-doeleinden gebruikt, en daarachter de bergen rondom Stellenbosch en Franschhoek.
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terugkeer van Napoleon hield de restitutie voorlopig op. Eerst toen deze goed en wel
op St.-Helena zat, kon de zaak voortgang hebben. Een commissie van drie personen
zou de bezitting overnemen en het bestuur organiseren. Janssens kwam niet in
aanmerking. Van Hogendorp oordeelde, dat hij door de capitulatie in 1811 zijn
prestige op Java had verspeeld. Neen, dan waren Daendels en Dirk van Hogendorp
meer de aangewezen mannen. Maar de Koning wilde van die twee koloniale
specialiteiten niets weten. ‘Gij weet waarom’, schreef Elout aan Falck. Dirk van
Hogendorp bedierf het trouwens geheel, toen hij in 1815 opnieuw de zijde van
Napoleon koos. En wat Daendels betreft, zijn regime had al genoeg verbittering
gewekt op Java. Aan de Goudkust was hij minder gevaarlijk.
De Koning benoemde Baron van der Capellen, Elout (de vader van de bekende
Elout van Soeterwoude) en admiraal Buyskes. Dit driemanschap vertrok in het najaar
van 1815 naar Java.

De overdracht.
Het ging echter niet zo bijster vlot met de overdracht. Bij aankomst van het
driemanschap was Raffles net vertrokken. Hij had zeer tegen de afstand van Java
geageerd. Na Napoleons ontsnapping had hij het nog eens weer geprobeerd. We
zagen, dat hij in het voorjaar van 1816 werd teruggeroepen. Zijn opvolger John
Fendall verklaarde, dat hij minstens twee jaar op Java zou resideren. En nu kwamen
daar plotseling die drie heren en vroegen hem, om het bestuur over te geven. Ze
konden hun machtiging tonen. Maar Fendall beweerde, daar niets mee nodig te
hebben. Hij handelde alleen naar de bevelen, die hij van Calcutta ontving en zo
konden de heren een maand of wat in Batavia rondlopen. De verhouding was
allerminst vriendschappelijk. De protesten van de drie waren scherp, maar Fendall
hield voet bij stuk en dwarsboomde de commissarissen-generaal niet weinig. Zo
wilde hij geen toestemming tot de ontscheping van de Nederlandse troepen geven,
als de drie heren niet een verklaring tekenden, dat zij direct weer zouden vertrekken,
als de overgave niet doorging. Elout achtte dit een grote belediging, maar tekende!
Zelfs toen er brieven van de Engelse regering kwamen, gaf de luitenant-gouverneur
niet toe. Alleen Calcutta kon volgens hem bevelen. De geprikkeldheid van de Engelse
bestuurder is mee te verklaren door het min of meer irriterend optreden van Elout
en de zijnen.
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Eindelijk kwamen de bevelen uit Brits-Indië en nu waren er geen voorwendsels meer,
om de zaak tegen te houden. Fendalls dochter verklaarde, ‘dat degene, die een
onschatbaar juweel moet overgeven, nooit zoveel haast heeft dan hij, die daarvan in
het bezit wenst te komen’ (Parvé). Deze geestige opmerking tekent de verhouding
heel goed. De posten op Midden- en Oost-Java werden het eerst ontruimd en door
Nederlandse troepen bezet. In de vorstenlanden was van verzet geen sprake. Men
zag er de Engelsen zonder enige weemoed vertrekken. De Nederlandse
vertegenwoordiger werd met blijdschap begroet. Batavia was het laatst aan de beurt.

Een plechtig ogenblik.
‘Het was een aangrijpend oogenblik voor elken Nederlander’, zo schrijft
een ooggetuige, ‘toen onder een saluut van 21 schoten de Engelsche vlag,
die nu ruim 5 jaren op Java's bodem had gewapperd, in tegenwoordigheid
van alle hooge ambtenaren en van een talrijke menigte toeschouwers van
allerlei landaard van den toren van het stadhuis werd neergehaald, en de
Nederlandsche driekleur onder een gelijk saluut haar plaats innam. (Het
Nederlandsche en Engelsche volkslied werden daarbij ten gehoore gebracht
door de militaire kapel.) Na met militaire eerbewijzen op het stadhuis te
zijn gebracht, werd de Britsche vaan naar het Engelsche kantonnement op
Weltevreden gevoerd, ten teeken voor de daar verblijf houdende officieren
en manschappen, dat ook voor hen het oogenblik van afmarcheeren was
aangebroken.’ (19 aug. 1816)
In de Molukken, op Malaka, Celebes en Sumatra duurde het nog enige tijd, voor de
overdracht plaats kon hebben. Te Padang kon eerst in 1819 de Nederlandse vlag
worden gehesen. Raffles had daar de hand in, maar tenslotte was het traktaat van 13
augustus 1814, zij het eerst na 5 jaar, dan toch uitgevoerd, al bleven er nog heel wat
geschilpunten over, doordat verschillende bepalingen voor tweeërlei uitleg vatbaar
waren. In 1824 werd daarom een nieuwe conventie getekend, waarover echter in het
vervolg nader.
Een nieuw tijdperk voor Indië was aangebroken. ‘Veel van onze reputatie hadden
wij verloren. Wij mochten althans nog toonen, of wij beter konden. Het is geen
misdeeld huis, waar tweemaal de speelman op het dak verschijnt.’ (Colenbrander)
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10. De kaapkolonie
Kolonisten.
Bij de overeenkomst van Londen, zo zagen we, ging de nederzetting aan de Kaap
voorgoed verloren. Haar geschiedenis tijdens de Compagnie verdient thans nog een
afzonderlijke behandeling. In een vorig hoofdstuk hebben wij alleen de stichting en
de stichter besproken. Anderhalve eeuw Kaapse geschiedenis zal derhalve in dit
hoofdstuk nog aan de orde komen.
Van Riebeeck begon reeds met de eigenlijke kolonisatie, d.w.z. hij bevorderde de
vestiging van vrijburgers. Aan soldaten en andere compagniesdienaren reikte hij
vrijbrieven uit, waarbij hun onder bepaalde voorwaarden werd toegestaan, zich als
landbouwer of ambachtsman aan de Kaap te vestigen. Op verschillende manieren
werden deze eerste echte kolonisten vooruitgeholpen, b.v. door het verstrekken van
vee en zaaikoren, het lenen van een klein bedrijfskapitaaltje en meer dergelijke
tegemoetkomingen.
Maar de stichter wilde verder gaan. Hij wenste gezinnen uit het vaderland te laten
overkomen. In dit opzicht was hij een leerling van de grote Coen, die ook graag een
eerlijke Nederlandse samenleving in Indië had tot stand willen brengen. Zuid-Afrika
had echter het grote voordeel boven Java en de Molukken, dat het klimaat zich beter
leende voor de immigratie van boeren en ambachtslieden uit het moederland.
De Heren XVII voelden dan ook meer voor deze plannen dan voor die van Coen.
Wanneer de streken om de Kaap met vrijburgers werden gepeupleerd, konden zij de
bezetting tot het hoogst nodige beperken. Er werd toch al genoeg op Van Riebeecks
stichting verloren!
In het vaderland werd dan ook propaganda gemaakt, met het gevolg, dat
verschillende gegadigden zich aanboden. Zo lezen wij in de annalen van de
Compagnie, dat zich
‘een en t'sestigh personen, alle boeren, uyt het graafschap Meurs
aangaven, om als vrije luyden daar na toe te gaan, mits dat sy met eenig
gelt tot haar transport souden mogen worden geassisteert’.
Als eis stelden de Heren, dat de kolonisten ‘geschikte luyden souden sijn, en van
die verwagtinge, dat sy haar selven souden kunnen erneren’.
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De ervaringen met de eerste vrijburgers uit de compagniesdienaren waren niet al te
gunstig geweest. Als het kolonistenbestaan hun niet meer beviel, gingen zij er vandoor;
de schepen, die de Tafelbaai aandeden, voerden vaak heel wat verstekelingen mee.
Bovendien hadden oudgedienden vaak weinig verstand van landbouw en veeteelt.
Er waren nieuwbakken boeren, die nauwelijks wisten, ‘hoe een ploegh aentasten off
een os daer voor spannen mosten’. En daarbij leefden ze lang niet allen ingetogen.
Er vielen tenminste klachten over ‘versopene, luye, lompe vlegels’. Deze ongeschikte
broeders werden dan maar weer soldaat en moesten op die wijze hun schulden aan
de Compagnie inverdienen.
Door de uitzending van kolonisten verbeterde echter het peil van de vrijburgers.
Sommigen hunner wisten zelfs tot welstand te geraken. Ook ambachtslieden konden
hun brood aan de Kaap verdienen. De Compagnie vroeg speciaal pottenbakkers,
maar we lezen ook al heel spoedig van kleermakers, houtzagers, vissers, bakkers en
natuurlijk van een bierbrouwer.

Gebrek aan vrouwen.
Maar verschillende van die pioniers waren ongehuwd en begeerden, als zij enigszins
tot welstand waren gekomen, een hulpe tegenover zich. En een huwelijk met een
Hottentotse lokte nu niet bepaald aan. Het voorbeeld van Meerhof van Kopenhagen,
die zulk een verbintenis aanging, vond weinig navolging. Zijn Eva was nu niet bepaald
een voorbeeld van zindelijkheid en ingetogenheid.
Van Riebeeck vroeg daarom, evenals Coen reeds voor Indië gedaan had, om
meisjes. De Heren XVII beijverden zich om gegadigden voor de huwelijksmarkt aan
de Kaap te vinden: ‘eerlijcke jongedogters uyt het weeshuys, diaconie of
aelmoesseniershuys, die haar daartoe genegen souden mogen betoonen.’ Het weeshuis
te Rotterdam leverde een aantal candidaten, die stammoeders zijn geworden van het
Afrikaanse volk. Boerendochters en dienstmeisjes hadden de voorkeur. Men had aan
de Kaap vrouwen nodig, die konden aanpakken.
Een enkele maal kwam een trouwlustige op bijzondere wijze aan zijn vrouw. Op
de schepen, die naar Indië voeren, waren wel eens vrouwelijke bedienden, die de
een of andere hoge mevrouw vergezelden. De Kaapse mannen gaven hun ogen goed
de kost en meermalen gebeurde het, dat het juffertje aan Tafelbaai achter-
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bleef en gedurende het korte oponthoud van de schepen in het huwelijksbootje stapte.
Onder de schepelingen was echter ook wel eens een meisje als matroos verkleed.
Wanneer het bedrog onderweg uitkwam, werd zij aan de Kaap van het schip
verwijderd, maar dan duurde het niet lang, of vele vrijgezellen dongen naar de hand
van de avonturierster. Niet altijd gelukte dit. In het dagregister van de Regering komt
b.v. eens deze mededeling voor:
‘Seker vrouws persoon gent. Marie Jansz. van Amsterdam in
mansklederen en onder den naam van Matthijs Jansz. voor matroos pr
schip 't rad van avonture hier geland en ten Casteele in versekering gebragt
synde, is van verscheide deser inwoonderen ten huwelijk versogt, dog
dewijl van al te ligt vaardigen en argerlijcken leven bevonden werd, heeft
d' E. Hr. Commandeur de galants hun versoeck afgeslagen.’
Wegens dit vrouwengebrek bepaalde de Compagnie dan ook, dat het overlijden
van de man aan de weduwe geen rechtsgrond gaf, de kolonie te verlaten. Trouwens
de retourreis was duur en meestal had de weduwe spoedig weer een aanzoek. Dr.
Godée Molsbergen geeft in zijn schetsen ‘Tijdens de O.I. Compagnie’ een aardige
anekdote, die tekenend is voor landen met schaarste aan Europese vrouwen:
‘Oom Piet, een goede veertiger, was begraven. Onderweg naar huis
vroeg Oom Sarel de weduwe om haar hand. Ze wees hem af met de
woorden: Arie, jy is te laat. Jannie het vir my gevra as ons kerkhoftoe
gegaan het.’

Namen.
Nog heden ten dage vindt men in Zuid-Afrika de afstammelingen van die eerste
kolonisten. Er zijn heel wat namen van pioniers, die wij later in de 19de eeuw weer
aantreffen bij de Grote Trek en de worsteling met de Engelse imperialisten.
Dr. Mac Theal geeft voor de jaren 1652 - 1672 deze kolonisten op, wier nakroost
nog in de Unie leeft:
Stephen Botma

}1657

Cornelis Claassen

}1657

Jacob Cloete

}1657

Pieter Visagie

}1657
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Jurriaan Appel

}1658

Jan Louw

}1658

Jan Coenraad Visser

}1658

Hans Ras

1660

Pieter Westhuyzen

1662

Dirk Bosch

1663

Jan Pretorius

1666

Gerrit Victor

1667

Arnoldus Basson

}1658

Wijnand Bezuidenhout

}1658

Gerrit van der Bijl

}1658

Theunis van Schalkwijk

}1658

Douwe Gerbrand Steyn

}1658

Gijsbert Verwey

}1658

Matthys Michiels

1670

Jan van As

}1671

Jan van Eden

}1671

Cornelis van Niekerk

}1671

Hendrik Olivier

}1671

Ockert Olivier

}1671

Hendrik Verschuur

}1671

François Villion (Viljoen)

}1672

Jacobus van den Berg

}1672

Olof Berg

}1672

Albertus Gildenhuyzen

}1672

Jan Mostert

}1672

Jan Lambert Mijburgh

}1672

Hermanus Potgieter

}1672
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Dezelfde schrijver heeft ook de herkomst van deze kolonisten nagegaan. Van de
53, waarbij dit mogelijk was, kwamen er 37 uit de Nederlanden, 10 uit Duitsland,
twee waren Zweden en verder waren er bij één Zwitser, één Fransman, één Deen en
één Belg.
Later nam het aantal immigranten uit de Duitse landen zeer toe. Zelfs heeft dit
sommigen verleid tot de conclusie, als zou de ‘Deutschstämmigkeit’ aan de Kaap
overwegen. Prof. van Winter wijst er op, dat een groot deel van dit soort immigranten
afkomstig was uit de grensstreken, zodat zij slechts door een grillige en toevallige
landsgrens van verwante Nederlanders gescheiden waren.
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Wij denken hier aan gebieden als Oost-Friesland en Westfalen, Lingen en Kleef, die
ook heel wat goede soldaten en ambtenaren aan Indië hebben geleverd.
Maar bij de afstamming moet ook gelet worden op de moeders en dan blijkt, dat
verreweg het grootste deel van haar uit Nederland afkomstig was.
Dat verschillende Duitse staatjes zoveel kolonisten leverden, is maar niet toevallig.
De Compagnie wenste geen Engelsen, Zweden, Fransen of Denen. Zij zocht bij
voorkeur haar mensen in rijkjes, die niet aan zee grensden. Concurrentie of verraad
was dan minder te duchten.

De Hugenoten.
Eén uitzondering is daarop echter gemaakt. Toen Lodewijk XIV het Edict van Nantes
introk en duizenden Gereformeerden Frankrijk ontvluchtten, vonden deze refugiés
een wijkplaats in Pruisen, Zwitserland, Nederland en andere protestantse landen.
Verschillende van deze vluchtelingen kwamen tenslotte in Indië en aan de Kaap
terecht. De vele Franse geslachtsnamen herinneren nog aan deze immigratie. Zo
besloot de Compagnie de 6de oktober 1686:
‘gerefugeerde Franschen en Piemontoisen over te voeren, en dat boven
diegene, die haar op de agriculture verstaan of deselve daar sullen willen
by der hant nemen, mede luyden van alderhanden ambagten en
wetenschappen, en dat met authorisatie om aan de soodanige, die met een
familie sullen wesen beseth, en daarmede derwaerts soecken te gaan, tot
haar uytrustinge by vereeringh te doen hebben van sestigh tot hondert
gulden toe, en aan eenlopende personen van dertigh tot vijftigh gulden.’
Speciaal de wijncultuur zou door deze Fransen beoefend worden. Ze waren daar
immers in hun vaderland aan gewend. Ook de olijventeelt en het produceren van
brandewijn stonden op het programma.
Voor één ding waakten de Bewindhebbers: dat de Fransen een kolonie in de kolonie
zouden vormen. Van de aanvang af legde de V.O.C. het er op toe, de Fransen met
de reeds aanwezige kolonisten tot één volk te versmelten.
Het was dan ook voor de refugiés een teleurstelling, dat zij niet bij elkaar mochten
wonen. Sommigen werden op Stellenbosch geplaatst, anderen te Drakenstein en de
rest aan Franse Hoek.
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Wel kregen zij een Franse predikant en zelfs een eigen kerkeraad, maar reeds na
enkele jaren werd het Nederlands in de Franse kerk ingevoerd. Toen de dominee
vertrok, bleef er nog een tijdlang een Franse voorlezer, maar na zijn dood verviel het
Franse godsdienstonderwijs geheel.
In het begin was deze maatregel oorzaak, dat verschillende van de nieuwe
kolonisten zich in Zuid-Afrika slecht op hun gemak gevoelden, meermalen ook hun
ontevredenheid toonden en het met de gouverneur Simon van der Stel niet al te best
konden vinden. Door huwelijk vermengden zij zich echter met het Nederlandse
element en in het midden van de 18de eeuw was de Franse taal praktisch uit
Zuid-Afrika verdwenen.
Was de overheid in dit opzicht de Hugenoten niet ter wille, in andere zaken steunde
zij de nieuwe bewoners zoveel mogelijk. Zij kregen, berooid als ze waren, voor de
eerste maanden voedsel en bovendien belangrijke voorschotten, om hen aan een
bedrijf te helpen. De kolonisten gaven hun vee en graan en zelfs uit Batavia kwam
hulp. De kerkeraad hield daar een inzameling en zond ƒ 15.000 voor de arme
geloofsgenoten.
‘De Afrikaner voelt zich thans graag de afstammeling van Geus en Hugenoot en
wil zijn opgewektheid en zijn godsdienstzin in verband zien met de invloed van deze
slachtoffers der Franse geloofsvervolging.’ (Prof. van Winter)

Nog eens namen.
De vele Franse geslachtsnamen herinneren nog aan deze immigratie, zeiden wij. En
degene, die niet onkundig is met de lectuur over de oorlogen in Zuid-Afrika in de
vorige eeuw, zal onder die namen menige bekende aantreffen. Wij geven hier een
aantal, weer ontleend aan het werk van Dr. Theal:
Etienne Bruère (Bruwer)
Jean du Buis
Louis Cordier (Cortjé)
Philippe Fouché
Jean Jourdan (Jordaan)
Pierre Jourdaan (Jordaan)
Pierre Joubert
Pierre la Grange
Gideon Malherbe
Charles Marais
François du Toit
Daniel Nortier
Jean du Plessis
Paul Roux
Abraham de Villiers
Louis Fourie
Jaques Malan
François Retif (Retief)
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Pierre Crosnier (Cronjé)
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De namen tussen de haakjes geven de huidige spelling aan. Welke schooljongen,
thuis in de boeken van Penning, heeft niet gelezen van Piet Retief, Danie Theron,
Jopie Fourie, Piet Cronjé en Joubert?
Wekken namen als Du Toit en Du Plessis niet ogenblikkelijk associaties op:
dichtkunst, theologie, bijbelvertaling?
De Franse Hugenoten hebben zeer zeker het peil van de kolonie uitermate verhoogd,
evenals zij in Pruisen, Nederland en andere rijken nieuw leven hebben gebracht.

De landbouw.
Wij zagen reeds eerder, dat de stichting van de Kaapkolonie ten doel had, de
passerende schepen van vers proviand te voorzien. Vlees werd in het begin door ruil
van de Hottentotten verkregen. Maar groenten moesten worden verbouwd. Daarna
begon men ook met de korenbouw. De passerende schepen zorgden in het begin voor
de leverantie van graan, maar daardoor werd veel kostbare scheepsruimte in beslag
genomen. Vooral de retourvloot was immers meer dan volgeladen. Meer dan één
schip is door de hoge deklast naar de kelder gegaan. En zou men dan ook nog rijst
voor het garnizoen en de vrijburgers aan de Kaap moeten meebrengen van Java?
Zelf maar aan de slag, zo oordeelden de Bewindhebbers en zo dacht Van Riebeeck
er over. Het kleine schiereiland, waarop het kasteel was gebouwd, leende zich niet
voor korenbouw. Tegen de tijd, dat dit rijpte, woei er nl. dikwijls een hevige valwind,
die de hele oogst vernietigde. Maar een eindje landwaarts ontdekte de commandeur
een prachtige vallei, waar het graan welig wilde tieren en bij dat ‘Ronde
Doornboschje’, thans Rondebosch geheten, golfde na enkele jaren het goudgele
graan. Maar bij die proeven bleef het niet. Tal van gewassen werden aangekweekt.
Van Riebeeck begon reeds met het aanleggen van een wijngaard, welke cultuur
vooral door de Fransen werd uitgebreid en verbeterd.
Dr. Godée Molsbergen, de fijne navorser, heeft uit verschillende bronnen een hele
lijst van gewassen samengesteld, die reeds in de eerste tien jaren zijn aangekweekt.
Sommige proeven zijn mislukt, zoals die van indigo en rijst, maar tal van andere
planten gedijden goed aan de Kaap. We laten die opsomming hier volledig volgen:
Aardbeien, aardnoten, abrikozen, ajuin, alsem, amandelen, andijvie,
anijs, anjelieren, annanas, appelen, artisjokken;
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Bananen, bamboe, beetwortelen, bessen (rode, witte en zwarte), bieslook
(rode), bloemkool, boekweit, bonekruid, bonen (Turkse grote, witte en
bruine), bramen;
Doerians, druiven;
Eiken, elzen, erwten;
Frambozen;
Geelwortel, gerst, granaatappels, guava's;
Hagedoorn, haver, hazelnoten, hop, hyssop;
Indigo;
Jasmijn;
Kalabas, kappers, kastanjes, kersen, kervel, klaver, knolrapen, kokosnoten,
komkommers, kool (rode, witte en savoye), koolzaad, krekelwortel, kroten,
kruisbessen, kweeperen;
Laurierbomen, latou, lemoenen, lepelblad, look;
Magnus, malve, mastbomen, melisse, meloenen, mielie, mispels,
moerbeien, morellen, mosterdzaad;
Notebomen;
Olijfbomen, Oostindische kers;
Paardebonen, paarderadijs, padi, papaja's, pastinakelwortel, patatten, peren,
perziken, peterselie, peulen, pimpernel, pinang, pisang, pompelmoes,
pompoenen, prei, pruimen;
Radijs, rammenas, rapen, ritsjes, rogge, rosemarijn, rozen, rijst;
Salie, savoyekool, sla, sparren, spurrie, sterkers, suikerriet, suikerwortel;
Tabak, tarwe, tulpen;
Uien;
Venkel; vlier, vijgen;
Watermeloen, wingerd, wortelen;
Zoetmeloen, zuurzak.
De producten moesten tegen vaste prijzen aan de Compagnie worden geleverd,
die ze gebruikte voor de schepen. Soms gaf dat nog al wat wrijving, omdat volgens
de boeren het betaalde bedrag veel te laag was. Reeds tijdens Van Riebeeck morden
verschillenden van hen, omdat de tarwe maar ƒ 70 - ƒ 100 en de rogge ƒ 50 - ƒ 70
per last deed (3600 pond). En het was ten strengste verboden handel te drijven met
de opvarenden van vreemde schepen, die meestal meer wilden betalen. Natuurlijk
kwam smokkelhandel toch wel voor.
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De Kaapkolonie in de 17de eeuw.
........... Grens tijdens van Riebeeck (1616).
Grens in 1695.
Sedert 1742 deden de schepen 's winters niet meer Tafelbaai aan, maar ankerden bij Simonstad in de
Valsbaai. In 1722 en 1737 waren n.l. een groot aantal schepen in de Tafelbaai gezonken.
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Veeteelt.
Aanvankelijk kwam, zo zeiden wij, de Compagnie aan het benodigde slachtvee door
ruil met de Hottentotten. Dr. Thom, die een groot werk over ‘Die Geskiedenis van
die Skaapboerderij in Suid-Afrika’ heeft geschreven, vertelt van dat ruilen het
volgende:
‘Dit is interessant om te let op die ruilvoet waarvolgens die Kompanjie
skape van die Hottentotte verkry het. Soos voorheen opgemerk, is
aanvanklik vir 'n skaap tabak betaal of koperdraad van die kop tot die punt
van die stert. Hierby het krale al gou 'n belangrike rol as ruilartikel gespeel.
In die instruksies aan Lourens Visser en Jan van der Meersch, wat in 1672
'n tog na die Chainouquas in die omtrek van die “botter rivier” (Botrivier)
onderneem het, wordt o.a. gesê: “voor een goedt schaep, 4 strengen
coraelen nevens 1/8 pond tabacq ofte bij ongewildtheyt van de coraelen
1/4 pond tabacq, nae dat 't een of 't ander meest begeert zij.” Peter Kolbe,
wat oor 'n later tyd praat, t.w. die van die Van der Stel, meld, dat “men
doorgaens voor een half pond tabak een vetten hamel bekomen kan’,
m.a.w. die pryse sou nou reeds heelwat gestyg het. In verband met die
veeruil is dit opmerklik, dat die waarde van koper as ruilmiddel met verloop
van tyd veel meer gedaal het as b.v. die van tabak. Van Riebeeck het
alreeds opgemerk, dat die behoefte aan koper by die omliggende
Hottentotte afgeneem het. Aanvanklik was koper so'n gesogte artikel, dat
die blankes grootvee daarmee geruil het, maar later is groot getalle skape
sowel as beeste (ossen enz.) vir tabak alleen verkry; die Hottentot-kapitein
Klaas, wat 'n ruiling vir die Kompanjie onderneem het, het 250 beeste en
200 skape gehandel, en ‘bijaldien dat smookkruid deugdsamer hadde
geweest, soude hij kans gesien hebben om wel 500 koeybeesten en schapen
na gelangen in te ruylen”.’
De betaalde prijzen waren dus niet hoog en de Compagnie deed alle moeite, om
ze laag te houden. Zo verbood zij de vrijburgers handel met de inboorlingen te drijven,
om te voorkomen, dat zij meer zouden bieden. Zelfs werd daartoe verordend, dat
alle koper aan het kasteel moest worden ingeleverd en dat er geen tabak door de
boeren mocht worden verbouwd. Wilden de boeren vee hebben, dan konden zij dat
tegen vastgestelde prijzen bij de Compagnie betrekken.
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Toch was het ruilen riskant. Soms bleven de Hottentottenstammen maanden lang
weg en beschikte men op het moment dat de schepen arriveerden, derhalve niet over
het nodige slachtvee. En niet altijd leefde men op vriendschappelijke voet met de
inboorlingen. Er is in de eerste eeuw van verschillende Hottentottenoorlogen sprake,
meestal veroorzaakt door diefachtigheid van de rondzwervende stammen. Daarom
ging de Compagnie er toe over, zelf kudden te fokken en zo bezat zij in 1685 reeds
7685 schapen. Later werd echter van koers veranderd. Evenals de landbouw, liet de
Compagnie toen de veeteelt geheel aan de vrijburgers over en kocht zij van hen het
nodige vlees.
In 1695 verscheen een bevelschrift aan de Kaap van de Heren XVII, waarin zij
verklaarden, dat
‘de groote ommeslagh die de Compie heeft soo in het cultiveren van de
wijnen, de koornbouw als het aanqueecken en voortsetten van allerhande
bestiaal, ons al overlangh, sedert wij soo een stercke kolonie daar hebben
gehadt, vrij tegens de borst geweest is’,
waarom zij dan ook ordonneerden,
‘dat gansche werck aan de Coloniërs over te laten, niet plotselijck maar
successievelijck van tijt tot tijt’.
Een gevolg van deze regeling was, dat de vrijburgers heel wat meer grond nodig
hadden.

Uitbreiding.
Oorspronkelijk woonden zij op het Kaapse schiereiland, tussen Tafelbaai en Valsbaai,
maar voor weidegronden was dit nu eenmaal onvoldoende. Van de Hottentotten werd
een groot gebied gekocht. De boeren kregen weidevelden, waarvoor zij een gering
bedrag aan de Compagnie moesten betalen. Door uitbreiding van hun kudden werden
ze gedwongen steeds verder noord- en oostwaarts te trekken. Wie de kaart van 1695
met die van 1795 vergelijkt, kan daarop zien, hoe snel die occupatie van gronden
plaats had. Deze trekboeren waren weinig gehecht aan huis en haard. Zij woonden
zeer verspreid en wanneer het land hun kudden niet kon dragen, gingen zij uiteen
als eens Abraham en Lot. Trouwens het oude testament was voor velen hunner als
een leidraad. In een zijner stellingen na zijn dissertatie zegt Dr. van der Merwe:
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‘Die trekgeskiedenisse in die Ou Testament het meegewerk tot die vorming
van 'n trekgewoonte by die Suid-Afrikaansche pioniers, vir sover as dit
daartoe bygedra het om 'n gedurige verwisseling van verblyfplek as 'n
doodgewone ding te laat voorkom.’
Aan het eind van de 17de eeuw bestonden reeds belangrijke nederzettingen in
Hottentots-Holland, Drakenstein (genoemd naar de commissaris Reede van
Drakensteyn, die de kolonie inspecteerde), Stellenbosch (gesticht door Simon van
der Stel), de Klapmuts, de Paarl en de Franse Hoek.
Maar dat betekende niets bij de expansie in de 18de eeuw, toen de kolonisten
woonden tot aan de Oranjerivier en de Grote Visrivier.

Zorgen.
De kolonisten hadden het niet altijd even gemakkelijk. Poot mocht van het leven van
de Nederlandse boer zingen:
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten landmans henen,

maar als hij een tijdlang onder de landbouwers en veeboeren aan de Kaap had
doorgebracht, zou hij deze ontboezeming achterwege hebben gelaten. Daar waren
in de eerste plaats de moeilijkheden met de inboorlingen. De kolonisten hadden in
het begin alleen met de Hottentotten te maken. In de 18de eeuw kwamen zij in
aanraking met de Bosjesmannen en tegen het einde van die eeuw ontmoetten zij de
meest geduchte tegenstander: de Bantoe-kaffer.
De Hottentotten waren diefachtig. In het voorgaande zagen we reeds, hoe Van
Riebeeck moeite met hen had en er zelfs een formele oorlog gevoerd werd, omdat
de ‘buren’ vee stalen en wachters vermoordden. Eens waren de vrijburgers al hun
vee kwijt!
Zelfs onder de kolonisten scholen dieven. Maar de straffen waren dan ook niet
mals. In het Dagverhaal van Van Riebeeck kunnen we lezen, dat er vier van die
bandieten werden opgepakt. Twee er van werden met roeden gegeseld en voor
‘verscheidene jaren in de kettingh gebannen’, de twee anderen kregen ieder 6 jaar
tuchthuisstraf, terwijl alle vier te pronk werden gesteld ‘met een schapenvel op 't
hooft ende de schouders’.
Het wemelde bovendien in Zuid-Afrika van schadelijk wild. Slangen deden de
kudden heel wat schade, springbokken konden
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De Kaapkolonie omstreeks 1790.
Districten: I Het Kaapse district; II Stellenbosch; III Swellendam; IV Graaff-Reinet.
De Hottentotten woonden langs de kust en aan de oevers van de Oranjerivier.
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de oogst vernielen en roofdieren sleepten heel wat vee weg en vielen ook meermalen
de kolonisten aan. Premies werden gesteld op het vangen of schieten van leeuwen,
luipaarden en wolven.
Maar erger waren de plagen: droogte en sprinkhanen. Wanneer de regens uitbleven,
droogden bronnen en spruitjes uit en stierf een groot deel der kudden. Wanneer de
sprinkhanen kwamen, lieten zij praktisch niets op de weidevelden achter. Vooral in
het Oosten van de kolonie kon die plaag verschrikkelijk zijn. Dr. v.d. Merwe beschrijft
hem als volgt:
‘Soos onmeetbare wolke het die vlieërs soms met groot gedruis deur
die lug getrek. Hulle het gewoonlik windaf gevlieg. En terwyl die swerm
voortbeweeg het, het die voorstes neergedaal, en alles opgevreet waarop
hulle gaan sit, om weer agter aan te sluit, as die wolke verbydrywe. Soos
'n donker rollende stroom van 'n myl of meer breed het die voetgangers
soms aangekom. Skynbaar sonder om ooit te rus, het hulle aangehou met
spring, totdat dit gelyk het of die stof lewe. As 'n swerm voetgangers
eenmaal in beweging was, kon niks hulle koers verander nie. 'n Stroom
water het hulle deurgeswem, en die agterstes het die drywende massa as
'n brug gebruik. Selfs 'n vuur het hulle nie belet om verder te gaan nie.
Hulle het dit gesmoor deur daarin te spring, en die wat nie verbrand het
nie, het verder gegaan. En die pad, waarlangs hulle getrek het, het hulle
ontbloot van alles, wat 'n dier kon vreet.
Snags het hulle in trosse aan die bossies gehang en as hulle weer weggetrek
het, was die wêreld kaalgevreet......’
In de 17de eeuw was deze ramp minder bekend, omdat in de omgeving van de
Kaap van deze plaag weinig te duchten was, maar hoe noordelijker en oostelijker de
trekboeren kwamen, hoe meer droogte en sprinkhanen hun bestaan bedreigden. Die
onzekerheid is naast nationale factoren oorzaak geweest van de grote trek in de 19de
eeuw.

Onenigheid met de Regering.
Onder Van Riebeeck, zo zagen we, morden de boeren al over de behandeling, hun
door de Compagnie aangedaan. In het begin van de 18de eeuw werd dat nog erger.
Het nepotisme deed toen ook zijn intrede in de Kaapkolonie.
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93. Het Hugenotenmonument te Franschhoek (Foto Dep. van Inl., Pretoria).

94. Het historische kruithuis te Stellenbosch, gebouwd in 1777 (Foto Dep. van Inl., Pretoria).
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95. Jacob Abraham Uitenhage de Mist, onder gouv. Janssens commissaris-generaal aan de Kaap
(1802-1805). Zijn naam is ook verbonden aan de door hem ontworpen en in 1804 ingevoerde
‘Provisionele Kerkenordre voor de Bataafsche Volksplanting aan de Kaap de Goede Hoop’, waarmee
de Kaapse Geref. Kerk werd losgemaakt van de Nederlandse maar tegelijkertijd in hoge mate
afhankelijk werd van het staatsbewind.

96. Hollandse ‘vrijburgers’, terugkerend van de jacht. Naar een aquatint van Samuel Daniell (1801),
karakteristiek voor klederdracht, behuizing en leefwijze der Kaapse boeren in die tijd (Foto Dep. van
Inl., Pretoria).
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97. Ontmoeting tussen gen. Janssens en Gaika, het opperhoofd van de Xhosa's (het voornaamste
Bantoe-ras aan de Kaap), met wie de gouverneur tijdens het kortstondig bewind van de Bataafse
Republiek eer vriendschapsverdrag sloot. Naar een anonieme aquatint (Foto Dep. van Inl., Pretoria).

98. De bezetting van de Kaap door Engeland. Boven: Britse oorlogsschepen in Tafelbaai-haven.
Beneden: De slag bij Blaauwberg, 8 januari 1806.
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99. De poort van het Kasteel te Kaapstad omstreeks 1830 (Repr. Dep. van Inligting, Pretoria).

100. De monumentale Hoofdingang van het kasteel te Kaapstad.
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Simon van der Stel kwam in 1679 aan de Kaap als commandeur. Met grote ambitie
werkte hij aan de uitbreiding van de kolonie. In zijn dagen arriveerden de Hugenoten
en verschillende andere immigranten. Hij stichtte de dorpen Stellenbosch en
Drakenstein. Zelf gaf hij het voorbeeld van intensieve cultivering van de bodem,
door het ontginnen van een stuk land, hem door de Regering geschonken. Zijn hoeve
‘Constantia’ leverde volop wijn, waarvan de fijnproever Valentijn een heel goed
getuigenis gaf.
Bij de bevolking was hij gezien, want welvaart en rust heersten alom. ‘De naam
van den Heer Gouverneur werd met dankbaarheid genoemd, zijn verjaardagen vierde
men met hartelijke opgewektheid onder schuttersfeest en kermis, alsof men in het
lieve vaderland was.’
Maar hij werd opgevolgd door zijn zoon Willem Adriaan en onder diens bewind
werd de stemming er niet beter op. De oude heer bleef op zijn landgoed wonen, de
jonge gouverneur - onder Simon was de commandeur aan de Kaap met de titel
gouverneur begiftigd - legde zich ook op de landbouw toe. Er kwam nog een derde
bij. Frans van der Stel kreeg ook een grote boerderij met uitgestrekte landerijen. De
vader en twee zoons hadden zodoende een belangrijk deel van de vruchtbaarste
gronden in bezit. Maar dat was het ergste niet. Bij de leveranties aan de Compagnie
traden zij als concurrenten op. Wel mochten zij niet rechtstreeks vlees en
voedingsmiddelen leveren, maar stromannen waren daarvoor wel te vinden.
Een doleantie werd opgesteld en door verschillende kolonisten getekend. De
gouverneur en zijn aanhangers, waaronder ook de dominee, werden beschuldigd van
oneerlijke praktijken. De malcontenten zonden hun klachten zowel naar het
moederland als naar Batavia op. Natuurlijk lekte de zaak uit en de gouverneur liet
verschillende kopstukken in de gevangenis zetten. Onder hen was ook Adam Tas,
wiens dagboek ons een heel goede kijk geeft op de toestanden in de kolonie van die
dagen. Er blijkt uit, dat de ontevredenen behoorden tot de gegoeden.
Verschillende Hugenoten hadden medegetekend, omdat de Van der Stels hun niet
zeer gunstig gezind waren. De gouverneur liet een tegenadres opstellen en door vele
kolonisten tekenen. Tevens weerlegde hij uitvoerig de beschuldigingen in het geschrift
zijnen tegenstanders. Tas en enkele anderen zaten veertien maanden gevangen,
anderen werden ‘naar patriam’ opgezonden.
De Heren XVII schrokken van de ‘oproerige beweging’. In een
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enkel district werd de magistraat openlijk veracht en ook de vrouwen begonnen zich
met de zaak te bemoeien: ‘de wijven zijn alsoo gevaarlijk als de mans, en zijn niet
stil’, rapporteerde Starrenburg naar de Kaap (Stemmen des Tijds).
De Bewindhebbers wensten voor alles rust en besloten daarom de gouverneur en
enkele aanhangers terug te roepen, zonder dat zij van hun schuld overtuigd waren.
Zij behielden rang en gage. De gevangenen werden vrijgelaten en de opgezondenen
mochten op kosten van de Compagnie naar de Kaap terugkeren. Met het vertrek van
de ‘zondebokken’ keerde de rust terug. De Heren XVII verboden de ambtenaren het
houden van eigen boerderijen, de gronden van de Van der Stels werden in percelen
verkocht. Maar tevens besloten de Bewindhebbers, dat zij voortaan de kolonisatie
zouden beperken. De toon van de vrijburgers was al te vrijmoedig! Ze zouden zich
eens geheel los van de Compagnie kunnen maken.

Van Noot is dood.
Botsingen kwamen ook in latere tijd nog wel voor. Vooral gouverneur Van Noot
heeft zich berucht gemaakt. Toen 40 van zijn tegenstanders in 1729 de kolonie wilden
ontvluchten, zo luidt het verhaal, werden ze gegrepen en om een voorbeeld te stellen,
liet Van Noot zeven hunner ophangen. Het laatste slachtoffer sprak, toen de beul
hem de strop om de hals wilde leggen, met het gezicht op het kasteel gericht:
‘Gouverneur van Noot, ik daag je binnen een uur voor de rechterstoel van God, om
daar rekenschap te geven van mijn ziel en de zielen mijner vrienden.’ Daarop wendde
hij zich tot de beul met de woorden: ‘In Gods naam’, en liet gewillig toe, dat het
koord om zijn hals werd gedaan. Na de executie begaven de leden van de rechtbank
zich naar het kasteel, om de gouverneur mee te delen, dat het vonnis voltrokken was.
Ze vonden hem, zittend in zijn stoel, dood...... Het volk zong verheugd:
Geen nood,
Van Noot is dood!

‘Zo gehaat was deze man, dat de Regering hem liet begraven op een tot heden
onbekende plaats, terwijl een ledige kist met grote pracht in het praalgraf werd
bijgezet.’ De stoel van Van Noot is nog in het Kaapse museum te zien1). Ook Van
Plettenburg maak-

1) Volgens Prof. Gie heeft Van Noot een slechtere naam gekregen dan hij verdiende. De
veroordeelden waren volgens hem muiters, die hun straf verdiend hadden. Wel was de
gouverneur een bars heerschap.
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te zich berucht door zijn willekeurige arrestaties en verbanningen.

Statistiek.
Uit Pieter van Dams reusachtig werk met zijn vele bijlagen hebben we al meermalen
geciteerd. Hij geeft ons in verschillende tabellen ook een heel goed overzicht van de
ontwikkeling van de Kaapkolonie. Eén van die bijlagen nemen we hier over, om te
laten zien, hoe de toestand was onder de Van der Stels in het laatst van de 17de eeuw.
Op 19 juli 1696 bevonden zich aan de Kaap:
Compagnies vee:
Ossen en runderen

1.081 stucx

paerden, soo ruynen als merriën

258 stucx

schapen en bocken

4.831 stucx

muylen en esels

38 stucx

Het getal van de vrye luyden en derselver vee bestont op dato voorschr. in:
Mans

402 stucx

vrouwen

224 stucx

soonen

244 stucx

dogters

254 stucx

knegts

72 stucx

slaven

513 stucx

slavinnen

80 stucx

slave-soonen

45 stucx

slave-dogters

33 stucx

paerden

535 stucx

ossen

2.987 stucx

koeyen

2.079 stucx

kalveren

1.756 stucx

vaerssen

1.066 stucx

schapen

48.456 stucx

varckens

416 stucx

wijnstocken

1.520.800 stucx
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gesaeyt

mudden

gewonnen

mudden

tarwe

737½

tarwe

5.356

rogge

153

rogge

1.360

gerst

42¾

gerst

371½

-----

-----

933½

7.087½

zijdtgeweer

483 stucx

snaphanen en carabijns

585 stucx

pistolen

274 stucx

Uit deze statistiek ziet men, wat er in de kolonie het belangrijkst werd geacht:
mensen, vee, koren en wapens!
Telt men het aantal blanken van beiderlei sexe, oud en jong samen, dan komt men
op 1196 ‘stucx’. Daarbij komen dan nog een kleine 500 soldaten en
compagniesdienaren, zodat de hele nederzetting tegen het eind van de 17de eeuw uit
ongeveer 1700 Europeanen bestond. Een eeuw later was dit aantal 15000, van wie
er 3000 in de hoofdstad woonden. We spreken van hoofdstad, hoewel de
Bewindhebbers zich lang tegen de idee van een stad hebben verzet. Ze weigerden
zelfs een naam aan de jonge nederzetting te geven. Nog aan het eind van de 17de
eeuw spraken zij van het fort aan de Kaap. Langzamerhand is echter de naam Kaapstad
ingeburgerd.
Het oude ‘kasteel’ van Van Riebeeck heeft niet lang dienst gedaan. Reeds in 1671
besloten de Bewindhebbers om het te laten afbreken en ‘een royale fortresse in plaetse
van dien te doen maecken’. Het heeft de Compagnie zeer veel geld gekost, zucht
Van Dam, als hij deze mededelingen doet.

Tochten
Menige tocht is in de 17de en 18de eeuw georganiseerd, om bekend te worden met
de binnenlanden. Verschillende redenen bestonden daarvoor. In de eerste plaats
hoopte men stammen aan te treffen, met wie handelsbetrekkingen konden worden
aangeknoopt. Van de Kaffers had men hoge verwachtingen. Zij stonden in beschaving
veel hoger dan Hottentotten en Bosjesmannen. Reeds in 1653 had een ‘seecker
hoogduytsch pape’ met Jan van Riebeeck gesproken over de mogelijkheid om in het
Oosten en in het binnenland te handelen, alwaar ‘veel gout, oliphantstanden,
ebbenhout en schoone Caffers ofte slaven zeer civil te krijgen’ waren.
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Vooral het goud trok. Salomo's Ophir werd in die dagen nog steeds gezocht; gevonden
werd het niet; eerst in de 19de eeuw ontdekte men de rijke goudvelden van Transvaal.
Van der Stel was het om koper te doen. Zijn reis naar de Koperbergen komt nog aan
de orde.
Dan waren er jagers op groot wild, die ver van de beschaafde wereld hun geluk
beproefden en op die wijze als ontdekkers van vreemde landen en stammen optraden.
Soms was het een deserteur, een andere keer een schipbreukeling, die ‘bevorens noyt
gekende landen en stranden’ betrad en er een beschrijving van leverde. Men was
daar aan de Kaap zeer op gesteld, maar ook de Bewindhebbers stelden veel belang
in die journalen, vooral uit handelsoverwegingen. Meermalen spoorden zij de
gouverneur aan, met het uitzenden van expedities voort te gaan. Tal van reisverhalen
zijn bewaard gebleven. De Linschoten-vereniging heeft er een groot aantal in vier
delen uitgegeven, die over het algemeen zeer interessant zijn om te lezen.

De Stavenisse.
Het schip de ‘Stavenisse’ kwam in het begin van 1686 met een zeer rijke lading van
de kust van Bengalen met als bestemming Kaapstad. Door onachtzaamheid of moedwil
van de opperstuurman strandde het aan de kust van Natal. De bemanning trachtte
over land de Kaap te bereiken, maar dit gelukte niet. Een deel onder leiding van de
schipper wist een vaartuig te maken, waarmee zij behouden aan de Kaap arriveerden.
In 1688 haalde de Centaurus een aantal mannen af, die achtergebleven waren, terwijl
het volgend jaar nog de bootsman en een paar matrozen werden opgespoord. Deze
laatsten hadden 2 jaar en 11 maanden in het vreemde land vertoefd. De bootsman
Adriaan Jansz. Kind van Maassluis gaf een uitvoerig relaas van de belevenissen
onder de Kaffers. Hij roemde hun gastvrijheid.
‘Willende elk om 't seerst iemand van de melonque (so noemense de
blanken) t' sijnen huyse herbergen, alwaar wij 't volop hadden, en soo wel
getracteerd wierden, dat die barbaren de Christenen in meedogendheid en
gastvrijheid souden beschamen.’
Heel interessant is, wat de zwervers van de levenswijze van de stammen vertellen,
onder welke zij al die tijd verkeerden:
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‘In den tijd van twee jaren en elv maanden bij dit volk doorgebragt te
hebben sij onder haar geen 't minste blijk van Godsdienst konden
bespeuren.
Sij geven voor van seeker man en vrouw (t'samen uyt de aarden gewassen)
afkomstig en voortgeteeld te sijn, en dat deselver haar geleerd en geweesen
hebben 't land te bouwen, koorn te saijen, koeijen te melken, en bier te
brouwen.
Haar vrouwen nemen de reijnigingh der Joode seer stiptelijk in agt. Ook
sullen sij geen brood, vleesch of eenige spijs met ongewasse handen
aantasten.
Insgelijcx eeten sij geen visch, nog iets dat uyt de zee komt; ook geen
hoenders nog eijeren, nog het ingewant van wilde varkens (als oorzaak
daarvan geeft Pieter van Dam op dat hoenders op vuiligheid azen. Als zij
Europeanen eieren zien eten, walgen en spuwen zij daaraf).
Haasen eeten de ouwde mans nog vrouwen niet, maar wel de jongelingen.
Eliphanten, hartebeesten, zeekoeijen, luijpaarden, en ander wild gedierte
eet alle man, behalven leeuwen en wolven, omdat se onreijn geagt worden.
Soo haast iemand sieck word, brengen sij hem buijtens huijs en corael
(dorp), alwaar hij in een bijsondere en afgescheijdene woningh door een
gemeen en slegt persoon gediend word, en ingeval hij te sterven komt,
word hij van sijn oppasser in d' aarde gedolven, sittende op sijn hurken
met de knien tegens sijn borst. 't Huijs daar hij in gewoond is, word ter
neder gesmeeten, en daar onder bedolven alles wat den overleeden
toegekomen heeft, behalven iser en koperwerk 't welk sij oordelen, dat
niet ontreijnigd kan worden.
Vorders breeken sij met alle man, pak en sak op, na een ander plaats, dewijl
se deese ongelukkig en onreijn achten.
Sij sijn ook van gevoelen, dat niemand sijn eijgen of natuurlijken dood,
maar alleen door fenijn of gift sterven kan.
Oversulx gaan meerendeels de naaste bloedverwanten van den overleeden
tot seeker waarsegger of soogenaamde tovenaar, diense eerst met vee wel
beschencken, en hem daarna vragen, na den persoon, die den overleeden
vergeeven heeft, als wanneer hij iemand dien 't hem goeddunkt noemt, en
al was 't de vader, broeder of soon des overleeden, die word anstonds slegts
op dat bloot seggen van dien tovenaar dood geslagen, sijn huijs verbrand
en sijn goed den Coning verbeurd gemaakt.
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Het gebeurt ook wel, dat se den beschuldigden op sijn rugge gants naakt
ter aarde leggen, en sijn beijde armen en beenen, soo diep en best sij konnen
in den grond vast maaken, waarna sij op sijn buik een nest met roode
mieren leggen, en hem aan den weg dus jammerlijk onder 't schelden,
smijten en slaan der voorbijgaande, meer dan eenen dood doen sterven.
In geval die rampsalige mensch door pijn of hoop op verlossing komt te
beleyden, dat hij den overleeden vergeeven heeft, en dat hij 't vergivt wil
wijsen, soo maken sij hem los en gaat hij dan omtrent sijn woningh met
een stokje of houtje in de aarde wroeten, quansuys om 't givt te soeken en
't selve niet vindende, dat geen wonder is, want hij 't noyt gehad heeft,
word hij wederom 't sijner vooriger plaatse of straffe gebragt.
Dus ontsaggelijk hebben haar deze soogewaande waarseggers bij dit volk
weeten te maken, die haar ook vermeeten goed en quaad weeder, wind,
regen, hagel, donder en sonne te konnen maken. Als iemand van haar uijt
sijn siekte opstaat, slagten sij een koebeest, waarvan d'tovenaar d'eerste
beet in sijn mond steekt, dien hij met een weynig dikke melk gespoeld
hebbende, vangt hij aan de geweesen sieken, en sijn kleedingh met 't smeer
van 't geslagte beest te bestrijken, waar na hij wederom voor gesond
gekeurd word moogende nu in 't Coral en bij menschen en vee verkeeren.
Blijvende 't overschot van 't geslagte beest voor den waarsegger, die daar
goede cier met maakt.
Komt hij te sterven, wreeken de bloedverwante in maniere voorsz. sijn
dood, en tot teeken van rouw smijten smerige mutsen in de naast gelegen
rivier. Gaande aldus een rond jaar blootshoofds, en geduurende dien tijd
vermagh niemand van haar sig met eenig smeer of vettigheid tot vrouwen
en kinderen (toe) te bestreijken, ook mag niemand als van de haare in een
maand tijds dikke melk drinken of eeten, moetende hun te vreden houden
en geleijen met coorn en vleesch. Als de koning komt te sterven, moeten
al sijn onderdanen haar mutsen in maniere voorsz. verlaaten en rouw
dragen.’
(Dr. Godée Molsbergen: Reizen in Zuid-Afrika, deel II)
Zo gaat het journaal van Kind en zijn makkers voort en verhaalt van huwelijken,
begrafenissen, erfenissen, kraamgebruiken, dieren, vruchten, ja wat niet al. En in de
andere reisverhalen is het al
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evenzo. Het land, de flora, de fauna, maar vooral de mensen en hun gebruiken worden
zeer nauwkeurig, soms heel realistisch beschreven. Onderzoekers uit later eeuwen
hebben meermalen de opmerkingsgave van dit soort avonturiers geprezen.

Naar de Koperbergen.
Onder de gouverneurs waren er ook, die niet tegen een verre en vermoeiende reis
opzagen. Reeds Van Riebeeck maakte landtochten, maar hij kwam nog maar enkele
tientallen mijlen van de versterkte nederzetting. Opvolgers drongen dieper in het
binnenland door. Een der bekendste tochten is wel die van Simon van der Stel, over
wie we het al eerder hadden. Hij heeft een tocht naar de Koperbergen gemaakt en
aan Ds. Valentijn is het te danken, dat het relaas daarvan is behouden gebleven. Ook
Pieter van Dam gaf een kort overzicht. Zo'n expeditie was geen kleinigheid. Ze
bestond uit ‘57 blance koppen’, een Makassaarse prins1) met zijn dienaar en drie
zwarte jongens. Verder werd meegenomen:
8 esels, 14 rypaarden, 2 veldstuckjes (kleine kanonnen), 8 karren, 7 wagens,
waarvan d'eenen geladen was met een schuyt, 289 soo treck- als
draegossen, 6 wagens van de vrye luyden, ieder met een gespan van 6
ossen.
De 25ste augustus 1685 ging de gouverneur met zijn gezelschap op reis, de 26ste
januari 1686 was hij weer in het kasteel terug. Vijf maanden had de expeditie dus
geduurd.
De ontdekte bergen bleken inderdaad koper te bevatten. Eerst een paar eeuwen
later zijn de Engelsen tot ontginning overgegaan en hebben daartoe een spoorlijntje
naar de westkust aangelegd.
Al was de tocht in economische zin een mislukking, het toont toch weer de
ondernemingsgeest onzer vaderen in de 17de eeuw en heel wat kennis werd op die
reis opgedaan. Men kwam in aanraking met tal van Hottentottenstammen. Van der
Stel wist vrede tussen hen te bewerken, vergaderde met de hoofden en hield
rechtszitting. Een der Hottentotten had zich aanmatigend gedragen en in gemeen
overleg werd besloten om hem ‘met eenige slagen voor het gat te executeeren’. Een
ander werd vermaand, zijn vader alle schuldige eerbied te betonen, dewijl deze en
niet de zoon rechtma-

1) Een banneling.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

265
tig ‘capitein’ van een stam was. Dat Simon van der Stel niet alleen in de kolonie
gezien was, maar ook onder de inboorlingen, bleek uit de viering van zijn verjaardag
op de tocht. Ter ere daarvan werden 's morgens vroeg ereschoten gelost.
‘De Amacquas, zulks gewaar wordende, quamen den Ed. Heer
Commandeur met muzyk vereeren, 't welk bestont in lange holle rieten,
daar zy yder met een byzondere toon op weten te blaazen, het geen een
groote en swaare galm van zich geeft, nergens beter by te vergelyken
zynde, als by het geluid van een orgel. Zy stonden alle in 't rond, zynde
wel twintig in getal, en in 't midden van hen een, hebbende in de hand een
lang dun stokje. Deze zong voor, en sloeg de maat, op 't welke zy allen
net wisten te spelen.
Zy sprongen allen in 't rond, hebbende de eene hand aan 't oor, en met de
andere houden zij 't riet aan den mond. Rondom deze speellieden waren
mannen en vrouwen, de welke op dit geluid danzen, vermeerderende het
zelve met in de handen te klappen, 't welk alles zeer ordentelyk, naar dat
zy wilde menschen zyn, toeging. Dit spel duurde den ganschen dag. De
Ed. Heer Commandeur liet ondertussen een os slagten om de Capiteinen,
musicanten, en danszers te onthaalen, gelyk na 't eindigen van deze
Comoedi ook geschiede, gevende hen eenige arak (sterke drank), met
welke zy zich verder lustig maakten, en weder na hun Kraal vertrokken......’

Namen.
De kapiteins kregen, naarmate de invloed van de Compagnie zich uitbreidde, hun
aanstelling van de gouverneur. Een stok, waarvan de knop een inscriptie had, was
het teken hunner waardigheid. Ze droegen vaak zeer fantastische namen. Zo troffen
we die van Klaas, Kuiper, Schacher, Houtebeen, Koekeman, Pieter Passagie,
Christoffel, Courasie, Slobber en Hartloop aan. Maar ook de mythologie en historie
leverden namen. Zo waren er Hottentotse hoofden, die luisterden naar de naam:
Jason, Hasdrubal, Plato, Vulcaan, Hercules en Scipio Africanus. Het herinnert aan
de verhalen, die er in omloop zijn van de Bataks, die zich, toen de beschaving er haar
intrede deed, Nederlandse namen lieten aanmeten en van wie een na het vinden van
een conservenblikje op het idee kwam zich Tieleman en Dros te laten dopen!
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De grote rivier.
Steeds verder noordwaarts waagden zich de koene jagers en veeboeren. In 1760
gelukte het Jacobus Coetsé, die van de gouverneur een licentie voor de jacht op
olifanten had gekregen, de grote rivier te bereiken, wat voor hem vele anderen
tevergeefs hadden geprobeerd. Bij zijn weten was deze nog nimmer ‘te vooren door
een Europische Natie gepasseerd’. Een latere reiziger Gordon heeft deze rivier de
naam Oranjerivier gegeven, die zij draagt tot op de huidige dag. Coetsé heeft zijn
tocht nog verder voortgezet en is een heel eind doorgedrongen in het tegenwoordige
Zuid-West-Afrika.
Hij vond in die streken een menigte van leeuwen en rinocerossen, benevens een
ander ‘hier te lande nog gantsch onbekend Dier, het welk wel niet soo swaar als een
Oliphant, dog echter vrij hooger van lighaem zijnde, soo hierom als om de lange
hals, gebulte rug en hooge beenen, doed veronderstellen, soo niet de regte immers
een soort van kameelen te zijn’. Het was de giraffe, die echter een eeuw tevoren ook
al eens in zuidelijker streken was gezien. Coetsé schoot er twee en voerde een jong
mee, dat hij veertien dagen in leven hield met in water geweekte zemelen. Het gelukte
hem echter niet, om het levend aan de Kaap te brengen. Men had daar anders heel
graag bijzondere dieren, om ze als geschenk naar het vaderland te zenden, evenals
bijzondere planten. Het dek van de retourschepen was soms een ware dierentuin.
Capitein Klaas kreeg brandewijn en tabak en beloofde daarvoor dieren en planten te
leveren, die de Bewindhebbers aan stadhouder Willem III wilden vereren.
Zo zou er nog van veel meer tochten te vertellen zijn. Wikar, een gedeserteerde
soldaat, bracht een jaar of vier in de streken ten Noorden van de Oranjerivier door
en gaf een kostelijk verslag van zijn ervaringen. De gouverneur Joachim van
Plettenburg verkende het land ten Oosten van de Kaap. De gebroeders Van Reenen,
olifantenjagers van naam, trokken diep het land in, in noordoostelijke richting. Het
zou ons te ver voeren, wanneer we al die tochten bespraken. Evenals vroeger mogen
we hier nogmaals verwijzen naar de prachtige uitgaven van de Linschoten-Vereniging.

Nieuwe districten.
De uitbreiding van het grondgebied maakte noodzakelijk, dat op kerkelijk en
staatkundig gebied maatregelen werden getroffen. Het
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ging niet aan, om voor allerlei kwesties de kolonisten de lange reis naar Kaapstad te
doen maken. Zo werd in 1685 te Stellenbosch een landdrost geplaatst. In 1745 volgde
Swellendam, genoemd naar de gouverneur Swellengrebel en zijn echtgenote Helena
Wilhelmina ten Damme, terwijl tenslotte aan het eind van de 18de eeuw het district
Graaff-Reinet werd gevormd, dat zijn naam te danken had aan de gouverneur De
Graaff en zijn vrouw. Het reikte tot Afrika's Oostkust en had de Visrivier als
noordgrens (zie kaartje). Tevens werden er, zodra dat nodig was, nieuwe kerkelijke
gemeenten gesticht, want de boer was gehecht aan bijbel en kerk, terwijl een school
ook een der eerste wensen op zijn verlanglijstje was. Hoe verder de trekboeren zich
echter van Kaapstad verwijderden, hoe zelfstandiger ze optraden. Geen wonder ook,
daar ze volgens een tijdgenoot heel zelden met een ambtenaar in aanraking kwamen.
De Regering probeerde wel de verspreiding van de veeboeren tegen te houden, althans
te reguleren, maar het baatte weinig. Meestal kon zij weinig anders doen, dan het
gebeurde sanctioneren.

Het leven.
Er was een groot verschil in levenswijs tussen de gezeten burgers en hereboeren in
de omgeving van Kaapstad en deze trekkers. De eersten leefden in een geciviliseerde
maatschappij, hadden vaak fraaie landhuizen en profiteerden van de leveranties aan
de passerende schepen. Vooral tijdens de oorlogen tussen de Engelsen en Fransen
in de 18de eeuw deden zij goede zaken. Wel hadden zij zo nu en dan met crises te
doen, mee het gevolg van het feit, dat een behoorlijk afzetgebied ontbrak, maar over
het algemeen heerste er toch een zekere welvaart. Vader Tulbach, de populaire
gouverneur die van 1751 - 1771 de kolonie bestuurde, moest zelfs een plakkaat tegen
de weelde uitvaardigen, zoals men die te Batavia ook kende.
Geheel anders waren de levensomstandigheden van de veeboer in de binnenlanden.
Prof. van Winter geeft er een beschrijving van:
‘De veestapel groeide uit buiten alle verhouding tot de behoefte. De
knechts van de pachters der vleeschleverancies, die in de 2de helft van de
18de eeuw ook de levering aan vreemdelingen in handen hadden, kwamen
rondreizen om vee en schapen te koopen en gaven hun
schuldbekentenissen, de zgn.
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slachtersbrieven, waarvoor dan later in de bewoonde wereld het noodige
kon worden ingekocht. Maar wat zij bereid waren af te nemen, was altoos
slechts een fractie van den overvloed aan vee, waarin de boeren hun trots
en rijkdom zagen, en het kwam ook voor, dat de slagersknechts een streek
niet eens aandeden, omdat zij zich voor hun behoeften in minder ver
verwijderde gebieden dekten. Wat de boer verder te verkoopen had, zijn
bijproducten als huiden, boter, zeep en kaarsen, kon hij op zijn ossenwagen
meenemen, wanneer eens of tweemaal per jaar de lange tocht naar Kaapstad
werd ondernomen tot inwisseling van de slachtersbrieven, tot het regelen
van zaken met het gouvernement en het inslaan van eerste
levensbenoodigdheden. De opbrengst gedoogde niet meer dan de
bevrediging van hoogst eenvoudige behoeften.
Zoo moest dus de boer een armelijk bestaan leiden temidden van zijn
rijkdom aan vee. Terwijl de Kapenaar zijn landhuizen bouwde en zich
weelde kon veroorloven in meubilair en slavenbezit, werden landinwaarts
de uiterlijke beschavingsvormen tot uitersten eenvoud, ja tot minder dan
dat teruggebracht. Het huisraad was grof, de kleeding vooral uit leer
vervaardigd, het voedsel eenzijdig, de woning primitief. Reeds in het begin
van de 18de eeuw wordt het bestaan van de eerste veeboeren
allereenvoudigst genoemd, is mest hun voornaamste brandstof, vormt
vleesch de hoofdschotel, met weinig meel, brood of melk. Tegen het eind
van de 18de eeuw was het zoo, dat men op reis naar het Oosten reeds bij
Mosselbaai het laatste gepleisterde huis achter zich liet. In de Lange Kloof
vond men nog maar weinig brood en groente. Aan het eind daarvan was
de laatste behoorlijke woning en bezaaid land was verderop een
zeldzaamheid......
De geschetste toestanden en verhoudingen moeten hun invloed ook hebben
laten gevoelen in het geestelijke. Een wereld van in hoofdzaak zelfstandige
veeboeren, die in zeer eenvoudige omstandigheden moeten leven, kent
weinig standsverschillen en zoekt het onderscheid tusschen de menschen
niet in uiterlijkheden. Dat is een goede zijde. Moed, zelfredzaamheid en
zelfvertrouwen kunnen zich ontwikkelen in zulk een samenleving en besef
van zedelijke waarden kan gesteund worden door een diepwortelend besef
van 's menschen roeping tot de eeuwigheid, zooals het Calvinisme
inderdaad aan velen heeft bijgebracht. Daartegenover staan de gevaren,
waaraan men bloot-
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gesteld is in een afzondering, waar weinig vernieuwende invloed kan
doorwerken. De boeren in de grensgebieden, langen tijd buiten aanraking
met ambtenaar of predikant, hebben zich op eigen inzicht moeten verlaten.
Naast de krachten ten goede, die zij hebben kunnen ontwikkelen, en de
vaste waarden, die zij voor hun nageslacht hebben hoog gehouden, traden
daardoor onvermijdelijk ook zwakheden naar voren. Sociale deugden te
ontwikkelen in de wijde eenzaamheid, waarin zij geplaatst waren, was
welhaast een onmogelijkheid. Eigengerechtigheid en lust tot krakeelen
moesten bij velen de hoofdkenmerken worden. Het waren fouten, die voor
geruimen tijd het waarnemers uit hooger georganiseerde landen onmogelijk
hebben gemaakt, de krachten te vermoeden, waardoor de boeren later de
wereld in verbaasde bewondering zouden brengen.’
Wij voegen hier aan toe, dat het juist deze bewoners van de districten Swellendam
en Graaff-Reinet zijn geweest, die in de 19de eeuw niet voor de Engelsen wilden
buigen en ten koste van ontzaglijke offers de vrije republieken ten Noorden van de
Oranjerivier hebben gesticht. Zij waren het ook, die van de plannen van de
commissaris Mist, vrijmetselaar en voorstander van een Christendom boven
geloofsverdeeldheid, om neutrale scholen te stichten, niets moesten hebben. De oude
Statenbijbel vergezelde hen op de tochten in de streken zo vol gevaren. Ze leefden
bij die heilige lektuur, want zij verstonden wat het was, veel beter dan hun
stamgenoten in het waterrijke Nederland, als zij lazen:
Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God! Gij
zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad, mijn ziel dorst naar U; mijn
vleesch verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.
Zij wisten tussen de roof- en moordzuchtige stammen, wat het betekende, de ganse
dag omringd te zijn van verspieders.
Zij vatten beter Habakuks woord over het afscheuren van de kudden uit de kooien,
als in 3 jaar tijds 107 veewachters werden vermoord, terwijl 6.299 runderen en 17.970
schapen werden geroofd of om een ander voorbeeld te nemen, 54.000 schapen in
één jaar door gebrek aan water en door ziekte stierven.
Zij konden meepraten van ‘het wild gediert, dat niets in het woên ontziet’, zij
werden geslagen met brandkoren en honing-
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dauw en de Here ‘formeerde in hun land sprinkhanen in het begin des opkomens van
het nagras’.

De Boesmans.
Vooral de Boesmans of Bosjesmannen maakten zich aan veeroof schuldig. We
merkten reeds eerder op, dat de kolonisten in het begin in aanraking kwamen met de
Hottentotten en Boesmans. Eerst aan het einde van de 18de eeuw ontmoetten zij de
Kaffers. De Hottentotten hadden zeer geleden door de pokken. Tal van stammen
waren geheel uitgestorven. In het dagregister van het kasteel werd de 6de mei 1713
vermeld, dat er slechts weinigen waren overgebleven. In 1755 brak de vreselijke
plaag opnieuw uit. In juli van dat jaar stierven er alleen te Kaapstad meer dan 100
personen! Ook de Hottentotten werden opnieuw aangetast. Geen stam bleef
verschoond en ‘de individuen, die overbleven, smolten later samen onder de algemene
naam Hottentotten; hun oude onderscheidene namen gingen zelfs onder hen zelf
verloren’.
De Boesmans echter veroorzaakten de kolonisten in de 18de eeuw heel wat last.
Zij doodden de herders, stalen het vee, verbrandden de huizen en vernielden de oogst.
Op vele plaatsen moesten de kolonisten terugtrekken.
Maatregelen waren dringend nodig. De Regering woonde veraf. Hier was zelfhulp
geboden. En zo ontstond het stelsel van burgercommando's om de levens en
eigendommen van de boeren te beveiligen. Sedert 1774 stond een veldcommandant
aan het hoofd van deze burgerwacht. Onder hem stonden 13 wachtmeesters. Veel
van deze instelling vinden wij later terug in de vrije republieken. Zij, die werken
over de oorlogen in Zuid-Afrika gedurende de vorige eeuw hebben gelezen, zullen
deze organisatie dadelijk herkennen.
Een verbitterde oorlog brak uit, of liever een guerrillakrijg, die tientallen jaren
duurde. Van de zijde der kolonisten was op geen genade te hopen. Slechts weinig
Boesmans werden gevangen genomen.
‘Hulle was voortdurend geterg deur die onmenselike wreedheid en
brutaliteit van die Boesmans. Gevolglik het baie boere langsamerhand die
Boesmans as roofdiere leer beskou. Inderdaad was die Boesmans ook erger
as roofdiere, soos een ou boer tereg verklaar het. Roofdiere - was die
gedagtegang - het soveel verslind as wat hulle nodig het om hulle honger
te stil, terwijl die Boesmans uit pure moedswilligheid
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honderde skape sou doodsteek, wat hulle nie kon gebruik nie. Of dit in
die ou dae algemeen as 'n sonde beskou is, om 'n Boesman dood te skiet,
is sterk te betwijfel. Selfs vandag word dit nog - soms spottend, soms in
erns - betwyfel of 'n Boesman wel 'n siel het!’
(Dr. v.d. Merwe)
Toch was - al verzwakten de Boesmansstammen geducht door de herhaalde aanvallen
van de veldcommando's - de oorlog niet beslissend. De roof hield aan. Toen heeft
men een andere weg ingeslagen. Er werd vee ingezameld voor de lastige buren, dat
zij ten geschenke kregen. Op die wijze zcuden zij zelf kudden krijgen en een meer
geregeld leven leiden. Voorts gingen de Boeren voor hen op jacht - wild was er in
overvloed - om op die wijze te voorzien in de behoefte aan vlees bij de naturellen.
In het begin van de 19de eeuw was de verhouding tussen Boer en Boesman dan
ook heel wat verbeterd, kon de Boer zich zelfs zonder geweer naar zijn kudden
begeven.

De Kaffers.
Maar een geduchter tegenstander nam hun plaats in. De Kaffers zakten naar het
Zuiden af en stuitten op de voorposten van de blanken aan de Visrivier. Zij stonden
in beschaving oneindig veel hoger dan de Boesmans, hadden een goed gedrild leger
en een hecht stamverband. Op verschillende plaatsen moesten de Boeren terugtrekken.
Een commando werd tegen hen uitgezonden onder Adriaan van Jaarsveld, die na een
veldtocht van twee maanden de Xosas - zo heette de stam - naar de overkant van de
Visrivier terugdreef. Verdragen, waarbij bepaald werd, dat deze rivier de definitieve
grens tussen Boer en Kaffer zou zijn, baatten niet. Telkens overschreden de Xosas
de grens, belust op de goede weidevelden tussen de Vis- en Boesmansrivier1), waarvan
de Boeren bezit hadden genomen. De Regering aan de Kaap wilde tot elke prijs
oorlog voorkomen en trachtte door onderhandelen en geschenken de Kaffers te
bewegen, de eenmaal aanvaarde grenslijn te eerbiedigen. De Xosas zagen dit voor
slapheid aan en vielen toch telkens weer het district Graaff-Reinet binnen. In 1793
ondernam een leger van hen, bestaande uit 6000 krijgers, een tocht door het gebied
der Boeren, vermoordden iedere blanke die zij in handen konden krijgen, terwijl zij
65.000 stuks vee meevoerden.

1) Het zuurveld.
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Nu zou er dan toch krachtig worden opgetreden. De landdrost van Graaff-Reinet
werd aanvoerder van een groot commando. Het ongeluk was echter, dat hij met zijn
eigen mensen voortdurend overhoop lag. Hij dweepte met de ‘natuurkinderen’,
geloofde aan hun ‘onschuld’ en sympathiseerde meer met hen dan met de blanken.
Hij was, zegt Dr. Theal, in de Hollandse tijd de voorloper van veel kwaad, dat onder
het Britse bestuur zou aanschouwd worden.
De veldtocht liep op een volslagen mislukking uit. De drost, Maynier, liet de
Kaffers tijd, zich in veiligheid te stellen en verklaarde, na enkele besprekingen met
Xosas-hoofden, dat de oorlog beëindigd was. Geen schaap of rund zagen de Boeren
van het geroofde vee terug. Klachten over dit optreden van hun drost baatten niet.
Te Kaapstad geloofde men Maynier ten volle.
Het geduld der kolonisten was ten einde. Zij hadden nog meer redenen tot
ontevredenheid. De belastingen konden zij niet betalen, omdat velen zeer geleden
hadden door de Kaffer-invallen. Het papiergeld, dat de Regering liet circuleren, was
hun niet naar de zin.
In februari 1795 joegen zij de landdrost weg en stichtten een republiek. Van
Jaarsveld werd commandant. De bewoners verklaarden, dat zij trouw bleven aan de
Staten-Generaal, maar van de Oostindische Compagnie wilden zij niets meer weten.
De burgers van Swellendam volgden dit voorbeeld en zo werden de beide eerste
vrije republieken in Zuid-Afrika geboren. De Regering te Kaapstad had geen troepen
ter beschikking, om de ‘opstandelingen’ te bedwingen. Trouwens een paar maanden,
nadat de burgers in het Oosten hun eigen lot in handen hadden genomen, verschenen
de Engelsen aan de Kaap.
Prof. van Winter getuigt van deze beide republieken, dat zij niet ontstaan zijn door
het optreden van een tuchteloze massa. De grote meerderheid van de veeboeren stelde
prijs op ordelijke erkenning van hun grondbezit, leiding van ambtenaren en
predikanten, maar waar zij een Overheid hadden, die hun omstandigheden niet kende,
hun belangen verwaarloosde, die hun geen veiligheid en rechtszekerheid kon
waarborgen, moesten zij zelf handelen.
‘En wel verre van anarchie te verkiezen boven de gestelde machten,
kwamen zij als “doeleerende Burgerschap” tot het besluit om door de
“Volksstem” een eigen bestuur aan te wijzen. Zij bleven trouw aan de
Staten-Generaal volgens hun eed “bij de dierbare geregtigheid van Jezus
Christus”, maar
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achtten zich gerechtigd met een beroep op de wet des Heeren, op de wetten
der natuur en de rechten der “Volksstem” hun lot in eigen handen te
nemen.’
Er is een overeenkomst met de worsteling van de burgers van Noord-Amerika om
hun vrijheid. Er is een tegenstelling met de Franse revolutie, die ook de stem van het
volk proclameerde. Hier blijft voorop staan: de wet des Heren!
Dat deze ‘revolutionairen’ niet anti-Nederlands waren, blijkt wel hieruit, dat zij
spontaan hulp aanboden, toen de Engelsen Kaapstad bedreigden en dat zij het geweest
zijn, die het langst het verzet tegen de Britse heerschappij hebben volgehouden.

De eerste verovering.
Ook in de andere districten heerste vaak ontevredenheid. Geklaagd werd over de
oneerlijkheid van de ambtenaren, het belemmeren van de handel, de invoering van
papiergeld; gevraagd werd om losmaking van de band met Indië - Kaapstad
ressorteerde onder Batavia -, meer invloed van de burgerij, economische vrijheid.
Deputaties gingen zelfs naar het moederland, maar bereikten weinig. De
commissarissen-generaal, die op weg naar Java ook de Kaap aandeden en er
maandenvertoefden, voerden vrijwel geen verbeteringen in. In het Kaapse district
en Stellenbosch broeide het dan ook, toen in de twee andere districten het ‘juk van
de Compagnie’ werd afgeschud.
Maar tot een oproer kwam het niet. In juni 1795 verscheen een Engelse vloot in
de Simonsbaai met de bekende brieven van Kew. De ambtenaren waren zeer
Oranjegezind, maar durfden toch de kolonie niet overgeven uitsluitend op vertoon
van de last van Willem V. De verdediging werd echter zeer slap gevoerd. Op het
zien van de Britten trokken de officieren van de Nederlandse troepen zich terug.
De burgers verdedigden zich soms dapper, maar bij gebrek aan leiding heerste er
grote verwarring. Wel werd er veel gecorrespondeerd met de Britse bevelhebbers en
het eind van het lied was, dat in september 1795 gouverneur Sluysken de bezittingen
overgaf. Van een regering door Willem V, zoals eerst was voorgespiegeld, kwam
natuurlijk niets en de legercommandant Gordon - de man, die de naam Oranjerivier
had ‘uitgevonden’ - pleegde uit droefheid hierover zelfmoord.....
Swellendam en Graaff-Reinet bleven zich nog een tijd verzetten,
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maar moesten zich tenslotte ook overgeven. In laatstgenoemd district brak al heel
spoedig opstand uit, omdat de Engelsen de belangen der bewoners al evenzeer
verwaarloosden als de Compagnie, en Maynier opnieuw benoemden. De zendelingen
van het Londense Zendingsgenootschap deden al hun best, om de trekboeren zwart
te maken. Het verzet tegen de Britten was echter vruchteloos. De opstandelingen
moesten de wapens neerleggen. De oude Van Jaarsveld stierf in de gevangenis.
De Kaffers drongen steeds dieper naar het Zuiden door. Tal van Boeren verloren
al hun bezit. Heel het gebied tussen de Vis- en Zondagsrivier ging verloren. Armoede
en gebrek heersten in de grenslanden; het Engelse bestuur was nog veel corrupter
dan dat van de Compagnie: de eerste gouverneur moest reeds ontslagen worden!
In 1802 kwam de vrede te Amiëns tot stand en kreeg de Bataafse Republiek alle
koloniën, uitgezonderd Ceylon, terug.
Opnieuw werd de driekleur te Kaapstad gehesen, de laatste, maar lang niet de
minste periode onder Nederlands bewind, brak aan.

Onder de Bataafse Republiek.
Jacob Abraham de Mist werd door het Staatsbewind uitgezonden, om het bestuur te
organiseren. Tot gouverneur tevens legercommandant benoemde de Regering Jan
Willem Janssens, de latere Gouverneur-Generaal van Indië.
Tal van verbeteringen werden ingevoerd. Een wetgevende en uitvoerende raad
werd ingesteld, de rechtspraak verbeterd, godsdienstvrijheid geproclameerd, nieuwe
districten geschapen, de handel vrijgegeven, het postwezen geregeld enz.
De Mist en Janssens doorreisden heel het gebied en kwamen zo op de hoogte van
de behoeften en verlangens van de kolonisten. Met de Xosas onderhandelden zij en
zij wisten hen te bewegen, de Visrivier weer als grens te erkennen. Al bleef het in
die streken niet geheel rustig, de toestand was oneindig veel beter dan onder de
Compagnie en het Britse bestuur. De zendelingen van het Londense genootschap
werden zo nodig op hun nummer gezet!
De dochter van commissaris De Mist heeft haar vader op de reizen door de kolonie
vergezeld. Haar dagverhaal is door Johanna Naber weergegeven in ‘Van onze
Oud-Tantes en Tantes’.
Men krijgt er een goed beeld door van de toestanden in Zuid-
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Afrika in het begin van de vorige eeuw. Ook van de gevaren, die de bewoners er
voortdurend bedreigden. Zo vertelt zij, dat zij logeerden bij een familie, die kort te
voren zwaar was getroffen. Ze troffen er een ‘jonge bevallige vrouw aan, wier man,
schoonvader, schoonzuster en andere bloedverwanten door de inboorlingen waren
vermoord. Zij zelve had hare redding alleen aan een zeker gevoel van menschelijkheid
voor haar hoogst zwangeren toestand te danken. De bijzonderheden van dezen
akeligen moord troffen ons te meer, daar dezelve plaats had gehad in het vertrek,
waar wij ons bevonden en den nacht doorbrachten’.
Op die wijze kwamen commissaris en gouverneur op de hoogte van de ellende
onder vele Boeren en deden zij niet mee aan de verheerlijking van de ‘natuurmensen’,
die ‘in onschuld leefden’, zoals dat in die dagen mode was.
Lang heeft het tweede Nederlandse bewind niet geduurd, maar De Mist en Janssens
hebben door hun maatregelen veel goeds tot stand gebracht, waarvan in de latere
republieken Transvaal en Oranje-Vrijstaat nog tal van herinneringen werden
teruggevonden in bestuur en organisatie. Zij hebben bewerkt, dat de laatste indrukken
- en die beslissen vaak - van het Nederlandse bestuur bij de Boeren zeer gunstig
waren. ‘Het is onzen naam blijvend ten goede gekomen.’

Tweede verovering.
Reeds in 1803 brak de oorlog met Engeland weer uit. Janssens wijdde al zijn aandacht
aan de defensie, maar alle hulp uit het moederland bleef achterwege. De Engelsen
beheersten de zee.
In januari 1806 verscheen een grote Britse vloot in de Tafelbaai. De landing gelukte
en tegen de grote overmacht kon Janssens niet op. Zijn Waldeckse huurtroepen lieten
hem bovendien in de steek. Niettegenstaande een dappere verdediging moest de
gouverneur zich de 18de januari overgeven. Ruim 5 jaar later trof hem, zoals we
reeds zagen, hetzelfde lot op Java.
De Kaap was nu voorgoed verloren. In 1814 werd de kolonie niet teruggegeven.
Zij bleef Brits en is dat in feite gebleven tot het moment (in 1961), waarop de Unie
van Zuid-Afrika uit het Britse Gemenebest trad en vervolgens van de status dominion
in die van geheel zelfstandige Republiek van Zuid-Afrika overging.
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Wat bleef.
Maar anders dan in Noord-Amerika ging de Nederlandse taal niet verloren. Het
Afrikaans vertoont vele afwijkingen van onze officiele taal - waaraan dat toe te
schrijven is, willen we hier niet bespreken -, maar feit is, dat wij het kunnen lezen
en verstaan, dat de culturele band met de stamgenoten in Zuid-Afrika is blijven
bestaan en zelfs in latere jaren is versterkt.
In taal, kerk, literatuur, school en wetenschap komt voortdurend die verwantschap
uit en de grote worstelstrijd van Transvaal en de Vrijstaat in de vorige eeuw is oorzaak
geweest, dat de Nederlanders zich één hebben gevoeld met hun stamverwanten als
nooit in de dagen van de Compagnie het geval is geweest. De Afrikaner is geen
Anglomaan geworden; hij bleef zichzelf en het geslacht van de mannen leeft nog,
dat verklaarde, ‘dat hulle liewers blootsvoets oor die Drakensberge sou loop, as om
opnuut onder Engelse bestuur te staan’.
De Kaapkolonie was in de ogen van de Bewindhebbers steeds een financiële
schadepost geweest, Willem I liet ze al te gemakkelijk schieten, maar Jan van
Riebeecks nederzetting heeft duizenden schepelingen het leven gered. De Heren
XVII schreven eens, dat wat aan de Kaap tot stand gekomen was, ‘het sop de kool
niet waerdigh’ was, maar, zo voegden zij er aan toe: gedane zaken nemen geen keer.
En toch werd deze nederzetting onze enige echte volksplanting in die eeuwen,
vaak ondanks het beleid in het moederland.
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1. Het moeilijke begin
Het driemanschap.
De 19de augustus 1816 werd de Nederlandse vlag te Batavia gehesen. Het Engelse
tussenbestuur nam een einde. Maar met het vertrek van de Britse luitenant-goeverneur
Fendall waren de werkzaamheden van de drie commissarissen-generaal, Elout,
Buyskes en Van der Capellen, niet afgelopen. Integendeel, hun eigenlijke taak ving
toen eerst aan. Zij moesten het bestuur in het herkregen gebied organiseren, de
koloniale machine weer op gang brengen. En dat viel niet mee. Gebrek aan troepen
en schepen waren oorzaak, dat het gezag in de buitengewesten eerst drie jaren na de
aankomst van het driemanschap kon worden hersteld en dan vaak ook nog maar in
naam. Geld was de drie heren ook niet ruim toegemeten. Meermalen moest in het
begin geleend worden bij ... de Engelsen en dat geschiedde natuurlijk niet zonder
‘enige’ rente. Het prestige van de Nederlanders was door de capitulatie van 1811
niet weinig geschokt en dat was mede oorzaak, dat in verschillende streken de
gehoorzaamheid, aan de nieuwe soeverein verschuldigd, niet immer betoond werd.
De eerste jaren zijn dan ook gekenmerkt door verschillende woelingen en
strafexpedities. In 1817 brak op de Amboneilanden reeds een opstand uit, dezelfde
dag, dat de Engelsen dat gebied verlieten. De kleine Nederlandse bezetting werd
verslagen en het was nodig, dat Buyskes zelf uit Batavia kwam met versterkingen,
om aan de opstand een eind te maken. Maar ook op Celebes, op Sumatra en hier en
daar op Java gistte het, zodat voortdurend grote waakzaamheid moest worden betracht.
En dan waren er de strubbelingen met de Engelsen. Het traktaat van Londen, dat
de teruggave regelde, was overhaast gesloten, terwijl de onderhandelaars geen
koloniale specialisten waren. Vandaar, dat meer dan één punt vaag was en door
nieuwe overeenkomsten moest worden uitgelegd. Dit gaf aanleiding tot tal van
geschillen, vooral toen Raffles in 1817 naar Indië terugkeerde en als goeverneur van
Benkoelen de Nederlanders op alle mogelijke manieren de voet dwars zette.

Raffles.
Hij kon het maar niet verkroppen, dat Londen het rijke Java had teruggegeven. En
al viel daar niets meer aan te veranderen, hij wou toch zoveel mogelijk van de archipel
onder Britse vlag houden.
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Twee zaken lagen hem bijzonder na aan het hart: het beheersen van de toegangswegen
naar Indië en de heerschappij over Sumatra.
Die toegangswegen waren Straat Soenda en Straat Malaka. Hij begon dan ook
direct na zijn terugkeer maatregelen te nemen, om dit doel te bereiken. Zonder enige
rechtsgrond bezette hij de kusten van de Semangkabaai in Zuid-Sumatra en liet er
de Engelse vlag hijsen. Natuurlijk gingen de commissarissen-generaal met deze
handelwijze niet accoord en protesteerden heftig te Calcutta. En met succes. De
Engelse gouverneur keurde de eigenmachtige daad van Raffles af en beval hem het
geoccupeerde gebied te ontruimen. Straat Soenda bleef in handen van de Nederlanders.
Gelukkiger was hij met de andere poort. Ten zuiden van het schiereiland Malaka
lag een schijnbaar onbetekenend eilandje: Singapore. Het behoorde bij het rijkje van
de sultan van Djohor, een leenman van het Nederlandse goevernement. Maar Raffles
erkende plotseling een broeder van de sultan als de wettige vorst en wist voor die
erkenning de afstand van Singapore te verkrijgen. Het was maar een eilandje met
150 bewoners, arme vissers. Maar het lag buitengewoon gunstig, had een goede rede
en kon als sleutel van Straat Malaka dienst doen.
De Indische regering zag dan ook heel goed het gewicht van deze bezetting in.
Van der Capellen was alleen overgebleven. De beide andere commissarissen-generaal
waren enige dagen tevoren vertrokken. Door tegenwind opgehouden in Straat Soenda,
waren zij echter nog te bereiken en Van der Capellen achtte de zaak belangrijk genoeg,
om zijn collega's na te reizen, om over deze coup te spreken. Gewelddadig optreden
achtten zij niet raadzaam. De zaak zou aan de regering in het moederland worden
voorgelegd, terwijl tevens te Calcutta een protest tegen dit eigengereide handelen
van Raffles zou worden ingediend. Deze maal had dit echter geen succes. De regering
te Calcutta hield haar ijverige agent de hand boven het hoofd en Singapore bleef
Engels. In 1824 moest Nederland zijn verzet tegen de occupatie opgeven, zoals we
nog nader zullen zien.
Singapore werd een wereldstad, de grote stapelplaats van het Oosten, de militaire
basis van Engeland in de Indische en Chinese wateren. De daad van 1819 is Raffles'
meesterschot geweest.
Maar ook op Sumatra werkte hij de Nederlanders zoveel mogelijk tegen. Met
Atjeh werd een verdrag gesloten, waarbij alleen aan de Engelsen toegestaan werd,
in dit sultanaat een kantoor te openen. Met de teruggave van Padang werd getreuzeld.
Toen de
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Nederlandse ambtenaar, met de overname van het bestuur belast, arriveerde, eiste
Raffles betaling van alle onkosten, die zijn compagnie in deze streken sedert 1795
had gemaakt en toen dit geweigerd werd, kon Du Puy onverrichterzake terugkeren.
Eerst na een uitdrukkelijke last uit Calcutta gaf Raffles toe.
Niet altijd echter bleef het bij protesten. Te Palembang traden de Nederlanders
krachtiger op. Toen Mr. Muntinghe in die stad was, om een overeenkomst met de
sultan te sluiten, verschenen plotseling Engelse soldaten uit Benkoelen en hesen de
Britse vlag op het paleis van de vorst. Daarmee stond de sultan onder bescherming
en voogdij van Raffles. Maar Muntinghe stoorde zich niet aan die symbolische daad.
Hij liet eenvoudig de Engelse officieren en hun manschappen gevangen nemen en
via Batavia naar Benkoelen terugzenden! Raffles probeerde het niet weer.

Het Londense traktaat.
Het bleek uit al die strubbelingen wel, dat een definitieve regeling van de hangende
geschillen hoog nodig was. In 1820 werden daartoe al onderhandelingen geopend,
maar zij mislukten. In 1824 was men van beide zijden iets toeschietelijker en de 17de
maart van dat jaar kon het traktaat van Londen worden getekend. Enkele belangrijke
bepalingen daaruit geven we hier weer.
1. Nederland staat alle bezittingen, die het nog heeft in Voor-Indië en op Malaka
- op het Aziatisch continent dus - aan Engeland af.
2. Engeland daarentegen geeft aar Nederland zijn bezittingen op Sumatra en ziet
af van alle aanspraken op het eiland Billiton.
3. De Nederlandse regering ziet af van alle vertogen tegen het bezetten van
Singapore door de onderdanen van Z.M. de koning van Groot-Brittannië.
4. De Engelse regering belooft, dat er geen verdragen zullen worden gesloten met
de vorsten van de eilanden ten Zuiden van Singapore. Hetzelfde geldt voor
Sumatra. In deze gebieden zullen zij geen kantoren openen.
5. De zeeroof zal zoveel mogelijk worden tegengegaan.
6. De door beide landen afgestane gebieden zullen nimmer aan een derde
mogendheid mogen worden afgestaan. Ingeval van vrijwillige verlating zullen
zij automatisch aan de andere partij vervallen.
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7. De Engelsen en Nederlanders krijgen vrijheid van vestiging en handel in elkaars
koloniën op de voet van meestbegunstigde natie. Alleen in de Molukken mag
het Nederlandse goevernement het specerijenmonopolie voorlopig handhaven.
De invoerrechten door de Engelsen in de Nederlandse koloniën te betalen mogen
hoogstens het dubbele bedragen van wat de Nederlanders moeten betalen. In
omgekeerde zin geldt hetzelfde voor de Engelse koloniën.
8. Alle vorderingen van Engeland wegens kosten gemaakt tijdens het tussenbestuur
werden afgekocht voor 100.000 pond sterling.

Eèn punt was zeer eigenaardig. We zagen, dat Raffles met de sultan van Atjeh een
verdrag had gesloten. Door het Londens traktaat werd dit opgeheven, daar Engeland
alle aanspraken op Sumatra opgaf. In een afzonderlijke nota beloofde de Nederlandse
regering, dat zij de onafhankelijkheid van Atjeh zou eerbiedigen, maar er tevens voor
zou zorgen, dat zeevaarder en handelaar er bestendige veiligheid genoten, ‘welke er
niet schijnt te kunnen bestaan, dan door gematigde uitoefening van Europese invloed’.
Nederland kreeg dus de taak van politieagent, maar het beloofde tevens de dief niet
te zullen arresteren, maar in volle vrijheid te laten rondlopen. De hele bepaling was
dan ook grote dwaasheid en de Atjehse zeerover lachte wat om de bestendige
veiligheid en de gematigde uitoefening van Europese invloed. Hij zette zijn handwerk
voort en verkocht zijn geroofde producten te ... Singapore. Eerst in 1872 is deze
bepaling veranderd en liet Engeland Nederland de vrije hand op Sumatra. Het volgend
jaar brak toen de Atjehoorlog uit.

Het Regeringsreglement.
Het driemanschap had tot voornaamste taak het ontwerpen van een
regeringsreglement, een soort grondwet voor Indië. In verschillende opzichten was
reeds voorbereidend werk verricht door Daendels en Raffles, maar het gehele bestuur
en administratie werden thans in één wetboek op samenhangende wijze geregeld: de
positie van de Goeverneur-Generaal, de bevoegdheden van de Raad van Indië, de
rangen en autoriteit van de Nederlandse en inlandse bestuursambtenaren, financiën,
rechtspraak, onderwijs, godsdienst en agrarische zaken.
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Over het algemeen kan men zeggen, dat het in vrijzinnige geest was opgesteld. Dat
was vooral te danken aan Elout, die afkerig was van het stelsel van monopolie en
dwang, dat een paar eeuwen bestaan had. De 22ste december 1818 werd het
afgekondigd en een maand later vertrokken Elout en Buyskes naar het vaderland.
De eerste werd er minister van marine en koloniën en behield dus invloed op de gang
van zaken in Indië.

Van der Capellen.
De derde commissaris-generaal, Van der Capellen, bleef op Java en werd de eerste
Landvoogd van Indië onder het Koninkrijk. Zijn bestuursperiode is echter allerminst
gelukkig geweest.
Financieel werd het tijdens hem een grote janboel. De begrotingen werden gemaakt,
als het jaar zowat om was. Afrekeningen hadden jaren te laat plaats. De
Goeverneur-Generaal meende, dat er een batig saldo was, en er waren grote tekorten.
Dan werd er maar papier uitgegeven. Drukken is nu eenmaal gemakkelijk. Of Van
der Capellen leende. Hoever hij in dit opzicht ging, blijkt wel uit een transactie met
een Engels bankiershuis te Calcutta. Dit verschafte hem ƒ 20 millioen tegen 9 %.
Als onderpand stelde Van der Capellen de inkomsten, territoriale bezittingen, roerende
en onroerende goederen van de Koning en de Hoge Regering! Wel heel erg
middeleeuws. Geen wonder dan ook, dat de Koning deze daad desavoueerde. Ook
bij andere firma's leende Van der Capellen maar raak. Wezen leden van de Raad van
Indië op het onhoudbare van die toestand, dan werd de Landvoogd boos. ‘Hij had
het land aan financiële besprekingen en werd er door geprikkeld.’ (Stapel)
In agrarische zaken hield Van der Capellen zich absoluut niet aan het
Regeringsreglement. Dat was in dit opzicht heel liberaal en legde aan vestiging van
particuliere bedrijven en landbouwondernemingen niets in de weg. Toen echter
Buyskes en Elout vertrokken waren, keerde Van der Capellen steeds meer naar het
oude Compagnie-systeem terug. Hij belemmerde op alle mogelijke manieren de
particulier in het verkrijgen van gronden voor cultures in het groot. Residenties als
de Preanger mochten slechts met zijn bijzonder verlof worden bezocht door
Europeanen. Aan de oprichting van pakhuizen en kantoren werden zulke bepalingen
verbonden, dat het vrijwel ondoenlijk was, om ze te bouwen. Bovendien moest men
zich onderwerpen aan alle in de toekomst te maken
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regelingen. Op die wijze was natuurlijk elke ondernemer schuw om iets te beginnen.
Van der Capellen achtte de particuliere ondernemer gelijk te staan met een parasiet
en zijn maatregelen bedoelden dan ook de bescherming van de Javaan. Hij zag echter
niet in, dat de inlander bij toevloeiing van kapitaal en ontginning van woeste gronden
groot profijt zou hebben. Op het noodlottige verbod van landverhuringen in de
Vorstenlanden komen wij in het volgende hoofdstuk terug. Het is een van de oorzaken
van de bloedige oorlog op Java tussen 1825 en 1830 geweest.
Daarbij kwam nog, dat de koloniën niet het voordeel opleverden, dat men er van
verwacht had. De Engelse handelshuizen hielden grote invloed. Van de schepen, die
de havens van Java binnenvielen, was slechts de kleinste helft uit Nederland
afkomstig.
De invoer was voor verreweg het grootste gedeelte in handen der Engelsen. Zij
leverden de goedkope katoentjes, waaraan grote behoefte was. Zo hadden zij heen
èn terug een voordelige vracht, terwijl onze schepen op de heenreis dikwijls zo goed
als geen lading hadden. Wel werd in 1824 de Nederlandsche Handelmaatschappij
opgericht, maar veel verbetering bracht zij aanvankelijk niet in de toestand, zoals
nader zal blijken. Van der Capellen kon men hiervan de schuld niet geven, maar het
kwam zijn beoordeling toch niet ten goede, temeer toen hij tegen de uitdrukkelijke
bevelen van de Koning in, de goevernementsvrachten niet alle aan de schepen van
de N.H.M. meegaf. Ook andere opdrachten van minister en oud-collega Elout sloeg
hij in de wind.
Voeg daarbij nog de twee oorlogen, die tijdens zijn bewind uitbraken, dan behoeft
het ons niet te verbazen, dat de Koning hem ongevraagd ‘verlof’ gaf zijn functie neer
te leggen, wat hij de lste januari 1826 deed. Hij droeg de Indische bevolking een
warm hart toe, maar hij was ten enenmale ongeschikt, om de man te zijn voor het
‘moeilijke begin’.
Zijn opvolger, De Kock, had tot taak op twee fronten oorlog te voeren. Naast of
liever boven zich kreeg hij een commissaris-generaal, de Belgische edelman Du Bus
de Gisignies. Deze is de enige Zuidnederlander geweest, die een dergelijke hoge
functie in Indië heeft bekleed. Zijn opdracht luidde onder meer: bezuinigen! Maar
de eerste jaren is daar niet van gekomen, integendeel, men moest telkens opnieuw
lenen, omdat de oorlogen op Java en Sumatra schatten verslonden. Over die strijd
moeten wij het thans eerst hebben.
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2. Twee bloedige oorlogen
Hervormers.
Aan de westkust van Midden-Sumatra wonen de Menangkabauers. Het is in sommige
opzichten een merkwaardige volksstam. Er heerst nl. een gebruik, dat men zelden
aantreft: het matriarchaat. Dat wil zeggen, dat de man niet het hoofd van het gezin
is. Hij blijft, wanneer hij huwt, behoren tot zijn eigen familie. Zijn kinderen behoren
aan zijn vrouw, erven van haar en niet van hun vader. De vrouw blijft in haar familie
en bestuurt met hulp van een mannelijke bloedverwant het ‘gezin’. De ‘man en vader’
is een vreemdeling en bijwoner, die zijn vrouw en kinderen eens komt bezoeken.
Misschien is hij op zijn beurt weer voogd in het gezin van een zijner vrouwelijke
bloedverwanten, wier kinderen zijn erfgenamen zijn. ‘Zijn eigen kinderen noemen
zelfs de naam van hun vader niet, dit is niet gebruikelijk. En als hij 's avonds zijn
vrouw wil bezoeken in een der vele kamertjes, waarin een adathuis is verdeeld, dan
zal hij beneden aan de trap even kuchen of op andere wijze de aandacht trekken van
de mamak (voogd); het ware zeer ongepast, indien hij maar zo onverwacht bij zijn
eigen vrouw kwam binnenvallen. Boven gekomen zal hij, als hij zijn manieren kent,
nog even antichambreren bij de mamak.’ (Zentgraaff)
In dit land met zijn prachtige natuur, zijn diepe ravijnen, zijn goudgele trapsgewijs
klimmende sawahs en zijn spitse daken, wordt de Islam reeds eeuwen beleden. Maar
in vele opzichten is de adat in strijd met de leer van de Profeet, inzonderheid het
matriarchaat.
Dat zagen enkele pelgrims, die in het begin van de vorige eeuw naar Mekka waren
geweest, dan ook heel duidelijk in. In Arabië was in die dagen de secte van de
Wahabieten aan het roer, die de zuivere Islam predikten en de strijd aanbonden tegen
alle bijgeloof en zondige gebruiken.
De teruggekeerde hadji's deden hetzelfde in hun geboorteland. Zij keerden zich
tegen de volkszonden als dobbelen, opium schuiven en het bijwonen van
hanengevechten. Zij veroordeelden de klederdracht van de vrouw en eisten, dat zij
voortaan gesluierd zou gaan. Zij verzetten zich zelfs tegen het gebruik van tabak.
Maar het ingrijpendste was hun poging, om het matriarchaat op te heffen en het
gezinsleven en erfrecht te regelen naar de voorschriften van de koran. Het ei is van
de kip en niet van de haan, zegt de Menang-
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kabauer, maar de Profeet houdt het vaderlijk gezag hoog.
Door hun klederdracht onderscheidden deze hervormers zich van de overige
bevolking. Zij liepen in het wit en kregen daarom de naam van orang-poetih1). Meestal
zijn ze echter met hun aanhang aangeduid door de naam Padri's, dat door sommigen
wordt afgeleid van het Portugese woord padre (priester), maar door anderen in verband
wordt gebracht met de plaats Pedir, de haven aan de oostkust, die gewoonlijk als
uitgangspunt van de pelgrimstochten dienst deed.
De pelgrims hadden als centrum van hun actie de plaats Bondjol, waar zij onder
de leiding van Toewankoe Imam het hervormingswerk begonnen. Dat was hun goed
recht. Maar zij gingen daarbij maar al te vaak te werk op de wijze van Karel de Grote.
Het zwaard werd gebruikt in dienst van de pogingen tot bekering. De aanhangers
van de oude gebruiken kwamen steeds meer in het nauw. De hoofden werden
verdreven en door toewankoe's (godsdienstleraars) vervangen, de vorst met een aantal
zijner verwanten vermoord.
De adatpartij wendde zich tot Raffles om hulp, maar deze voelde er weinig voor,
zijn handen in dit wespennest te steken. Toen het Nederlandse gezag te Padang werd
hersteld in 1818, verzochten de volkshoofden de nieuwe regering om bijstand. Ook
deze aarzelde. Maar daar het bleek, dat bij weigering opnieuw de hulp van de Engelsen
zou worden gevraagd, die daar nú wel toe genegen waren, besloot het gouvernement
in te grijpen. De Menangkabause hoofden droegen de soevereiniteit over hun gebied
aan het Goevernement over en dit zond troepen, om tegen de Padri's op te treden.

De oorlog.
Zo ving de oorlog aan, die een kleine twintig jaar zou duren. Maar we wezen er reeds
op, hoe het Goevernement de eerste jaren na de teruggave over veel te weinig troepen
beschikte. Tegenover een macht van 20 tot 25.000 Padri's kon overste Raaff slechts
494 man stellen. Wel beloofden de Menangkabause hoofden hulptroepen, maar die
waren eigenlijk alleen maar geschikt om na een overwinning te plunderen. Er werden
successen geboekt, maar de geringe macht was bijlange niet voldoende, om het
veroverde gebied te bezetten en te voorkomen, dat de Padri's telkens opnieuw

1) Witte mannen.
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de posten der onzen aanvielen. Een staaltje van de moeilijke positie van de kleine
groepjes, die zich hier en daar in de versterkingen ophielden, moge dit illustreren.
In Aier Bangis lagen 28 manschappen onder bevel van een sergeant. Deze post
werd door zeerovers aangevallen. Tegelijkertijd daagden 3000 Padri's op. De
commandant van het fortje sneuvelde reeds bij de aanvang van het gevecht, waarop
een gemeen soldaat, A. Bernard, het bevel op zich nam. Vier dagen en vier nachten
duurde de ongelijke strijd. Tweederde deel van de bezetting was gesneuveld of
gekwetst. Toen kwam er hulp opdagen. Een Boeginese handelaar verjoeg met enige
gewapende prauwen de zeerovers, waarop de Padri's eveneens retireerden. De post
was ontzet. Bernard kreeg de Militaire Willemsorde.
De kleine macht, waarover de commandant van de Nederlandse troepen beschikte,
werd door de oorlog op Java (1825 - 1830) nog gehalveerd, waardoor men zich tot
verdedigen moest bepalen. Gelukkig dat er in deze jaren onenigheid tussen de Padri's
heerste, zodat van hun kant ook weinig activiteit werd betoond. Zelfs werd met een
deel der gematigden van de priesterpartij vrede gesloten, zodat het leek, dat de
Padangse landen tot rust zouden komen.

Hernieuwde strijd.
Maar die hoop was vergeefs. Echt rustig werd het nimmer en in 1831 besloot daarom
de regering ook de detachementen aan de westkust te versterken. Overste Elout drong
steeds dieper in de Padangse Bovenlanden door. Toewangkoe Imam verliet Bondjol
en in september 1832 werd deze belangrijke sterkte door de Nederlandse troepen
bezet.
Het doel scheen bereikt. Maar nogmaals zouden de Padri's hun geluk beproeven.
Zij maakten gebruik van de ontevredenheid, die er ook in de kringen van de adat-partij
heerste. De Nederlandse troepen maakten zich meermalen aan ongeregeldheden
schuldig en legden aan de bevolking zware lasten op, door haar te verplichten tot
allerlei transportdiensten. En de Menangkabauer was nu eenmaal niet een vriend van
werken. Ook Elout maakte verschillende fouten, door zich niet te houden aan de vrije
keuze van hoofden en ‘het schielijk uitgevaardigde verbod van diep in het volksleven
ingewortelde gebruiken, zoals het houden van hanengevechten’. En dit, terwijl de
Goeverneur-Generaal een lang plakkaat liet afkondigen, waarin hij beloofde, dat het
Goevernement zich niet zou bemoeien met het verkiezen van hoofden, noch met de
rechtspleging
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of enige huishoudelijke aangelegenheid, terwijl hij tevens beloofde, geen belastingen
te zullen invoeren.
Overal gistte het. In het begin van 1833 werden kleine afdelingen soldaten
aangevallen, wanneer zij zich van de ene plaats naar de andere begaven. Toewangkoe
Imam verscheen weer op het toneel en in Padang kreeg men de ontstellende tijding,
dat het met zoveel moeite veroverde Bondjol door een grote macht Padri's werd
belegerd. Met 112 man rukte overste Vermeulen Krieger op, om de bedreigde post
te ontzetten. Hij kwam te laat. Te Pisang vernam hij, dat het hele garnizoen van
Bondjol was vermoord. Zelf raakte hij in de knel, want plotseling werd hij van alle
kanten aangevallen. Het bleek, dat overal verraad heerste.

Een glansrijke terugtocht.
De overste moest terugtrekken. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Aan alle kanten was hij door een overmachtige vijand omringd. De heroïsche mars
van Pisang naar Boekit Koeri vonden wij aldus beschreven:
‘Een afstand van twaalf uren moest afgelegd worden, omringd door een
moordzieke vijand, zonder op enige hulp onderweg te kunnen rekenen.
Klein was de voorhanden zijnde voorraad, welke onder de manschappen
werd verdeeld. De 12de Januari des morgens ten acht ure toog men op
weg, langs een pad drie à vier voet breed, omringd door moerassige
rijstvelden of door ravijnen of langs een weg door rotsklompen omgeven.
Zodra de Hollanders door de vijand ontdekt werden, was het woest
geschreeuw der Padri's ijzingwekkend. Bedaardheid en zelfbeheersing
waren onzerzijds onmisbaar. Door de officieren werden de manschappen
met kalmte voorgegaan; zij moesten niet schieten, maar wegens het gering
aantal patronen zuinig wezen. De vijand drong op. De Overste, op alles
voorbedacht, ging bedaard voorwaarts en liet de brandals tot op 20 passen
naderen. Toen was het: Halt, aan beide zijden front, chargeert!’ De vijand
week en de manschappen hadden gelegenheid, hunne geweren opnieuw
te laden; van deze zijde had men twee gekwetsten. Een bergpad moest
beklommen worden, wolfskuilen en versperringen belemmerden het
voortrukken en rondom was niets dan bos en wildernis. Een krijgslist redde
hier de wijkende bende. De paarden werden losgelaten, de pakkaadje werd
weggeworpen. Terwijl de Pa-
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101. Huis te Rijswijk (Batavia), naar een schilderij van Ernest Hardouin, daterend van
ca. 1840, thans eigendom van de Stichting C.N.O. (Cultuurgeschiedenis van de
Nederlanders Overzee) te Amsterdam. Het huis werd gebouwd in 1796 en o.m. bewoond
door Raffles en de commissarissen-generaal.
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102. Pangeran Dipa Negara (Dipo Negoro), centrale figuur in de Java-oorlog (Foto-archief
Kon. Inst. v.d. Tropen).

Kiahi Modjo, mohammedaans priester en de geestelijke vader van het Javaanse verzet
(Rijks Prentenkabinet, A'dam).
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104. Majoor A.V. Michiels (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

105. Ali Bassa Prawira Dirdja (Sentot), veldheer van Dipo Negoro (Foto-archief Kon.
Inst. v.d. Tropen).
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106. Generaal H.M. baron de Kock (Rijks Prentenkabinet, A'dam).

107. De onderwerping van Diepo Negoro aan Lt.-Gen. H.M. baron de Kock, naar een
schilderij van Nic. Pieneman (Rijksmuseum, A'dam).
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dri's elkaar die buit betwistten, ging men voorwaarts, en won de tijd, om
enige versperringen op te ruimen. Men drong door het kreupelbos; met
onverschrokkenheid beantwoordde men het vuur der Padri's en bereikte
eindelijk de top ener hoogte. Enige rust en verkwikking was nodig.
Evenwel was er weinig rijst en arak overig. De bezwaarlijke tocht werd
hervat. Men stuitte op een rivier, welke doorwaadbaar werd bevonden. In
de nabijheid van een kampong der VII loerah's was de aanval, welke men
te doorstaan had, moorddadig. De zwaargekwetsten - hoe smartelijk smeekten hunne kameraden, om niet achtergelaten, maar afgemaakt te
worden, teneinde niet in handen der wrede vijanden te vallen! De gewonden
ondersteunden elkander zo goed mogelijk, ook de gezonden waren door
gemis aan rust en verkwikking nauwelijks in staat zich voort te slepen.
Door moerassige rijstvelden ging het verder; meer en meer kruipend werd
de tocht der afgematte krijgslieden. Tot nu toe was Overste Krieger de
enige gekwetste officier; hij was door een steen aan het heupbeen gewond.
Nog één kampong van de VII loerah's moest men voorbij. Aldaar werd
de troep door een algemene losbranding begroet. Nochtans werd tot
afscheid de vijand bij een grote klipsteen in het schemerdonker door een
tiental jagers enige geweerschoten toegezonden. De Padri's stoven weer
uiteen. Enige rust was voor de uitgeputte manschappen onmisbaar. Toen
het Agamse district bereikt was, was men nog anderhalf uur van de post
te Boekit Koeri. Die post werd door de Overste met zijn vier officieren en
negen soldaten, allen uiterst afgemat, des nacht bereikt. Niemand was
ongewond. Ogenblikkelijk werd een expeditie uitgezonden, om de overige
manschappen te halen. Zij bereikten de volgende morgen Boekit Koeri.
Er waren 17 man gesneuveld en 54 gekwetst. Een en twintig uren had de
tocht geduurd, vrijwel zonder voedsel en omringd door duizenden vijanden.
Ook andere posten moesten het ontgelden en de bezetting werd in de meeste
gevallen gruwzaam vermoord. Zelfs het hospitaal te Tandjoeng Waringin werd niet
gespaard. Een enkel fort wist zich te handhaven. Zo werd Amerongen na een
heldhaftige verdediging ontzet door de eerste luitenant Toontje Poland, de haast
legendarische figuur in de militaire geschiedenis in Indië, van wie het aantal anekdoten
legio is.
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Het einde.
Nu was men weer even ver als vóór 1831. Het baatte niet, dat de Goeverneur-Generaal
zelf te Padang verscheen en een krijgsplan ontwierp. Bondjol kon niet heroverd
worden. De pogingen, daartoe in 1835 en 1836 gedaan, liepen op een fiasco uit.
Krachtiger optreden was nodig. De legercommandant Cochius kwam zelf van
Java, om de leiding op zich te nemen. Hij zond Michiels met een goed uitgerust leger
naar het centrum van het verzet en in augustus 1837 rukte deze bekwame officier
Bondjol binnen.
Nog was het doel niet bereikt. Toewangkoe Imam en de zijnen waren bijtijds
gevlucht, maar na een rusteloze vervolging moesten zij zich overgeven. De hoofdleider
der Padri's bracht het verdere van zijn leven op Ambon door.
De oorlog was ten einde. Michiels bleef tot 1849 op de westkust en wist door een
krachtig bestuur de orde te handhaven. De welvaart keerde in het zozeer geteisterde
gebied terug. De Menangkabause landen werden van de bloeiendste streken van de
Archipel. De bevolking is er intellectueel.
Als er nog eens een toewangkoe was, die probeerde ruzie te maken, dan vond hij
zijn mannetje in een ambtenaar als Peter de Bruin. Hij was niet bepaald geletterd, al
is het onjuist, dat hij niet lezen of schrijven kon. Zentgraaff vertelt van hem:

Commandeur Api.
‘Hij bestuurde zijn ressorten met straffe hand, doch had een zacht hart. Als hij met
een stel paarden “en flêche” reed, de zweep liet knallen en bulderend voortjoeg,
verdween ook de brutaalste Menangkabauer. Maar hij raapte arme kinderen van de
weg en voedde ze. Hij bouwde stevige stenen bruggen, duikers, de grote pasar te
Sidjoengdjoeng en heel wat meer.’
In 1841 brak nog eens een opstand in de Bovenlanden uit, welke ook naar Matoer
oversloeg. De Bruin, gewaarschuwd, verwierp de raad, zich veilig te stellen in het
fort en ging naar zijn post: de controleurswoning. Hij achtte zich hiertoe verplicht
‘als hoofdambtenaar en hoofd van het gewest’, ondanks het gevaar, dat hij liep.
In zijn woning trof hij, met zijn personeel, allerlei maatregelen; straks zal blijken,
welke. Des avonds kwamen de opstandelingen in massa aanzetten, voorafgegaan
door de Toewangkoe en een aan-
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tal voorvechters; het hoofd stapte brutaal de voorgalerij binnen, en - hier volgt wat
P. de Bruin volgens Wilsons boek zelf vertelde:
‘Toen de Toewangkoe zich even omkeerde hief ik, met de snelheid van
de bliksem mijn zware rotan op en deed die met al de kracht, die ik bezat,
en met zulk een geweld op zijn schedel nederdalen, dat hij, als van een
onzichtbare hand ter neder geveld, ter aarde stortte. Op hetzelfde ogenblik
sprongen mijn oppassers en bedienden uit de kamers. Enige hunner legden
de geweren op de buiten het huis staande voorvechters aan, anderen
sleepten de Toewangkoe in een zijkamer en zetten zijn voeten in het blok,
terwijl ik, een brandende lont in de hoog opgerichte hand houdende, voor
de deur sprong en met donderende stem uitriep: “Stilte, dat niemand zich
verroere. De Toewangkoe is mijn gevangene. Zodra één van ulieden nader
treedt, steek ik deze brandende lont in het daar achter mij staande vaatje
kruit en laat ik ulieden in de lucht vliegen. Gaat naar huis!”
Zij dropen af en de opstand te Matoer ging niet door ...’.
Mannen als Toontje Poland en Peter de Bruin en velen van hun ‘collega's’ waren
geen salonhelden, maar zij wisten, wat zij wilden. Het waren kerels!

Ontevredenheid.
En nu de tweede bloedige oorlog. Hij heeft korter geduurd dan die op Sumatra's
Westkust, maar hij was nog veel heviger. Wij bedoelen de Java-oorlog.
De bevolking, adel en vorsten op Midden-Java waren in de twintiger jaren van de
vorige eeuw vrijwat ontstemd. En daar was reden voor. Allerlei kwesties gaven
aanleiding tot die wrevel, die tenslotte tot zulk een bloedige ontknoping leidde.
Daar was in de eerste plaats de kwestie van de pachtcontracten. We zagen reeds,
dat Van der Capellen een grote tegenstander was van de particuliere Europese
ondernemer. Nu hadden zich in de Vorstenlanden verscheidene van deze ‘parasieten’
(in de ogen van de Landvoogd) gevestigd. Dat kwam zo: in deze streken heersten
vaak toestanden als bij ons in de Middeleeuwen. De sultan beloonde zijn getrouwen
niet met een vast salaris, maar met grond. Zij kregen een stuk land in leen en ontvingen
daarvan de vruchten,
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die anders de onderdaan aan zijn vorst verschuldigd was. Ook de herendiensten, die
anders voor de sultan werden verricht, kwamen nu de apanagehouder ten goede.
Verschillende Europese ondernemers huurden nu van deze ‘leenmannen’ de gronden
en alle rechten, die deze op de bevolking bezaten. Zij begonnen er landbouw in het
groot. Natuurlijk kon deze huur niet voor een korte termijn plaats hebben. Er moesten
grote uitgaven gedaan worden voor de cultivering; de vruchten - koffie b.v. - konden
eerst na enkele jaren worden geplukt. Zo kwam het, dat deze contracten voor twintig
of dertig jaar werden afgesloten. De groten, die meestal in financiële moeilijkheden
verkeerden, kregen reusachtige voorschotten, waardoor zij bevrijd werden van de
woekeraars.
Ook de bevolking voer er over het algemeen wel bij, al was elke landheer niet
filantropisch aangelegd. In de ogen van Van der Capellen waren deze contracten een
gruwel. Vooral, toen hij vernam, dat de koffieteelt met veel succes werd ingevoerd.
Daardoor zou de goevernementscultuur in de Preanger kunnen worden bedreigd.
Tevens vreesde hij uitbuiting van de inlander, al had deze het veel beter onder de
nieuwe huurder dan onder de vroegere apanagehouder.
In 1823 verbood de Landvoogd kort en bondig alle contracten op lange termijn,
waardoor aan de Europese ondernemer het bedrijf eenvoudig onmogelijk werd
gemaakt. Maar niet alleen hij werd gedupeerd. De groten moesten de voorschotten
natuurlijk terugbetalen en konden het niet, omdat een groot deel reeds was verteerd.
De bevolking moest door zwaardere lasten zorgen, dat hun heren tot die teruggave
in staat werden gesteld. Zo bracht deze abrupte en ontactische maatregel veel ellende
teweeg.

Dipo Negoro.
Maar er was meer. In Djocja woonde een teleurgestelde troonpretendent. Toen in
1814 sultan Amangkoe Boewono III overleed. volgde niet diens oudste zoon Dipo
Negoro op, maar een jongere broeder, omdat deze een voornamere vrouw tot moeder
had dan Dipo Negoro. Wel schijnt toen echter Raffles, die dit bewerkte, aan de
teleurgestelde prins beloften gedaan te hebben aangaande een eventuele opvolging,
als zijn halfbroer kwam te overlijden. De Nederlandse regering was hiervan echter
niet op de hoogte. Toen nu Amangkoe Boewono IV in 1822 stierf, werd Dipo Negoro
gepasseerd en het driejarig zoontje van de overledene tot sultan geproclameerd. Dipo
Negoro werd een der voogden.
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Daarbij kwam, dat verschillende ambtenaren ontactisch tegen hem optraden; er was
verschil over de schadevergoeding, die de gedupeerde planters eisten van de jonge
sultan, voor wie Dipo als voogd optrad. Het een met het ander was oorzaak, dat Dipo
Negoro zich aan het publieke leven onttrok en zich aan godsdienstige gepeinzen
overgaf, waardoor het volk hem als een heilige ging beschouwen.

Tolpoorten.
We wijzen verder op de tolpoorten. De Nederlandse regering had sedert de 18de
eeuw het recht van tolheffing in de Vorstenlanden verkregen. Gewoonte was nu, dat
deze tollen werden verpacht aan Chinezen, die er uit haalden, wat er uit te halen was.
Zij kregen vaak het driedubbele van de pachtsom, die zij aan het Goevernement
betaalden. De eenvoudige Javaan was van de bepalingen niet op de hoogte en werd
op allerlei manieren bedrogen.

Paaltjes en pieken.
Er behoefde maar een kleinigheid te gebeuren, om de oorlog te ontketenen. Die
aanleiding was het projecteren van een nieuwe weg. Hij zou lopen over een landgoed
van Dipo Negoro, waarvoor een door deze zeer vereerd heilig graf zou moeten worden
geruimd. In de nacht liet Dipo Negoro de paaltjes wegnemen en door pieken
vervangen. Het was een oorlogsverklaring. De resident stuurde prins Mangkoe Boemi
uit, om Dipo Negoro uit te nodigen, zich voor dit feit te verantwoorden, maar de
gezant bleef uit en sloot zich bij de ontevredenen aan. De strijd nam een aanvang
(1825).

De Java-oorlog.
Het zag er in het begin niet rooskleurig voor de Nederlandse troepen uit. Een deel
van het leger bevond zich op Sumatra, waar het tegen de Padri's streed. Andere
afdelingen waren naar Celebes en Borneo gezonden, waar het ook niet rustig was.
Duizenden sloten zich bij Dipo Negoro aan, onder wie zeer vele rijksgroten. Een
geluk was, dat de soenan van Soerakarta niet de zijde van de verzetspartij koos. De
toestand was al ernstig genoeg: gedurende twee maanden werd het Nederlandse
garnizoen te Djocja belegerd. Toen daagde er hulp op, die de hoofdstad ontzette.
Maar daarmee
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was aan de opstand geen einde gemaakt. Integendeel, hij breidde zich uit tot andere
gewesten, zelfs die, welke reeds lang onder rechtstreeks bestuur stonden, zoals
Rembang en Semarang.
Van grote betekenis was bovendien, dat Dipo Negoro deze krijg tot ‘de heilige
oorlog’ propageerde. De Mohammedaanse geestelijke Kiahi Modjo oefende veel
invloed uit op de bevolking en wist haar in geestdrift te brengen voor het religieuse
doel van de strijd. Daarnaast beschikte Dipo Negoro over een zeer bekwame veldheer,
de 18-jarige Prawira Dirdja, meestal Sentot genoemd.
Deze voerde op meesterlijke wijze een afmattende guerrilla tegen de troepen van
het Goevernement en boekte meermalen grote successen. Zo overviel hij een colonne,
die van Soerakarta naar Djocja trok, ter bescherming van de beide nieuwe voogden
van de jonge sultan. Het hele gezelschap werd hierbij gedood. Generaal Van Geen,
aan het hoofd van een bende ruiterij op verkenning uit, werd eveneens plotseling
aangevallen. Het grootste deel zijner manschappen werd gedood. De generaal zelf
kon ternauwernood ontsnappen. Majoor Sollewijn leed tegen Sentot een geduchte
nederlaag, waarbij hij 2 officieren, 200 man en drie stukken geschut verloor.
In het nauw gedreven, probeerde de Regering het op een andere wijze. Zij liet de
jonge sultan vallen en riep diens grootvader, de oude Sepoeh, indertijd door Daendels
en later nog eens door Raffles verbannen, tot sultan uit. Voor de derde keer bekleedde
deze dus de waardigheid. In hem hoopte de Landvoogd een tegenwicht te hebben
tegen Dipo Negoro. Was hij vroeger niet populair geweest op Midden-Java? Maar
het middel baatte niet. ‘De helderheid van geest was van hem geweken.’ Bovendien
maakte men zich op deze wijze de moeder van de jonge sultan tot tegenstandster.
Zij verliet Djocja en verwekte in de noordelijke gewesten beroering. In 1828 overleed
Sepoeh reeds en het achterkleinzoontje werd toen maar weer sultan...

Krachtiger optreden.
Er waren andere middelen nodig dan het verheffen van een afgeleefde grijsaard tot
sultan. Dat zag men te Buitenzorg en 's-Gravenhage nu ook in. Reeds deden in
Engeland allerlei verhalen de ronde: het verlies van Java was zeer nabij. Zou Raffles
dan toch nog een kans krijgen? De koning riep vrijwilligers op en zo konden in de
zomer van 1827 in totaal 3185 kolonialen worden uitgezonden.
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Maar er geschiedde meer. Generaal De Kock voerde het bentengstelsel in. Een
overwinning alleen baatte niet. Wanneer de vijand verslagen werd, trok hij zich terug
en hernieuwde even later zijn aanvallen. Dat was voor onze troepen nooit vol te
houden. Temeer, daar de bevolking vaak op de hand van Dipo Negoro was en dus
diens spionnen goed op de hoogte waren. Door de vele ontberingen braken ziekten
in het leger uit, zelfs de cholera. Ongeveer ⅔ deel van het expeditiekorps uit Nederland
is aan de heersende ziekten bezweken.
De Kock begon met het aanleggen van bentengs, forten, zodra hij een streek bezet
had. Deze werden door goede wegen verbonden, waarop kleine colonnes voortdurend
patrouilleerden. Zo beperkte hij het gebied van de opstand en maakte ontsnappen
onmogelijk.
Alleen ... deze methode kostte veel geld en de commissaris-generaal had tot taak:
bezuinigen. Voortdurend waren de commissaris en de generaal, waarnemend
landvoogd, dan ook met elkaar in conflict. Maar De Kock zette door en had resultaat.
Steeds kleiner werd het gebied, dat onder invloed van Dipo Negoro stond.
Verschillende zijner aanhangers lieten hun leider in de steek en capituleerden. Kiahi
Modjo gaf zich op voorwaarde van lijfsbehoud met een heel korps over. Zo ging de
geluksster van Dipo Negoro dalen. Pogingen, om door het aannemen van grote titels:
die van sultan en van hoofd van de Islam op Java, geestdrift te wekken, baatten niet.
Het kroningsfeest werd deerlijk gestoord, toen een paar colonnes de aanwezigen
overvielen. De pretendent-sultan zelf ontkwam ternauwernood.
In 1829 werd zijn toestand steeds gevaarlijker. Het Nederlandse leger was tot
29.000 man aangegroeid en het aantal aanhangers van Dipo Negoro slonk met de
dag.
De 17de september had een treffen plaats, waarbij de troepen van Sentot met ware
doodsverachting streden. Dipo Negoro en Sentot waren zelf in hun midden, de eerste
gezeten op zijn Arabisch paard in witte kleding.
‘Sentot werd gekwetst en viel op het punt, om gevangen genomen te
worden. Enige van zijn officieren offerden hun leven voor hem op en hij
ontsnapte. Dipo Negoro zelf vluchtte over de vlakte; hij overkwam de
moeilijkheden van het terrein, want die hem omringden, waren bereid voor
hun heilige het leven te geven. Met een veertigtal der zijnen bereikte hij
de
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Progo, stortte zich in die rivier, bereikte een doorwaadbare plek en kwam
behouden aan de overzijde. Majoor Sollewijn was er op hetzelfde ogenblik
en stortte zich eveneens in de vloed, doch bereikte de oever na de Prins.
Een der huzaren greep het paard van Dipo Negoro bij de teugel, maar hij
viel, door twee lanssteken doorboord. Dipo Negoro ontkwam opnieuw ...’
Maar een grote slag was voor hem, dat Sentot de moed opgaf. Hij capituleerde op
eervolle wijze en heeft later als officier in Nederlandse dienst nog tegen de Padri's
gestreden.
Daarmee was ook het lot van Dipo Negoro beslist. Opgejaagd van de ene plaats
naar de andere, vroeg hij in de aanvang van 1830 om een onderhoud met De Kock.
Vroegere onderhandelingen waren geweigerd, omdat Dipo Negoro vasthield aan zijn
eis: behoud van de sultanstitel en die van beschermer van de Islam op Java.
Te Magelang zouden de besprekingen plaats hebben. Maar nauwelijks daar
aangekomen, verzocht Dipo Negoro uitstel, omdat de vastenmaand was aangebroken,
in welke tijd hij zich niet met wereldse zaken wilde bemoeien. De Kock had geduld,
was zeer welwillend. Hij onderhield de hele familie van zijn tegenstander, schonk
aan vele van diens verwanten de vrijheid en liet oogluikend toe, dat Dipo Negoro
zijn gevolg gedurig vermeerderde. Eindelijk zouden de besprekingen hervat worden,
maar tot verontwaardiging van De Kock chicaneerde Dipo Negoro nu ook telkens,
terwijl hij vasthield aan de titel van beschermer van de Islam. Toen hij in veel beter
condities was, had men hem al te verstaan gegeven, dat dit onmogelijk kon worden
ingewilligd. De Kock beschouwde dan ook het optreden van Dipo Negoro als
woordbreuk en achtte zich van zijn kant niet langer verplicht de belofte van vrijgeleide
te houden. Hij nam de prins gevangen en niemand van diens volgelingen verzette
zich daartegen.
Deze daad van De Kock is verschillend beoordeeld. En zeker, als we zien naar de
handelwijze van Karel V tegenover Luther, dan is er iets in, dat ons tegen de borst
stuit. Aan de andere kant echter moeten we niet vergeten, dat Dipo Negoro van zijn
vrijgeleide misbruik maakte en zijn gevangenneming een laatste nutteloze episode
in de Java-oorlog heeft voorkomen. Dipo Negoro ging in eervolle verbanning naar
Menado. Later verhuisde hij naar Makassar, waar hij in 1855 overleed.
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Ellende.
De toestand op Midden-Java was door deze vijf jaren van strijd ellendig. De velden
waren verwoest, tientallen dorpen verbrand, duizenden door oorlog, gebrek of ziekte
omgekomen. Aan de zijde der Nederlanders waren meer dan 15.000 soldaten
gesneuveld of aan de epidemieën bezweken, onder wie 8000 Europeanen. Het getal
van de tegenstanders is niet eens bij benadering op te geven. De kosten van de oorlog
werden op 25 millioen gulden begroot. Indië was dus financieel nog dieper in de put
geraakt dan tijdens het bewind van Van der Capellen.
Nog dreigde een nieuwe opstand. De regering besloot orde op zaken te stellen in
de Vorstenlanden. In de verafgelegen streken regeerden de scenan en sultan slechts
nominaal. De regenten in die districten waren dikwijls ware tirannen. Zij buitten op
alle mogelijke manieren hun onderdanen uit. Van Hulzen vertelt, hoe de Javaan
moest betalen voor het tellen van zijn sawahs, die nooit geteld werden. Hij moest
betalen, voor hij een aanklacht wegens diefstal kon indienen. Hij moest een deel
zijner producten afstaan, maar daarbij weeggeld betalen. Op sommige plaatsen was
zelfs een belasting op kuiten en een afzonderlijke schatting voor hen, die maar één
oog hadden!
In deze gebieden heerste dan ook voortdurend onrust. Roof en moord waren er
aan de orde van de dag. Het Goevernement lijfde ze daarom in en gaf sultan en soenan
een schadevergoeding, maar laatstgenoemde, die tijdens de oorlog met Dipo Negoro
loyaal gebleven was, toonde zich beledigd en ... trok zich in de eenzaamheid terug,
om zich aan godsdienstige overpeinzingen te wijden. De regering kende dat
overpeinzen uit de historie met Dipo Negoro en was er deze keer vlug bij. De soenan
werd gearresteerd en verbannen. Zijn zoon volgde hem op en bewilligde in de afstand
van het gebied. Zo kwamen Banjoemas, Bagelen, Madioen en Kediri onder
rechtstreeks bestuur, wat voor de bevolking in die residenties een grote zegen
betekende. Sedert 1830 is de rust op Midden-Java niet weer verstoord.
De grote vraag voor de regering was na 1830 niet meer: hoe bestrijden wij het best
de opstandelingen, maar hoe raken wij uit de financiële nood, waaraan de Java-oorlog
voor een groot deel debet was. De man, die daarop antwoord gaf, was Johannes van
den Bosch.
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3. Batig saldo
In de knel.
Het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 bracht ons land nog geen welvaart. De
fut scheen er bij onze kooplieden en ondernemers uit. De Koning deed wat in zijn
vermogen was, om handel en industrie tot nieuwe bloei te brengen, maar de
medewerking was dikwijls zeer lauw.
Ook de teruggave van de koloniën leverde niet de voordelen op, die men er van
verwacht had. De Engelsen behielden er economisch een grote invloed en zo kon
het gebeuren, dat de Goeverneur-Generaal klaagde, dat vele Nederlandse schepen
maanden lagen te wachten op retourvrachten.
De Nederlandsche Handel-Maatschappij zou in deze toestand verbetering brengen.
Aan het initiatief van de Koning was het te danken, dat deze vennootschap werd
opgericht. Zelf nam hij voor 4 millioen gulden deel in het kapitaal, terwijl hij de
overige aandeelhouders uit eigen middelen een jaarlijkse rente van 4½% garandeerde.
Dit voorbeeld scheen het vertrouwen in de handel op de koloniën te herstellen. Het
kapitaal werd althans zonder enige moeite bijeengebracht. Maar de resultaten lieten
op zich wachten. Jaar op jaar leed de Handel-Maatschappij verliezen en de Koning
was derhalve verplicht uit eigen zak de gegarandeerde rente te betalen.
Ook met de Indische financiën wilde het niet vlotten. Voortdurend waren er
tekorten. Dan moest er weer worden geleend en natuurlijk onder garantie van het
moederland. Zo werden er in 1824, 1827 en 1828 millioenen ten behoeve van de
koloniën opgenomen. Daarbij kwam nog, dat de Java-oorlog schatten kostte en de
belastingen door verwoesting en verarming veel minder opbrachten.
Zo kon het niet langer. Het moederland zat zelf al diep in de put. De schuldenlast
was in de Franse tijd enorm gestegen en was na de vrijwording eer toe- dan
afgenomen. Een bankroet dreigde.
De Koning wenste daarom, dat de koloniën het voortaan zonder hulp van de
Nederlandse staatskas zouden stellen, zelf voor de renten en afbetalingen van de
leningen zouden zorgen, terwijl zij bovendien zo groot mogelijke voordelen behoorden
op te leveren, en dat zo spoedig mogelijk. Plannen als van de commissaris-gene-
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raal Du Bus en de minister Elout zouden op de duur indirect het moederland ten
goede komen, maar Willem I wenste dadelijke en directe steun. Om dat te bereiken
was terugkeer tot het stelsel van de Compagnie noodzakelijk. In plaats van de V.O.C.
zou dan de Staat groot-ondernemer en groot-koopman worden en moest de
concurrentie van particulieren worden verhinderd. Het belang van de Nederlandse
schatkist werd het richtsnoer van de koloniale politiek.

Van den Bosch.
De man, die in staat was en zich bereid verklaarde de nieuwe orde in te voeren, was
Johannes van den Bosch. In 1797 was hij naar Indië gegaan als gewoon soldaat.
Ruim 10 jaar later keerde hij als luitenant-kolonel terug! Tijdens Koning Willem I
bekleedde hij verschillende ambten en maakte een bezuinigingsreis naar de West.
Hij was ook de man, die een groot aandeel had in de oprichting van de maatschappij
van weldadigheid in ons land, die door ontginning en kolonisatie armoede en bedelarij
trachtte te bestrijden. De landbouw had zijn grote belangstelling. Daarin zag hij misschien op het voetspoor der fysiocraten - de bron van rijkdom.
Door intensieve cultuur zou ook Indië tot grotere welvaart kunnen worden gebracht
en op die wijze een steun worden van het moederland.
Hij legde zijn plannen aan de Koning voor, die er dadelijk mee accoord ging. Niet
alzo minister Elout. Al deed Van den Bosch voorkomen, dat hij geen dwang wenste,
zijn stelsel alleen door vrije overeenkomsten met de Javaan wilde invoeren, Elout
begreep te goed, dat daar in de praktijk niets van terecht zou komen. Hij vroeg ontslag
en zo was de baan voor de Koning en Van den Bosch volkomen vrij.

Het cultuurstelsel.
In 1830 arriveerde Van den Bosch, door de Koning met de waardigheid van
Goeverneur-Generaal bekleed, in Indië en begon dadelijk zijn plannen uit te voeren.
Op het oog leken deze zeer aannemelijk. Pierson geeft de wijze van voorstelling door
Van den Bosch aldus weer:
‘Om in uw dagelijkse behoeften te voorzien, teelt gij thans op uw velden,
behalve de tweede gewassen, alleen rijst. Daar-
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van moet gij echter een zeker deel - wij nemen aan: gemiddeld twee vijfde1)
- jaarlijks aan het Gouvernement opbrengen. Welnu, behoudt voortaan die
twee vijfde van uw oogst voor u zelf, maar sta mij daarentegen slechts één
vijfde af, niet van uw oogst, maar van uw grond. Ik zal u dan uitnodigen
om dat deel van uw grond, dat gij mij hebt afgestaan, te beplanten met
producten van Europees verbruik, niet meer tijd en moeite kostende dan
de rijstcultuur. Voor die arbeid zal ik u daarenboven enige beloning geven,
en wel zóveel als het verkregen product bij taxatie meer zal blijken waard
te zijn dan het bedrag der vroeger door u verschuldigde landrenten. Ziet
nu eens welke voordelen ik u aanbied: Vier vijfde van uw oogst, in plaats
van drie vijfde, zoals nu het geval is, blijven voortaan uw eigendom; en
daarenboven zult gij nog een inkomen genieten, waarvan gij thans
verstoken zijt, door hetgeen ik u geven zal voor de producten, die gij op
het mij afgestane deel van uw grond zult verbouwen. Verkiest gij echter
deze overeenkomst niet te sluiten, behoudt gij liever uw gehele grond voor
eigen gebruik, dan kunt gij voortgaan met op de oude voet landrenten te
betalen. Nooit zult gij gedwongen worden mijn voorstel aan te nemen
tegen uw wil.’

De uitvoering.
Het scheen vrij onschuldig, ja zelfs filantropisch, maar alles hing van de wijze van
uitvoering af. Andere bepalingen versterkten die indruk. Zo nam het Goevernement
het risico van misoogsten op zich, als deze niet te wijten waren aan onachtzaamheid
van de landbouwer. In zulke gevallen zou het zogenaamde plantloon dus evengoed
worden uitbetaald.
Eén belofte was al dadelijk heel wonderlijk. Indien de verbouwde producten meer
opbrachten dan de geheven landrente, zou dit de verbouwer ten goede komen. Waar
bleven op die wijze de voordelen van het Goevernement? Dan kon het net zo goed
de oude toestand bestendigen. Er stond echter: het verschil tussen de opbrengst der
landrenten en de getaxeerde waarden van de nieuwe producten. Daar zat hem de
kneep. Niet de marktwaarde van de opbrengst werd genoemd, maar dat, wat het
Goevernement als

1) De landrente, die door Raffles was ingevoerd.
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waarde beliefde te noemen. Bepaalde de regering, om dit met een voorbeeld aan te
tonen, de waarde van een pikol (120 pond) koffie op ƒ 9. -, dan kwam het voor, dat
de netto-verkoopprijs meer dan ƒ 30. - bedroeg. Op die wijze schoot er nog een aardig
duitje voor de filantroop over!
Het beginsel van de vrijheid is nergens uitgevoerd. Het afstaan van de grond
geschiedde eenvoudig op bevel. Wee degenen, die zich verzetten.
De boeren in Cheribon, die van de nieuwigheden niet wilden weten, werden
bedreigd met de confiscatie van al hun sawahs, en van de klagers op Oost-Java werden
de ‘raddraaiers’ gevangen gezet.
Dat was wat anders dan: nooit zult gij gedwongen worden mijn voorstel aan te
nemen tegen uw wil.
Gaan wij ook de andere bepalingen na, dan blijkt, dat er van de schone voorstelling
van zaken niet veel terecht is gekomen. De nieuwe cultures mochten niet meer arbeid
vragen dan de verbouw van rijst. Dat betekende, dat de landbouwer met zijn gezin
er hoogstens 66 dagen per jaar aan mocht besteden, zoals uitdrukkelijk nog eens
gestipuleerd werd. Maar nu de praktijk. In vele streken was het aantal werkdagen in
de cultures veel hoger. Uit een officieel rapport uit 1835 blijkt b.v., dat in de Preanger
honderden inlanders 225 dagen per jaar ‘dienstplichtig’ waren. Zeker, ze ontvingen
dan het befaamde plantloon, maar dat bedroeg nog geen 5 duiten (4 centen) per dag!
Dat was bij de koffiecultuur. Hoe het op de indigovelden gesteld was, schetst ons
Dr. Gonggrijp:
‘In het district Simpoer 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 hadden zij in hun eigen voeding te
voorzien. Bij hun thuiskomst vonden zij hun rijstgewas vernietigd.
Gedurende de eerste 5 maanden van 1831 werden 5000 mannen met 3000
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 opgejaagd,
het terrein opnieuw om te spitten. Meer dan eens brachten zwangere
vrouwen haar kinderen onder de zware arbeid ter wereld; huwelijken zijn
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op de akker voltrokken, omdat het verlaten der indigovelden ten strengste
verboden was. Een Soedanese spreekwijze: “trouwen, bevallen, sterven,
(alles geschiedt) op de indigovelden”, kwam in die dagen in zwang’.
Maar dat was het enige nog niet. De wijze van uitbetaling van het ‘plantloon’ was
bovendien meer dan treurig. Zo kregen de koffieboeren uit de Preanger, als zij daar
hun producten afleverden, uitbetaling in rijst, berekend naar ƒ 4. - de pikol, terwijl
ze die voor de helft van die prijs in hun woonplaats konden aanschaffen. Dan was
het ‘voordeel’ wel erg twijfelachtig. Het herinnert aan het truck-stelsel (gedwongen
winkelnering) in de veenstreken.
‘Slechts één vijfde deel van uwv grond.’ Maar nog in 1830 verklaarde Van den
Bosch, dat ⅓ deel ook wel mogelijk was. En dikwijls bleef het daar niet bij. Soms
werd de helft of nog meer genomen. Dat betekende niet, dat in het geheel deel
werd gebruikt of meer. Maar de regering nam de beste gronden in de nabijheid van
de opgerichte fabrieken, in elk geval aaneengesloten complexen, zodat vele tani's al
hun sawahs kwijtraakten en dan andere in ver afgelegen streken kregen toegewezen.
Het gevolg van deze werkwijze was, dat ook in streken, waar het individueel bezit
al ingevoerd was, het communaal bezit weer gewoonte werd. Het was gemakkelijker
een deel van de gronden van een dorpsgemeenschap te nemen dan van individuen.
De landrente zou verdwijnen, maar ook dat geschiedde niet. Wel werd ze niet
gevorderd van het afgestane vijfde deel, maar van de gronden in eigen gebruik bleef
deze belasting in stand en werd nog opgevoerd zelfs. Wat bleef er op die wijze over
van de schone frase: Behoudt voor u zelf viervijfde deel van uw oogst?
Ook de herendiensten bleven een grote last voor de bevolking. Voor de aanleg
van wegen, het onderhoud van bruggen, havens en vestingwerken werden duizenden
bewoners zonder of tegen geringe betaling te werk gesteld. Het was soms een ramp,
als er een nieuw bestuurshoofd kwam, want die had weer grootse plannen. De een
wilde een houten, de ander een stenen wegafbakening, en de ijver van sommige
residenten was omgekeerd evenredig met hun verstand of met het rendabele van de
door hen aangelegde ‘werken’.
‘Misgewassen voor rekening van het gouvernement, als zij niet te wijten zijn aan
de achteloosheid van de verbouwer.’ Maar helaas, ook hieraan werd de hand niet
gehouden. Dikwijls werd order gegeven in een bepaalde streek produkten te
verbouwen, waarvoor de
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grond totaal ongeschikt was. En als dan het resultaat nihil was, kreeg ook de boer
niets. Nog eens halen wij Prof. Gonggrijp aan:
‘Een gewezen inspecteur van de cultures verhaalt: In een residentie was
de bevolking verplicht millioenen koffiebomen in kalkachtige, volstrekt
onvruchtbare gronden te planten. Toen ik in 1837 deze residentie
inspecteerde, moest ik voorstellen om deze cultuur in te trekken; want
nadat men ongeveer 2000 planters vijf jaren lang had laten werken, waarvan
een gedeelte 28 mijlen moest afleggen, om in de aanplantingen te komen,
had met van deze tuinen slechts 3 pikol koffie geoogst. Zodat dus ƒ 36.onder al die planters verdeeld moest worden als loon voor die vijf jaren
arbeid.’
Ook met andere cultures ging het zo. Kaneel, tabak en thee leverden voortdurend
zelfs verliezen op. De ‘proeven’ werden echter schier in het oneindige voortgezet en
de bevolking werd er de dupe van, niettegenstaande de mooie frase: mislukkingen
voor rekening van het Goevernement.

Andere misbruiken.
Daar kwam nog van alles bij. Voor de suikerfabrieken waren stenen, pannen, bamboe
en hout nodig. De omwonenden werden geprest, die te leveren, natuurlijk tegen
betaling, maar uit een officiële enquête bleek, dat de fabrieken minder betaalden dan
de omwonenden zelf voor het materiaal, dat ze vaak niet bezaten, moesten besteden.
Dan kwam het vaak voor, dat gedurende de rijstoogst juist de ‘dienstplichtigen’
werden opgeroepen voor de bewerking b.v. van de tabaksvelden, of voor het transport
der producten. Want ook dit laatste was een zware last. Het gouvernement was te
zuinig, om veel opslagplaatsen op te richten en zo moesten de producten soms 30
paal (ongeveer 50 km) vervoerd worden.
Dan was een grote misstand, dat de vergoeding werd berekend naar de opbrengst
en niet naar de bestede arbeid. Was een terrein vruchtbaar, dan hadden de boeren het
nog dragelijk. Zo kon het gebeuren, dat een gezin in de residentie Pekalongan
gemiddeld ƒ 3.66 per jaar ontving aan plantloon en in Besoeki, dat in gunstiger
omstandigheden verkeerde, ƒ 9.74. Het Goevernement zag de onbillijkheid van zulk
een regeling ook wel eens in en trachtte dan een uniforme regeling in te voeren op
de basis van ... de laagste plantlonen.
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IJver van de ambtenaren.
Natuurlijk moest de regering bij dit stelsel kunnen rekenen op de volle medewerking
van haar ambtenaren. Hoe kon zij dat beter bereiken dan door het geven van een
aandeel in de opbrengst. Van den Bosch zag dit ook heel goed in. Zo werden de
Nederlandse en inheemse bestuursambtenaren verlaagd tot agenten, die op basis van
provisie werkten. De zogenaamde cultuurprocenten zijn een grote prikkel geweest
voor de uitbreiding en het welslagen van het cultuurstelsel. Maar zij gaven ook
aanleiding tot onbarmhartige uitbuiting. De regenten werden bovendien aan de
‘nieuwe orde’ gebonden door de toekenning van ambtsvelden, die zij weer in
herendiensten lieten bewerken. Tevens beloofde Van den Bosch hun, dat het ambt
van regent erfelijk zou worden. Geen wonder, dat verschillende autoriteiten met grote
ijver voor ‘de welvaart van Java’ ijverden.
Wee het dessahoofd, dat zijn medewerking niet verleende. Hij werd als ongeschikt
ontslagen, hoewel officieel de dessa autonoom was. Maar het bleef niet bij ontslag.
Sommigen werden met rotan geslagen, anderen met blokarrest gestraft, omdat zij
niet ijverig genoeg waren in het behartigen van de belangen van de cultures. In 1840
alleen reeds werden er 275 dorpshoofden gevonnist, dat wil zeggen, officieel. Vaak
werd er van de rotanstraf maar geen melding gemaakt. Er kraaide toch geen haan
naar. Alle kritiek was verboden en naar het moederland werd geschreven, dat alles
naar wens ging en in Indië volmaakte rust heerste!
Wel voelde zich soms een resident en zelfs een goeverneur-generaal bezwaard,
maar hem werd eenvoudig het zwijgen opgelegd. Toen de opvolger van Van den
Bosch, Baud, beweerde, dat de schroef niet verder aangezet kon worden en dat hij
een remisie van 10 millioen gulden per jaar te hoog vond, antwoordde Van den
Bosch, die in 1836 minister van koloniën was geworden, dat het saldo 18 millioen
moest worden en dat de Landvoogd alleen 's Konings vertrouwen kon blijven genieten,
als hij stipt de instructies van hem (Van den Bosch) opvolgde.

Nederland vraagt steeds meer.
Want de nood in Nederland steeg. De Belgische opstand bracht grote schulden mee,
vooral door het koppig vasthouden van de Koning. De millioenen uit Indië alleen
konden een financiële debâcle verhoeden. Baud, zelf later minister, verklaarde
openlijk,
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108. De suikerfabriek ‘Kemanglen’ bij Tegal (Java), naar een 19e eeuws anoniem schilderij
(Rijksmuseum, A'dam).

109. De suikerfabriek ‘Kedawong’ bij Pasoeroean, naar een schilderij van H.T. Hesselaar, gemaakt
in 1849, thans eigendom van de heer D.F.W. Langelaan te A'dam (Foto Stichting C.N.O.).
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110. Johannes graaf van den Bosch, gouv.-gen. 1830-'34. (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

111. De suikerfabriek Pangka op Java, omstreeks 1850, naar een schilderij van Abr. Salm (Foto
Prentenkabinet Rijks Universiteit, Leiden).
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112. Eduard Douwes Dekker, alias Multatuli (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

113. De regent van Lebak, Raden Adipati Karta Negara, bij zijn aftreden in 1865, ruim 70 jaar oud.
(Foto Kon. Inst. voor Land-, Taal- en Volkenkunde, 's-Gravenhage). Hij is de man die door Multatuli
als een groot ‘knevelaar’ wordt afgeschilderd. ‘Op deze visie valt overigens nogal wat af te dingen.
In zijn optreden was hij het type van de Javaanse aristocraat en in zijn wijze van besturen een
“ouderwetse” regent. Door de bevolking werd hij als een soort heilige vereerd’ - aldus E. Breton de
Nijs in zijn Tempo Doeloe (A'dam 1961).
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114. Dr. W.R. Baron van Hoëvell, resp. predikant te Batavia, lid van de Tweede Kamer en Staatsraad
(Repr. Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).

115. A.J. Duymaer van Twist, gouv.-gen. 1851-'56, naar een schilderij van H.A. de Bloeme
(Rijksmuseum, A'dam).
Over Duymaer van Twist schreef Dr. F.W. Stapel: ‘Hij is over het geheel een voortreffelijk landvoogd
geweest, wiens naam echter lange tijd bij een deel van het publiek een slechte klank heeft gehad door
de heftige aanvallen die Multatuli, zowel op zijn persoon als karakter, heeft gedaan, en de vele
invectieven die hij hem naar het hoofd heeft geslingerd.’
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dat Java de kurk was, waarop Nederland dreef. Vandaar, dat hij ook zo afkerig was
van zending op dat eiland, omdat de rust dan in gevaar kon komen, de rust ‘op het
schone en rijke Java, die voorname hulpbron van onze financiën’. Van den Bosch
had beloofd, dat hij voor de rente en aflossing van de Indische leningen zou zorgen
en dat er dan nog 3.000.000 gulden als batig slot zou overblijven. Maar al spoedig
klom dit bedrag, en als minister vroeg Van den Bosch steeds meer. Wij zagen reeds,
dat hij van Baud een remise van 18.000.000 gulden eiste.
Wie er ook wel bij voer, dat was de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Zij
verleende voorschotten aan de regering en verkreeg het recht, de producten, met
uitsluiting van anderen, te vervoeren en voor de regering te verkopen, waarvoor zij
flinke commissielonen ontving. Er was dan ook spoedig geen sprake van verlies
meer. De koning kon zijn verliezen, in de eerste jaren na de oprichting geleden,
terugontvangen. Particulieren hadden geen kans meer in Indië. Sedert 1838 werd aan
hen geen grond toegekend en de buitenlanders werden zoveel mogelijk geweerd.
Slechts enkele havens op Java werden voor vreemde schepen opengesteld en het
heeft heel wat moeite gekost, eer vreemde consuls werden toegelaten. Eerst voor het
dreigement van Amerika, dat de Nederlandse consuls uit Amerika zouden worden
verwijderd, is de regering bezweken. Leek het niet heel veel op het monopoliestelsel
van de oude Compagnie? Geen wonder, dat Van den Bosch dat zo kwaad niet vond,
in tegenstelling met de aanhangers van een liberale handelspolitiek

De batige saldo's.
En niet tevergeefs stelde Van den Bosch zijn eisen. Jaar op jaar namen de winsten
toe. In 1831, dus een jaar nadat het stelsel was ingevoerd, kon Van den Bosch ƒ
200.000 overmaken. Bij zijn vertrek naar Nederland in 1834 was dit bedrag reeds
boven de 9 millioen gulden gestegen. Onder zijn opvolgers ging het nog steeds
crescendo. Tussen 1840 en 1874 was volgens minister De Waal de remisie gemiddeld
22.300.000 gulden per jaar. Waar werd dit geld voor gebruikt? In de allereerste plaats
om de Indische schulden te delgen, ook de oude schulden van de Compagnie, die in
1800 door de Staat waren overgenomen. Ruim 150 millioen werd aangewend voor
de aanleg van spoorwegen in Nederland, zodat een groot deel daarvan te danken is
aan de arbeid van de Javaan.
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Voorts werden vele millioenen gebruikt voor de delging van de Nederlandse
staatsschuld, de kosten van de mobilisatie tijdens de Belgische opstand, de bouw van
vestingwerken en andere doeleinden.
In het geheel is 832 millioen naar Nederland overgemaakt. Van den Bosch heeft
zijn belofte wel gestand gedaan: directe en grote voordelen voor het moederland.
Daarnaast moet dan rekening gehouden worden met de grote inkomsten van de
Handel-Maatschappij, die indirect ook de Nederlandse staat ten goede kwamen.
Deze grote winsten werden bijna uitsluitend op de koffie, suiker en indigo
verkregen. De andere cultures leverden òf slechts onbetekenende voordelen op òf
verlies. Pierson geeft het volgende overzicht voor de jaren 1840 - 1864:
Koffie

Winst

ƒ 374.124.230

Suiker

Winst

ƒ 60.743.748

Indigo

Winst

ƒ 32.815.986

Cochenille

Winst

ƒ 718.546

Peper

Winst

ƒ 621.116

Kaneel

Verlies

ƒ 524.058

Thee

Verlies

ƒ 6.394.517

Tabak

Verlies

ƒ 147.802

Kritiek.
Wij wezen er reeds op, dat Van den Bosch geen kritiek duldde op zijn systeem. Dat
ondervond het lid van de Raad van Indië Merkus, die een paar nota's over de bezwaren
tegen het cultuurstelsel opstelde, welke buiten zijn schuld werden gepubliceerd. Hij
kreeg ontslag, dat echter werd ingetrokken, toen hij kon aantonen, dat zijn geschriften
alleen voor de Koning waren bestemd geweest. Zelfs werd hij later tot
Goeverneur-Generaal bevorderd. Terzelfder tijd werd de reeds eerder genoemde
Baud, die het met de wijze van invoering ook niet geheel eens was, tot minister van
koloniën benoemd.
‘Het is wederom een staal van humor van Clio1), dat het cultuurstelsel zijn hoogste
bloei beleefde onder het bestuur van een minister en een Goeverneur-Generaal, die
in daden en geschriften

1) De muze van de historie.
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getoond hadden de schaduwzijden zeer wel te zien, ja er openlijk tegen waren
opgekomen.’ (Stapel)
Doch beiden waren van mening, dat het niet anders kon. De boog was in Nederland
volgens Baud zo sterk gespannen, dat vermindering van de remises noodlottig zou
zijn, en Merkus oordeelde, dat de rijkdommen, die het vaderland toevloeiden,
noodzakelijk waren ‘tot instandhouding van hetzelve en van deszelfs welvaart’.
Een jaar of tien later werd de kritiek scherper. Langzamerhand gingen de ogen
van verschillende Nederlanders open voor de bezwaren, die aan het stelsel kleefden.
Men begon in te zien, dat het ‘alles wel in Indië’ niet al te letterlijk moest worden
opgenomen. Vooral de rampen in 1848 en 1849 schrikten velen op. In verschillende
streken op Midden-Java brak hongersnood uit. In het regentschap Demak verminderde
de bevolking van 336.000 tot 120.000, in Grobogan van 90.000 tot 9000! Ook in
andere streken probeerde de bevolking niettegenstaande een streng passenstelsel de
druk te ontvluchten. In Multatuli's Max Havelaar kan men lezen-van de wegen, die
men elkaar fluisterend aanduidde en die naar de kust leidden, vanwaar men de
Lampongs kon bereiken.

Een dominee-kampvechter.
Daar gebeurden in Indië trouwens in die tijd meer rare dingen. Zo was er zo maar
een vergadering gehouden in de sociëteit, waar een adres aan de Koning was
opgesteld. En dat zonder voorkennis van de autoriteiten. Het verzoekschrift hield
alleen maar enkele onschuldige verlangens in, b.v. om in Indië een middelbare school
te stichten. Maar toch werd de voorzitter op het stoepje geroepen. Het was Ds. Van
Hoëvell, een man van invloed in die dagen. Iemand, die veel gereisd had en een
warm hart bezat voor de inlander. Men beschuldigde hem zelfs, op de kansel
opruiende taal te hebben gesproken, maar bij onderzoek bleek, dat hij de bewuste
zondag niet eens in de kerk geweest was, maar dienst gedaan had op een oorlogsschip.
Het aanvankelijk besluit hem te ontslaan, werd dan ook veranderd in een berisping.
In Nederland mocht in 1848 een liberale wind waaien, in Indië wenste de
Goeverneur-Generaal geen nieuwigheden. Het was al net als in 1795, toen de regering
ook gauw ‘de revolutie’ onderdrukte. Dominee Van Hoëvell vroeg ontslag en keerde
naar Nederland terug. Daar werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer. Nu was
het onmogelijk hem de mond te snoeren en met grote klem drong hij op verbetering
van het lot
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van de Javaan aan en schilderde met felle kleuren het leed, dat de cultuurdwang had
veroorzaakt.
‘Wat hebt gij gedaan tot bevordering van het materiële en morele geluk
van het Indische volk? Wat voor het onderwijs, de vorming, de beschaving
dier millioenen mensen?’
Het moederland mocht volgens hem wel voordelen van de koloniën genieten, maar
vóór en boven alles moest het belang van de koloniën zelf gaan.
Hij had gelijk. Toen de resident van Banjoemas om dertig hele guldens per jaar
vroeg voor onderwijs in zijn gebied, dat even groot is als een paar provincies van
Nederland, werd dit verzoek afgewezen, om redenen van algemene toepassing.
Andere residenten mochten het eens in hun hoofd krijgen ook zulk een kapitaal te
vragen. Toen het Ned. Bijbelgenootschap om subsidie vroeg voor de oprichting van
Javaanse scholen (de bijbelvertaling was gereed), werd dit eveneens geweigerd met
het oog op de financiële toestand! Als deze verbeterde zou de regering het schenken
van een bedrag in overweging nemen. Er was immers maar een millioen of twintig
per jaar over!!
De verschijning van de ‘Max Havelaar’ werkte ook mee, al is de betekenis er van
overschat en was Douwes Dekker niet de kampioen voor de vrije arbeid. In het door
hem zo bekend geworden landschap Lebak bestond b.v. het cultuurstelsel niet.
Multatuli's protest ging tegen de uitbuiting van de Javaan in het algemeen, - vooral
door zijn eigen hoofden. Zijn hartstochtelijk verwijt, dat de Javaan verdrukt werd,
sloeg in, al heeft hij in zijn werk ook vele onware beschuldigingen geuit, speciaal
tegen de Goeverneur-Generaal Duymaer van Twist. De Max Havelaar heeft velen
de ogen geopend voor de misstanden en tekortkomingen in Indië.
Van belang was, dat na 1848 de Tweede Kamer zeggenschap kreeg over de
koloniale zaken. De paragraaf van de grondwet, waarin de Koning bij uitsluiting het
opperbestuur over de koloniën en bezittingen werd opgedragen, werd gewijzigd.
Verschillende regelingen, met name het regeringsreglement voor Indië, moesten
voortaan bij de wet, dus met medewerking van de Staten-Generaal worden gemaakt.
Ook dit had een heilzame invloed, temeer omdat op de duur steeds meer deskundigen
op koloniaal gebied zitting kregen in de volksvertegenwoordiging. Wij noemen hier
Van Hoëvell, Franssen van de Putte en de christen-staatsman Keu-
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chenius, welke laatste zulke warme pleidooien voor onderwijs aan de inlanders kon
houden.

In de Kamer.
Hoe nodig dit verschijnen van deskundigen in de Kamer was, blijkt wel uit een
eerlijke bekentenis van Mackay. De antirevolutionairen hadden het cultuurstelsel
nimmer afgekeurd. Groen had het zelfs min of meer geprezen en gesproken over de
schranderheid en het inzicht van Graaf Van den Bosch, al had hij bezwaar tegen de
materialistische opvattingen in de koloniale politiek. Na de schitterende redevoering
van Van Hoëvell nu kwam Mackay met een peccavi: ‘Ik moet beginnen met een
schuldbekentenis. Ik heb behoord onder de zodanigen, die de zaken van de Oost, zo
niet met een blind, dan toch met een onnadenkend vertrouwen overgaven, die er niet
alleen niets van wisten, maar bij wie zelfs geen begeerte bestond, om er iets van te
weten. In dat vertrouwen, Mijne Heren, ben ik geschokt; niet om oppositie tegen de
regering te maken, maar omdat ik mij voor mij zelven niet verantwoord reken, dat
ik, vooral van deze plaats, niet meer belangstelling toon in de zaken onzer koloniën.
Ik moet dan ook zeggen, dat er in de laatste tijd veel aan het licht is gekomen; dat er
allerbelangrijkste werken over de Oost zijn uitgekomen, dat ons allergewichtigste,
onder het bureaucratische stof rustende stukken zijn medegedeeld.’
Hij verklaarde verder niet uit een oosterse droom, maar uit een westerse slaap te
zijn ontwaakt (Diepenhorst). Hij pleitte voor de afschaffing der slavernij, critiseerde
de opiumpacht en kwam op voor de vrije verkondiging van het Evangelie. Van het
cultuurstelsel zei hij: ‘De souverein producteur, de souverein handelaar, de souverein
alles. De geschiedenis leert, dat de Compagnie met en door dit stelsel te gronde ging.’
Waren Groen en Mackay nog min of meer aarzelend en drongen zij op wegneming
van de misbruiken aan, Keuchenius ging verder en schreef, ‘dat het cultuurstelsel
niet kan en niet mag behouden worden en dat daarmee meteen het batig slot
verdwijnen moet’.
In dat opzicht stond hij naast verschillende jong-liberalen als Van Hoëvell en Van
de Putte. Dat werd hem kwalijk genomen, maar hij verklaarde: ‘Heeft onze staatkunde
in Indië met haar cultuurstelsel en haar stelselmatige tegenwerking van het
Christendom geen andere grond gehad dan zelfzucht en geldgierigheid, dan
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mag ook de liberale richting, welke het eerst zulk een staatkunde veroordeelde, op
de steun rekenen van ieder, die Gods Woord tot maatstaf zijner handelingen wenst
te maken.’1)
Zo kwam er na 1848 belangstelling voor Indië in de Kamer en won de gedachte
veld, dat de koloniën er maar niet zijn om het moederland; dat er een zedelijke plicht
rust op ‘de bezitter’.
Groen haalde in 1862 de opmerking van Keuchenius aan, dat sedert de invoering
van het Regeringsreglement ƒ 18.270.- voor volksonderwijs was besteed, maardat
in 28 jaar door de arbeid van de Javaan ongeveer 500 millioen in de Nederlandse
schatkist was gevloeid.
Dat waren verblijdende tekenen. Wij kunnen dan ook zeggen, dat omstreeks 1860
de nieuwe koers wordt ingeslagen, dat de ethische politiek het egoïstisch regiem
begint te verdringen en - al wordt het woord nog niet genoemd - de ereschuld in
plaats treedt van de exploitatie. Maar het zou ± 1900 worden, voor deze politiek
geheel zegevierde.

Verzachting.
Het cultuurstelsel is niet direct afgeschaft. Dat was allicht ook niet verstandig geweest.
De regering is begonnen met het wegnemen van allerlei misbruiken. De cultures die
weinig of geen voordeel, soms verlies opleverden, werden het eerst opgeheven. Het
waren juist die, welke de bevolking het zwaarste juk oplegden, omdat zij, zoals wij
zagen, vrijwel niet betaald werden. De plantlonen werden verhoogd en beter
uitbetaald. Duymaer van Twist, de zo door Multatuli bezwadderde landvoogd, is
begonnen met de verlichting van lasten. Zo schafte hij de drukkende pasarbelasting
af, die jaarlijks een paar millioen opbracht, maar die, omdat ze verpacht werd, in
werkelijkheid ongeveer 7 millioen aan de arme kopers en verkopers kostte.
In het Regeringsreglement van 1854 werd het cultuurstelsel gehandhaafd, maar
er werd tevens bepaald, dat deze instandhouding de teelt van genoegzame
voedingsmiddelen niet in de weg mocht staan, dat de betaling behoorlijk diende te
zijn en de rechten van de inlanders op de grond geëerbiedigd dienden te worden.

1) Opmerkelijk was ook, dat liberalen als Thorbecke en Van Hoëvell stemden voor het
amendement van Elout bij de vaststelling van het Regeringsreglement, waarin aan Nederlandse
zendelingen volkomen vrijheid van prediking werd gewaarborgd.
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Tijdens het ministerschap van Franssen van de Putte bleven alleen nog de suiker- en
koffiecultuur over. Dat waren weliswaar de twee belangrijkste, maar de gedwongen
indigo-verbouw, die zoveel ellende had veroorzaakt en voor de bodem zo ruïneus
was, verdween daardoor ook.

De afschaffing.
Reeds in 1864 sprak het lid van de Tweede Kamer Wintgens, toen hij het over de
batige saldo's had: ‘Neemt er uw hoed voor af, Mijne Heren, gij zult ze niet weder
zien.’ Al was deze begrafenisceremonie nog wat vroegtijdig, het einde naderde toch.
Na 1860 werd de strijd tussen voor- en tegenstanders van het dwangstelsel steeds
heviger. Aan Van de Putte gelukte het nog niet een cultuurwet tot stand te brengen,
doordat hij door een deel van zijn eigen partijgenoten in de steek werd gelaten, maar
in 1870 wist minister De Waal twee belangrijke wetten aangenomen te krijgen,
waardoor principieel het oude stelsel werd vernietigd.
In de agrarische wet werd de uitgifte van woeste gronden aan Europeanen geregeld.
Daardoor kon de grootlandbouw der particulieren een aanvang nemen, die sedertdien
zulk een hoge vlucht heeft genomen. Verder werden de rechten van de inlanders op
hun gronden gewaarborgd en de bevoegdheid om hun velden voor een zekere termijn
aan niet-inlanders te verhuren1).
In de suikerwet werd bepaald, dat de gedwongen cultuur trapsgewijze zou worden
afgeschaft, zodat in 1890 ook dit overblijfsel van de schepping van Van den Bosch
tot het verleden behoorde.
De koffiecultuur in de Preanger bleef nog langer in stand. Dat kwam, omdat zij
ouder was dan het cultuurstelsel. Van den Bosch had haar in zijn stelsel opgenomen
en de dwang tot verbouw over de andere residenties uitgebreid.
Geleidelijk werd ook zij ingekrompen, terwijl er van misbruiken haast niet meer
gesproken kon worden. Nog in de 19de eeuw werd de goevernementsteelt in Bantam,
Rembang, Japara en andere streken opgeheven, in 1908 op Sumatra, terwijl zij de
lste januari 1917 ook in de Preanger werd begraven.
De batige saldo's waren reeds veel eerder opgehouden. Na 1870 werd daarover
nog wel gedebatteerd, daar sommigen die inkom-

1) Verkoop van grond aan niet-inlanders werd verboden, uitgezonderd kleine stukjes voor
huizen.
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sten niet geheel wilden derven. Nog in 1876 en 1877 stonden de batige saldo's op de
begroting, maar ‘de allengs meer klimmende behoeften van Indië en de schatten
verslindende Atjeh-oorlog waren oorzaak, dat de geraamde bedragen over de jaren
1876 en 1877 nooit werden uitgekeerd, en deze bate op de begroting voor 1878 voor
het eerst als memoriepost werd aangebracht. De koloniale begrotingen der volgende
jaren sloten steeds met tekorten...’
Wintgens profetie was in vervulling gegaan. En de tijd breekt aan, dat een man
als Van Deventer aandringt op restitutie van de grote baten, dat Idenburg in de Kamer
voorstelt de rente en aflossing van 40 millioen gulden Indische schuld op de
Nederlandse begroting te brengen.
De tijd van de exploitatie was voorbij. Dat wil niet zeggen, dat Nederland nadien
indirect geen grote voordelen heeft genoten. Onze welvaart was voor een groot deel
afhankelijk van de cultures in en de handel op Indië. Maar het stelsel van uitbuiting
door de Staat was voorbij. Steeds meer werd door de Nederlanders gevoeld, wat
Kuyper in 1878 als parool uitgaf: ‘We hebben niet te vragen, wat Java ons geeft,
maar alleen: wat wil God, dat we voor Java zijn’ (Diepenhorst).
Er zijn achteraf beschouwingen gehouden over de voordelen van het cultuurstelsel.
Het zou de Javaan hebben leren werken, het zou hem met nieuwe producten en
methodes in aanraking hebben gebracht, het was oorzaak van de aanleg van
irrigatiewerken, veel grond werd ontgonnen en Java werd in korte tijd een eiland van
grote betekenis voor de wereldeconomie. Dit is volkomen waar, maar het beginsel
was fout. Het ging uit van de gedachte: zoveel mogelijk trekken uit de koloniën. En
daarom moest het naar het woord van Groen wijken voor de behartiging van de
zedelijke en stoffelijke welvaart van de Javaan.

De ereschuld.
In een veelbesproken Gidsartikel heeft Mr. Van Deventer in 1889 aangedrongen op
de terugbetaling van al de batige saldo's, die na 1867 in de Nederlandse staatskas
waren gevloeid. Hij berekende die ereschuld op 187 millioen gulden. Veel is daarover
gesproken. Uitgevoerd is het plan niet. Wel heeft minister Idenburg een Indische
schuld van ƒ 40 millioen voor Nederland overgenomen en werd tijdens de depressie
na 1930 door het moederland ƒ 25 millioen voor welvaartswerken beschikbaar gesteld.
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In 1912 werden de Nederlandse en Indische financiën definitief gescheiden. Een
batig slot was nadien een onmogelijkheid.
Het terugstorten en de mogelijkheid daarvoor heeft heel wat debatten ontketend,
zo merkten wij op. Maar van veel groter betekenis dan het terugbetalen van een aantal
millioenen, zegt Prof. Gonggrijp terecht, was de zinsnede in de troonrede van 1901
(Ministerie Kuyper), waar voor het eerst onomwonden in werd beleden, dat Nederland
een zedelijke roeping had tegenover Indië. De 20ste eeuw werd door dat koninklijk
woord op schone wijze ingeluid.
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4. Atjeh
Een machteloos politieagent.
Het Goevernement zal zijn verhouding met Atjeh zodanig regelen, dat deze staat,
zonder iets van zijn onafhankelijkheid in te boeten, aan handel en scheepvaart een
bestendige zekerheid biedt. Aldus waren Engeland en Nederland in 1824
overeengekomen. En er was aan toegevoegd, dat dit niet bestaanbaar was zonder de
uitoefening van een gematigde Europese invloed.
Nederland mocht dus als politieagent dienst doen, maar mocht de eventuele
rustverstoorder niet bij de kraag pakken, maar had hem met een zoet lijntje weer in
het rechte spoor te brengen. Men kan het ook zo zeggen: Het Goevernement werd
tot voogd benoemd, maar alle middelen, om zijn rechten en plichten als zodanig uit
te oefenen, werden hem bij voorbaat ontzegd.
Maar Engeland had zijn zin. Op deze wijze waren de Verenigde Staten
uitgeschakeld. Het vreesde, dat deze nog wel eens konden trachten, zich met de sultan
in verbinding te stellen. ‘Het drijven van Noord-Amerika naar koloniën in de Archipel
mocht inderdaad geen praatje heten’, schreef Van der Kemp. Er was nu een voogd,
maar zulk een, die Engeland niets in de weg kon leggen door de dwaze bepaling,
waarin onze gezanten hadden toegestemd. Bijna een halve eeuw hebben wij de lasten
van dit ‘ene uur van onbedachtzaamheid’ moeten dragen.

Piraterij.
Van de bestendige veiligheid van handel en scheepvaart kwam weinig terecht. De
Atjehers hielden zich niet op met het moderne internationale recht en schepen van
verschillende naties werden, als zij een Atjehse haven aandeden, door roversbenden
afgelopen. Amerikaanse, Britse, Nederlandse en andere schepen werden beroofd en
de ‘voogd’ kreeg natuurlijk de klachten over de vrijbuiterige pupil te incasseren. Zo
protesteerde de Napolitaanse regering (het was nog vóór het ontstaan van het
koninkrijk Italië) bij het Nederlandse Goevernement wegens de beroving van een
schip onder haar vlag, zonder dat het baatte. De goedbedoelde pogingen van de heren
te Batavia, om van de sultan van Atjeh genoegdoening en schadeloosstelling te
verkrijgen, liepen op niets uit, en meer konden ze niet doen.
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Amerika en Engeland speelden zelf voor rechter en bombardeerden na een geval van
zee- of strandroof de een of andere kustplaats als vergelding. Hoe weinig men zich
in Atjeh van onze voogdij aantrok, bleek door de Dolfijnkwestie. Een onzer
goevernementsschepen, met een geldzending onderweg, werd door een deel van de
bemanning geroofd, naar Atjeh gebracht en daar verkocht. De Indische regering
verzocht tot tweemaal toe teruggave van het fregat, maar de Atjehse overheden gaven
er geen gehoor aan. Toen de tweede maal het verzoek gedaan werd, was het schip
‘toevallig’ net in brand geraakt. Dan maar weer zand er over ...

Pogingen tot toenadering.
Wel poogde het Indische Goevernement zo nu en dan met de Atjehse sultan op goede
voet te komen. Meer dan eens werd een gezantschap gezonden, om hem tot het sluiten
van een traktaat van vriendschap te bewegen. Gemakkelijk ging dat niet en voor de
afgevaardigden was het wel eens wat riskant. De bevelhebber van ‘De Haai’, die iets
dergelijks moest ondernemen, kreeg te horen, dat de vorst met ondergeschikten niet
wenste te onderhandelen. Het werd hem kwalijk genomen, dat hij geen brief van de
Goeverneur-Generaal bij zich had en geen geschenken. Had Napoleon de Atjehse
sultan niet een kostbare sabel cadeau gedaan? De gezanten stonden te midden van
honderden welgewapende krijgers, die hun lust tot de aanval met moeite konden
bedwingen. En volgens de tolk was deze door de sultan persoonlijk gevraagd, zijn
medewerking te verlenen, teneinde de hele equipage van het oorlogsschip te
vergiftigen. Het aanbod van een der groten, de bemanning van ‘lekker drinkwater’
te voorzien, was echter al te doorzichtig. De regering gaf de moed niet op en het
volgend jaar (1855) zond zij opnieuw een oorlogsschip met een gezantschap.
Inderdaad werd nu het doel bereikt. Een overeenkomst werd gesloten, maar nog
tijdens de onderhandelingen probeerde de sultan hulp van de Engelse gouverneur te
Singapore te krijgen. Toen deze echter alle steun weigerde en de raad gaf, om te
tekenen, zette hij zijn naam en zegel, maar het ‘maakte hem niet gelukkig’. Alle
vroegere vijandelijkheden werden vergeven en vergeten, door alle wederzijdse
vorderingen werd een streep gezet en de sultan beloofde, dat in zijn gebied zee- en
standroof tot het verleden zouden behoren. Een jaar later was het echter al weer
volkomen mis. Nu waren territoriale kwesties de oorzaak.
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Grensgeschillen.
Het gebied van Atjeh was niet precies afgebakend. Er waren tal van staatjes, die een
eigen vorst hadden en praktisch ook geheel onafhankelijk waren. Maar de sultan
rekende ze tot zijn rijk en uit sommige kreeg hij inderdaad ook wel eens een geschenk.
Andere hadden alleen in vroeger dagen iets met Atjeh te maken gehad en de
Nederlands-Indische regering wenste met die oude aanspraken geen rekening te
houden. Zo sloot zij in 1858 een overeenkomst met de sultan van Siak, een rijkje aan
Sumatra's Oostkust, welke geheel in de netten van een Engelse avonturier verstrikt
geraakt was. Om verdere moeilijkheden te voorkomen - geraakte op die wijze niet
een deel van Borneo in Britse handen? - aanvaardde de Indische regering het
oppergezag over Siak en onderhorigheden, wat tot ontstemming der Atjehers
aanleiding gaf, die beweerden daar oudere rechten te hebben. Ook op de westkust
waren soortgelijke moeilijkheden reeds eerder voorgekomen, toen de Nederlanders
omstreeks 1840 Baros en Singkel hadden bezet.
De stemming werd bepaald vijandig, toen ook Deli en andere vorstendommen in
het geschil werden betrokken. Hier en daar hadden botsingen plaats. De Atjehers
beschoten de Nederlandse vlag en de onzen slechtten Atjehse versterkingen in het
geoccupeerde gebied. De zeeroof had weer even brutaal als voorheen plaats.

Het nieuwe traktaat.
Dit kon zo niet voortduren en ook in Engelse kringen begon men dat in te zien. De
kooplieden uit de Straits klaagden steen en been over de ‘veiligheid van handel en
scheepvaart’ en de pers dikte dit nog wat aan. Vooral nu de Straat van Malaka na de
opening van het Suez-kanaal van nog groter betekenis werd, moest er handelend
worden opgetreden. Om maar iets te noemen: vuurtorens konden de Atjeher niet
bekoren en het in kaart brengen van de kustgebieden werd zo niet verhinderd, dan
toch met wantrouwen gadegeslagen.
Opnieuw werd te Londen geconfereerd en de bepaling in het traktaat van 1824
onderging de belangrijke wijziging, dat Nederland voortaan de vrije hand op Sumatra
zou hebben, mits de Engelse handel er dezelfde voorrechten zou genieten als de
Nederlandse. De onafhankelijkheid van Atjeh behoefde dus niet langer te worden
geëerbiedigd. Tegelijkertijd stond Nederland zijn laatste bezittingen aan de westkust
van Afrika aan Engeland af, Sint Ge-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

317
orge del Mina, het restantje van het eens zo uitgestrekte gebied van de oude
Westindische Compagnie. Na de opening van het kanaal van Suez had dit rijkje zijn
betekenis voor Nederland geheel verloren.

Geen expansiezucht.
Toch dacht men er in Nederland en Indië niet aan, om Atjeh te veroveren. Het was
nog in de periode van onthouding, door Van den Bosch in 1833 ingeluid, waarover
wij in het volgende hoofdstuk meer zullen meedelen. Het liefst had de Regering dan
ook een soort traktaat met Atjeh gesloten als met Siak in 1858, waardoor het verkeer
verzekerd zou zijn. Eerst toen bleek, dat dit onmogelijk zou zijn en Atjeh van alles
aanwendde, om andere mogendheden in de zaken te mengen, ging de Indische regering
tot de oorlogsverklaring over. ‘Hier bleek voor de zoveelste maal in de koloniale
geschiedenis, dat twee rijken niet onafhankelijk naast elkaar kunnen blijven bestaan,
tenzij in beide een ongeveer gelijke standaard van beschaving en rechtszekerheid
wordt gehandhaafd.’ (Prof. Gonggrijp)

Intrigues.
In Atjeh zag men de moeilijkheden ook wel. Wanneer echter een andere mogendheid
kon worden overgehaald, in naam de soevereiniteit te aanvaarden, viste het Indische
Goevernement achter het net. Tot wie konden de Atjehers zich beter wenden dan tot
de sultan van Turkije, tevens (volgens sommigen) de kalief aller gelovigen? Nog
vóór de sluiting van het tweede Londense traktaat verscheen een gezantschap te
Constantinopel en vroeg de Porte om hulp. De minister wist echter van Atjeh niets
af en een der hoofdambtenaren begaf zich naar onze gezant, of die hem wellicht ook
over een volk, dat zich de ‘Ashantins’ noemde, kon inlichten! Te Constantinopel
dacht men, dat ze wel op Java zouden wonen. Onze gezant rook lont en wist na enige
moeite het verzoekschrift in handen te krijgen, waaruit bleek, dat de heren uit Atjeh
kwamen. De Turkse regering verklaarde, dat zij niet op de voorstellen in wenste te
gaan, wijl zij op voet van vriendschap met de Nederlandse regering stond, maar zou
een andere mogendheid even ‘belangeloos’ - lees machteloos - zijn en ook onze
gezant inlichten?
Het was zaak nu eens spijkers met koppen te slaan. Weer zou een gezantschap
naar Atjeh gaan, maar zover kwam het niet. Er
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verschenen een paar hoofden uit het sultansrijk op Riouw met het vriendelijk verzoek,
nog enkele maanden te wachten. In Atjeh heerste verdeeldheid: er bestond een partij,
die oorlogszuchtig was, en een groep, die toenadering tot de ‘Compagnie’ wenste.
Bij de laatste behoorde ook de sultan. De periode van uitstel zou worden aangewend,
om de ‘Hollandse’ fractie te versterken en zodoende een gunstige gelegenheid te
scheppen, om onderhandelingen te voeren. De Indische regering zag het voordeel
hiervan in, maar tijdens het oponthoud van de heren kwam haar ter ore, dat er een
gezant naar Frankrijk was gezonden, om met die republiek onderhandelingen aan te
knopen. De Atjehse deputatie op Riouw wist daar natuurlijk niets van en beweerde,
dat dit wel buiten de sultan om plaats zou hebben gehad, door de anti-Hollandse
partij.
Op een Nederlands oorlogsschip werden de heren naar hun vaderland teruggebracht.
Onderweg deed de kapitein Singapore aan en daar maakten de gezanten van het korte
oponthoud gebruik, om ‘even’ een bezoekje af te leggen bij de Amerikaanse en
Italiaanse consul. Beiden schijnen zij om hulp gevraagd te hebben en met
eerstgenoemde werd een traktaat opgesteld, hoewel een consul daartoe ten enenmale
het recht mist. De Amerikaanse regering was dan ook geheel onkundig van het zaakje
en verklaarde, dat het onze rechten op Atjeh erkende, terwijl zij de consul zou
instrueren, zich niet met tractatensluiterij op te houden. De Amerikaanse gezant
schreef de handelingen van de consul toe aan zijn zucht om zich een naam te maken.
Ook de Italiaanse regering liet zich zeer concreet uit. Maar eer die geruststellende
mededelingen in Den Haag waren ontvangen, verliep er enige tijd en had de grote
‘men’ vrij spel met zijn fantasieën en leverde de ‘welingelichte’ bron heel wat
geruchten.
‘Van betrouwbare zijde vernam men te Batavia, dat de Amerikaanse vloot
te Hongkong last heeft bekomen, om onverwijld naar Atjeh te stomen, om
ons vóór te zijn.’
Zelfs de Indische regering seinde aan de minister, dat zij vernomen had van een
Amerikaanse interventie, en reeds werd te Singapore gesproken over de houding van
Engeland bij een eventueel conflict. Men moest daar van inmenging van de U.S.A
niets hebben. Al deze onrust bleek later overbodig, maar reeds was besloten, krachtiger
op te treden. Het Goevernement wilde geen nieuwe kansen op complicaties en besloot
daarom, de sultan voor de eis te stellen, de suzereiniteit van Nederland te erkennen.
De minister
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ATJEH EN ONDERHORIGHEDEN
I. Groot-Atjeh: a. de XXV, b. de XXVI en c. de XXII moekims. II Pidië.
III. Samalanga. IV en V. De Gajo- en Alaslanden.

1. Kotaradja met geconcentreerde linie. Het gebied onder rechtstreeks bestuur viel
ongeveer samen met de geconcentreerde linie. (Vergelijk het kaartje van
Kotaradja en omgeving.) Men ziet, hoe klein dit gebied was in vergelijking met
geheel Atjeh.
2. Sabang.
3. Batèë Ilië, waar Van Heutsz zijn grote overwinning behaalde (1901).
4. Lhokseumawé waar de panglima-polem zich aan Colijn overgaf (1903).
5. Singkel } Over deze plaatsen was voor 1873 al geschil.
6. Baroes } Over deze plaatsen was voor 1873 al geschil.
7. Taroetoeng. Hier eindigde de tocht van Van Daalen op 18 juni 1904 na 163
dagen, ‘waarbij haast geen dag zonder strijd omging’. De afstand
Kotaradja-Taroetoeng is hemelsbreed 560 km.
8. Medan.
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aarzelde nog, de correspondentie was enigszins verward, maar in elk geval moest de
sultan opheldering geven over het gebeurde en de vice-president van de Raad van
Indië vertrok naar Atjeh, terwijl een expeditie werd voorbereid.

De oorlog verklaard.
De 22ste maart 1873 verschenen vier schepen op de rede van Atjeh en begonnen de
onderhandelingen, als men daarvan tenminste spreken kan. De vice-president vroeg
om opheldering van het gepasseerde, maar kreeg ze niet. De sultan, zo heette het,
wachtte nog op berichten uit Constantinopel. Nogmaals werd de eis herhaald met al
even weinig succes. De volgende brieven uit de kraton waren al even vaag:
‘Wijders maak ik mijn vriend mijn wens kenbaar, dat hij mijn land niet
verwoeste. Wat van het verlangen van mijn vriend is, dat moge de
Allerhoogste vervullen, en vervolgens ben ik het, die het vervullen zal’.
Met deze wijze van corresponderen schoot de goevernementscommissaris niet
veel op en het eind van het lied was dan ook, dat hij in naam van de Indische regering
de oorlog aan de sultan van Atjeh verklaarde. Niemand zal toen gedacht hebben, dat
deze oorlog dertig jaar zou duren en zoveel offers vragen.

Onbekendheid.
Een der oorzaken daarvan was, dat de Regering onbekend was met de toestand in
Atjeh. Zij dacht, dat het grote rijk inderdaad bestuurd werd door de sultan, terwijl
deze niet meer dan een naamkoning was. Alleen in de buurt van het tegenwoordige
Kotaradja had hij directe zeggenschap, maar overigens had hij slechts een fictief
gezag. ‘Atjeh was geen eenheidsstaat, waar men het hoofd bevredigen kon òf
vernietigen, maar een ingewikkelde groepering van een aantal federaties van kleine
agrarische gemeenschappen.’ (Dr. Naarding) Al die lokale hoofden zouden moeten
worden onderworpen, wilde men Atjeh beheersen. Op het kaartje is enigszins de
staatkundige toestand weergegeven. Men onderscheidde Atjeh van de onderhorigen.
De laatsten, als Pidië en de Gajo- en Alaslanden (er waren er meer), stonden praktisch
geheel buiten de invloed van het hof. Het eigenlijke Atjeh, ook wel Groot-Atjeh
genoemd, was het sultanaat, maar de leenmannen, om maar een
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116. De missigit (moskee) te Medan (Foto Kon. Inst. v.d. Tropen).

117. De missigit (moskee) te Kotaradja, met rechts de zgn. ‘Köhler-boom’ (Foto Kon. Inst. v.d.
Tropen).
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118. Generaal K. van der Heyden (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

119. Panglima Polem II, het hoofd van de sagi der XXII moekims en centrale figuur in de Atjeh-oorlog.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

*75

120. Teukoe Oemar (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

121. Luit.-generaal G.C.E. van Daalen (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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122. De benteng Tjot Mantjang in de geconcentreerde linie.

123. Een groep Atjeh-strijders met in het midden (zittend) generaal Van Daalen.
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middeleeuwse term te gebruiken, waren vrijwel zelfstandig. Men kan het geheel met
het Duitse rijk van enkele eeuwen geleden vergelijken, waarin de keizer zelf feitelijk
niets te zeggen had dan alleen in zijn erflanden. Elk landschap had zijn hoofd en
verschillende van die miniatuurrijkjes vormden weer een federatie onder leiding van
een panglima-sagi. Zo had men in Groot-Atjeh de sagi's van de XXVI, de XXV en
de XXII moekims. Het hoofd van de laatste droeg de titel panglima-polem (oudere
broeder) en was van veel meer betekenis dan de sultan zelf. Prof. Snouck Hurgronje
vertelt, hoe dit sagi-hoofd dikwijls weigerde aan de oproeping van de sultan te
gehoorzamen en als hij wel kwam, dan verscheen hij in vuile kleding en sprak de
sultan met gata (jij) aan. Zijn sagi was volkrijk en breidde zich voortdurend uit, zodat
op de duur het aantal moekims veel groter was dan XXII, welke naam echter bestaan
bleef. De naam moekim ziet op een federatie van twee of meer dorpen, die
gezamenlijk een missigit (moskee) onderhouden. Zo was de organisatie niet alleen
een staatkundige, maar tevens een godsdienstige en verschillende wetgeleerden,
oelama's, hadden een zeer grote invloed.
Was er zo van eenheid geen sprake, tegenover de vreemdeling stond men wel
schouder aan schouder, evenals eenmaal de Grieken, zodra het gevaar van buiten
dreigde, en vooral als die vreemdeling een ongelovige was. Daardoor kreeg de
weerstand een religieus karakter. ‘Hij hield verband met een grote ideologische
tegenstelling, die eens de geschiedenis der wereld heeft beheerst en nu voortging dit
te doen in dit afgelegen hoekje der wereld. De Atjeh-krijg, anders gezegd, was maar
niet zo'n gewone oorlog tussen twee volken, die op de gewone manier door een vrede
kon worden beëindigd, maar een nieuwe episode uit het wereld-historisch drama: de
Heilige Oorlog tussen de gelovigen en de ongelovigen, die van uit het hoofdkwartier
van het geloof, Mekka, voortdurend geestelijke voeding en leiding ontving en die
wel een wapenstilstand, maar geen duurzame vrede gedoogde.’ (Dr. Naarding)

Een échec.
De inzet van de oorlog was voor de Indische regering al dadelijk geen succes. Een
paar dagen na de oorlogsverklaring landde generaal Köhler met ruim 3000 man. De
moskee werd na een heftige strijd veroverd, maar de nacht daarop door de Atjehers
opnieuw bezet. Voor de tweede maal moest zij worden bestormd en weer
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kwam zij in handen der Nederlandse troepen. De opperbevelhebber, generaal Köhler,
sneuvelde echter, toen hij even onder een reusachtige waringinboom uitrustte. In het
Atjeh-museum werd het onderste deel van de stam later als tafel gebruikt.
De opvolger van de generaal kon het met de nog aanwezige vicepresident van de
Raad van Indië niet vinden. Versterkingen waren hoog nodig, maar het seizoen was
ongeschikt, om troepen en krijgsbehoeften te ontschepen. Nog geen maand na de
debarkering kwam het bevel tot terugkeer. De expeditie verliet Atjeh. Alleen enkele
oorlogsschepen bleven in de buurt, om te voorkomen, dat de Atjehers wapens en
munitie invoerden. Het spreekt vanzelf, dat dit succes voor de Atjehers een bewijs
was, dat de ‘kafirs’ niet bestand tegen hen waren, en dat hun fanatisme er niet weinig
door werd versterkt.

Van Swieten.
Maar in november 1873 landde weer een expeditie op Atjeh's noordkust. Deze maal
had generaal Van Swieten de leiding, die daartoe apart uit het moederland was
overgekomen. De krijgsmacht was nu aanzienlijk sterker. Ongeveer 13.000 man
stonden onder de bevelen van de generaal. Weer werd de moskee veroverd, maar
daar bleef het nu niet bij. De kraton werd door de Atjehers ontruimd, de sultan en
zijn aanhang vluchtten het binnenland in. De Nederlanders hoopten, dat hij bereid
zou zijn, om te onderhandelen, maar geen verzoek daartoe kwam in. Het kon ook
niet, want hij was kort na zijn vlucht aan de cholera overleden. Het sultanaat werd
nu kort en goed tot rechtstreeks bestuurd gebied verklaard. Atjeh werd een
Nederlandse bezitting met Kotaradja als hoofdplaats. De expeditie keerde huiswaarts,
kolonel Pel bleef met een garnizoen achter om verder door minnelijke schikking de
hoofden tot erkenning van het Nederlandse gezag te bewegen. Maar weer dacht men
te lichtvaardig over het verzet. De Atjehers voelden zich in het geheel niet geslagen
en de strijd bleef voortduren. Pel trachtte de vijand te isoleren en richtte daartoe tal
van posten op tussen de binnenlanden en het kustgebied, maar het baatte niet veel.
De Atjehers hadden niet zo heel veel last van de blokkade en de bezetting van de 50
posten kostte veel manschappen, die vaak meer geïsoleerd waren dan de tegenstanders.
Bovendien werden onze troepen deerlijk door ziekte geteisterd. Kotaradja was dikwijls
onbereikbaar. Pogingen om de communicatie te herstellen, zelfs
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met behulp van artillerie, mislukten door de herhaalde snelle aanvallen van de
guerrillabenden van de vijand. Zo kon de toestand niet voortduren.

De éénogige koning.
De man, die daarin verbetering bracht, was Karel van der Heyden. In 1878 werd hij
tot generaal en goeverneur van Atjeh benoemd. Hij begreep, dat offensief optreden
alleen redding kon brengen. Met ruim 10.000 man hervatte hij de aanval en het
volgende jaar was geheel Groot-Atjeh onderworpen. De onverzoenlijken vluchtten
naar de onderhorigheden en de rust keerde in het sultanaat terug. Zentgraaff deelt
mee, hoe in een der heldendichten der Atjehers over dit tijdperk wordt gesproken:
‘Nu brak een driejarig tijdperk van rust aan, waarin de éénogige Generaal1)
zijn veroveringen bevestigde. De Radja Moeda, Teukoe Moehamad, spande
alle krachten in om de hoofdplaats en Oeleë Lheuë (de haven van
Kotaradja) tot welvaart te brengen, en dit gelukte hem zó wel, dat de
allerwegen gevluchte bevolking in niet te stuiten stromen naar de
hoofdplaats kwam en zich met de kafirs verbroederde. Het was, als leefde
men voortdurend in feesten; groot voordeel werd met de handel behaald,
vergeefs trachtten onze krijgsoversten nog volk te vinden, dat hen wilde
volgen. Alles ging de éénogige Koning hulde brengen.’
In 1880 werd niet één schot gelost. Van der Heyden werd door de tegenstanders
gerespecteerd als een dapper maar ook een rechtvaardig heerser en het scheen, alsof
de oorlog beëindigd was. Van der Heyden wist echter wel beter. Zolang de
onverzoenlijken nog in de onderhorigheden zaten, zou er van vrede geen sprake
kunnen zijn. Telkens zou het verzet weer opleven. Daarom moesten ook die streken
worden onderworpen. Maar de Regering wilde van zijn plannen niet weten: Van der
Heyden moest heengaan en men keerde tot het stelsel van afwachten terug. Had men
menselijkerwijs gesproken naar de raad van generaal Eénoog geluisterd, de oorlog
was in 1882 of 1883 geëindigd en niet eerst in de 20ste eeuw, en het had veel minder
mensenlevens gekost. Nu zijn er na 1880 nog meer dan 7000 der onzen gevallen en
waarschijnlijk over

1) Van der Heyden had één oog in de strijd verloren.
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de 30.000 Atjehers. Doch het optreden van Van der Heyden kostte te veel en hij
moest gaan. Zelfs de Atjehers stonden verbaasd over deze handelwijze. In het
heldendicht staat, dat de Hollanders verbannen, wie niet in alle opzichten hun wens
volgt, ‘zelfs de éénogige generaal, iemand van hun eigen soort, hebben zij verbannen’.

De geconcentreerde linie.
In 1884 besloot de Regering over te gaan tot het zich terugtrekken in de
geconcentreerde linie. Een aantal posten werden in een halve cirkel rondom Kotaradja
aangelegd en onderling door een trambaan verbonden. Enkele straalbanen

DE GECONCENTREERDE LINIE
Het gearceerde gebied is de opengekapte strook.
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vormden de verbinding tussen deze postenketen en de hoofdplaats. Binnen deze linie
werden onze troepen samengetrokken en een strook van ongeveer 1 km. werd aan
de buitenzijde opengekapt, om verrassingen te voorkomen. Zo was er van de
verovering van Van der Heyden slechts een gebied van enkele vierkante kilometers
over. Men hoopte, dat de Atjehers zich nu zouden komen melden en vredesvoorstellen
doen, net zoals in 1874. Er werd met verschillende hoofden gecorrespondeerd en
velen hunner kregen geschenken, die ze prompt in de oorlogskas stortten! Enkele
vorsten aan de kust bleven in naam trouw, maar voorzagen hun broeders in de
binnenlanden van wapens en munitie. In enkele jaren was heel Atjeh weer in vuur
en vlam. De Heilige Oorlog werd gepredikt, een nieuwe sultan benoemd en aan de
Goeverneur-Generaal de eis gesteld, tot de Islam over te gaan! Alleen op die wijze
zou hij de vernedering kunnen ontgaan, dat zijn troepen met schade en schande Atjeh
zouden moeten ontruimen.
De troepen in de geconcentreerde linie leden zeer door beriberi en andere zielten,
het nietsdoen deed de tucht verslappen, flinke officieren moesten hun ergernis
verbijten. ‘De onbeschaamdheid van de vijand nam met de dag toe door onze
onthoudingspotiek’, schreef Idenburg, die in die tijd te Kotaradja dienst deed. De
Atjehers vestigden zich in de opengekapte strook en drongen meermalen tot in de
buitenwijken van de hoofdplaats door. Zeker, het stelsel kostte minder, elk jaar ‘maar’
ongeveer 7 millioen, maar onze troepen leden grote verliezen en het ergste was nog,
dat het leger moreel de nederlaag leed. Prof. Snouck Hurgronje vergeleek de positie
van onze soldaten met die ‘van een aan de ketting liggende aap, die door een aantal
knapen zonder veel gevaar voor hun eigen welzijn, tot dolwordens toe geprikkeld
kan worden’.
Ook vatten de Atjehers het bedrijf van zeeroof weer op, als zij daartoe kans zagen.
Twee Engelse schepen vielen hun in handen en de bemanning werd meegenomen
naar het binnenland. Natuurlijk wendde de Engelse regering zich tot de Nederlandse:
Atjeh was immers goevernementsgebied, en het gevolg was, dat de bemanning
losgekocht werd, die van het ene schip voor ƒ 100.000, die van het andere voor
25.000 straits-dollar. Een welkome aanvulling voor de oorlogskas.

Teukoe Oemar.
Het laatste bedrag kwam in handen van Teukoe Oemar, een der
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meest geduchte aanvoerders der Atjehers. Hij wenste geen bankpapier en zond de
onderhandelaar terug om klinkende munt. Maar enkele maanden later bood hij zijn
onderwerping aan en beloofde zelfs Groot-Atjeh voor het Goevernement te zullen
veroveren. De goeverneur nam het aanbod aan. Onder al het gebeurde, ook de zeeroof,
werd een streep gezet en Teukoe Oemar kreeg een mooie titel, een legerkorps en
moderne wapenen. Werkelijk scheen het vertrouwen in hem gerechtvaardigd, want
hij veroverde de XXVI moekims en had ook successen in de federatie van de XXII.
Zijn naam veranderde hij in die van Teukoe Johan, om duidelijk zijn ‘bekering’ te
demonstreren. In maart 1896 zou hij weer op expeditie en de goeverneur verstrekte
hem, tegen het advies van verschillende officieren in, een duizend geweren, munitie,
opium en geld. Dezelfde nacht ging ‘Johan’ er van door met zijn aanhang en begon
de oorlog tegen de ‘Keumpenie’ opnieuw. Natuurlijk was hij nu in één slag populair
bij zijn landgenoten en zijn ‘buit’ was de moeite waard. De Nederlanders werden
voortaan beschoten met hun eigen wapens. De door Johan onderworpen gebieden
vielen vanzelfsprekend weer af en opnieuw zaten de Nederlandse troepen in de
geconcentreerde linie als een aap aan de ketting.

Het tweemanschap.
Generaal Vetter, die zich op Lombok een naam had verworven, verscheen op Sumatra
en bracht Teukoe een nederlaag toe, maar keerde daarop naar Java terug. Afdoende
was ook dit niet. Doch het getij kenterde en twee mannen wezen de weg tot de
oplossing. Het waren Dr. Snouck Hurgronje en kolonel Van Heutsz. De eerste was
een geleerde, een arabicus van naam. In 1885 had hij een bezoek aan Mekka gebracht,
‘waarvan het relaas hem met één slag tot Europese vermaardheid bracht’. Minister
Keuchenius zond hem naar Indië, om studie te maken van het Atjehse volk. Deze
minister was nl. overtuigd, dat een der voornaamste oorzaken van de misère was,
het ontbreken van elke degelijke kennis omtrent het Atjehse volk. In Indië was men,
inzonderheid in Atjeh, niet erg met de geleerde ingenomen, maar in 1892 kwam hij
er toch aan en als vrucht van zijn arbeid verscheen een uitvoerig rapport, dat later
werd uitgewerkt tot een standaardwerk: De Atjehers. Dr. Snouck Hurgronje behandelt
daarin heel het leven in Atjeh: volksindeling, staatsbestuur, rechtspraak, landbouw,
visvangst, familieleven, klederdracht, letterkunde, wetenschap, spelen en godsdien-
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stige zaken. Wat nu de conclusies uit zijn arbeid betrof, die voor de directe actie van
belang waren, kan men zeggen, dat Dr. Snouck Hurgronje wenste: krachtig offensief
optreden tegen de vijand, hem rusteloos vervolgen, vrees inboezemen en zodoende
de gewone landsman weerhouden zich nog met de benden op te houden, geen waarde
hechten aan de sultan, die niets is, maar de bendeleiders, die feitelijk een bedrijf van
de oorlog maken en soms een ware terreur onder eigen landgenoten uitoefenen,
onschadelijk maken.
Het spreekt vanzelf, dat er in het leger mensen waren, die min of meer
schouderophalend stonden tegenover de doctor en zijn geschrijf. Maar er was een
jong hoofdofficier, Johannes Benedictus van Heutsz, die wat de militaire conclusies
betreft, het er volkomen mee eens was.
Hij schreef in 1893 een brochure: De onderwerping van Atjeh, waarin hij betoogde,
dat de tactiek moest zijn: steeds voorwaarts. Of om het met zijn eigen woorden te
zeggen: ‘Doorzetten, doorzetten, doorzetten, de vijand nimmer op verhaal laen
komen.’
In dit opzicht waren beide mannen het roerend eens. Als tweede punt had Dr.
Snouck Hurgronje op het programma: welvaartspolitiek, om Atjeh tot bloei te brengen
en de bevolking met de nieuwe toestand te verzoenen. Dus ‘gevoelig slaan èn
vaderlijke leiding’, zoals Dr. Naarding het uitdrukt.
De Goeverneur-Generaal Van der Wijck was het met beide schrijvers eens en in
1898 werd Van Heutsz tot goeverneur van Atjeh benoemd met Dr. Snouck Hurgronje
als raadsman. Zij kregen gelegenheid hun plannen uit te voeren. En zij hebben dat
gedaan ook.
‘Van Heutsz heeft met een troepenmacht niet beduidend sterker dan die, welke
nodig was geweest om een gebied van 1 vierkante kilometer vast te houden, geheel
Atjeh tot onderwerping gebracht’, zegt Dr. Colijn. En dezelfde deskundige wijst op
de fout, die jaren lang geheerst had in militaire kringen: de onderschatting van ons
leger. Als men ongeveer 5000 man nodig had, om zich in de geconcentreerde linie
te handhaven, hoeveel manschappen waren er dan niet nodig, om heel Atjeh te
onderwerpen en blijvend te bezetten?
Maar Van Heutsz volgde dezelfde tactiek als de vijand. Hij zond geen zware logge
legers er op uit met artillerie en een hele trein, maar kleine groepjes, soms maar een
twintig man, die de guerillabenden opzochten, dezelfde methodes toepasten en weken
lang de benden achtervolgden en opspoorden. Het kwam hem ten
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goede, dat hij een schare jonge enthousiaste officieren en onderofficieren wist te
verzamelen. Wij noemen hier mannen als Christoffel, Colijn, Van der Maaten,
Scheepens, Veltman, Darlang, Swart en last not least Van Daalen.
Groot-Atjeh was in korte tijd weer geheel onderworpen, maar dat was eerder ook
wel eens gebeurd. De leiders trokken zich dan eenvoudig een tijdje in de
onderhorigheden terug, het liefst in Pidië, en wachtten hun kans af. Teukoe Oemar,
de panglima-polem en de pretendent-sultan begaven ook nu zich weer naar dat
landschap. Daar durfde immers geen kafir komen. Maar Van Heutsz verscheen er
wèl en binnen vier maanden was Pidië onderworpen en zaten de drie hoofdleiders
dieper het binnenland in. Rusteloos werden zij achtervolgd en reeds het volgende
jaar viel Teukoe Oemar in een hinderlaag van de marechaussees en sneuvelde.
De volgende jaren werd op die wijze de strijd voortgezet. Geen ogenblik hadden
de benden en hun leiders rust. Nog eenmaal waagden de panglima-polem en zijn
aanhang ‘Maarschalk Voorwaarts’ te weerstaan. In Samalanga hadden zij een sterke
stelling bij Batéë-Ilië, door Van der Heyden al 20 jaar eerder tevergeefs belegerd.
Doch Van Heutsz verscheen persoonlijk en na een harde strijd ging Batéë-Ilië voor
de Atjehers verloren. Samalanga werd bezet en weer moesten de hoofdleiders van
het verzet hun heil zoeken in de vlucht.
Maar onophoudelijk zaten de marechaussees hen op de hielen. Kapitein Colijn en
onder-luitenant Christoffel waren voortdurend in actie en volgden het spoor van de
vluchtelingen als jachthonden het wild. De pretendent-sultan gaf het het eerst op. In
januari 1903 meldde hij zich. Doch wij zagen reeds, dat zijn persoon van weinig
betekenis was. Zolang de panglima-polem niet gevangen was, bleef het verzet over
een eminente leider beschikken. Op koninginnedag 1903 leed hij echter opnieuw
een zware nederlaag en precies een week later meldde hij zich bij de kapitein H.
Colijn te Lhokseumaw'é. Hij was aan het einde van zijn latijn. Weinigen in Nederland
hebben de betekenis van deze overgave destijds begrepen. Wij vonden in een der
dagbladen de tijding van deze capitulatie tussen het ‘gemengd nieuws’.
‘'s-Gravenhage officieel: Panglima polem en Toeangkoe Radja
onderwierpen zich te Lho Seumawé.
Benoemd tot directeur van het post- en telegraafkantoor te Heerenveen de
Heer W. Meyer, thans te Stadskanaal.’

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

329
Drie grote artikelen worden in hetzelfde blad gewijd aan de Macedonische kwestie,
een geschil tussen keizer Wilhelm en de stad Metz en de toestanden op Cayenne!
Op een andere plaats staat heel kort, dat in Atjeh bij een klewangoverval gesneuveld
zijn: Kapitein van der Hoeve en drie militairen, terwijl 23 soldaten werden gewond.
Maar begrepen weinigen het belang van deze overgave, die wel als het einde van
de Atjeh-oorlog wordt beschouwd, veel minder hebben toen de krantenlezers gedacht,
dat die kapitein van Lhokseumawé nog eens zo algemeen bekend zou worden.
Misschien heeft in die dagen alleen Van Heutsz begrepen, dat hij de ‘maarschalkstaf’
al in de ransel droeg.
De panglima-polem werd in zijn ambt als hoofd der XXII moekims hersteld en
heeft zijn eed van trouw aan het Goevernement gestand gedaan. Hij werd een goed
bestuurder van zijn sagi. De pretendent-sultan was van minder goed allooi en
probeerde in de hoofdstad door allerlei intrigues opnieuw onrust te verwekken,
waarom hij na enige jaren uit zijn vaderland verbannen werd.
‘Het grootste struikelblok voor de pacificatie van Atjeh is uit de weg geruimd’,
schreven de kranten enkele weken later, nadat Van Heutsz zelf het grote belang van
het gebeurde te Lhokseumawé in een interview had uiteengezet.

Van Daalen.
Maar nog waren al de onderhorigheden niet onderworpen. Daar lagen nog de Gajoen Alaslanden, door geen Europeaan betreden, een gebied veel groter dan Nederland,
beschermd door hoge gebergten en schier ondoordringbare wouden. De enkele passen
werden door sterke bentengs bewaakt.
Van Daalen kreeg last deze landschappen te doorkruisen en vertrok in februari
1904 met 200 marechaussees. Hij wist als een tweede Hannibal over de Alpen te
trekken en veroverde met zijn kleine troep vesting na vesting. De Gajo's verdedigden
zich met élan en duizenden sneuvelden tegen het kleine keurkorps, dat zelf ook zware
verliezen leed, dat dikwijls de hongerdood nabij was, zodat het vinden van een
reuzenslang een uitkomst was. 163 dagen duurde de tocht door het onbekende gebied.
Toen bereikten de dapperen Taroetoeng in de residentie Tapanoeli.
‘Deze soldaten waren de Alpen van Sumatra overgetrokken, en hadden
het oerwoud, met de verschrikking ener vochtige,
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woeste wildernis, doorlopen. Zij hadden honger geleden, maar niet gemord;
gij ziet in de geest die groep marechaussees vechtend met de reuzenpython
in het oerwoud, het monster, dat hun tot voedsel zou dienen.
Die tweehonderd mannen werden op bentengs geworpen, wat wallen van
gesteente, beschermd door versperringen en scherpe bamboedoerihagen,
verdedigd door een fanatieke massa. En als zij een benteng hadden
veroverd, begroeven zij hun doden, en droegen hun gewonden mee naar
de volgende benteng, waar het krijgsbedrijf zich herhaalde.
Dit éne moet de aanvoerder, de grote Van Daalen, elk moment voor de
geest hebben gestaan: één enkele mislukking zou de ondergang zijn der
colonne, verloren in een gebied, sterk in zijn gordel van bossen en bergen,
waar duizenden vijanden gereed stonden om, ná een échec, het
slachterswerk te doen ...’
(Zentgraaff)

Het einde.
Na 1904 hadden hier en daar nog enkele verzetspogingen plaats. In 1913 meldden
zich de laatste bendeleiders. De botsingen, die na die tijd plaats hadden, waren
plaatselijke incidenten. We kunnen zeggen, dat de Atjehkrijg een dertig jaar heeft
geduurd. Daarna heerste er rust. De landbouwer kon zijn sawahs in vrede bewerken,
de havenplaatsen voerden tal van produkten uit, de petroleumwinning werd ter hand
genomen, op Poeloeh Weh werd de prachtige Sabanghaven aangelegd, het vaarwater
was veilig, de jeugd ontving onderwijs op de vele scholen. Het tweede deel van het
programma van Snouck Hurgronje ging in vervulling. Bekwame bestuurders als Van
Aaken en Swart hebben krachtig en rechtvaardig geregeerd, de welvaart bevorderd
en vele Atjehers verzoenden zich met de nieuwe toestand. Het geslacht, dat de oorlog
met de ‘Keumpenie’ had gevoerd, stierf uit. ‘De toerist, die thans rustig en vrij door
Atjeh trekt, kan zich nauwelijks voorstellen, dat hier slechts een halve mensenleeftijd
geleden een verbitterde strijd woedde.’ Zo schreef Stapel kort voor de tweede
wereldoorlog.

De onbekende soldaat.
Wij noemden mannen als Van Heutsz, Van Daalen, Colijn, Christoffel, Van der
Heyden en nog andere, maar er zijn in Atjeh hon-
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derden geweest, die hun leven hebben gegeven en die vergeten zijn. Zij liggen
begraven over een gebied, een paar maal zo groot als Nederland. Zij hebben met
grote dapperheid gestreden tegen een moedige vijand, zij hebben geleden vaak. Dagen
lang marcheerden zij in de wildernis, steeds het geweer in de aanslag en de klewang
getrokken, lettend op elk voetspoor, luisterend naar elk geritsel. En vermoeidheid
kenden ze niet. Colijn deelt mee in een rapport, hoe een luitenant des, nachts om 1
uur van een meerdaagse vervolging thuis kwam en er om drie uur weer uittrok met
zijn mannen en toen 26 uur aaneen marcheerde! Stervende marechaussees verdedigden
nog hun karabijn, trouw aan het parool: laat nooit je vuurwapens in handen van de
Atjeher vallen.
In de dagbladen stond in die dagen een korte lijst van gevallenen. De Staatscourant
deelt mee, dat gesneuveld zijn... En menige krantenlezer sloeg dat maar over.
Peutjoet is een groot kerkhof te Kotaradja. Daar liggen honderden, gevallen bij
de klewangaanvallen van de vijand, gedood door de kogels van de Atjehers, bezweken
door ontbering of aan beriberi en andere ziekten.
In marmeren platen zijn de namen gegrift in de kerkhofmuur. Maar hoevelen
hebben geen grafsteen en liggen ergens onder wat kalistenen in de rimboe ...
Een hard leven, een schrale kost en weinig soldij! Maar de humor ontbrak toch
niet. Men kan daarvan lezen bij Zentgraaff. Daar waren mannen als Willem van
Leuven, die overal in de rimboe bordjes plaatste met opschriften als: Boschjes van
Poot, De Veluwe, Grens van het Haarlemmerhout, Naar het strand, Verboden grint
te scheppen en bij een zeer smal pad langs een diepe ravijn: ‘Art. 13 Wetb. van Strafr.
Verboden buiten de paden te lopen’. Ook hij ligt ergens in de binnenlanden.
Natuurlijk kwamen er ongerechtigheden voor. En de pers in Nederland was zeer
bereid, die breed uit te meten. In de Kamer vanzelfsprekend een interpellatie en zelfs
in het Engelse Lagerhuis wenste Heaton er het woord over (het was vlak na de
Boerenoorlog en de concentratiekampen) en vroeg interventie van de ‘beschaafde’
mogendheden!
Men vergat hier, onder welke omstandigheden de geringe troepenmacht moest
opereren, hoe de vrouwen der Atjehers meestreden, hoe de gevangen Nederlanders
na onbeschrijfelijke folteringen werden vermoord, hoe zelfs het eerste beginsel van
het oorlogsrecht door de tegenstander werd verkracht. Mannen als Van Heutsz en
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Van Daalen werden belasterd en het leidde zelfs tot een conflict tussen beide grote
mannen. Wie het nuchter gestelde rapport van Colijn leest, dat hij in die dagen van
beroering aan Van Heutsz (toen Goeverneur-Generaal) schreef, krijgt een juiste kijk
op de toestanden in Atjeh. De feiten worden niet ontkend of verbloemd, maar er is
ook iemand aan het woord, die hart heeft voor de soldaat en bewondering voor zijn
grote prestaties. Zelfs het socialistische kamerlid Van Kol kwam na onderzoek tot
de conclusie, dat het optreden in Atjeh over het algemeen de toets van de kritiek kon
doorstaan.
De pacificatie en welvaart van Atjeh was de schoonste beloning voor wat in die
jaren door het Indische leger werd verricht.
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5. Van nominaal tot effectief gezag
Onthouding.
Lang werd gesproken van Java en de buitengewesten. Die onderscheiding is afkomstig
uit de vorige eeuw, toen de Regering zich praktisch niet met de koloniën buiten Java
bemoeide. Uitgezonderd dan enkele plaatsen zoals Makassar en de Minahassa op
Celebes, Sambas, Banjermasin en Pontianak op Borneo, Padang en Palembang op
Sumatra en verschillende posten in de Molukken. Wel wist men ‘sedert het midden
van de 19de eeuw zo ongeveer, tot hoever, op een politieke kaart van de Archipel,
het Goevernement zijn kleur had te strijken’, maar van werkelijk bestuur was geen
sprake. Zo had ook de Compagnie gehandeld, maar wat voor een handelslichaam te
verdedigen was, moest de Staat als een verzuim worden aangerekend. Die had immers
een andere roeping dan winst te maken en dividend uit te keren. En toch werd het
niet als een verzuim gevoeld. Integendeel, opzettelijk werd deze toestand bestendigd.
Het doel van Graaf Van den Bosch, de man van het cultuurstelsel, was aanvankelijk:
Java èn Sumatra te exploiteren, het laatste dan voorzover Nederland er krachtens het
traktaat van 1824 recht op had. Vandaar ook het ingrijpen in de Padrioorlogen. Maar
zelfs dit plan werd losgelaten en ook Sumatra werd op enkele winstgevende gebieden
na verwaarloosd, posten als Baros en Singkel weer ontruimd. De reden van deze
onthouding was uitsluitend: de buitengewesten brachten geen voordelen op en
daadwerkelijk bestuur zou heel wat kosten. De interesse voor een bepaalde streek
was recht evenredig met de opbrengst van dat gebied. Hoe de toestand op
verschillende eilanden was, of daar slavernij, mensenroof, koppensnellen en
weduwenverbranding, om maar enkele gruwelen te noemen, in zwang waren, dat
deerde het Goevernement niet ...

Toch ingrijpen.
Toch bemoeide de Regering zich wel eens met die eilanden, welke slechts in naam
bij haar imperium behoorden. En daarvoor waren twee redenen. In de eerste plaats
bestond er vrees, dat een andere mogendheid zich over die streken zou ‘ontfermen’,
en dat wenste men in geen geval. Dat die vrees niet geheel ongegrond was, blijkt
wel uit de historie van Borneo. Wie dat eiland op een kaart van
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voor 1940 bekijkt, ziet, dat het Noordwesten wit gelaten is. Het maakte geen deel
uit van Nederlands-Indië. In 1839 vestigde zich in die streken James Brooke,
zogenaamd om er handelsbetrekkingen aan te knopen. Maar daar bleef het niet bij.
Hij mengde zich in de strijd tussen de vorsten, die daar heersten, en bracht het in
1841 tot radja van Serawak. Nog regeren zijn nazaten daar onder Britse suzereiniteit.
Andere avonturiers probeerden dit voorbeeld te volgen en zo zien we in 1843 Murray
opereren in Oost-Borneo, waar hij echter sneuvelde. Wilson sloot een overeenkomst
met de vorst van Siak en bezette het eiland Bengkalis. Hij verdween weliswaar, toen
het Nederlandse Goevernement hem daartoe sommeerde, maar zulke akkevietjes
gaven toch maar aanleiding tot wrijving. Het traktaat met Siak, gesloten door de
Goeverneur-Generaal, werd lange tijd in Engeland als een onvriendelijke daad
beschouwd en eerst in 1871 werd de Sumatrakwestie definitief geregeld. (Zie vorig
hoofdstuk.)
Om te voorkomen, dat vreemdelingen zich verder meester zouden maken van de
buitengewesten, werd naar een rechtsgrond gezocht om dit te verhinderen, en men
meende dit het beste te kunnen doen, door met de vele potentaatjes contracten af te
sluiten, waarbij zij verklaarden het Nederlands oppergezag te erkennen. En verder
liet men hen met rust.
De tweede reden, dat het Goevernement zich soms met die ‘leenstaatjes’ bemoeide,
was, dat de scheepvaart in de Archipel beveiligd moest worden. Op de kleine
Soenda-eilanden gold het kliprecht. Een gestrand schip behoorde met de hele
bemanning aan de vorst. De goederen eigende hij zich toe, de equipage werd slechts
tegen een losprijs vrijgelaten. Hetzelfde stelsel hebben we reeds in Atjeh ontmoet.
Volgens westerse begrippen kon een dergelijk recht niet bestendigd worden. Het kon
bovendien tot conflicten met vreemde mogendheden aanleiding geven. Immers, die
vorsten stonden onder Nederlandse suzereiniteit en het Goevernement was dus
aansprakelijk voor dergelijke wandaden. Ook dat hebben wij reeds gezien bij de
geschiedenis van de Atjeh-affaire.
In elk contract werd dan ook uitdrukkelijk gestipuleerd, dat de inheemse vorsten
van het kliprecht afstand deden tegen een bepaalde vergoeding, die van 20% tot 50%
van de waarde van de lading varieerde. Dat betekende echter niet dat de vorsten en
hun onderdanen nu ook werkelijk zich van strandroof onthielden. Telkens weer
kwamen er te Batavia klachten binnen over schending van deze overeenkomsten, en
dan moest er wel ingegrepen worden.
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Een boete werd opgelegd en als de zaak heel ernstig was, of de boete niet betaald
werd, vertrok er een expeditie, die een paar strandkampongs bij wijze van wraak
leegroofde en in brand stak. Aan de eer was voldaan. De troepen en oorlogsschepen
keerden naar Java terug. De schrik zat er voor een poosje in, tot een nieuwe schending
van het contract weer een strafmaatregel noodzakelijk maakte. Het aantal
tuchtigings-expedities in de 19de eeuw is vrij groot. Zo nu en dan als de pupil erg
ondeugend was, kreeg hij een pak slaag, maar verder bemoeide de opvoeder zich
niet met hem.

Een illustratie.
Als voorbeeld van deze onthoudingspolitiek nemen wij het eiland Soemba en maken
daarbij gebruik van het uitstekende werk van Ds. D.K. Wielenga, die jaren als
missionair predikant op dat eiland heeft gewerkt.
Omstreeks 1840 begon de Regering zich met Soemba te bemoeien, omdat er
geruchten liepen over relaties met Engelsen. Men vreesde, dat dezen te eniger tijd
wel eens vaste voet op het eiland konden zoeken en het als niemandsland annexeren.
‘Zo werden in 1845 papieren contracten met enkele vorsten gesloten.
Onder het bulderen van 21 saluutschoten en het uitsteken van de
Nederlandse vlag, stelden de radja's hun kruisjes onder het contract,
waarvan zij later natuurlijk zouden verklaren, niets begrepen te hebben.
Met het geven van vele geschenken en rottingstokken met zilveren knop
werd deze vertoning besloten.
Tegenover de buitenwereld kon getuigd, dat Soemba Nederlands gezag
had erkend en het Nederlands-Indische Goevernement als opperheer
erkende.
Na het sluiten van deze contracten werd Soemba weer met rust gelaten en
telken jare kon in het Koloniaal Verslag vermeld, dat van Soemba niets
bekend was. In 1862, dus nog geen 15 jaar later, werden weer nieuwe
contracten gesloten, want de oude was men vergeten en men beweerde er
niets van begrepen te hebben.’
Voortdurend pleegden de Soembanezen strandroof op gestrande schepen, die naar
Australië voeren. De klachten, door vreemde mo-
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gendheden ingediend, kon men niet naast zich neerleggen. De radja's werden beboet
en tot het innen van deze boete - in de vorm van paarden - werd in 1866 de eerste
ambtenaar op Soemba geplaatst. Hij mocht zich echter absoluut niet met de zaken
in zijn ‘ressort’ bemoeien.
De resident van Timor gaf als consigne: het niet doen is het belangrijkste deel van
de taak van de ambtenaren! Onthouding van alle zaken, waar het Goevernement
buiten moet blijven.
Zij - de ambtenaren - mochten nimmer iets gelasten, ‘omdat zulks vroeg of laat
zou bevorderen de middelen, om de uitvoering er van te verzekeren, zo niet te
dwingen’.
De controleur kreeg op zijn verzoek niet eens geweren om zich bij een aanval te
kunnen verdedigen, en hij kreeg de welgemeende raad, maar te doen, alsof hij niets
zag en hoorde van wat er alzo in zijn omgeving geschiedde.
Zo hoorde de controleur, dat een dertigtal Endenezen enige kampongs in
Taboendoeng hadden geplunderd en nu met buit beladen, waaronder vele slaven, op
hun terugtocht waren. Hij meldt nu aan de Resident, dat hij deze mensen, als zij
straks te Waingapoe, de havenplaats, komen, zal trachten op te pakken.
Per ommegaande krijgt hij echter een schrijven, zich hier buiten te houden. ‘De
beste instructie, die ik u geven kan voor nu en voor den vervolge is, dat u maar niet
alles dadelijk moet geloven, wat men u al zo komt vertellen en in geen geval moet
laten blijken, dat u het gelooft.
Ziet men, dat de bij u gebrachte praatjes door u voor waarheid worden aangenomen
en dat u er niets aan doet, omdat u er wegens gebrek aan middelen niets aan doen
kunt, dan blijkt daaruit uw machteloosheid en dat doet meer kwaad dan goed. Het
volk behoeft niet te weten, dat u de middelen ontbreken.
Dat de ambtenaar alles of zoveel mogelijk wil weten, is zeer goed, doch ze moeten
niet alles willen opmerken.
Wij moeten een zaak tussen de radja's en het volk niet tot de onze maken en moeten
alles vermijden, wat aanleiding geven kan tot verzet, want dan wordt het
Goevernement gedwongen handelend op te treden en zou zodoende door de schuld
van de ambtenaar het Gouvernement in moeilijkheden komen, wat aan die ambtenaar
niet zou vergeven worden.’
Onze ambtenaren moesten dus maar kalm toezien, hoe onder hun ogen de mensen
elkaar vermoordden, beroofden en strooptochten hielden; zij mochten het zelfs wel
weten, maar niet opmer-
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124. Het gezondheidsetablissement ‘Sindang Laya’, naar een aquarel van G.F. Tydeman
(Rijksprentenkabinet, A'dam). Dit bekende herstellingsoord, in 1857 gesticht door de Limburgse arts
Dr. J.C. Ploem, lag in de nabijheid van de geneeskrachtige bron Tji-Panas, die reeds in 1744 door
gouverneur-generaal Van Imhoff werd bezocht. Het beleefde zijn gouverneur-generaal Van Imhoff
werd bezocht. Het beleefde zijn ‘bloeitijd’ in de Atjeh-oorlog, toen het medisch potentieel van Batavia
ontoereikend bleek om de stroom van gewonden uit Noord-Sumatra te verwerken. Dit schilderij
dateert van 1878 en werd door de maker, een twintig-jarige marineofficier, uit dankbaarheid voor de
in ‘Sindang Laya’ genoten behandeling geschonken aan de toenmalige directeur Dr. J.B. Dumont,
wiens echtgenote, Angelique Dumont-le Roux, op het middenpad is afgebeeld. Rechts voor het gebouw
een aantal palankijns (draagstoelen).
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125. Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje (Foto Coll. Icon. Bureau, 's-Gravenhage).

126. J.B. van Heutz, gouv.-gen. 1904-'09. (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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127. Een groep Atjeh-officieren met in het midden de in 1894 op Lombok gesneuvelde gen.-majoor
Van Ham.

128. Een groep Atjeh-officieren van de post Tjot Iri, 1896. Geheel links luit. H. Colijn met vrouw en
zoontje (Foto Kon.Inst. v.d. Tropen).
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129. Generaal Van Heutz met zijn staf tijdens de bestorming van Baté Ilië (Foto Kon. Inst. v.d.
Tropen).

130. De onderwerping van het sagi-hoofd der XXII moekims (rechts vooraan, naast generaal Van
Heutz) aan het Nederlandse gezag. In het midden de sultan; derde van links luit.-generaal Van Daalen.
(Foto Kon. Inst. v.d. Tronen)
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ken en als iemand wat kwam veftellen, maar juist doen, alsof men het niet geloofde.
Die moordenaars en slavenhandelaars mocht men vooral niet prikkelen. Zij mochten
eens kwaad worden en zich verzetten. Alles liever dan dat. Tot elke prijs moesten
verwikkelingen worden voorkomen.
Ds. Wielenga geeft nog verschillende staaltjes van wat de controleur alzo hoorde
en zag. Eens geraakte hij midden in een bende, die het dorp Pamoesakaba aanviel.
Hij probeerde de aanvallers tot rede te brengen. De bewoners van het dorp smeekten
hem, zijn tussenkomst te willen verlenen. Maar de bende stoorde zich niet aan de
ambtenaar, die immers toch niets kon doen. En machteloos moest hij toezien, hoe
tal van personen werden vermoord, anderen als slaven weggevoerd en de kampong
in brand werd gestoken.
De ambtenaar, die zich te Melolo wilde vestigen, kreeg daartoe geen vergunning.
Hij moest overhaast vluchten. Zo handelde men met de vertegenwoordigers van de
‘soeverein’.
Uit een rapport van 1890 nemen wij nog het volgende over:
‘De Radjah van Rendeh laat 24 mensen doden.
Oemboe Toenggoe laat een vrouw doodknuppelen.
Bij de dood van de Radja van Mangili worden 10 mensen gedood, geworgd
met touwen.
Oemba Tanja laat drie swangi's vermoorden.’
(Stierf een vorst, dan werden een tiental slaven en slavinnen doodgeknuppeld met
zo weinig mogelijk bloedverlies. Zij moesten de overledene in de geestenwereld
dienen.)
Zulle dingen geschiedden onder het ‘bewind’ van een beschaafde natie en er werd
niets tegen gedaan.
Zo vertelt Ds. Wielenga van de kapitein Dijk, die met het bestuur over Soemba
werd belast. Hij was een echte militair en wenste geen vernederingen van de vorsten
te verdragen.
Een paar slavinnen van een grote waren gevlucht. Zij hadden bij het weven een
draad gebroken en daardoor het kunstig weefsel bijna bedorven. Er was wel om
nietiger reden een slavin gedood en uit vrees voor haar leven vluchtten zij naar
Waingapoe en stelden zich onder bescherming van de kapitein. De vorst eiste ze op,
maar hij kreeg een weigerend antwoord. Waingapoe werd nu door de vertoornde
radja met vernietiging bedreigd. Dijk echter dacht er niet aan, door het zenden van
geschenken de zaak weer in orde te brengen, zoals vroeger gewoonte was. Met
voorbijgaan
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van zijn onmiddellijke chef, de resident van Timor, vroeg hij hulp aan de gouverneur
te Makassar. Een oorlogsschip verscheen en een detachement mariniers veroverde
de residentie van de vorst. Troepen van Java voltooiden de overwinning, maar toen
liet men alles weer op de oude voet doorgaan. De schrik zat er weer een poosje in.
De resident was boos. Dit was volkomen in strijd met de onthoudingspolitiek. Hij
had nog net een rapport ingediend, waarin stond, dat alles op Soemba rustig was en
de verhouding met de vorsten niets te wensen overliet!
Kapitein Dijk werd dan ook van zijn post ontheven.

Bali.
Ook op andere eilanden was het een lijdensgeschiedenis. Bali, dat zo dicht bij Java
lag, bestond uit verschillende vorstendommen (zie het kaartje op blz. 348). In 1839
erkenden alle negen potentaatjes het oppergezag van het Nederlands-Indische
goevernement en deden afstand van het kliprecht. Maar evenals Soemba beleefde
men niet, wat men beleed. Strandroof had herhaaldelijk plaats en protesten daartegen
bleven onbeantwoord. Zelfs werden de gezanten van Batavia niet eens ontvangen.
Dan maar weer een expeditie, en zo hebben we van 1846 - 1849 de drie Bali-expedities
gehad, die heel wat offers hebben gekost, maar die praktisch geen resultaat hadden,
omdat na de strafoefening het eiland weer ontruimd werd, nadat opnieuw schone
contracten waren gesloten. Generaal Michiels sneuvelde tijdens de derde expeditie,
toen zijn kamp onverwacht werd aangevallen, zoals dat van Vetter later op Lombok.
Hoe moeilijk onze troepen het er soms hadden, deelt Stapel mee in zijn beschrijving
van de verovering van Djagaraga.
Het was een sterke vesting, die bovendien een natuurlijke verdediging had in een
diep ravijn aan de westkust, waardoor de Sangsit-rivier stroomt.
‘Het was langs deze rivier, dat de chef van de staf, de luitenant-kolonel
De Brauw, met het 7de bataljon onder de luitenant-kolonel Le Bron de
Vexela, een verkenning verrichtte, om na te gaan, of een omtrekking en
opvoer van geschut tegenover de linker vleugel der vijandelijke stelling
mogelijk zou zijn. De actie, die zich hieruit ontwikkelde, behoort tot de
vermetelste ondernemingen, door het Nederlands-Indische leger uitgevoerd.
Het dal van de Sangsit werd hoe langer hoe nauwer en ten slotte zag men
zich genoodzaakt om de tocht
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door de rivierbedding, over en langs rolstenen, rotsen en tal van kleine
stroomversnellingen te vervolgen, de oevers van de rivier werden steeds
steiler, en gedurende het laatste gedeelte van de tocht bewoog de colonne
zich langs de bodem van een diep ravijn met steile, van 30 tot 50 meter
hoge rotswanden. Eerst toen men in de rug van de linker vleugel der
vijandelijke stellingen was aangekomen, werd behoedzaam naar boven
geklauterd en de gehele troep, gedekt door een alang-alang veld,
onzichtbaar voor de Baliërs opgesteld. De hier op gevolgde onstuimige
aanval op de volkomen verraste tegenstander, was een eerste aanleiding
tot de vermeestering van de gehele stelling. Alhoewel de Baliërs zich nog
hardnekkig verdedigden, werd de linkervleugel der verdedigingslinie na
een kort, doch hevig gevecht veroverd, en was Djagaraga de volgende dag
geheel in onze handen. Dit was het eerste wapenfeit, waarvoor een
bataljonsvaandel van het Nederlands-Indische leger met de militaire
Willemsorde werd gedecoreerd.’
En als dan de vijand verslagen is, worden de troepen weer teruggetrokken! Dan sluit
het Goevernement weer contracten, ‘volgepropt met gemeenplaatsen die toentertijd
te Batavia opgeld deden’: De vorsten zullen regeren op rechtvaardige wijze, zij zullen
de volkswelvaart bevorderen, de slavenhandel tegengaan, strandroof verbieden enz.
enz. Alles een dode letter. Enkele jaren later was het weer hetzelfde liedje, werden
onze gezanten weer teruggezonden en de protesten geseponeerd. Zelfs verjoeg de
stadhouder van Karangasem, dat aan de vorst van Lombok behoorde, een
bewakingsvaartuig en stelde aan het Goevernement de eis, binnen acht dagen alle
andere vaartuigen uit zijn gebied te verwijderen. De resident voldeed aan het
‘verzoek’...
Dat waren de resultaten van de expedities. Daarvoor was Michiels gesneuveld en
had het 7de bataljon zulke prestaties verricht!
Slavenhandel tierde welig en de weduwenverbranding bleef in zwang, hoezeer de
resident ook tegen die praktijken protesteerde.
De landschappen Boelèleng en Djembrana, die omstreeks 1880 op verzoek van
de bevolking onder rechtstreeks bestuur waren gekomen, vormden een groot contrast
met de overige staatjes, zo zelfs, dat velen uit die onafhankelijke vorstendommen er
zich vestigden. En er was geen enkele soldaat nodig, om daar de orde
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te handhaven of om de bevolking in bedwang te houden. Dat was wel een compliment
voor het Nederlandse bestuur.

Andere expedities.
Het is onmogelijk om al de overige expedities te bespreken. Die naar Saparoea en
Palembang behandelden we reeds in een vorig hoofdstuk. In de streek bij
Bandjermasin was een troonstrijd de aanleiding tot verzet tegen het Goevernement,
waarbij verschillende zendelingen en de bemanning van een stoomschip werden
vermoord. Het duurde jaren, eer de rust was hersteld. Op West-Borneo veroorzaakten
de Chinezen heel wat last met hun geheime kongsi's en moest meermalen krachtig
worden opgetreden. Zo zouden we door kunnen gaan: Ceram, Boni op Celebes, de
Lampongse districten op Sumatra, de Riouw-eilanden en verschillende andere streken
werden door een of meer strafexpedities enigszins beteugeld, maar dan ook weer aan
hun lot overgelaten. Het zou maar geld kosten, de getuchtigde vorstendommen
daadwerkelijk te besturen.
Een uitzondering op die regel maakte Lombok. Doch dit geschiedde in het laatst
van de 19de eeuw, toen de mening omtrent de onthoudingspolitiek al begon te
kenteren. Deze historie verdient enigszins bredere beschrijving.

Een smeekschrift.
Op Lombok greep het Goevernement in op verzoek van de bevolking zelf. Voor
velen, die schamper spreken over imperialisme van het Nederlandse goevernement,
is het wel eens nodig, dit uitdrukkelijk te memoreren. ‘Wij bezitten een deel der
wereld, dat wij niet eens goed in kaart kunnen brengen en toch zijn wij onbevredigd,
wij snakken naar meer’, zo sprak Van Kol sarcastisch in de Tweede Kamer, en hij
gewaagde van onze ‘dwaze annexatiegeest’. Maar dat het optreden van de Regering
in het belang van de bevolking zelf was, zoals op Nieuw-Guinea, Soemba, Bali,
Borneo en tal van andere eilanden, dat noemde hij niet. Op Lombok kwam dat
overigens wel heel duidelijk aan het licht.
De overgrote meerderheid van de bevolking, de Sasaks, was Mohammedaans.
Men schatte hun aantal in het laatst van de 19de eeuw op meer dan 300.000. Daarnaast
trof men echter op het eiland enkele duizenden Baliërs aan, aanhangers van de oude
Hindoe-godsdienst. Zij vormden de heersende partij. De vorst van
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Mataram, die over heel Lombok en een deel van Bali regeerde, zijn lijfwacht en de
ambtenaren waren Baliërs. De Sasaks werden door het vreemde bewind uitgezogen
en verdrukt. Opstanden waren daarvan het gevolg, maar het verzet werd steeds op
gruwelijke wijze gebroken. Ten einde raad wendden een aantal Sasaks zich tot de
Indische regering om hulp. In een smeekschrift zetten zij hun toestand uiteen.
...‘Wij hebben hen (de Balinezen) in hun vorstelijke waardigheid erkend,
zijn hun onderhorigen geworden en hebben altijd naar ons beste weten al
hun bevelen opgevolgd; toch worden wij wreed door hen behandeld en
uitgezogen ...
Het ter dood brengen van personen werd ook zeer licht opgevat en had
zonder enig voorafgaand onderzoek plaats; hetzelfde was het geval met
het verdrinken van lieden in zee. Wanneer zij op de een of ander vertoornd
waren, dan werd hij maar van enig misdrijf beschuldigd en gevonnist; wij
durfden ons daartegen niet verzetten. Menigmaal werden onze bezittingen,
als sawah's, tuinen, karbouwen en koeien ons afgenomen zonder dat
daarvoor enige schadeloosstelling werd gegeven, terwijl wij toch niet te
kort schoten in het opbrengen van belastingen.
Onze zoons werden door hen menigmaal tot slaven gemaakt en de meisjes,
vooral die van goede familie, werden met geweld opgevorderd; enige
namen zij dan voor zich, terwijl de overigen slecht werden behandeld en
ten slotte veile deernen1) werden. Soms werden volwassen meisjes
opgevorderd, soms kinderen op de jeugdige leeftijd van 7 jaar. Het
gebeurde wel, dat de ouders gek werden, maar wat was er tegen te doen,
niemand durfde er over te spreken.
Elk jaar werden de belastingen, meer dan billijk was, verhoogd. Ook
hadden wij koffieplantingen, maar na de oogst kwamen er lieden van de
vorst, om de gehele productie in beslag te nemen...’
Zo gaat het smeekschrift door; tal van wrede staaltjes worden meegedeeld. De Sasaks
worden ‘als kippen geslacht’. En nog is het meegedeelde niet het tiende van wat zij
hadden te verduren.
‘Wij hopen maar, dat U ons zal willen ontmoeten, dan kun

1) Door de vorst als prostituées verhuurd.
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nen wij U alles, wat betrekking heeft op onze ongelukkige toestand,
meedelen. Wij hebben zulks bij deze nog niet kunnen doen, want wij zijn
domme en eenvoudige lieden, die de vormen niet kennen. Ook hopen wij,
dat U al hetgeen wij U medegedeeld hebben, in overweging zult willen
nemen op dezelfde wijze, alsof het Uw eigen zaken betreft...’

Lankmoedigheid.
Het duurde echter nog meer dan 2½ jaar, voor de Indische regering ingreep. Zij
probeerde tussen de vorst en zijn opgestane onderdanen te bemiddelen. Dat de Sasaks
de zaak niet overdreven hadden, bleek wel uit een rapport van de controleur Liefrinck,
die Oost-Lombok bezocht.
‘Duizenden Sasaks waren hun kampongs ontvlucht en leefden van een mengsel
van bladeren, pisang- en papajastammen. Een handjevol mais was een weelde.’ ‘Door
die tijdelijke vestingen wandelende, behoeft men niet meer te vragen, of daar gebrek
heerst; die holle gezichten, die uitgeteerde lichamen zeggen het maar al te duidelijk.
Onder kleine kinderen is nog het ergst; door het gebrek en de ellende van de laatste
maanden is er bijna niets dan vel en been overgeschoten ... Menigmaal komt het
voor, dat ouders hun kinderen verkopen, om zich enig voedsel te kunnen verschaffen;
gewoonlijk bedraagt de prijs een rijksdaalder...’
Vooral de onechte zoon van de vorst, Anak Agoeng Madé, werd gevreesd. Hij
had immers verklaard, na de onderwerping van de Sasaks een waar bloedbad te zullen
aanrichten.
Moest de regering hier niet ingrijpen?
Toch aarzelde zij. Volgens een contract, in 1843 gesloten, erkende de vorst van
Lombok het Goevernement als zijn suzerein. Maar wij hebben reeds gezien, dat
dergelijke overeenkomsten niet veel te betekenen hadden. Bovendien was er in art.
7 bepaald, dat het Goevernement zich niet met het inwendige bestuur zou bemoeien,
zolang Mataram zich aan het contract hield.
Vandaar dan ook, dat de regering probeerde te bemiddelen. Maar ze had bij haar
pogingen weinig succes. Haar afgezanten kregen de vorst niet eens te spreken, brieven
bleven onbeantwoord. Zelfs trachtten de Baliërs met de Engelsen in Singapore tot
een overeenkomst te geraken, wat echter door de laatsten van de hand werd gewezen.
Zij kochten een paar schepen, die onder Lombokse vlag wapenen en munitie
importeerden, en wilden van het Neder-
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landse toezicht in de wateren rondom hun eiland niets weten. Een paar jaren gingen
op die wijze voorbij. De Goeverneur-Generaal, Pijnacker Hordijk, wilde geen geweld
toepassen. Atjeh baarde al zorgen genoeg. De vorst van Mataram zag deze
lankmoedigheid voor zwakheid aan en trad steeds brutaler op. Hij verklaarde geen
genoegen te kunnen nemen met het onderzoek van het Goevernement naar de slechte
toestanden op Oost-Lombok en verzocht de Regering, zich voortaan van bemoeiing
met zijn zaken te onthouden!

Krasser optreden.
Intussen was Pijnacker Hordijk vervangen door Jhr. Van der Wijck, die minder
geduldig was dan zijn voorganger. De vorst van Lombok kreeg een ultimatum thuis
gestuurd, waarin werd geëist:
1. Een betuiging van leedwezen.
2. De belofte, voortaan de bevelen van de Goeverneur-Generaal stiptelijk op te
volgen.
3. Uitlevering van Anak Agoeng Madé, teneinde hem naar een ander eiland te
verbannen.
4. Aanvaarding van de bemiddeling van de resident van Bali, om aan de verwarde
toestanden op Lombok een einde te maken.
De 9de juni 1894 werd dit ultimatum overhandigd. Binnen drie dagen moest het
antwoord binnen zijn.
De vorst vroeg om uitstel, maar dit werd niet verleend en toen de 13de juni geen
brief werd ontvangen, keerde de resident terug. De teerling was geworpen.

De overval.
Nog dezelfde maand vertrok een expeditie van Java onder leiding van Generaal
Vetter, om nu met geweld de Mataramer tot rede te brengen. Tweede bevelhebber
was generaal Van Ham. Een aantal oorlogsschepen blokkeerden het eiland en de 6de
juli landden de Nederlandse troepen te Ampenan. Nogmaals werd een ultimatum
gesteld. Naast de vier eisen van juni, kwamen nog de volgende drie:
5. Afstand van de vorst ten behoeve van zijn zoon.
6. Tekening van een nieuw contract met het Goevernement.
7. Betaling van de oorlogskosten.
De vorst willigde er zes in. De uitlevering van Anak Agoeng Madé
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weigerde hij, maar deze pleegde zelfmoord1), zodat het scheen, dat alles toch nog
zonder bloedvergieten zou aflopen.
Een deel der troepen legerde zich tussen Mataram en Tjakranegara en de rest
bivakkeerde in laatstgenoemde plaats tegenover de poeri van de vorst. Twee
afdelingen gingen het binnenland in onder bevel van de oversten Van Bijlevelt en
Lawick van Pabst. Zij zouden de Sasaks in kennis stellen van het voorgevallene en
hen bewegen nu de wapens neer te leggen. Verschillende oorlogsschepen keerden
naar hun basis terug. De oorlogsschatting begon reeds binnen te komen.
Toch begon de houding van de Baliërs er niet beter op te worden. Uit allerlei kleine
voorvallen was dat op te maken en de opperbevelhebber werd gewaarschuwd, dat
er een aanslag werd beraamd. De gelegenheid was daartoe gunstig. De legermacht
was versnipperd over Ampenan, Mataram, Tjakranegara en een paar plaatsen in het
binnenland.
Toen men de kroonprins, die zijn vader volgens het contract was opgevolgd, over
deze geruchten wenste te spreken, was hij ‘ziek’. Een der Balinese groten verzekerde
echter, dat er geen sprake van boze plannen was. Van Ham vertrouwde die mededeling
volkomen. Vetter echter was voorzichtiger en nam enkele maatregelen. Zo zond hij
bericht naar de beide aanvoerders in het binnenland, dat zij onmiddellijk naar
Tjakranegara moesten terugkeren en hij ontbood nog enkele afdelingen uit Mataram.
In de nacht van 25 op 26 juli openden de Baliërs plotseling vanuit de poeri van de
vorst het vuur op de onzen. Achter de hoge en dikke muren van het vorstelijk verblijf
hadden zij een prachtige dekking. Het bivak van Vetter was zo goed als onbeschermd;
de lantaarns, die op verschillende plaatsen waren opgehangen, kwamen het mikken
van de vijand maar al te zeer ten goede. Binnen weinige ogenblikken vielen er
tientallen slachtoffers door deze plotselinge aanval. ‘Het was alsof de hel ineens was
losgebroken’, verklaarde de veldprediker Ds. Rogge. Nog erger werd het, toen de
Baliërs schietgaten in de poerimuren sloegen, zodat ze thans onbereikbaar waren.
Zolang ze nog telkens boven de muren moesten verschijnen, om hun schoten te
lossen, konden onze troepen het vuur beantwoorden. Nu was dit praktisch onmogelijk.
Dekking zoeken was het enige en zo trok generaal Vetter met 400 man terug in een
tempel, die aan het bivak grensde. Men kon daar

1) Waarschijnlijk werd hij vermoord.
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echter niet blijven. Het eten was zo goed als op en over drinkwater beschikte men
niet. De hulp van het Mataramse bataljon bleef uit. Het had zelf de handen vol, want
ook dat bivak werd aangevallen en ook hier trokken de onzen zich in een tempel
terug. Pogingen, om de beide afdelingen in het binnenland te waarschuwen,
Tjakranegara niet binnen te trekken, mislukten.
Er was maar één mogelijkheid: doorbreken.
's Zondagsmiddagsom drie uur werd het sein tot de aftocht gegeven. Onder een
hagelbui van kogels renden de manschappen de tempelpoort uit. Alle verband raakte
verloren en de achterhoede met de gewonden moest zelfs in de tempel terugkeren.
Het grootste gedeelte van de troep bereikte de kameraden bij Mataram, maar groot
was het aantal doden en gewonden. Ook generaal Van Ham werd een paar maal
getroffen en blies kort na de aankomst te Mataram de laatste adem uit. ‘De man, die
te edel was, om kwaad te veronderstellen bij zijn naaste.’ Hij had de Baliërs ten volle
vertrouwd en nog kort voor de overval verklaard, dat ‘er niets zou gebeuren’. De
achtergebleven secties met de gewonden wisten zich naderhand ook door de vijand
heen te slaan en langs een omweg na ontzettende inspanning Ampenan te bereiken.
De beide kolonnes uit het binnenland hadden het voor de overval ontvangen bevel
tot terugkeer ontvangen en rukten Tjakranegara binnen. Bijlevelt kwam van het
Zuiden. De Baliërs lieten hem ongemoeid de stad binnentrekken, maar vielen hem
toen ook onverwacht van alle kanten aan. Hij bleek echter een eerste klas bevelhebber.
Hij marcheerde(!) met zijn kolonne de stad door. Telkens moest de artillerie ruim
baan maken. Zo bereikte Van Bijlevelt de troepen tussen Mataram en Tjakra. Lawick
van Pabst, die van het Oosten kwam, ondervond hetzelfde. Ook zijn afdeling trok
ongehinderd Tjakranegara binnen, maar werd, toen zij eenmaal binnen was, van alle
kanten bestookt. Een deel wist er zich door te slaan en Ampenan te bereiken. De
achterhoede onder kapitein Lindgreen werd echter afgesneden en moest zich in een
tempel verschansen. Tien dagen lang verdedigde zich daar het kleine troepje tegen
een overmachtige vijand. Toen moest het zich overgeven wegens gebrek aan voedsel
en drinkwater. Zij kregen de toezegging, dat zij na inlevering van de wapens vrij
mochten aftrekken. De kroonprins - het zij tot zijn eer gezegd - hield zijn woord en
zo kwam Lindgreen met de zijnen ook behouden te Ampenan. Hij had een brief bij
zich met het verzoek aan Vetter, om Lombok te verlaten! Vetter was intussen met
de gezamenlijke troepen van Ma-
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taram en Tjakranegara naar Ampenan geretireerd, waarbij ook nog verschillende
offers waren gevallen.
In het geheel waren 97 militairen gesneuveld, onder wie 9 officieren, o.a. Van
Bijlevelt; er waren 14 vermisten.

Versterking.
Groot was de ontsteltenis op Java en ook in het moederland, toen dit echec bekend
werd. De Landvoogd en de legercommandant verloren echter het hoofd niet.
Onmiddellijk werd er besloten, versterkingen te zenden om met de Baliërs af te
rekenen. Reeds begin september arriveerden deze aanvullingstroepen. De Regering
verviel niet in de fout, de generaal van zijn functie te ontheffen, iets wat na een
nederlaag zo'n beetje de gewoonte was. Generaal Vetter behield het oppercommando
en kreeg generaal Sagow naast zich in plaats van Van Ham.

De tweede fase.
Van Ampenan rukten de troepen opnieuw op en de 29ste september begon de aanval
op Mataram. Het doel was in de eerste plaats het kruispunt van de twee hoofdwegen
te bezetten. Van verschillende zijden rukten de afdelingen des nachts op, nadat de
artillerie (ook van de oorlogsschepen op de rede) de stad had gebombardeerd.
Urenlang duurde de strijd. ‘In het complex van muren en gangen kan slechts langzaam
worden geavanceerd. Elke muur moet omgeworpen, in bres gelegd of beklommen
worden, om tot een volgend erf te kunnen doordringen, maar van achter elke muur,
van uit elk erf moet de vijand, die zich hardnekkig verdedigt, eerst verdreven worden.’
(Cool)
De aanval kost dan ook verscheidene offers, maar generaal Vetter weet nu van
geen wijken. Overste Scheuer, die langs de hoofdweg optrekt, gaat zijn soldaten met
een wandelstokje voor en zingt zijn lijfdeun: ‘Alles kost een dubbeltje’. Een luitenant,
die opmerkt dat de weg niet vrij is, krijgt ten antwoord: ‘Waar het 9de bataljon komt,
is de weg vrij.’ En hij maakt de weg vrij!1)
Het kruispunt werd bereikt en de poeri van de vorst genomen. Een aantal Baliërs,
onder wie ook de kroonprins, wijdden zich ten dode en deden een laatste wanhopige
lansaanval, de beruchte poe-

1) Overste Scheuer deed hetzelfde bij de bestorming van Tjakra. Hij droeg de bijnaam: ‘Alles
kost een dubbeltje’.
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potan. Zijn vielen tot de laatste man. De rest der Baliërs vluchtte naar Tjakranegara
met achterlating van honderden doden, onder wie ook vele voorname vrouwen. Zij
hadden zichzelf gekrist of waren-door haar mannen gedood, opdat ze niet in handen
van de vijand zouden vallen.
Nu was Tjakranegara aan de beurt. De 18de november werd opnieuw het sein tot
de aanval gegeven. Hier werd nog vinniger gestreden. De Baliërs verdedigden de
residentie met ware doodsverachting. Meer dan eens was de toestand voor de onzen
kritiek. Het passeren van de vele dwarswegen met de hoge kleimuren was een ware
hel. Na een strijd van 24 uren werd het kruispunt midden in Tjakranegara bereikt.
De aanval op de poeri van de vorst begon. De luitenants Van der Heyden (een zoon
van koning Eenoog, ons reeds bekend uit het hoofdstuk over de Atjehoorlog) en H.
Colijn waren de eerste officieren, die de poeri binnendrongen. Beiden kregen de
Militaire Willemsorde. Van der Heyden overleed echter tengevolge van de bekomen
verwondingen. Colijn bleef ongedeerd. Vijfmaal redde een zijner Ambonese soldaten
hem van een wisse dood. Straks heft hij met zijn manschappen Psalm 68 : 10 aan1).
Om een uur of vier werd de strijd gestaakt. Nog was het binnenste gedeelte van
de poeri niet genomen. Toen echter de volgende morgen de aanval hernieuwd zou
worden, bleek de vijand zijn sterkte verlaten te hebben. In de schatkamer van de
vorst vond men de rijksdaalders 60 cm hoog opgestapeld en elders ontdekten de
overwinnaars nog 3180 kg gemunt zilver en 230 kg goud. Een schat verkregen door
ontzaglijke uitbuiting!
De oude vorst had ook de vlucht genomen. Hij werd echter achtervolgd en gevangen
genomen. Het volgende jaar overleed hij in ballingschap te Batavia. Zijn kinderen
en kleinkinderen, ook de dochters, vonden bijna allen de dood in een laatste poepotan,
enkele dagen na de val van Tjakranegara.
Het Lombokse vorstenhuis was ondergegaan ... In december verliet het grootste
deel van de troepen het eiland. Slechts een kleine bezetting bleef achter. Lombok
kwam onder rechtstreeks bestuur en ging een nieuwe toekomst tegemoet. In vrede
kon de

1) Van zijn compagnie waren 28 man gesneuveld. Van de overige 23 compagnieën, die aan de
strijd deelnamen, totaal 70. Wel een bewijs, dat hij met de zijnen niet achteraan kwam.
Hoewel jong luitenant, was hij die dag compagniescommandant, omdat de kapitein wegens
verwondingen niet in staat was het bevel te voeren.
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Sasak voortaan zijn velden bebouwen. De zwervers keerden naar hun verbrande
kampongs terug, die spoedig herbouwd waren. De
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woestijn, door Anak Agoeng Madé van Midden-Lombok gemaakt, werd in een
vruchtbare streek herschapen. Sasaks en Baliërs kregen ieder hun eigen hoofden, die
onder toezicht der Nederlandse ambtenaren een rechtvaardig bestuur over hun
ondergeschikten voerden. Zelden heeft een oorlog zulke zegenrijke gevolgen gehad.
Er was een verschil tussen het Lombok vóór en na 1894 als tussen nacht en dag en
het offer van de strijders van Lombok was niet vergeefs geweest.

De ommekeer.
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Lombok was een exempel, hoe het wèl moest. Geen strafexpedities zonder meer.
Niet alleen tuchtigen, maar ook opbouwen. Geen ingrijpen alleen uit eigenbelang of
uit vrees voor conflicten met
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vreemde mogendheden, maar oolkom de millioenen, die zuchtten onder het juk van
de vorsten, te helpen. Het was een schande, dat in de gebieden, waar de Nederlandse
vlag woei, de ergste gruwelen straffeloos konden geschieden.
De man, die daarvoor als geknipt was, hebben we reeds leren kennen in het
hoofdstuk over Atjeh: Johannes Benedictus van Heutsz. Nadat hij in korte tijd op
Noord-Sumatra wonderen had verricht, werd hij op advies van minister Idenburg tot
Goeverneur-Generaal benoemd. Niet ieder was met die benoeming ingenomen.
Verschillende hoge autoriteiten in Indië klaagden, dat zij als soldaten gedrild werden.
Zelfs in de Raad van Indië klonk de commandostem van de Goeverneur-Generaal en dan mag de klemtoon wel extra gelegd worden op generaal.
Van Heutsz nu heeft een einde gemaakt aan het schijngezag in de buitengewesten,
en dat in enkele jaren en met niet meer troepen en kosten dan vroeger voor de
wraakexcursies nodig waren. Het deed eerst wat onwennig aan en in het moederland
waren velen nog wat huiverig voor deze koers. Van Kol, zo zagen we reeds, smaalde
van landhonger. En even voor het optreden van Idenburg en Van Heutsz, kostte het
Minister Cremer nog heel wat moeite een post op de begroting aangenomen te krijgen
voor het plaatsen van een klein politiekorps op Nieuw-Guinea, iets waarop ook de
zending krachtig had aangedrongen. ‘Wij vestigen er ons uit een oogpunt van
humaniteit’, zo verklaarde de minister, maar zelfs Asch van Wijk, een groot vriend
van de zending, en Franssen van de Putte, helemaal geen conservatief op koloniaal
gebied, waren er tegen.

Een korte verklaring.
Van Heutsz had zijn mannen, die hem ook in Atjeh reeds hadden gesteund. In de
eerste plaats Snouck Hurgronje. Zijn voor de Atjehhoofden opgestelde ‘Korte
verklaring’ werd nu ook in de buitengewesten ingevoerd. Het was uit met de
langademige overeenkomsten in de ‘brave-Hendrik-stijl’. Elk van de vorsten kreeg
een drietal punten te tekenen.
a. zijn gebied maakt een deel uit van Nederlands-Indië; dientengevolge belooft
hij trouw aan H.M. de Koningin en haar vertegenwoordiger;
b. hij zal zich met geen enkele vreemde mogendheid in verbinding stellen;
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c. hij zal alle regelen, die de Regering voor zijn gebied toepasselijk verklaart,
nakomen en de bevelen van de Goeverneur-Generaal opvolgen.
Hier was geen woord frans bij. Verklaarde voortaan het Goevernement, dat de
afschaffing van de slavernij of het verbod tot verminking van veroordeelden ook
toepasselijk was in het vorstendom X, dan had de radja van X zich volgens de Korte
Verklaring daarbij neer te leggen. In latere jaren is de verhouding van de
zelfbestuursgebieden tot het Goevernement in ordonnanties geregeld.
Van Heutsz had nog een helper. Een man, die van nominaal gezag niets wilde
weten. Hij schreef: ‘Onthouding is op zichzelf niet onbestaanbaar, mits die slechts
absoluut zij: gedeeltelijke onthouding is echter in koloniale zaken iets onmogelijks.
Zo men aanvangt met enige aanraking te hebben, wordt men altijd door gestuurd in
de richting van meerdere bemoeiing. Er kan verschil van tempo zijn, maar het
eindstation is voor tragen en vluggen ten slotte hetzelfde.’ Die man was H. Colijn.
En toen in enkele jaren Bali, Soembawa, Celebes, Borneo, Ceram en andere eilanden
voorgoed werden onderworpen - de successen in Atjeh en op Lombok hadden het
leger zijn minderwaardigheidsgevoel ontnomen -, stuurde Van Heutsz zijn
oud-adjudant Colijn er op uit, om de onderworpen gebieden te bezoeken en een
rapport samen te stellen over de opbouw. Immers, de vestiging van ons gezag was
maar een eerste stap. ‘Daarop volgden een opruiming van vele misstanden, een
regeling van het bestuur, van de rechtspraak, van het belastingwezen, de verbetering
van bestaande en aanleg van nieuwe communicatiemiddelen, de voorziening in
allerlei andere maatschappelijke behoeften.’ (Staargaard)

De bijbel van Colijn.
En Colijn volbracht zijn taak. Verschillende ambtenaren vonden het een ‘streek’ van
de ‘generaal’ te Buitenzorg, hun een kapitein op het dak te sturen, maar zij kwamen
spoedig tot een ander inzicht en moesten erkennen, dat zij na een korte inspectie van
hun gebied van hun ‘inspecteur’ konden leren, die dikwijls beter op de hoogte bleek
dan zijzelf. Een uitvoerig werk over de te volgen politiek in de buitengewesten was
het resultaat van de inspectie. Het was niet in de handel, maar het werd door de
Regering aan de betrokken ambtenaren als handleiding gegeven en werd tot 1940
geraadpleegd. Wegens de omvang van dit werk, kreeg het de bijnaam: de bijbel van
Colijn.
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Gevolgen.
Natuurlijk ging het niet altijd zonder strijd, maar de afloop van de oorlog in Atjeh
en op Lombok had de meeste vorsten voorzichtig gemaakt. En als er verzet was, dan
werd dezelfde tactiek toegepast als in Atjeh. De vijand werd geen ogenblik met rust
gelaten en het gevolg was, dat de vorst dan dikwijls geen contract meer kon tekenen,
omdat hij eenvoudig uit zijn land verbannen werd. Zo kwam Bali onder rechtstreeks
bewind, evenals dit met Lombok in 1895 geschied was.
De bevolking ondervond het, dat er een nieuwe koers was gekomen. Het was uit
met slavenhandel, moord en roof. Verminking werd verboden, de
weduwenverbranding en het doden van dienstbaren bij de begrafenis van de vorst
was uit. Maar ook positief ondervond men de voordelen van het nieuwe regime. Ds.
Wielenga zegt b.v. van Soemba: ‘Goede dekhengsten werden ingevoerd voor de
paardenfokkerij. Enkele honderden Bengalese koeien werden aan de bevolking op
gemakkelijke afbetalingsvoorwaarden verstrekt, teneinde de veestapel te verbeteren.
Voor de landbouw werd zoveel mogelijk gedaan.’ In samenwerking met de zending,
zo voegen wij er aan toe, werden scholen gesticht en enkele jaren later waren er reeds
meer dan 50 bp dit eiland!
‘Alle onderlinge oorlogjes hadden opgehouden en er kwam een algemene toestand
van veiligheid van persoon en bezit. Het land werd opengelegd en toegankelijk
gemaakt. Vroeger zou men het niet gewaagd hebben, zo maar naar een ander
landschap te gaan, of het zelfs maar door te trekken, tenzij met een bende zwaar
gewapenden. Wie op een andermans grondgebied kwam, werd of gedood of als slaaf
ingerekend. Nu kon men overal vrij heen trekken en leerde men elkaar verdragen ...’
En zo was het ook op andere eilanden. De grote strook tussen Kloenkoeng en
Bangli op Bali, jarenlang door de onderlinge strijd onbewoond, vormde na de
pacificatie duizenden bouws rijstvelden. Zo zouden we door kunnen gaan. Een enkel
cijfer moge dit nog illustreren. De uitvoerwaarde van de producten der Buitengewesten
steeg in 14 jaar van 324 millioen tot bijna 820 millioen!
Meer dan 250 vorsten tekenden de Korte Verklaring en konden voortaan onder
leiding van het Goevernement iets anders doen dan hun ondergeschikten verdrukken
en uitmergelen. Hun werd bijgebracht de oude Calvinistische regel: ‘Het volk is er
niet om de vorst, maar de vorst is er om de onderdanen.’
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6. Met volle zeilen
Het nieuwe Indië.
Professor Gonggrijp deelt mee, dat een Engelse geleerde en oudbestuursambtenaar,
die door ervaring en veelomvattende studie in staat en bevoegd was, het Nederlandse
beleid te vergelijken met dat van andere koloniale mogendheden, de volgende
uitspraak heeft gedaan: Nooit heeft wellicht enige regering zo van ganser harte en
met zulk een ijver en grondig begrip de taak aangevat, de welvaart van haar
onderdanen op te bouwen, als die van Nederlands-Indië in het begin dezer eeuw.
In zijn oordeel staat hij niet alleen. Zelfs Japanners gingen hierin mee. Het Indië
van vóór 1940 kon de vergelijking met de andere streken op het zuidelijk halfrond
glansrijk doorstaan en menige Europese staat kon wat zorg en instellingen, verkeer
en bedrijf betreft, een voorbeeld nemen aan Indië. Zelfs de Indonesische minister
Subandrio gaf dit in 1962 grotendeels toe.
Coen zag voor Indië een grote toekomst. Zijn idealen gingen niet in vervulling.
Het monopolie drukte alle particulier iniatief dood, het winstbejag verhinderde de
bevordering van de algemene welvaart en hield geen rekening met de bevolking, een
eerlijke Europese samenleving kon zich niet ontwikkelen
Het exploitatie-systeem in de eerste helft van de vorige eeuw maakte elke
ontplooiing haast onmogelijk. Eerst in het laatst van de vorige en de eerste decennia
van deze eeuw kwam de grote vooruitgang. Toen werd het mogelijk, wat Coen
wenste: een Nederlandse samenleving in de tropen. Toen openbaarde zich en
zegevierde de gedachte, dat het heil van de bevolking gezocht dient te worden en
dat dit tevens ten voordeel strekt aan het moederland.
De volgende bladzijden mogen een - zeer onvolledig - beeld geven, van wat in
deze eeuw in Indië veranderde en tot stand kwam op economisch en materieel gebied.

Irrigatie.
In Nederland is het vaak de vraag: hoe raken we het water kwijt? In Indonesië
daarentegen wordt al het mogelijke gedaan, om niets van deze kostbare gave nutteloos
naar zee te laten stromen. Inzonderheid de rijst vereist geweldige hoeveelheden water;
voor het rijpen staan de sawahs geregeld blank. Sommige velden hebben
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5000 liter per uur en per ha. nodig, maar er zijn ook gronden, die 30.000 liter in
dezelfde tijd en voor hetzelfde oppervlak vragen. Dit alles maakt een nauwkeurige
regeling nodig: de sawahs liggen terrasgewijs, wat vooral in het gebergte een prachtige
aanblik oplevert; dijkjes moeten geregeld worden onderhouden, voor doorstromen
dient gezorgd, opdat ook de lager gelegen velden worden voorzien; in de tijd van
het rijpen moet de sawah droog zijn. Dit vereist een voortdurend toezicht. De regenval,
hoewel in Indonesië vrij regelmatig, is alleen niet voldoende, om in de behoefte aan
water te voorzien. Het rivierwater wordt daarom door stuw dammen op hoger peil
gebracht en door leidingen naar de rijst- en suikervelden gevoerd. Grote
waterreservoirs, wadoeks, waarvan sommige met een inhoud van 40 millioen kubieke
meter, bergen tijdelijk de grote hoeveelheden, nodig voor de bevloeiing.
De opbrengst van de rijstvelden werd door dit alles veel groter èn veel regelmatiger.
Daardoor werd b.v. voor de Serajoedalwerken, die een 30 jaar geleden zijn geopend
en die meer dan 1½ millioen hebben gekost, een grotere produktie ter waarde van ƒ
820.000 per jaar berekend. Waar jaarlijks amortisatie en lasten op ƒ 121.000 werden
geschat, was de bruto winst dus het zevenvoud van de kosten. Op het grote nut voor
de bevolking behoeven wij, als wij zulke cijfers bezien, niet nader in te gaan. Een 3
millioen hectare is op deze wijze bevloeid, alleen op Java, waarvan ongeveer de helft
op moderne wijze.
Wadoeks, pompstations, dammen, syphons en tunnels, men treft ze in heel
Indonesië aan en in de jaren tussen 1920 en 1930 werd jaarlijks van 5 tot 7 millioen
gulden aan nieuwe werken besteed.

Zorg voor de inheemse bedrijven.
Maar de irrigatie was het enige niet. Het Goevernement hielp ook op andere wijze
de landbouwer. De landbouwconsulenten gaven voorlichting, beter zaaizaad werd
verstrekt, tentoonstellingen dienden om de tani met nieuwe werktuigen, andere
vruchten, beter plantmateriaal en moderne bemestingsmethoden bekend te maken.
De bestrijding van ziekten en insecten werd krachtig ter hand genomen. Wel stuitte
men daarbij soms op conservatisme, maar menige boer wist ook van aannemen en
volgde de Europese verbouwer na. De inheemse rubbercultuur was zelfs een geduchte
concurrent van de ondernemingscultuur geworden. Men trof in de bergstreken
tabaksveldjes en theetuintjes aan; de tani wist er
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aardappelen en Europese groenten en niet te vergeten bloemen te kweken, waarvoor
hij in de stad zijn afzetgebied vond.
Door de goede zorg van de Regering werd de veeteelt verbeterd. Wij zagen daarvan
in het vorige hoofdstuk reeds een voorbeeld bij de bespreking van Soemba. De
melkcontrole in de grote steden beschermde bovendien de consumenten tegen
minderwaardige producten.
De visserij werd door wetenschappelijk onderzoek en door propagering van betere
methoden sterk bevorderd. De industrie begon de laatste jaren voor de oorlog ook
op te komen. Het inheemse handwerk en de kunstnijverheid werden gesteund. In 10
jaar tijds werden 30.000 weefgetouwen verstrekt en 4000 machinale bedrijfjes
geopend met regeringssteun.
Als laatste punt van deze - zeer onvolledige - opsomming, wijzen we er op, dat
de emigratie van het overbevolkte Java naar Sumatra een aanvang nam en aanvankelijk
met zeer goede resultaten.
Thans vragen de grote Europese bedrijven de aandacht.

Jezuïetenpoeder.
In 1638 lag de echtgenote van de Spaanse onderkoning van Peru, de gravin del
Chincon, zwaar ziek. Hardnekkige koortsen sloopten haar gestel. Een landgenoot
bood haar een tot nog toe onbekende medicijn aan, waardoor hij zelf van een
soortgelijke ziekte was genezen. Het middel bleek ook probaat voor de gravin, want
zij herstelde boven verwachting. Zij maakte nu propaganda voor het wondermiddel
in haar vaderland, waar het ook met succes werd toegepast. Zelfs in Rome drong de
faam van ‘de poeder der gravin’ door en het is bijzonder aan de Jezuïeten te danken
geweest, dat het reeds na twintig jaar in heel Europa werd gebruikt. Polvo de los
Jesuitos, Jezuïetenpoeder, werd het genoemd. In later tijden sprak men van kina (van
cinchona, zoals de boom gedoopt werd ter herinnering aan de gravin) en voor
duizenden en nog eens duizenden malarialijders is deze medicijn een uitkomst
geweest.
Maar in de vorige eeuw verminderde de produktie snel. In de Zuidamerikaanse
staten werd weinig of niets gedaan, om de cultuur in stand te houden. Het gevaar
was niet denkbeeldig, dat door roofbouw de boom geheel zou verdwijnen. Daarom
hebben Engelsen en Nederlanders getracht de cultuur naar hun koloniën over te
brengen. De Duitser Hasskarl wist met levensgevaar een
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aantal levende kinaplantjes naar Batavia over te brengen. De uitvoer van kinaplanten
en -zaden was nl. ten strengste verboden en een van de helpers van Hasskarl kostte
de vermetele poging zelfs het leven. Zo konden in 1854 de eerste stekjes op Java
worden geplant op aanwijzing van de geleerde natuurvorser Junghuhn. Maar het
vlotte in het begin niet recht, ook al omdat men niet op de hoogte was van de wijze
van cultuur. In 1865 kocht de Nederlandse regering van de Engelsman Ledger een
partijtje zaad, dat tevergeefs aan de autoriteiten te Londen was aangeboden. En toen
ging het beter.
De Cinchona Ledgeriana bleek een prachtboom te zijn, de fouten bij de eerste
proefneming gemaakt, werden vermeden en ‘de cultuur kwam op Java ras tot een
technische volmaaktheid, die zonder weergade is’. In deze eeuw leverde Java reeds
meer dan 90% van de wereldproductie en werd Amsterdam de markt voor de kostbare
bast. Te Bandoeng werd ook een kininefabriek opgericht en de bevolking van Indië
stelde de ‘pil-Bandoeng’ op hoge prijs.

Het edel kruyt.
Een Havanna met een Deli dekblad. Dat is voor de kenners wel de sigaar. Welnu,
de naam zegt het reeds, het dekblad is afkomstig uit Deli, het belangrijke cultuurgebied
op Oost-Sumatra. Daar vestigde zich in 1863 de ondernemende planter J. Nienhuys
en spoedig bleek, dat de tabak, die er gekweekt werd, zich door haar elasticiteit
uitnemend leende voor dekblad. Het gevolg was de oprichting van de
Deli-maatschappij, die van de sultan belangrijke concessies verkreeg. Sedert die tijd
ging de culuur snel vooruit. In 1870 werd voor een waarde van ƒ 270.000
geproduceerd, in 1894 was dit reeds tot 11 millioen gulden gestegen en nog voor de
wereldoorlog was de opbrengst een 50 millioen.
Ook in de Vorstenlanden en Besoeki ontwikkelde zich een belangrijke
tabakscultuur, zodat er jaren geweest zijn, dat Indië voor bijna 100 millioen gulden
aan dit produkt exporteerde.

Het witte goud.
Men heeft de suiker wel de kurk genoemd, waarop Java dreef. Geen wonder, als men
in het oog houdt, dat in de jaren vóór de crisis naar schatting een milliard gulden in
dit bedrijf was belegd, bijna uitsluitend Nederlands kapitaal! In 1927 was een opper-
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vlakte van meer dan 185.000 hectare met suikerriet beplant en waren er 178 fabrieken
in werking. Reeds onder het cultuurstelsel was, zoals we reeds zagen, de suiker het
belangrijke produkt naast de koffie. Sedert 1870 is het een particulier bedrijf geworden
en nam de produktie gestadig toe, hoewel er ook zeer moeilijke jaren zijn geweest
voor deze cultuur, toen de sereh-ziekte haar bedreigde en de beetwortel een geduchte
concurrent werd. Toch kwamen de ondernemers die slagen te boven en Java werd
de suikerleverancier van het Verre Oosten. Voor de grote crisis was de jaarlijkse
produktie tot bijna 3 millioen ton gestegen. In 1912 was het nog niet de helft. Deze
grote uitbreiding werd niet veroorzaakt door belangrijke gebiedsvermeerdering, maar
hoofdzakelijk door het kweken van nieuwe soorten. Nergens ter wereld werd op zo
wetenschappelijke wijze te werk gegaan als op Java, waar aan de proefstations een
keur van deskundigen verbonden was.

Koffie en thee.
Koffie was reeds tijdens de V.O.C. een belangrijk produkt en in de dagen van het
cultuurstelsel vloeiden er millioenen in de Nederlandse schatkist door de winsten op
de koffie. Multatuli noemde zijn werk dan ook: Max Havelaar of de koffieveilingen
van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Wij zagen, dat de goevernementscultuur
een 40 jaar geleden definitief werd afgeschaft. Particulieren namen ook dit bedrijf
over, maar hadden als bij de suiker met ziekten en prijsschommelingen te kampen.
De oude beroemde Java-koffie verdween vrijwel geheel door de koffiebladziekte en
Robusta werd de soort, die gekweekt werd. De opbrengst was zeer verschillend. Zo
werd in 1925 61 millioen kg. geoogst, maar in het daaropvolgende jaar slechts 39
millioen kg.
De Compagnie betrok vroeger de thee uit China. Bij de behandeling van de 18e
eeuw zagen we reeds, hoe elk jaar de jonken met dit produkt op de rede van Batavia
verschenen. Ruim 100 jaar geleden is men echter op Java ook met de aanplant
begonnen en werd dit produkt onder de gedwongen cultures opgenomen. Voordeel
heeft het Goevernement er echter niet van gehad en in 1860 werd de teelt dan ook
geheel aan particulieren overgelaten. In 1873 nam men proeven met de Assam-thee
(uit Voor-Indië) en weldra had deze soort de Chinese thee verdrongen. Op Java,
vooral in de omgeving van Buitenzorg, Soekaboemi en Bandoeng, ontstonden
reusachtige ondernemingen, terwijl ook in Deli de cul-
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tuur van betekenis werd. In 1927 was op Java 91.000 ha. met thee beplant en op
Sumatra 18.000 ha. Ongeveer 65 millioen kg. werd in dat jaar geproduceerd.

Rubber.
In de Indische encyclopedie, die in het laatst van de vorige eeuw verscheen, zoekt
men tevergeefs het woord rubber, wel een bewijs, hoe jong deze cultuur nog is. Maar
het toont ons ook, hoe snel zij tot ontwikkeling is gekomen, als gevolg van het gebruik
van auto en fiets en de toepassing van de rubber in de techniek. In 1883 werden de
eerste zaden in de kweekbedden uitgestrooid, nog geen 40 jaar later was er ongeveer
350.000 ha. met rubberbomen beplant, waarvan meer dan de helft aan de oostkust
van Sumatra en 150.000 ha. op Java. De rubbertap werd een der belangrijkste
werkzaamheden in Indië en gaf duizenden arbeid en brood. In 1929 bedroeg de
uitvoerwaarde meer dan 80 millioen gulden.

Een keur van Oosterwaren.
Dan was er de kapok, de peper, de kopra, de palmolie, de vezelcultuur, de cacao, de
citronella-olie, de nootmuskaat enz. Rijk was Nederlands-Indië aan voortbrengselen
en de tijd was voorbij, dat de Heren in het vaderland schreven: ‘Het principale wit,
waarnaar wij schieten, is het bezit van de Molukken, de specerijeilanden’. Meer dan
2 milliard gulden was in al die ondernemingen belegd en dat voor verreweg het
grootste deel Nederlands kapitaal. Die ondernemingen gaven werk aan tienduizenden
Europeanen en aan honderdduizenden inheemse bewoners; zij vormden de ruggegraat
van het gehele particuliere bedrijfsleven in NederlandsIndië; zij maakten de aanleg
van goede wegen mogelijk evenals het bestaan van spoor- en tramwegen. Zonder de
Europese grootlandbouw zou geen spoorlijn, zelfs op Java, rendabel zijn geweest.
Handel en scheepvaart steunden voor een groot deel op de exportprodukten en om
een indruk te krijgen van de grote bijdragen, die de Indische schatkist uit deze
ondernemingen verkreeg, doet men het beste een blik te werpen in het werk over de
Java-Suikerindustrie. Daaruit blijkt, dat alleen deze industrie in de jaren 1923, 1924
en 1925 rechtstreeks aan de Indische schatkist bijdroeg 38,5, 42,3 en 33 millioen
gulden. Aan lonen aan de inheemse bevolking werd door de suikerindustrie in die
jaren telkens een
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bedrag van ruim 90 millioen gulden uitbetaald. De waarde van de uitgevoerde
ondernemingsprodukten bedroeg in de jaren 1924, 1925 en 1926 respectievelijk 900,
925 en 817 millioen gulden.
Zo werd Nederlands-Indië een der belangrijkste tropische produktie-centra. Ten
naaste bij leverde het 92% van de wereldproduktie van kina, 79% van de
wereldproduktie van kapok, 71% van die van peper, 44% van die van agave, 37%
van die van rubber, 14% van die van thee, 10% van die van suiker en 6% van de
wereldproduktie van koffie (Putman Cramer).
En wij voegen er aan toe: Hoeveel duizenden in Nederland, in onze havensteden
en handelscentra, leefden op die wijze van de voortbrengselen van tropisch Nederland!

Schaduwzijden.
Ontbraken de bezwaren dan niet? Zeker, en ze zijn gevoeld ook. In verschillende
streken moest de Regering optreden, om de bevolking te beschermen tegen het steeds
groter vlucht nemende bedrijf. De suikerwet beoogde het voorkomen van misbruiken
bij het in gebruik nemen van de bouwlanden. De Javaan moest voldoende gronden
overhouden voor de teelt van voedingsgewassen. De waterverdeling kon tot conflicten
leiden; ondernemer en tani hadden toch beide groot belang bij de toevoer van het
irrigatiewater. Op de ondernemingen kwamen soms toestanden voor, die niet gedoogd
konden worden.
Vooral in de Buitengewesten en speciaal in Deli waren in het begin de zeden vaak
ruw en tot in de Tweede Kamer werden staaltjes van mishandeling en machtsmisbruik
meegedeeld. En daartegenover was de planter vaak zijn leven niet zeker, doordat de
contract-koelies dikwijls niet uit de beste lagen van de bevolking voortkwamen.
‘Klapzaken en assistenten-aanslagen’ kwamen geregeld voor de rechtbanken. De
poenale sanctie1) vond veel bestrijding en had zelfs de aandacht van de Volkenbond.
Het morele leven stond dikwijls op geen hoog peil. De haribesars in Deli waren
berucht, al behoeft men alle staaltjes daarvan niet te geloven. Gelukkig verbeterde
in dit opzicht veel, dank zij het feit, dat ook

1) Hierbij werden koelies, die vóór hun contractuele tijd om was, wegliepen, gestraft en aan de
ondernemer uitgeleverd. Iets soortgelijks dus als bij zeelieden, die voor hun afmonstering
er vandoor gaan. ten onrechte heeft men er een verkapte slavernij in gezien. Tegenstanders
vergaten wel eens de grote kosten, die door de ondernemer waren besteed.
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de vrouw haar intrede deed. Hier bleek ook weer wat Coen reeds zag, dat een
waarachtige beschaving zonder de vrouw niet bestaan kan. Men behoeft dan helemaal
nog geen zoete romanticus te zijn en te rijmen over het vlechten en weven van hemelse
rozen om 't aardse leven, om dit toe te stemmen.
De arbeidsinspectie werd ingesteld en hield toezicht op de behandeling der koelies,
het werven van werkvolk werd aan verschillende bepalingen gebonden, huisvesting
en medische verzorging werden geregeld. En het zij tot ere van vele ondernemers
gezegd, dat zij zonder dwang veel hebben gedaan in het belang van hun werkvolk,
zodat tal van ondernemingskampongs model-nederzettingen werden.

Schatten in de bodem.
Maar niet alleen de landbouw, ook de mijnbouw is in de laatste decennia van grote
betekenis geworden. Daar was in de eerste plaats de aardolie, een produkt, evenals
de rubber, voor de moderne techniek van zo grote betekenis. Op Java, Sumatra en
Borneo werden grote olievelden ontdekt, evenals op verschillende andere eilanden;
op het zo lang verwaarloosde Nieuw-Guinea begon de oliewinning ook. Hoewel
Indië maar 3% van de wereldproduktie leverde, was de olie een bron van rijke
inkomsten. De kwaliteit was van bijzondere aard: de Sumatra-olie had een zeer hoog
gehalte aan benzine, het belangrijke Tarakanveld leverde een soort, die haast zonder
verdere bewerking voor stookolie geschikt was. In 1930 werd meer dan 5½ millioen
ton olie gewonnen, waaruit een 1½ millioen ton benzine werd geproduceerd. De
schaduwzijde van deze tak van mijnbouw was, dat Indië soms meer dan normale
belangstelling genoot van het buitenland.
Verder wijzen wij op de kolenproduktie, die gedeeltelijk door het Goevernement
zelf werd uitgevoerd. Borneo en vooral Sumatra leverden in 1905 ruim 300.000 ton
van 1000 kg, 25 jaar later was dit tot bijna 2 millioen ton gestegen.
De tin van Banka, Billiton en de Riouw-eilanden was van nog veel grotere betekenis
dan de steenkool. Met achter-Indië was Nederlands-Indië de leverancier van bijna
heel de wereldproduktie. Ook hier was het Goevernement belanghebbende, doordat
een deel der mijnen in zijn handen was, of doordat het grote aandelen in de particuliere
maatschappijen bezat. Het ‘tinpotje’ was beroemd en heeft meer dan eens de begroting
sluitend gemaakt. In 1925

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

360
vloeide er op deze wijze alleen meer dan 60 millioen gulden in de staatskas.

De crisis.
De geweldige produktietoename van land- en mijnbouw werd echter omstreeks 1930
door de wereldcrisis plotseling wreed verstoord. Tal van bedrijven moesten worden
ingekrompen of zelfs geheel gesloten. De prijzen daalden enorm, buitenlandse markten
werden voor de Indische produkten gesloten, althans de import bemoeilijkt. We
geven hier een paar cijfers om de geweldige kracht te illustreren.
De cacao kostte in 1929 ƒ 97 per 100 kg, in 1934 ƒ 17.
De kapok daalde in dezelfde tijd van ƒ 93 tot ƒ 30 per 100 kg, de koffie van ƒ 89
tot ƒ 25, terwijl de peper in nog korter periode van ƒ 209 op ƒ 35 (!) kwam te staan.
De suikerproduktie daalde in 6 jaar tijds van bijna 3 millioen ton tot ruim ½
millioen, de uitvoerwaarde van de rubber daalde van 83 millioen gulden in 1929 tot
16 millioen gulden in 1931.
Zo zouden we door kunnen gaan: het tinpotje raakte leeg, de lonen daalden,
duizenden employés werden ontslagen, keerden naar het vaderland terug, om daar
het leger werklozen te vergroten, of leefden op de rand van de kampong.
Ook de inheemse bevolking ondervond de nadelige gevolgen van de depressie. In
sommige streken heerste een toestand, die bijna hongersnood genoemd kon worden.
De lonen in de suiker uitbetaald, daalden tot beneden 10% van wat er vroeger op
deze wijze onder de bevolking in circulatie kwam.
Allerlei maatregelen werden genomen. Thee-, rubber- en tinrestrictie, beperking
van de suikercultuur, contigentering van de invoer, steuncomités voor de behoeftigen,
rigoreuze bezuiniging op de overheidsdiensten, die de grens van afbraak naderde1),
bedrijfsreglementering enz. enz.
Na 1936 ging de lijn weer enigszins in stijgende richting; de prijzen liepen omhoog,
opgelegde schepen konden weer gaan varen, de landsinkomsten vermeerderden,
enkele cultures werden uitgebreid en voor de jongeren was er opnieuw kans aan de
slag te gaan.

1) Onderwijs 1930: 63 millioen; 1938: 29½ millioen.
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Steeds vlugger.
Daendels heeft de postweg aangelegd en de reis van West- naar Oost-Java, die
voorheen vaak een maand vorderde, tot een dag of tien teruggebracht. In 1939 bracht
de dag- of de nacht-expres de reiziger in een half etmaal van Batavia naar Soerabaja,
of wil men het nog vlugger: de K.N.I.L.M. vroeg niet meer dan 3 uren van uw tijd.
Onze voorouders voeren om de Kaap en als zij de tocht binnen 7 maanden
volbrachten, kregen zij van de Heren XVII een premie. Toen de stoomschepen
kwamen en het kanaal van Suez was gegraven, kon men in 40 dagen de reis van
Amsterdam naar Indië maken, later tot een maand en nog minder ingekort.
Toen waagde Van der Hoop in 1924 de tocht door de lucht, ‘versmadend de roem
onzer voorvaderen op het water’. Mede door het oponthoud te Philipopel, hadden
de pioniers meer tijd nodig dan de boot, maar de grondslag was gelegd. Straks kwam
de postdienst om de 15 dagen, toen de wekelijkse en een paar jaar voor de oorlog
kreeg Indië de drie-maal-per-week-verbinding met het Moederland. In 5½ dag1) werd
de afstand Amsterdam-Batavia afgelegd en velen herinneren zich nog de spanning
bij de vluchten van ‘Pelikaan’ en ‘Uiver’, die toonden, wat er in onze piloten zat.
De Maatschappij Nederland en de Rotterdamsche Lloyd onderhielden met hun
pracht-schepen, die een wereldreputatie hadden, de ‘beurtvaart’ op de Archipel, de
Koninklijke Paketvaartmaatschappij zorgde voor de verbinding tussen de honderden
eilanden, de Java-China-Japan-lijn voer op Oost-Azië, er was een geregelde dienst
op Australië, Bengalen, Zuid-Afrika, New-York.
De K.N.I.L.M. exploiteerde verschillende luchtlijnen in Indië en had een verbinding
met Australië. Java had het beste wegennet van heel Azië en ook in de Buitengewesten
werden tal van goede autowegen aangelegd.

Hallo, hier Indië!
Toen Koning Willem III in 1817 geboren werd, duurde het meer dan drie maanden,
eer de blijde tijding in Indië bekend werd. Bij de geboorte van Prinses Irene vierde
Indië al feest, toen men in Nederland nog onkundig was van de gebeurtenis2). Dat is
te

1) Later tot een paar dagen teruggebracht.
2) Hier was het nog nacht, dáár reeds morgen.
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danken aan de radio. Wel waren de rijksdelen ook door kabels verbonden, maar
daarbij bleef men afhankelijk van het buitenland. In de eerste wereldoorlog hebben
de zakenmensen dat in Indië maar al te goed gevoeld. Toen kwamen ‘Kootwijk’ en
‘Malabar’, die op de lange golf in den beginne de afstand als het ware moesten
‘overschreeuwen’. Sedert is de techniek vooruitgegaan, de korte en de ultra-korte
golf zijn ingevoerd en het kwam zo ver, dat men op Java ‘even’ zijn ouders in
Groningen of Maastricht kon opbellen. Men moet het gedaan hebben, om het
ontroerende er van te kunnen voelen, wanneer men in blijde of droeve dagen met de
familie in het ‘moederland’ kon spreken.
En honderden over de hele Archipel stemden 's avonds af op de Phohi, waarvan
de omroeper steeds met zijn ‘goeden morgen, goeden middag en goeden avond’
aanving.
De radio! In het begin experimenteerden enkele liefhebbers, later ontstonden er
de particuliere omroepverenigingen en op de duur begon de Nirom (Ned. Ind. Radio
Omroep Maatschappij) haar taak en zond haar Europese en inheemse programma's
uit. De ‘verstrooide’ in de rimboe, die praktisch nooit in de kerk kon komen, hoorde
nu elke zondag minstens éénmaal de prediking van Gods Woord.

Kunst en Wetenschap.
‘Eens stond de wetenschap aan de wieg van de Compagnie’, zegt Colenbrander. Het
was in de tijd van Heurnius en zijn geleerde vrienden. Maar in later tijden verflauwde
de liefde voor de wetenschap of openbaarde zich slechts in een zucht naar
curiositeiten. Het werk van mannen als Rumphius en Camphuys vond in die dagen
weinig bewonderaars; het duurde jaren eer Leydekkers bijbelvertaling werd gedrukt.
Ook daarin is in de 19de eeuw verandering gekomen. We moeten volstaan met
het geven van enkele voorbeelden.
Taalgeleerden hebben een onderzoek ingesteld naar de vele talen van de Archipel:
Van der Tuuk, Roorda, Kern, Adriani. Meermalen geschiedde dit onderzoek op
instigatie van het Nederlands Bijbelgenootschap, zoals nog heden ten dage
verschillende taalgeleerden in zijn dienst arbeiden.
De historie werd beoefend. Dr. Van der Hoop toonde, dat hij in de lucht thuis was,
maar niet minder in de bodem, als het ging om de oude geschiedenis. En de ‘laatste
Germaan’, de reus Stein
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Callenfels, van wie het aantal anekdoten legio is, deed voor hem niet onder.
Stapel, Kielstra, Godée Molsbergen, De Haan, Krom, IJzerman en andere historici
van naam schreven over een latere tijd menig waardevol werk.
De liefde voor hetgeen vroeger was, uitte zich in de restauratie van de Borobodoer
en menig ander Hindoekunstwerk, die sindsdien ieder jaar duizenden bezoekers
trekken.
Het museum van het Koninklijk Bat. Genootschap en de bibliotheek van deze
stichting, openbare leeszalen, de dienst voor Volkslektuur, welke laatste
honderdduizenden boeken in de inheemse talen uitleende, het zijn enkele voorbeelden,
hoe de toestand veranderde in de 19de en 20ste eeuw. Vroeger werd geklaagd: Er is
niets, wat de geestelijke ontwikkeling bevordert. De verveling staat op ieders
aangezicht te lezen! Honderd jaar geleden was er één krant, in 1939 waren er honderd.
Land- en volkenkunde werden ijverig bestudeerd, vaak door dezelfde personen,
die ook de talen tot het object van hun studie hadden. Weer wijzen we op de geheel
enige figuur van Dr. Adriani.
Het adatrecht kreeg zijn meester in Prof. Van Vollenhoven. Snouck Hurgronje
was, zo zagen we reeds, de kenner van de Islam.
De plantentuin te Buitenzorg was niet alleen een prachtig oord, maar was
wetenschappelijk met de daaraan verbonden laboratoria en musea voor de tropische
plantkunde van wereldbetekenis.
De sterrenwacht te Lembang, het ‘zee-laboratorium’ bij Batavia, het meteorologisch
observatorium, eveneens in de hoofdstad, de talrijke landbouwproefstations, zij
toonden, dat de wetenschap in Indië geen stiefkind meer was.
Over het onderwijs willen wij in een afzonderlijk hoofdstuk spreken. Deze
onvolledige weergave moge genoeg zijn, om de lezer te overtuigen, dat er ook in dit
opzicht iets groots geschied is.

Medische verzorging.
Pest, cholera en pokken decimeerden vroeger vaak in korte tijd de bevolking, malaria
en framboesia waren echte volksziekten, de typhus en dysenterie maakten ieder jaar
duizenden slachtoffers. Ook in dat opzicht is ontzaglijk veel verbeterd. Moerassige
stre-
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ken werden drooggelegd, om de malariamuskiet haar broedplaatsen te ontnemen,
hele nieuwe kampongs werden gebouwd, om de pestrat haar schuilhoeken te ontroven,
de bevolking werd voorgelicht, kreeg injecties en medicijnen. In zeer veel plaatsen
bouwde men hospitalen of hulpziekenhuisjes en werd polikliniek gehouden, Mantri's
gingen de desa in met eenvoudige lektuur, films of platen, om de bevolking te wijzen
op het gevaar van ongekookt drinkwater, ze te waarschuwen tegen de mijnwormziekte,
ze in te enten tegen pokken of ze kinine en andere medicijnen te verstrekken.
Dokter Otten vond het pestvaccin uit en sedertdien is deze vreselijke ziekte, die
voor een 40 jaar nog duizenden slachtoffers in de Preanger en op Midden-Java opeiste,
vrijwel verdwenen. Hij heeft door die daad wel geen wereldreputatie verkregen als
Harold Lloyd of Dempsey of welke filmster en bokskampioen dan ook maar nuttig
was hij wel.
De inheemse bevolking, die aanvankelijk huiverig tegenover de westerse methoden
stond, en vaak niet eerder om hulp kwam, dan wanneer het reeds te laat was, kreeg
vertrouwen in de dokter en het hospitaal, vooral nadat de verrassende uitwerking
van het neo-salversaan op de framboesia, de afzichtelijke huidziekte, bleek.
Werd in 1900 ruim 2 millioen voor de volksgezondheid besteed, 30 jaar later was
dit bedrag vertienvoudigd!

Allerhande.
Wij kunnen nog wijzen op andere maatregelen, door regering en organisaties genomen
ten nutte van de bevolking: de instelling van de postspaarbank, de inrichting van het
volkskrediet, het tegengaan van de woeker, de bestrijding van het opiumkwaad, de
zorg voor de veiligheid door een modern politiekorps, de verbeterde woningbouw
en kampongaanleg, de voorlichting op allerlei gebied.
Fouten werden gemaakt. Maar dat neemt niet weg, dat er iets groots tot stand
kwam.

De Kerk.
Aan het eind van dit hoofdstuk willen wij nog enkele woorden wijden aan de kerk.
De zending wordt in het volgende hoofdstuk besproken.
Na 1800 zag het er met het geestelijk leven droevig uit. We
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zagen reeds, dat tijdens Daendels slechts een drietal predikanten in heel Indië was
overgebleven. De mensen doopten hun eigen kinderen. Een dominee zagen zij toch
nooit!
Na 1816 verbeterde in dit opzicht de toestand. Er kwamen verschillende predikanten
uit het moederland. Koning Willem I maakte de Indische kerk, die in de 17de en
18de eeuw een onderdeel had uitgemaakt van de Nederlandse Gereformeerde Kerk,
zelfstandig. Dat wil zeggen: de band met de Hervormde Kerk werd verbroken. Maar
de kerk werd des te afhankelijker van het Goevernement. De predikanten werden
door de Minister benoemd, door de Goeverneur-Generaal geplaatst en overgeplaatst.
Het kerkbestuur, dat te Batavia zetelde, was geheel een creatuur van de Hoge Regering
en mocht zelfs niet eens zelfstandig corresponderen, De Lutherse Kerk te Batavia
werd met de Protestantse Kerk verenigd. Willem I wenste maar één Protestants
‘genootschap’. En daarnaast de Roomse Kerk. Vandaar, dat de belijdenis zo vaag
mogelijk werd gesteld. Gesproken werd van evangelische waarheden, vermeerdering
van godskennis, bevordering van de christelijke zeden, bewaring van orde en
eendracht, aankweking van liefde voor land en regering. Alles naar het recept: de
beste Christen, de beste burger.

De Roomse Kerk en de Staat.
Slechts enkelen onder de Protestanten kwamen op tegen deze bespotting van de kerk.
Met Rome stond het anders. Hier brak een conflict uit, toen de Apostolische vicaris
in 1845 een drietal ongehoorzame pastoors hun bediening ontnam en anderen voor
hen in de plaats stelde. De Goeverneur-Generaal achtte dit een aantasting van zijn
gezag, daar ook hij de Roomse geestelijken mocht plaatsen en overplaatsen. De
vicaris werd uit Indië verwijderd en de drie afgezette priesters bleven aanvankelijk
hun ambt uitoefenen. Maar de Roomse Kerk toonde in dit geval ruggegraat en het
gevolg van dit conflict is geweest, dat zij in het midden van de vorige eeuw reeds
het juk van de staat afschudde. Een nieuwe regeling werd nl. getroffen, waarbij het
Goevernement bijna al zijn aanspraken prijs gaf. Het is de bloei der Roomse Kerk
zeer te stade gekomen.

Gereformeerde Kerken.
Niet ieder was met de toestand in de Protestantse Kerk ingenomen.
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In 1865 werd te Meester-Cornelis reeds een vrije Schotse kerk gesticht door de
gewezen douaneklerk King. Enige jaren later arriveerde de eerste zendeling-leraar
van de Chr. Geref. Kerk te Batavia, die op verzoek van enkele broeders zich in de
hoofdstad vestigde. In 1887 kon een Chr. Gereformeerde kerk worden gesticht, die
tot de huidige dag de naam Kwitang-gemeente1) draagt. Kings volgelingen sloten er
zich grotendeels bij aan. Haar edelste lid is Idenburg geweest die ontzaglijk veel
voor de jonge gemeente heeft gedaan en zich nimmer heeft geschaamd, dat hij ‘maar
een Kwitanger’ was.
Soerabaja kreeg ook in de 19de eeuw nog een Gereformeerde kerk en in de eerste
30 jaren van de 20ste eeuw volgden verschillende andere plaatsen. In 1940 waren er
11 gemeenten en verschillende kringen, waaruit op de duur weer nieuwe gemeenten
konden groeien, ware de oorlog niet gekomen.

De vrijmaking van de Prot. Kerk.
Intussen veranderde ook de toestand in de Protestantse Kerk. Nog in 1898 werd
geklaagd, dat er praktisch geen volbloed Europeaan des zondags een dienst bijwoonde.
Dertig jaar later moesten er nieuwe gebouwen in gebruik worden genomen!
De reden? Wij geloven, dat die alleen hierin gezocht moet worden, dat de meeste
predikanten, die na 1920 uitkwamen, het Evangelie des Kruises brachten. En daarvoor
is steeds belangstelling, dat veroudert nooit.
In 1935 kreeg de Protestantse Kerk haar vrijheid. De voogdij van de Staat verviel.
De Regering had slechts nog financiële verplichtingen, geen rechten. Een kerkbestuur
werd gevormd, de inheemse kerken op Timor, in de Minahassa en in de Molukken
vormden een autonoom onderdeel van de grote organisatie. De gemeenten zelf werden
ingeschakeld in de arbeid, de jeugd werd aktief gemaakt, kortom, er was alle reden
te vertrouwen, dat de Protestantse Kerk onder Gods zegen een tijdperk van bloei
tegemoet ging.

Christelijke arbeid.
In verband met de kerk noemen wij ook nog het werk van verschillende organisaties.
Het moederland was in dit opzicht nog ver

1) Nu een Indonesische gemeente met vele Chinese leden.
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vóór, maar in de laatste decennia is ook in Indië veel verricht. We wijzen dan op de
Bond voor Evangelisatie, de Christelijke Radiovereniging, het Driehoekswerk en
andere jeugdarbeid, de Witte-Kruiskolonie, de Oranje-Nassau Stichting van Pa van
der Steur, verenigingen voor barmhartigheid, de Bond van Chr. Onderofficieren en
de Chr. Onderwijzersvereniging.
De tehuizen van het genootschap voor in- en uitwendige zending te Soekaboemi,
‘Dorcas’ van de Gereformeerde kerk te Batavia, chr. militaire tehuizen en clubhuizen
voor de jeugd, zij wezen op actief christelijk leven.
Ook van Roomse en neutrale zijde is in dit opzicht zeer goed werk verricht.
De anti-opiumvereniging, Pro Juventute, Sint-Vincentius, de Katholieke Sociale
Bond, het waren, onder vele andere, bekende namen in Indië geworden.
Ook op dit terrein is er iets groots verricht, tot zegen van alle rassen en lagen van
de bevolking. Veel van deze arbeid is echter door de Japanse overheersing vernietigd.
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7. Predikt het evangelie
Alleen een scepter?
In 1896 verscheen een brochure van Ds. Dijkstra naar aanleiding van het feit, dat het
toen 3 eeuwen was geleden, dat de kleine vloot van De Houtman te Bantam arriveerde.
Op de omslag staat de Nederlandse maagd met een scepter in de hand. Voor haar
zitten gehurkt een paar Javanen. Zij hebben een baal koffie, een baal rijst, een kist
thee en enkele mandjes met andere produkten bij zich. Het onderschrift luidt:
Dit bieden wij U, wat biedt gij ons?
Een scepter? Niets meer?

De bedoeling is duidelijk. Had Nederland niets anders te geven dan regeling, orde,
gezag?
Toch kan men zeggen, dat het verwijt een eeuw vroeger beter op zijn plaats was
geweest. Immers, de 19de eeuw is door Coolsma genoemd: de zendingseeuw voor
Nederlands Oost-Indië. Er zijn tussen 1800 en 1900 tal van mannen en vrouwen
geweest, die hun land en maagschap hebben verlaten, gehoorzaam aan het bevel van
hun Heiland: ‘Gaat dan heen, onderwijst alle volken...’. Zij boden het beste, wat
christelijk Nederland kon bieden: de schat, die door mot noch roest verteerd wordt!
En dat om niet.
Niet, dat er in vorige eeuwen onder het bewind van de Compagnie niets gedaan
was voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Wij zagen vroeger, hoe vooral in de
17de eeuw van zendingsijver gesproken mag worden. Hugo de Groot gaf weer, wat
in die dagen in de harten van velen leefde, toen hij op Loevenstein dichtte:
Opdat gij brengen zoudt diep in 't verzengde land
Een aangenamer vuur van goddelijken brand;
Opdat, al waar men ziet des hemels twalef lichten,
Gij 't licht, door twalef boôn ontstoken, zoudt gaan stichten.
Opdat gij voeren zoudt tot aan het winterhuis
En aan de zuideras 't Jeruzalemse kruis.

De achttiende eeuw bracht de inzinking. De kerk verwaarloosde haar taak. Duizenden
Christenen waren er in de Molukken, in de Minahassa, op de Sanghi- en
Talaudeilanden, maar er werd niet
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131. C. Pijnacker Hordijk, gouv.-gen. 1889-'93, naar een houtgravure van E.A. Tilly (Repr. Coll.
Icon. Bureau, 's-Gravenhage).

132. Jhr. C.H.A. van der Wijck, gouv.-gen. 1893-'99, naar een litho van C.J. Haverman 's (Coll. Icon.
Bureau, 's-Gravenhage).
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133. Bovendek van het mailstoomschip ‘Koningin Wilhelmina’ van de Stoomvaartmaatschappij
Nederland, dat in het kroningsjaar 1898 in de vaart werd genomen (Foto-archief Kon. Inst. v.d.
Tropen).

134. Het m.s. ‘Oranje’, vlaggeschip van de Stoomvaartmaatschappij Nederland (Fotoarchief Kon.
Inst. v.d. Tropen).
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135. De Fokker F-VII H-NACC, het beroemde toestel dat in 1924 de eerste vlucht naar Indië maakte,
hier gefotografeerd tijdens een tussenlanding op het vliegveld van Medan (Foto-archief Kon. Inst.
v.d. Tropen).

136. Aankomst van de ‘Uiver’ op het vliegveld Darmo, 7 november 1934, tijdens een tussenlanding
in de Londen-Melbourne race (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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137. Een gedeelte van oud-Batavia. Op de achtergrond het oude stadhuis. Daarvoor enkele bendy's
(bespannen rijtuigjes). Links de Bataviase stoomtram, in gebruik genomen in 1884. Rechts enkele
pikolandragers. (Foto Kon. Inst. v.d. Tropen).

138. Deze foto werd in tegenovergestelde (noordelijke) richting vanuit het oude stadhuis genomen.
Ook hier enkele bendy's en op de achtergrond de Bataviase stroomtram. ‘De locomotief, bijgenaamd
“tjèbol” (dwerg) reed op geperste stoom en op regenachtige dagen gebeurde het wel eens’, aldus E.
Breton de Nijs in zijn Tempo Doeloe, ‘dat de tjèbol eerst hijgend en sissend en daarna zuchtend dienst
weigerde.’ (Foto Kon. Inst. v.d. Tropen).
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meer naar hen omgezien. Predikanten kwamen zo goed als niet meer uit. Sommige
gemeenten moesten 25 jaar of langer elk onderricht en de bediening der sacramenten
ontberen. Zouden al deze Christenen terugvallen in het heidendom, zoals op Formosa
was geschied? Of zou de Islam door een krachtig offensief de laatste sporen van het
Christendom doen verdwijnen?

Een prijsvraag.
Er waren in ons land gelukkig nog mannen, die inzagen, dat de taak die Christus Zijn
gemeente had opgedragen, schromelijk werd verwaarloosd. De arbeid der Hernhutters
op Groenland, in Labrador, aan de kusten van Guyana en in zo vele andere
onherbergzame oorden, opende hun de ogen. ‘Zonder vermogen, zonder protectie’
predikten zij de Heiland en muntten uit door geduld en zelfverloochening. Piëtisme
en methodisme waren twee machtige protesten tegen de dode orthodoxie van die
tijd.
‘Welke zijn de beste middelen, om de ware en zuivere leer van het Evangelie onder
de bewoners der Coloniën van den Staat meer te bevestigen en in die landstreken
voort te planten?’ Zo luidde een prijsvraag in 1774 door een commissie uitgeschreven.
De bekende Rotterdamse predikant Petrus Hofstede wilde de zending opnieuw
krachtig door de kerk ter hand doen nemen. Zijn stadgenoot, de koopman Cornelis
van Vollenhoven, zag daarin niet veel heil. Hij opperde de idee, een genootschap te
stichten, dat jongemannen zou opleiden tot zendelingen, die dan in Indië een
Christendom boven geloofsverdeeldheid moesten prediken. Een kapitaal van 1½
millioen gulden diende verzameld te worden, om uit de renten daarvan deze arbeiders
te onderhouden. In grote lijnen is dit plan uitgevoerd.

Een keerpunt.
Engeland gaf trouwens het voorbeeld. Daar werd in 1795 door Christenen uit vier
verschillende kerkformaties het Londens Zendingsgenootschap opgericht. Twee jaar
later volgde men in Nederland dit voorbeeld. Een nieuw tijdperk in de geschiedenis
van de zending vangt daarmee aan. De zending wordt niet meer de taak van de kerk,
maar van een vereniging. En tientallen jaren zou het duren, voor er weer stemmen
opgingen, dat deze toestand feitelijk een noodtoestand was, dat de kerken haar roeping
weer dienden te verstaan.
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Johan Theodorus van de Kemp, door het Londens genootschap benoemd om in
Zuid-Afrika het Evangelie aan Hottentotten en Bosjesmannen te verkondigen,
verscheen in 1797 in ons land, om de Nederlanders op te wekken, deel te nemen aan
de zendingsactie.
De 17de december 1797 werd ten huize van Ds. Verster te Rotterdam na een
toespraak van Van de Kemp het Nederlandsche Zen- deling Genootschap ter
voortplanting en bevordering van het Chris- tendom, bijzonder onder de Heidenen
opgericht.
Een ‘aanspraak’ werd gericht aan ‘de godsdienstminnende landgenoten’, waarin
zij werden opgewekt tot gebed en offer.
De stichters, predikanten, kooplieden en ambtenaren, wensten in Indië een
Christendom boven geloofsverdeeldheid te brengen. Zij meden daarom zorgvuldig
het woord Gereformeerd, al verklaarden zij niets te zullen ondernemen, wat tegen
de leer en ordening der Hervormde Kerk ‘inliep’,. Remonstranten en Doopsgezinden
waren als medewerkend of contribuerend lid echter van harte welkom. Uit de statuten
bleek, hoe het genootschap zich op interkerkelijk standpunt plaatste:
‘Het genootschap wil gehouden worden voor een algemeen Christelijk
genootschap, dat alleen ten doel heeft om het ware en werkdadige
Christendom, zoals het in de boeken des Ouden en Nieuwen Testaments
is vervat en in de 12 artikelen der Algemene Christelijke Geloofsbelijdenis
is uitgedrukt, zonder bijvoeging van menselijke leerbegrippen, eenvoudig
en oprecht in de harten der mensen in te planten’.
In artikel 6 werd de Here Jezus Christus beleden als de goddelijke Verlosser, die
voor de zonden heeft geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij
ons tot God zoude brengen.
Het randschrift van het zegel, dat ontworpen werd, luidde: Vrede door het bloed
des Kruises.
Niet overal vond deze grondslag instemming. Verschillende kerken, speciaal die
in de provincie Utrecht, hadden bezwaar tegen samenwerking en correspondentie
met het genootschap, omdat het naar haar mening de gevoelens van de Remonstranten
begunstigde, althans niet tegenwerkte. Zuid-Holland had kerkrechtelijke bezwaren.
Volgens de synode aldaar kon en mocht een vereniging geen personen ordenen tot
enige openbare dienst, veel minder tot de bediening der sacramenten.
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Geen terrein.
Waren er dus reeds in de aanvang strubbelingen over de aard en de grondslag van
het genootschap, veel groter was de moeilijkheid, een geschikt arbeidsveld te vinden.
Immers, onze koloniën gingen in het Napoleontische tijdvak verloren. Wel konden
er na de vrede van Amiëns (1802) enige zendelingen afgevaardigd worden naar
Zuid-Afrika, maar reeds het volgende jaar brak de oorlog weer uit en de Kaap ging
opnieuw verloren. We kunnen dan ook zeggen, dat de eigenlijke arbeid van het
genootschap begonnen is na de teruggave der koloniën in 1816. Niet, dat er in die
jaren van wachten in het geheel niets is verricht. Er werd geëvangeliseerd in België
en de zuidelijke provincies. Gedacht werd aan Jodenzending, terwijl er een voorstel
kwam, om aan de Fransen het Evangelie te brengen, ‘om hun aldus te betalen voor
al de grillen en dwaasheden, die zints overlang de wereld van de Franschen heeft
willen leeren’.

Naar Indië.
Dadelijk na het herstel van onze onafhankelijkheid begon het genootschap zich met
ijver op zijn eigenlijke taak toe te leggen. ‘Rust, Vrede en Vrijheid’ deden het werk
weer met nieuwe moed aanvatten. De opleiding van zendelingen werd geregeld. Ds.
Kam te Berkel nam op zich, de jonge mannen in zijn pastorie te onderwijzen in de
vakken, die zij nodig hadden voor de vervulling van hun taak. Enkele jaren later is
deze opleiding naar Rotterdam verplaatst. Zo konden begin 1819 de eerste zendelingen
naar Indië worden uitgezonden. Een drietal, dat tijdens het Engelse tussenbestuur
was geordend en afgevaardigd door het Londense genootschap, werd door het N.Z.G.
overgenomen, zodat de eigenlijke werkzaamheid al eerder een aanvang had genomen.
In de eerste jaren is echter nog weinig van de prediking van het Evangelie aan
heidenen en Mohammedanen gekomen. De duizenden verwaarloosde Christenen
(men schatte het aantal op 70.000) hadden dringend hulp nodig. Zoals we zagen,
waren velen hunner al tientallen jaren van alle geestelijke steun verstoken. Met de
Europese Christenen was het al niet beter gesteld. Er waren slechts 4 of 5 predikanten
in heel Indië aanwezig. Blijkens een verslag van de kerkeraad van Batavia waren er
personen, die hun eigen kinderen maar doopten. Een dominee zag men toch nooit!
Inzonderheid in de Molukken was hulp dringend nodig. En zo kwam het, dat de
eerste zendelingen over het algemeen hebben ge-
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arbeid in streken, die in naam gekerstend waren. In werkelijkheid moesten zij echter
in vele gevallen de gemeenten weer van de grond af opbouwen. De kennis bestond
meestal alleen in het van buiten kunnen opzeggen van enkele formulieren, die meer
als toverformules dan als belijdenis of gebed dienst deden.
Inzonderheid zendeling Kam - een broer van de predikant - heeft jaren door de
Grote Oost gezworven, van eiland tot eiland, overal predikende, dopende en regelende.
Officieel stond hij toen reeds los van het Zendelinggenootschap, want de Regering
benoemde hem tot predikant bij de Indische kerk. Ook andere zendelingen werden
tot dominee of hulpprediker in dienst van het Goevernement bevorderd. Maar de
band met het genootschap bleef toch ook. Zo stichtten zij scholen, die door het
genootschap werden bekostigd, en leidden de onderwijzers voor deze scholen op.
We kunnen dan ook gerust zeggen, dat het N.Z.G. de verwaarloosde Christenen
opnieuw het Evangelie heeft gebracht en het middel is geweest, dat in verschillende
streken het naam-christendom heeft plaats gemaakt voor een bewust christelijk geloof
en leven.
In later tijd zijn de streken onder de zorg van het Goevernement gekomen, wat
betekende, dat de Protestantse Kerk van Ned. Indië de leiding in kerkelijke zaken
kreeg. Het genootschap kon zich toen meer tot de heidenen wenden en heeft, om
maar enkele voorbeelden te noemen, in de Toradjalanden, Deli en op Oost-Java (hier
onder de Mohammedanen) met veel zegen gearbeid. Over enkele zendelingen als
Jellesma en Kruyt zullen we nog wel nader spreken.

Meer genootschappen.
We zagen reeds, dat het genootschap in de ogen van sommigen niet vrij was van
Remonstrantse smetten. Toch schijnt dit bezwaar niet verhinderd te hebben, dat de
arbeid door hen, die liever een meer belijnd standpunt hadden gezien, van harte werd
gesteund. Omstreeks 1840 is er echter al een kentering te bespeuren. Verschillende
personen hebben dan bedenkingen tegen het genootschap, niet omdat de grondslag
is veranderd, maar omdat verschillende bestuursleden gewantrouwd worden. De
officiële leus was nog altijd: vrede door het bloed des Kruises, maar volgens Groen
was daar een tweede, onderhandse, bijgekomen: vrede met de verloochenaars van
het bloed des Kruises.
De Groninger en de moderne richting kregen steeds meer in-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

373
vloed en dat bleek ook uit het onderwijs aan de adspirant-zendelingen. Er gingen
geruchten, dat niet eens de helft van deze kwekelingen aan de Godheid van Christus
geloofde en een der bestuurders verklaarde, dat hij dat leerstuk geheel en
onvoorwaardelijk verwierp. Ds. Modderman noemde op het zendingsfeest in 1861
Jezus Christus een zedelijk, rein, verheven, ideaal mens. De grondslag van het
genootschap was voor de ‘linker’ fractie slechts van historische waarde en moest
gezien worden in het licht van de tijd, waarin de statuten waren opgesteld. De
verkiezing van de ultra-moderne predikant Zaalberg tot bestuurder van het
genootschap deed de deur dicht. Een paar zendelingen legden hun werk neer, omdat
ze zelf twijfelden aan hetgeen ze moesten verkondigen. Een laatste poging, om het
genootschap te doen uitspreken, dat het bepaalde in de statuten nog reëel en van
kracht was, mislukte. Dit had een hele exodus van orthodoxen uit het genootschap
ten gevolge.
Zij behoefden niet lang om onderdak te zoeken. Anderen, die reeds eerder de moed
hadden opgegeven in de strijd tegen het ‘liberalisme en modernisme’ in het
genootschap, hadden enkele jaren te voren nieuwe verenigingen opgericht. In 1858
nam de Heer J. Voorhoeve te Rotterdam het initiatief tot de stichting van de
Nederlandsche Zendingsvereeniging. Uitdrukkelijk werd in de statuten vastgelegd,
dat alleen zij leden kunnen zijn, die erkennen, dat de Here Jezus Christus hun
volkomen Zaligmaker is en die dit in hun wandel tonen. Bovendien moeten zij
verklaren niet te mogen samenwerken met degenen, die de waarachtige Godheid van
Christus loochenen.
Verschillende predikanten en vooraanstaande leden van de Hervormde Kerk hadden
bezwaren tegen deze formulering. Vooral het woordje hun lokte heel wat discussie
uit. Sommigen vreesden darbistische en sectarische sympathieën. Vandaar dat in
1859 te Utrecht de Utrechtsche Zendingsvereeniging werd opgericht, waarin vooral
mannen van naam meewerkten. Maar nog was de maat niet vol. Hoewel de vereniging
te Utrecht goed rechtzinnig was, stichtten ook de ‘uiterst-rechtsen’, de Gereformeerden
in de Hervormde Kerk, te Amsterdam een eigen organisatie, de Gereformeerde
Zendingsvereeniging. De Doopsgezinden hadden reeds eerder zelfstandig het
zendingswerk aangevat, terwijl ook de Afgescheidenen (sedert 1869 de Chr. Geref.
Kerk) haar roeping leerde verstaan. Deze laatste zending was weer kerkelijk. Nog
andere comités ontstonden, terwijl bovendien buitenlandse verenigingen wer-
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den ondersteund. Van het goede wel wat te veel. Al vond Ds. Dijkstra de afscheiding
van het oude genootschap volkomen gemotiveerd, hij noemde de oprichting van tal
van feitelijk gelijkgezinde verenigingen ‘een noodlottige versplintering’.
Op de duur zijn echter de tegenstellingen gesleten. Het N.Z.G. is steeds meer tot
zijn oorspronkelijke beginselen teruggekeerd en tussen de verschillende corporaties
is in deze eeuw een nauwe en hartelijke samenwerking ontstaan. De naam Oegstgeest
werd zo langzamerhand een verzamelnaam. Het werk van de Gereformeerde
Zendingsvereniging is later door de Gereformeerde Kerken overgenomen, terwijl de
Herv. Kerk na de oorlog dat van ‘Oegstgeest’ voor haar rekening nam.

De Regering en de zending.
De Regering in Indië was wel voor de zending of beter nog voor herkerstening in de
streken, die in de dagen der Compagnie voor het Christendom gewonnen waren. We
zagen zelfs, dat zij de zendelingen van het genootschap tot predikanten en
hulppredikers aanstelde. Ook op andere wijze kwam het Goevernement de zending
soms tegemoet, b.v. door het verlenen van vrije passage aan de uitgezonden
zendelingen. Deze werden gratis geëxamineerd door de commissie, die de predikanten
voor de Indische kerk uitzocht. Zo zouden er meer faciliteiten zijn te noemen. Maar
daar stond tegenover, dat de Regering de touwtjes in handen wenste te houden. Het
artikel in het Regeringsreglement, waarbij zendelingen en leraars verplicht werden
voor hun arbeid een bijzondere toelating te vragen, is berucht geworden. In later tijd
mag het als middel tot het voorkomen van de zgn. dubbele zending zijn gebruikt, in
het begin diende het, om alleen dáár het Evangelie te prediken, waar het
Goevernement dit nuttig of althans ‘onschadelijk’ achtte. Jean Chrétien Baud, een
der meest betekenende Indische staatslieden, die als Goeverneur-Generaal en Minister
van Koloniën een lange tijd de Koning heeft gediend, oordeelde, dat in kerkelijk
opzicht niets buiten de staat diende te geschieden. Toen over zending op Java werd
gedacht, verklaarde hij, dat het Goevernement elke poging, om op dat eiland het
Christendom te brengen, ‘aan een zeer streng toezicht zou onderwerpen’.
Toestemming tot bijbelverspreiding zou slechts worden gegeven, wanneer de Regering
‘de innige overtuiging’ had, ‘dat daardoor de rust van 't schone en rijke Java, de
voorname hulpbron van onze financiën, niet in de weegschaal werd gesteld’.
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De grond moest eerst toebereid worden en dit kon alleen geschieden door het
Goevernement. ‘Het zou de Javaan opvoeden door o.a. de kinderen een schoolboek
in handen te geven, waarin, met vermijding van theologische geschilpunten, alle
zedelijke voorschriften, welke Evangelie en Koran gemeen hadden, werden
opgenomen en zo zou de mogelijkheid, ja de geneigdheid om de H. Schrift te lezen,
geboren worden!’ (Dr. Kruyf)
De Javaan kon dus nog wel wat wachten en de verkondiging van het Evangelie
werd afhankelijk gesteld van de opbrengst der belastingen en de ontwikkeling van
de bevolking. Ds. Lenting verdedigde deze zienswijze met het beeld, dat een blinde
eerst langzamerhand aan het zonlicht moet wennen. De Regering zou door onderwijs
en zedekundige boekjes de Javanen het onvolmaakte hunner tegenwoordige
godsdienstige kennis doen gevoelen en daardoor voorbereiden voor de omhelzing
van het Christendom. Men kon de zaak ‘gerustelijk’ aan haar overlaten! Een man
als Paulus zou zeker van het Indische Goevernement nooit of te nimmer ‘een toelating
volgens art. 123 R.R.’ hebben gekregen. Die verwekte immers overal waar hij kwam,
tegenspraak en opschudding.

Belemmeringen.
Dat het ernst was met dit strenge toezicht, bleek herhaaldelijk. Brückner, die
oorspronkelijk voor het Londens genootschap was uitgekomen, had in Voor-Indië
een aantal traktaatjes in het Javaans laten drukken. Zijn vertaling van het Nieuwe
Testament had hij eveneens laten drukken op de pers te Serampore. De Regering
nam echter bij zijn aankomst te Semarang alle kisten met lektuur in beslag. Slechts
enkele exemplaren mocht de ijverige man behouden. De overige vertalingen van het
Nieuwe Testament gingen achter slot en grendel. Jaren later stonden er nog kasten
vol te Batavia, die als voedsel voor de mot en witte mieren moesten dienen. Eerst in
1848 werden een 300 exemplaren vrijgegeven. Het Evangelie was staatsgevaarlijk!
Esser werd op het matje geroepen, omdat hij aan het Londens genootschap had
verzocht, te willen bidden voor de komst van Gods Koninkrijk op Java.
Jansz., die voor de Doopsgezinde zending arbeidde in de omgeving van Djapara,
schreef een traktaatje: De tijd is vervuld; het Koninkrijk Gods is nabij gekomen;
bekeert u en gelooft het Evangelie (1859).
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De R.K. assistent-resident kreeg een exemplaar van dit vlugschrift in handen en was
zeer ontsteld! Zulke taal zou maar onrust verwekken. Dat zijn Heiland dezelfde
woorden had geuit en Johannes de Doper in deze geest had gesproken, was deze heer
waarschijnlijk onbekend. Maar het Goevernement en zijn ambtenaren rechtvaardigden
de Joodse Raad en Herodes. De Regering n.l., van het snode feit in kennis gesteld,
trok de toelating van Jansz. in. Verschillende zijner volgelingen werden opgepakt
en verhoord. Wel protesteerde de zendeling, maar de autoriteiten eisten, dat hij zich
voortaan geheel naar hun inzichten zou gedragen. Een poging, om de Minister van
Koloniën te bewegen, het begane onrecht te herstellen, had al evenmin succes. Deze
bewindsman verklaarde n.l. het geheel met de Landvoogd eens te zijn. Jansz. hield
echter voet bij stuk, verzorgde zijn gemeente en vroeg niet opnieuw om toelating.
Men liet hem met rust! En minister Keuchenius droeg hem 30 jaar later voor bij de
koning voor een decoratie.
‘Is de weg ook steil, wie zou schromen, waar de God Israëls met ons gaat, Die zo
waarachtig als Hij leeft, niet verlaten zal, wie maar op Hem betrouwt.’ Dat schreef,
zo deelt Coolsma mee, de vervolgde voor zijn vertrek naar Indië. Hij werd niet
beschaamd. Tot op hoge ouderdom heeft hij gearbeid onder het volk, dat hij lief had.
Vader Emde kwam in de gevangenis, omdat hij zonder ‘ordening’ evangeliseerde
te Soerabaja. Hij werd echter spoedig weer vrijgelaten, omdat ... hij anders de andere
gevangenen met dweperij besmetten zou! Donselaar verspreidde te Makassar een
blaadje met de tien geboden, het Onze Vader en Psalm 1. Het werd in beslag genomen
en de ‘dader’ verloor zijn toelating.
En niet alleen de Regering handelde zo, maar zelfs verschillende predikanten
waren zendingsschuw. Toen zendeling Albers van de N.Z.V. zich te Tjiandjoer
vestigde en op zijn toelating wachtte, kreeg hij bezoek van Ds. Ameyden van Duym
van Buitenzorg. Op de klacht van Albers, dat de vergunning zo lang uitbleef (drie
jaar wachten was geen uitzondering!) ‘troostte’ de dominee hem met de woorden:
‘Ik heb veel invloed bij de regering en zal doen, wat ik kan, om te zorgen, dat gij
geen toelating krijgt’ (Coolsma).
Genoeg hierover. Wij moesten echter wel op deze dingen wijzen, om des te meer
de zendelingen en de corporaties te waarderen, die toch de arbeid aanpakten en zich
van de hooghartige houding van Regering èn predikanten èn publiek niet veel
aantrokken. De kranten- en boeken-schrijvers zagen in de zendeling in die dagen
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een voorwerp om er mee te spotten. Wie de reisbeschrijvingen van Justus van Maurik
leest, vindt daarin een verheerlijking van de vrijmetselarij in Indië, enkele vleiende
woorden over Rome, en voor de zendelingen niets dan de gemeenste spot.
Een redacteur van een der grote bladen schreef, dat een Christen-Javaan een onding
was. De historie heeft anders geoordeeld, neen, God Zelf!

Lijden.
Om stoffelijk voordeel behoefden de zendelingen niet naar Indië te gaan. Velen
hunner hebben in kommervolle omstandigheden geleefd. Op de Talaud-eilanden
leden ze meermalen honger. Ze leefden ver van de beschaving, vaak tussen
koppensnellers en menseneters. Lyman en Munson werden in de Bataklanden
vermoord en opgegeten. Op Borneo vonden vier zendelingen, drie vrouwen en twee
kinderen de dood bij een opstand. Meermalen werden pogingen gedaan om de
zendelingen te vergiftigen, hun woningen werd vernield of verbrand en allerlei
bedreigingen en plagerijen uitgedacht, om hen het leven onmogelijk te maken.
Van medische hulp waren de zendelingen verstoken. Ottow en Geissler lagen
maandenlang ziek op Nieuw-Guinea en niemand zag naar hen om. Van Alphen
verloor kort na zijn aankomst op Soemba zijn vrouw en kind. Hetzelfde lot onderging
Van Balen op Nieuw-Guinea, en twee andere arbeiders daar, Mosch en Bink, stierven
in de eenzaamheid. Hoe vele zendelingen hebben zelf de graven moeten delven voor
hun dierbare gestorvenen. Hun vrouwen hebben aanspraak op de naam heldin. En
toch heette de zendeling in de volksmond een luiaard, die graag een borreltje dronk.

Ploegen op rotsen.
En zagen ze dan maar vrucht op hun arbeid. Maar het leek zo dikwijls een ploegen
op rotsen, een zaaien op harde bodem. Ismaël en Moerti waren lang de enige
gedoopten te Tjiandjoer. Hun overgang tot het Christendom was aanleiding tot
tegenwerking van de zijde der Mohammedaanse geestelijkheid. Dat was hun goed
recht, maar ook de inlandse bestuursambtenaren probeerden verdere kerstening van
de bevolking te verhinderen. Baard werkte tien jaar op Halmaheira en ‘alles bleef
even donker om hem heen’. Acht jaar arbeidde Michiels op Koewale Koeron op
Borneo en toen had hij dan eindelijk een ‘gemeente’ van vier leden. Bink was jaren
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op Nieuw-Guinea voor hij voor het eerst een Papoea kon dopen. ‘Voor iemand, die
jaren staat te vissen, zonder iets te vangen, is dat een oorzaak van grote vreugde’,
schreef hij. Waarlijk, het net was lang niet altijd zo vol, dat het scheurde. Hij heeft
27 jaar in die verafgelegen streken doorgebracht. Vrucht heeft hij zo goed als niet
gezien op zijn werk. In zijn huiselijk leven trof hem slag op slag. Veel leed hij in
zijn lichaam, maar meer nog door de onwil en onbevattelijkheid van het volk,
waaronder hij leefde. Er wordt verteld van een ‘Christen’ in Friesland, die het bedrag,
dat jaarlijks voor de zending werd besteed, deelde door het aantal gedoopten en
zodoende de kosten per bekering berekende. Michiels gemeenteleden of Binks
dopelingen zijn dan wel heel duur geweest. De Berlijnse predikant Goszner, die
zoveel voor de zending ook in Indië heeft verricht, maakte een andere berekening.
‘Wanneer elke zendeling maar één ziel wint, welk een winst!’ schreef hij. Wij mogen
geloven, dat de engelen, die zich zo verheugen over één zondaar, die zich bekeert,
het met hem eens zijn geweest. Ds. Rauws schreef over de arbeid op Nieuw-Guinea:
‘Het heeft veel zorg meegebracht, veel offers gevraagd en veel tranen gekost. Hoevele
zendelingen zijn er gestorven en hoevele vrouwen en kinderen van zendelingen. Er
zijn vele graven gedolven. Er is een tijd geweest, dat er op Nieuw-Guinea meer
graven van zendelingen waren dan gedoopten. Toen de Utrechtse Zendingsvereniging
haar 25jarig bestaan herdacht, waren er op dit zendingsveld nog geen 20 gedoopten.’
En 5 jaar voor de oprichting van die corporatie waren Ottow en Geissler de arbeid
er reeds begonnen. Maar waar is ook, dat de akker, waar mensen dikwijls geen raad
mee weten, door de Here het rijkst gezegend wordt. Vijftig jaar nadat de twee gezanten
van Koning Jezus voet aan wal zetten, kwam de ommekeer. Thans zijn er meer dan
150.000 gedoopte Papoea's! Mission ist Passion, zeggen de Duitsers, zending is
lijden, maar na dat lijden komt ook de victorie.

Heer, ik hoor van rijke zegen.
Nieuw-Guinea is een voorbeeld van de vervulling van Gods beloften. Op Halmaheira,
waar alles zo lang donker bleef, is het aantal gedoopten tot 18.000 gestegen. Adriani
en Kruyt arbeidden jaren in de Toradjalanden op Celebes. Na 17 jaren vroegen een
paar schoolkinderen de doop. Het volgende jaar bracht de grote kentering.
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‘Op zondag 4 juli 1909 stond de dorpsleider, Papa i Woente, na de godsdienstoefening
op, en, zich richtende tot alle aanwezigen, sprak hij:1) “Daarom zeg ik U, hoofden
van gezinnen en wijkmeesters, vergadert eerst afzonderlijk met de Uwen en bespreekt
het Christen-worden. Dan kunnen we later tezamen beslissen”. Dit woord was van
grote betekenis. Papa i Woente was de dorpsleider, hij was de belichaming van het
gemeenschappelijk leven, hij sprak uit, wat in allen langzaam gerijpt was. Geen
wonder, dat zijn woord algemeen aanvaard werd. Zo konden op Kerstfeest 1909
meer dan honderd mensen gedoopt worden, onder wie ook Papa i Woente.
Van toen af aan heeft het werk in Posso zich voortdurend uitgebreid. Thans telt
de Kerk in het Posso-land meer dan 40.000 gedoopten.’ (Dr. Bavinck)

Ompoe.
In hetzelfde jaar, dat Lyman en Munson door de Batakkers werden vermoord, werd
hun wreker geboren. Het was Ludwig Ingwer Nommensen, de zoon van een
sluiswachter op het Noordfriese eiland Nordstrand. Ruim hadden zijn ouders het
allerminst, zodat de knaap reeds op achtjarige leeftijd de schapen op de Halligen
moest weiden. Toen hij drieëntwintig jaar was, reisde hij naar Barmen, waar hij op
de zendingsschool werd toegelaten. In 1861 legde hij in het midden van de gemeente
de belofte af, zijn verdere leven te zullen besteden in dienst van zijn Meester. Twee
jaar later stond hij aan de ingang van het Silindoeng-dal, bewoond door duizenden
Bataks, die sedert de moord op de beide Amerikaanse missionarissen even ruw en
vechtlustig gebleven waren. Jarenlang heeft Nommensen er gestreden tegen het
heidendom. Men probeerde hem door bedreigingen tot heengaan te bewegen. Hij
bleef. De gevreesde priester-koning Singamangaradja2) maakte plannen om

1) Zendeling Hofman predikte die morgen over de woorden, die Jezus tot Zacheüs sprak: ‘Ik
moet heden in uw huis zijn.’
2) ‘De vorst titulair (Leeuw-Grootvorst). Allerlei wonderen werden van hem verteld. Zijn
moeder zou hem zeven jaar gedragen hebben. Hij heeft een behaarde tong, waarvan de aanblik
dodelijk is; hij spreekt dus met gesloten mond en geeft zijn bevelen schriftelijk. Hij kan zeven
maanden zonder voedsel blijven; geesten voorzien dan in zijn behoeften. Hij gebiedt over
regen en zonneschijn; men bidt tot hem om de oogst te zegenen. Van alle zijden stromen
gelovigen met offergaven naar Bakkara, om zijn gunst te verwerven’ (Colenbrander).
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de indringer en zijn aanhangers te vermoorden. Nommensen wist het en hij bleef.
Een vijand vergiftigde zijn voedsel. Het deerde de zendeling niet1). Men plaagde hem
op alle mogelijke manieren, vernielde zijn huis, verbood hem bomen te vellen, maar
Nommensen week niet. Indringers kwamen in zijn woning en gingen er liggen.
Nommensen dekte ze met zijn eigen dekens toe. Een groot feest werd op touw gezet
en bij die gelegenheid zou de blanke sterven. De tovenaar wees hem als slachtoffer
aan, maar Nommensen ontwapende de feestgangers en sloeg de aanvoerder met
stomheid. Hij zocht de aanvoerder van de bende, die Munson en Lyman had vermoord,
en bracht hem het Evangelie. Hij reisde naar het Tobameer, het heilige meer, dat
geen blanke op straffe des doods mocht aanschouwen, en kwam behouden terug. Hij
hield aan, tijdig en ontijdig. Geen ogenblik versaagde hij. Het heidendom was niet
bestand tegen deze aanval.
Vijftig jaar later ...
Er is feest in de Bataklanden.
‘Zo ook op Sitahoeroe, de markt, waar Nommensen in het jaar 1865 door de toen
nog heidense bevolking zou worden geofferd.
Wel zijn er ook nu duizenden mensen op de aloude marktplaats aanwezig, doch
het gekletter van wapenen en de oorverdovende muziek, die de gemoederen tot de
vreselijkste dingen kon opwekken, worden niet meer gehoord. Onder de heilige
boom, waar voorheen een verhoging was opgericht, om het volk de grillige
bewegingen van het medium, door wie Debata (schepper) sprak, gade te kunnen
laten slaan, is nu een katheder geplaatst, waarop een Batakse predikant staat, die met
heilige geestdrift zijn aandachtige hoorders voorhoudt de genade en gunst, die God
het Batakse volk heeft bewezen.’ (Hemmers)
Enkele dagen later werd te Sigumpur het gouden zendingsjubileum van Nommensen
herdacht. Duizenden waren samengestroomd, om de apostel der Bataklanden te zien
en te horen. Hij sprak niet over zichzelf, maar over zijn Zender ...
In hetzelfde jaar ging het dorp, waar Lyman en Munson waren vermoord, tot het
Christendom over.
Op vijfentachtigjarige leeftijd overleed de grijze held. Van zijn sterfbed vertelt
Hemmers:
‘Na alle aardse zaken afgedaan te hebben, ging Nommensen zich toebereiden om
de grote reis te aanvaarden. Rechtop in zijn

1) Marcus 16:18.
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bed zittende, bad hij de Here Jezus: “Schenk mij een rustige dood door Uw bloed.”
Toen hij kort daarop voelde, dat zijn verheerlijking nabij was, liet hij al zijn kinderen
bij zich komen, gaf hun allen de hand en sloot de ogen, terwijl hij met zijn linkerhand
de rechterpols bleef controleren.
Toen zijn pols bijna niet meer sloeg, richtte hij zich nog eenmaal op en zei met
heldere stem: “Vader, in Uwe handen beveel ik mijn geest”, en met een gezicht,
waarop hemelse vreugde te lezen stond, viel hij in de kussens terug. Nommensen,
de geweldige, was niet meer.
Groot was de verslagenheid der Bataks, toen het bericht van mond tot mond ging:
“Ompoe1), onze Ompoe, is heengegaan.”
Daardoor scheen plotseling heel het maatschappelijk leven met lamheid geslagen
te zijn, de landbouwwerktuigen werden opgeborgen, het vee naar de stallen
teruggedreven en zonder zich verder om have en goed te bekommeren, spoedde men
zich voort naar de plaats, waar zo velen waren gelaafd en hun een woord van
bemoediging op hun dikwijls zo donker levenspad was toegesproken.’
Veertigduizend mensen waren getuige van de begrafenis, vier uren defileerden de
rijen langs de kist.
Het Silindoeng-dal telde in 1940 op zijn 100.000 bewoners 90.000 Christenen.
Het totaal aantal Christenen kan men volgens Dr. Bavinck in het Batakland op circa
400.000 schatten. Er zijn meer dan 60 geordende Batakse predikanten.
Het geloof van Ompoe is niet beschaamd. De eenvoudige jongen van Nordstrand
werd door de Koningin, die hem persoonlijk ontving, tot officier in de Orde van
Oranje-Nassau benoemd. De universiteit van Bonn bood hem het ere-doctoraat in
de theologie aan. Maar heerlijker was zijn kroning door de Heiland na volstreden
strijd.

Op Java.
Massaovergangen hadden plaats in de streken, waar het heidendom de mensen
gekluisterd hield. Waar de Islam de toon aangaf, heeft de kerstening een veel
langzamer en een meer individueel verloop. Daar telde men de dopelingen niet bij
honderden, maar bij tienen, vaak bij enen. Toch heeft, al zijn wat wij noemen de
resultaten geringer, de zending zich ook tot de Mohammedanen gewend met de
boodschap des heils. Wij zagen reeds dat de Re-

1) Vader.
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gering huiverig stond tegenover de prediking en materiële voordelen stelde boven
geestelijke winst. Maar God kan ook niet-geordende zendelingen gebruiken, als de
officiële boden niet worden toegelaten.
Op Oost-Java was het de horlogemaker Emde, die onder de Javanen evangeliseerde.
Hij was afkomstig uit Waldeck-Pyrmont. Armoede noodzaakte hem naar Nederland
te gaan, om daar werk te zoeken. Hij hoorde daar vertellen van Indië, het wonderland,
waar het immer zomer is. Emde kon het niet geloven. Het leek hem in strijd met
Genesis 8:22. Zelf wilde hij het wonderland zien en als matroos maakte hij de reis
naar Java. Hij is er gebleven. Een landgenoot leerde hem het horlogemaken en Emde
vestigde zich te Soerabaja. Maar hij repareerde niet alleen horloges en klokken, hij
evangeliseerde ook onder de Indo-Europeanen en stichtte een vriendenkring, die zich
ten doel stelde door woord en lektuur de Heiland te prediken. Emde raakte - we zagen
het reeds - door deze snode plannen zelfs in de gevangenis. Maar dat schrikte hem
niet af. Met zijn vrienden vertaalde hij het Nieuwe Testament in heel eenvoudig
Maleis en zij verspreidden traktaatjes en bijbelgedeelten in het Javaans, die zij van
Brückner kregen. Daardoor kregen zij contact met de Javanen. Een Mohammedaanse
geestelijke, Pak Dasimah, kreeg zo'n traktaatje in handen en kwam bij Emde om
nader onderricht. Hij ging over tot het Christendom en werd het middel, waardoor
tientallen andere Javanen de weg der zaligheid vonden. De doop moest bediend
worden door de predikant van de Indische kerk, maar deze wilde of durfde daar niet
toe overgaan. Eerst een jaar of vijf na de eerste aanvragen werd aan 35 Javanen het
sacrament bediend. Emde was zeer schriftuurlijk. De mannen moesten hun haar
knippen en tijdens de godsdienstoefeningen hun hoofddoek afzetten, omdat Paulus
dit in 1 Cor. 11 voorschreef.
Geheel anders werkte de landheer Coolen op zijn landgoed. Hij verkondigde aan
zijn opgezetenen ook het Evangelie, maar bracht een soort Javaans Christendom.
Leiding was hier noodzakelijk. En na veel moeite gelukte het aan het Ned.
Zendeling Genootschap toegang tot Oost-Java te krijgen.
Jelle Eeltjes Jellesma vestigde er zich. Hij werd geboren te Hitzum in het jaar 1816
en was later boereknecht te Dongjum. Toen hij zich aanmeldde voor de
zendingsschool te Rotterdam, werd hij ‘ten enenmale ongeschikt’ bevonden. Maar
hij nam les bij een predikant en meldde zich opnieuw aan. Nu werd hij toegelaten
en
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enkele jaren later werd hij op Oost-Java geplaatst. Daar verzamelde hij de Christenen
te Modjowarno en maakte er een centrum van zending van. Een Christendorp ontstond,
maar de bewoners zwermden uit en brachten ook elders de Blijde Boodschap. Jellesma
leidde helpers op, die hem bijstonden en legde zo de grondslag voor het gezegende
werk van het N.Z.G. op Oost-Java.
Op Midden-Java waren het mevrouw Philips, mevrouw Van Oostrom en mevrouw
Le Jolle, die in kleine kring het Evangelie brachten en voorbereidend werk verrichtten
voor de Salatiga-zending en die van de Gereformeerde Kerken. Een der bedienden
van mevrouw Philips, Sadraeh, stichtte tientallen gemeenten, maar verviel in dezelfde
fout als Coolen. Het leidde tot een breuk met de zending der Gereformeerde Kerken,
die eerst na tientallen jaren weer geheeld kon worden.
Op West-Java predikte Anthing, lid van het Hooggerechtshof te Batavia. Zijn
arbeid is voortgezet door de Nederlandse Zendingsvereniging, die sedert 1861 in de
Preanger arbeidde. Zij had misschien wel het moeilijkste terrein, maar nooit heeft
het geringe ‘succes’ aanleiding gegeven tot vertragen, en onder Chinezen en
Soendanezen zijn er ook reeds verscheidene gemeenten.

Middelen.
Niet alleen door de prediking trachtte de zending met de bevolking in contact te
komen. Op tal van manieren is dat geprobeerd en wordt het nog gedaan. Fouten zijn
daarbij ook gemaakt. Ik wijs hier alleen maar op de uitzending van
‘Christen-werklieden’. In het midden van de vorige eeuw was er onder leiding van
Dr. Heldring een comité, dat mensen uitzond zonder male, brood of geld in de gordel.
Zij moesten zich tussen de bevolking vestigen en door handenarbeid in hun onderhoud
voorzien. Timmerlieden en schrijnwerkers zouden overal wel hun brood vinden. In
hun vrije tijd konden zij dan het Evangelie brengen. Studeren was voor de zendeling
niet nodig. Het is een grote teleurstelling geworden. Wel zijn er velen uitgezonden,
maar voor timmerlui en schrijnwerkers was er b.v. op Nieuw-Guinea geen plaats.
Sommigen dreven handel, anderen moesten van een karige ondersteuning leven.
Voor hun zendingswerk misten zij elke voorbereiding, kennis van land en volk en
taal. Dat neemt niet weg, dat verschillende dezer ‘Christen-werklieden’ of Gossznerse
mannen (de idee ging uit van de Berlijnse predikant Gosszner) met grote ijver en
vaak niet zonder
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zegen hebben gearbeid. Met heeft echter ingezien, dat voor Indië en voor de zending
het beste niet te goed is en het feit, dat onder de uigezondenen in onze tijd meer dan
één Dr. voor zijn naam schrijft, spreekt voor zichzelf.
In streken, waar het Nederlandse gezag in de vorige eeuw slechts nominaal was,
was het wel gewoonte, dat de zendelingen slaven of pandelingen vrijkochten, om op
die wijze een kleine kring van ‘dankbaren’ om zich te verzamelen, die dan
toegankelijk zouden zijn voor het Evangelie. Maar dat bracht ook zijn bezwaren mee.
Net alsof de zending de slavernij tolereerde. Van de bevolking kon men moeilijk
verwachten, dat zij de motieven begreep. De U.Z.V. voelde dan ook niet veel voor
de methoden van haar zendelingen op Nieuw-Guinea.
Op Java werden christelijke landbouwkolonies en dorpen gesticht. Modjowarno
noemden wij reeds, de N.Z.V. had haar nederzettingen te Pangharepan en Tjideres.
Vooral omdat de Javaan, die de Islam losliet, het vaak moeilijk had in zijn desa, leek
dit de oplossing. Het bezwaar is echter, dat op die wijze de Christenen zo geïsoleerd
wonen en moeilijk kunnen zijn het zoutend zout en het licht op de kandelaar. Aan
de andere kant tonen zulke dorpen dikwijls, welke vernieuwing het Christendom ook
op maatschappelijk gebied brengt. Hier geldt dan ook de titel van het bekende boek
van Ds. Straatsma: de kerk in het midden. Maar school, spaarbank, ziekenhuis en
andere nuttige instellingen ontbreken niet. Dobbelen, opiumschuiven en dansfeesten
zijn contrabande.
De medische dienst is in deze eeuw van grote betekenis geworden. Elke corporatie
had haar grote hospitalen en poliklinieken. De tijd was voorbij, dat de zendeling ook
‘medicijnman’ was. Tal van dokters en verpleegsters, honderden inheemse helpers
en helpsters wijdden zich elke dag aan de verpleging van lijders. En in deze
ziekenhuizen werd tevens gewezen op de grote Heelmeester, die niet alleen kan
zeggen: ‘Sta op en wandel’, maar ook: ‘Uw zonden zijn u vergeven’.
Het eerste zendingshospitaal werd opgericht te Modjowarno, waaraan Dr. Bervoets
jaren heeft gewerkt. Het meest bekende werd wel het grote Petronella-ziekenhuis1)
te Djocja. Dokter Scheurer is er klein begonnen. Hij kreeg van de Javaan de erenaam
‘dokter toeloeng’, de dokter die helpt. In 1940 had dit hospitaal 10 art-

1) Nu: ‘Bethesda’.
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139. Ludwig Ingwer Nommensen, zendeling onder de Batakkers (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

140. Dr. N. Adriani, taalgeleerde en Toradja-kenner (Fotoarchief Kon. Inst. v.d. Tropcn).
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141. Het Petronella-hospitaal te Djokja (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

142. Toradja-kerkje in de buurt van Rante Pao, Celebes (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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143. Zendingsschool te Loengkoek Lajang op Borneo (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

144. Inlandse school te Teamanoe op Roti-eiland (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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145. Raden Adjeng Kartini (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

146. Raden Saleh, de beroemde shilder die te Parijs, Den Haag en Londen gewoond heeft en bekend
was om zijn vrijgevigheid (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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sen, terwijl een twintig hulpziekenhuisjes en poliklinieken onder ‘Petronella’
ressorteerden.
Verder wijzen we op de melaatsenkolonies van de zending en van het Leger des
Heils, de armhuizen en de verpleging van opiumslaven in het ziekenhuis van de
N.Z.V. te Bandoeng, waardoor de liefde tot Christus in praktijk werd gebracht.
Dan was er het onderwijs. Wij komen daar in het volgende hoofdstuk op terug,
maar kunnen thans reeds zeggen, dat voor de oorlog een 200.000 kinderen de
zendingsscholen bezochten.
De lektuurverspreiding was van grote betekenis. De zending verspreidde in 1936
1.407.135 bladen, waarvan alleen door de Gereformeerde zending op Midden-Java
ruim 1 millioen.
Het jeugdwerk nam ook een hoge vlucht. Men kon haast van een derde hulpdienst
spreken.

De missie.
Naast de zending arbeidde de missie. Het woord naast is niet helemaal juist, daar de
Roomsen ook op verschillende plaatsen hun geloofspropaganda voerden, waar de
zending pionierswerk had verricht, zoals in de Minahassa en in de Bataklanden.
Op Flores en Timor, Borneo en Nieuw-Guinea en verschillende kleine eilanden
in het Oosten van de Archipel vond men voor 1940 reeds duizenden Roomse
Christenen. Op Java, Sumatra en in de Minahassa breidde zich de missie steeds meer
uit.
Ook hier is met ware heldenmoed de strijd voor het Kruis gestreden. De missionaris
Kusters heeft b.v. op de Kei-eilanden dikwijls grote ontberingen geleden, maar
nimmer versaagde hij. Onderwijs en medische hulp vormden evenals bij de zending
gewichtige hulpdiensten. De snelle groei blijkt uit de statistieken. In 1900 waren er
een 26.000 R.K. Indonesiërs, in 1939 was dat aantal tot 478.000 aangegroeid. Gevoegd
bij de Protestantse Christenen, komen wij op die wijze in dat jaar tot ongeveer 2¼
millioen gedoopten van inheemse of Chinese origine.

Gods opdracht.
Coolsma heeft de 19de eeuw de zendingseeuw genoemd. Misschien zal de 20ste
eeuw eens met nog meer recht die naam verdienen. Wij weten het niet. Wat wel zeker
is? Dat Gods opdracht dezelfde blijft, ook al is de staatkundige band tussen Nederland
en het
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vroegere Ned. Indië verbroken. Die opdracht luidt: Predikt het Evangelie.
Zending en missie hebben in gehoorzaamheid aan de Meester die taak te vervullen.
‘De Kerk zal het in de ene eeuw anders doen dan in de andere, maar ze zal het altijd
doen, tot op die dag, dat het Evangelie des Koninkrijks in de gehele wereld gepredikt
zal zijn, tot een getuigenis allen volken. En dan zal het einde komen...’ (Prof. Bavinck)

Het Nederlands Bijbelgenootschap.
Wie het over de zending heeft, mag het Bijbelgenootschap niet vergeten. In vele
talen van de Archipel is de gehele bijbel of een gedeelte daarvan overgezet. Telkens
weer zond het Genootschap mannen uit, die de onderscheidene talen, welke in Indië
worden gesproken, bestudeerden. Wij noemden reeds Dr. Adriani, die voor Posso
van zo grote betekenis is geweest.
Dr. Onvlee (Soemba), Dr. Swellengrebel (Bali), Dr. Van Veen (Celebes) en Dr.
Held (N.-Guinea) bewezen aan de zending grote diensten door hun taalstudies. En
niet alleen aan de zending. Ook de Overheid profiteerde in vele opzichten van de
arbeid van deze mannen.
In 1939 werden 114.119 bijbels of bijbelgedeelten verkocht. In datzelfde jaar was
de gehele bijbel of een gedeelte daarvan al in 38 verschillende Indonesische talen
vertaald.
Waar er echter een 200 talen in Indonesië worden gesproken, blijft er nog veel te
doen, al zal de invoering van de Bahasa Indonesia, de eenheidstaal, tengevolge
hebben, dat thans duizenden het Evangelie voorlopig wel niet in hun eigen taal, maar
dan toch in een hun aangeleerde spraak zullen kunnen lezen.
Van het Bureau van de Zendingsstudieraad ontvingen we nog deze cijfers voor
de Protestantse zending in 1938:
Inheemse en Chinese gedoopten: 1.665.772.
Hiervan waren als lidmaten ingeschreven: 628.863.
Dooponderricht ontvingen in 1938: 37.187 personen.
Rekenen wij het eerste en derde getal bij elkaar, dan komen we dus ultimo 1938
op ruim 1.700.000 inheemse en Chinese Christeen van Protestantse richting.
Met de Roomsen meegerekend, zo merkten we reeds op, werd het aantal Christenen
ongeveer 2¼ millioen. In vergelijking met de gehele bevolking van Indië, die op
meer dan 60 millioen ge-
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schat wordt, is dit maar een zeer klein deel. Maar toch mogen wij van rijke zegen
spreken en dankbaar zijn. En wij hebben de belofte, die spreekt van een schare, die
niemand tellen kan.
Gods werk gaat door, ook ná 1942 en ná 1949. Misschien nog sneller dan voorheen
schrijdt Jezus voort langs de Indonesische heerweg.
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8. Het opbouwen van goede scholen
Alleen op papier.
In 1617 schreven de Heren XVII, dat de Goeverneur-Generaal tot taak had, te zorgen
voor het opbouwen van goede scholen. We zagen, dat in de 17de eeuw inderdaad
honderden scholen werden gesticht en, al was het onderwijs vaak gebrekkig, aan
duizenden kinderen in Indië, op Formosa en Ceylon onderricht werd gegeven. Maar
ook hebben we er op gewezen, dat de 18de eeuw zich kenmerkte door verwaarlozing
en onverschilligheid. Waren er eens 21 scholen met 4873 leerlingen te Batavia, in
1811 is er nog sprake van een inrichting met 16 leerlingen. Daarbij vergeleken steekt
de Compagniestijd, zo vaak op minachtende wijze besproken, wel heel gunstig af.
Aan plannen en bepalingen ontbrak het onder het staatsbewind niet. Daendels gaf
aan de regenten op Java reeds last, te zorgen voor de oprichting van scholen in de
hoofdnegorijen en plaatsing daaraan van geschikte onderwijzers. En na het Engelse
tussenbestuur leek het, of de Regering ook ernstig van plan was, aan de inheemse
kinderen het nodige onderwijs te verstrekken. In het Regeringsreglement van 1818
kan men lezen: De Regering maakt ook de nodige verordeningen omtrent de scholen
der inlanders. Tevens werd er bepaald, dat de Europese school ook toegankelijk zou
zijn voor inheemse kinderen.
Van al deze mooie bepalingen is echter niets gekomen. Het is opmerkelijk, dat in
de volgende Regeringsreglementen deze zorg voor het inlandse onderwijs steeds
minder scherp werd geformuleerd, totdat in 1836 de gehele bepaling verviel. Het
cultuurstelsel vroeg alle aandacht en het kwam er in die tijd alleen maar op aan te
halen, wat er te halen viel. Voor de ontwikkeling van de Javaan werd niets gedaan.
In 1840 werd nog geen ⅛ millioen gulden voor onderwijs uitgetrokken en in die tijd
gingen er millioenen als batig slot naar het moederland.
Alleen in de gekerstende streken, zoals in de Molukken en de Minahassa, werd
aan inheemse kinderen nog enig onderwijs verstrekt, wat vooral te danken was aan
het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Op Java echter deed het Goevernement
praktisch niets. Enkele niet-Europese kinderen werden op de Europese Lagere School
toegelaten, maar het aantal kinderen der ‘on-christe-
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nen’, dat van deze gunst gebruik maakte, bedroeg in 1847 slechts 37. Het waren in
hoofdzaak kinderen van zeer aanzienlijken. Toch vond de Regering ook dit aantal
nog te groot en besliste, dat voortaan geen inlandse kinderen meer mochten worden
toegelaten. Aan deze bepaling, die meermalen is gewijzigd, is nimmer de hand
gehouden, maar wij gaan daar niet verder op in, omdat deze uitzondering zeer weinig
betekende in verhouding tot de grote massa kinderen, die voor onderricht in
aanmerking kwam.

De Europese lagere school.
Wel werd een aantal scholen opgericht voor de kinderen van de Europese ingezetenen.
Zij werden echter niet meer als in de tijd van Van Diemen gebruikt om ‘in de eerste
plaats de jeucht de vreese des Heeren in te planten’. In navolging van de schoolwet
van 1806 in Nederland dient het onderwijs tot aankweking van deugden.
‘Verlichtingsgeest ademen de rationalistische voorschriften in de
schoolwetten, die volgens artikel 18 van het reglement in iedere school
behoren te worden opgehangen, o.a. “Men mag niet liegen” en zelfs: “Men
moet onthouden wat men in de schoolboekjes leest of van de meester
hoort”.’ (Dr. Brugmans)
Het peil van het onderwijs op deze nieuwe scholen stond aanvankelijk niet hoog. Er
was gebrek aan goede leermiddelen, vele kinderen verstonden het Nederlands niet
eens en de Regering beschikte niet over voldoende gediplomeerde leerkrachten. Vaak
werden de meesters nog uit militairen gerecruteerd en meer dan eens moest een
onderwijzer als in de Compagniesdagen worden ontslagen wegens gehechtheid aan
de fles.

Particulier initiatief.
Al ijverde de Regering dus op papier voor het oprichten van scholen voor inheemse
kinderen, teneinde de jeugd vroegtijdig te leren, ‘wat de pligten van goede en
deugdzame menschen zijn’, in de praktijk kwam er vóór 1848 niets van. We zagen
reeds, dat de resident van Banjoemas een verzoek indiende om ƒ 30. - te voteren
voor onderricht aan de inlandse jeugd in zijn gewest. ‘Om redenen van algemene
toepassting kon de Regering niet in zijn voor-
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stellen treden.’ Het Nederlands Bijbelgenootschap kreeg eveneens nul op het request.
Sommige gegoede inheemse of Chinese ouders namen een Nederlandse goeverneur
in dienst. Bekend is b.v., dat op die wijze de vader van Kartini en zijn broers een
westerse opleiding ontvingen, wat gedeeltelijk de moderne ideeën van de vader van
de pionierster verklaart. Maar het spreekt vanzelf, dat slechts zeer weinigen zich zulk
een weelde van huisonderwijs aan hun kroost konden veroorloven.
Een enkele particulier opende ook een school. Zelfs een Chinees ging hiertoe over.
Maar daarvoor was vergunning nodig van het Goevernement, evenals in het
moederland. Men weet, hoe daar de voorstanders van christelijk onderwijs dikwijls
op kinderachtige wijze werden tegengewerkt door de gemeentebesturen, als zij hun
verzoekschriften indienden.
Ook in Indië was men niet erg vrijgevig. Een inspectierapport zag het geven van
westers onderwijs aan inlanders als een groot gevaar en er waren autoriteiten, die
het kort en goed wilden verbieden. De Regering liet de zaak aan de wijsheid der
plaatselijke overheden over, zodat op dit gebied dezelfde willekeur heerste als in
Nederland voor de schoolwet van 1857.
Om de Chinezen bekommerde men zich in die tijd absoluut niet. De
hoofdcommissie voor onderwijszaken ried openlijk aan, zich aan hen weinig gelegen
te laten, en in 1849 werd aan de kinderen van deze bevolkingsgroep de toegang tot
de Europese school geheel ontzegd.
Belangrijker was de poging van de zending. In de buitengewesten, zo zagen we,
was het Nederlandsch Zendeling Genootschap werkzaam. Op Ambon werd zelfs een
kweekschool opgericht. Maar ook op Java werd iets gedaan. Van 1822 - 1838 arbeidde
te Batavia zendeling Medhurst, uitgezonden door het Londens genootschap. Hij
stichtte het Parapattan-weeshuis, maar ‘dreef’ ook een school met ruim 100 leerlingen.
In 1842 gingen de Engelse zendelingen naar China en lag het terrein dus weer
braak. Enkele jaren later werd echter het Genootschap voor in- en uitwendige zending
opgericht, een vrucht van het Réveil op Indische bodem. Dit genootschap, dat de
warme sympathie had van mannen als Heldring en Groen van Prinsterer, liet
zendelingen uitkomen, die evenals Paulus door handenarbeid in hun eigen onderhoud
zouden voorzien. Zij richtten eenvoudige schooltjes op, waarin de kinderen van hen
zelf of van hun vrouwen
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elementair onderwijs ontvingen en tevens tot hen gesproken werd over de grote
Kindervriend.
Het Nederlandsch Zendeling Genootschap verrichtte op Oost-Java pionierswerk,
terwijl ook de Nederlandsche Zendingsvereeniging op West-Java al heel spoedig het
onderwijs als hulpdienst van de zending invoerde.

Kentering.
Het jaar 1848 bracht verandering. Toen werd bij Koninklijk Besluit het Indische
goevernement gemachtigd, jaarlijks de som van ƒ 25.000 voor onderwijs aan inlanders
te besteden. Kort tevoren was de minister nog geschrokken, toen de Landvoogd
voorstelde ƒ 50.000 voor dit doel te voteren! De eerste scholen werden nu geopend
en tevens werd een kweekschool te Solo gesticht. Aanvankelijk waren deze scholen
in de eerste plaats bedoeld om de aanstaande ambtenaren een betere opleiding te
geven. Van volksonderwijs was nog geen sprake; het eigenbelang van het
Goevernement was nog een der drijfveren van deze liberale geste. Maar het was in
elk geval een eerste stap en de kentering bleek uit het feit, dat het nieuwe
Regeringsreglement, dat in 1854 voor het eerst met medewerking van de
Staten-Generaal tot stand kwam, een heel hoofdstuk over het onderwijs bevatte.
Gestadig breidde het aantal openbare Inlandse scholen zich uit. Een veertig jaar
na de oprichting bedroeg het 504. Maar toch werd het doel: volksonderwijs niet
bereikt.

Differentiatie.
Zou men alle kinderen op Java in de gelegenheid stellen, onderricht op zulk een
school te ontvangen, dan was daarvoor aan het eind van de vorige eeuw ongeveer
60 millioen gulden nodig. Twintig jaar later kwam men zelfs tot de becijfering van
meer dan 150 millioen gulden. Bovendien was het voorlopig onmogelijk voor een
zo groot aantal scholen het benodigde personeel te vormen. Vandaar, dat de Regering
in 1893 overging tot een herziening van het onderwijsstelsel. Er zouden voortaan
1ste en 2de klas Inlandse scholen zijn. De eerste soort zou voornamelijk dienen voor
de opleiding van kinderen van inlandse hoofden en aanzienlijken, terwijl de 2de klas
scholen algemeen volksonderwijs moesten geven. Maar ook nu had men nog te hoog
gegrepen. Wel zijn er vele scholen van het tweede type geopend, maar in de verste
verte niet
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voldoende, om als volksschool dienst te doen. Ook nu weer was gebrek aan personeel
een handicap, terwijl de kosten (ongeveer ƒ 25 per leerling) te hoog waren. Onder
Goeverneur-Generaal Van Heutsz is daarom een derde soort school ingevoerd: de
dessaschool. Zij ging uit van de dorpsgemeenschap, had een zeer eenvoudig leerplan,
terwijl de onderwijzers een goedkope en kortstondige opleiding aan een normaalcursus
ontvingen. Meestal waren het abituriënten van de 2de klas school. Van Heutsz bleek
als in zoveel opzichten een geniale greep gedaan te hebben. Het doel werd nu bereikt.
In elk dorp verscheen zulk een schooltje, waar de jeugd drie jaar lang elementair
onderwijs genoot. In 1939 was men reeds zover, dat bijna 2 millioen kinderen,
ongeveer 50 % van het aantal, dat voor onderwijs in aanmerking kwam, deze scholen
bezochten. Of, om de groei van het onderwijs aan de dessascholen nog beter te
illustreren:
Openbare dessascholen:
In 1907
122

Bijzondere dessascholen
In 1907
geen

In 1917

5332

In 1927

In 1927

11.663

2525

In 1939 waren er 17.016 openbare en bijzondere dessascholen. Het ideaal was
toen 30.000.
De tweede klas school werd min of meer door de nieuwe school verdrongen. Het
onderwijs op de dessaschool was nl. gelijk aan dat in de eerste drie klassen van
eerstgenoemde inrichting. Vandaar dat deze veranderd werd in een vervolgschool
van 2 of 3 leerjaren, waarop de kinderen, die de dessaschool hadden doorlopen, nog
wat meer konden leren dan alleen lezen, schrijven en rekenen.
De eerste klas school werd in 1914 gereorganiseerd. Reeds Van Heutsz had het
Nederlands als leervak doen invoeren, maar nu kreeg zij geheel het karakter van een
westerse school. De naam werd in verband met die wijziging: Hollands-Inlandse
school.
Voor de volledigheid wijzen we er nog op, dat tenslotte nog schakelscholen werden
opgericht, die bestemd waren voor de vlugge leerlingen van de dessa- en de 2de klas
scholen. Zij werden op die scholen even ver gebracht als de leerlingen van de H.I.S.
en konden dus ook de verdere westerse opleidingsscholen bezoeken. Het was, dat
blijkt hieruit wel, na 1900 niet meer: wat kunnen wij van Indië trekken, maar: wat
kunnen wij voor Indië zijn?
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Het Christelijk Onderwijs.
Maar niet alleen het Goevernement, ook zending en missie hebben een groot aandeel
gehad in de ontwikkeling van Indië. Zelfs vóór de Overheid zich aan het onderwijs
gelegen liet, trachtten de zendelingen op hun terreinen een aantal scholen te
onderhouden. Soms werden ze daarbij door het Goevernement gesteund, door de
verlening van subsidie, In vele streken waren deze scholen populair, wat door een
inspecteur werd verklaard uit de omstandigheid, dat zij niet ‘het koude
ongodsdienstige karakter hadden van de Openbare school’.
Het geven van bijzonder onderwijs was echter - zo zagen we reeds - niet vrij. In
1854 was tevergeefs geprobeerd in het Regeringsreglement die vrijheid op te nemen.
Evenals bij de vrijheid van zending stonden Van Hoëvell en Thorbecke hierbij aan
de zijde van de Antirevolutionairen. Mackay riep uit: ‘Men bemoeilijke mij toch niet
te zeer, om de Javaan te geven, wat mij dierbaarder is dan het leven.’
Het mocht niet baten. Het geven van onderwijs aan niet-Europeanen bleef
afhankelijk van de toestemming van de Regering. Zij ging echter nog verder. Sedert
1874 werd elke subsidie aan de zendingsscholen geweigerd, als niet alle godsdienstig
onderwijs werd uitgesloten. Dat betekende dus, dat men op een zendings- school niet
meer mocht spreken van de Zender, wilde men voor een tegemoetkoming in de kosten
in aanmerking komen. Voeg daarbij, dat het Goevernement in de gekerstende streken,
waar tot nu toe het onderwijs hoofdzakelijk aan de zending was overgelaten, zelf
scholen oprichtte, dan voelt men, uit welke hoek de wind waaide. Het was in de
dagen, dat Kappeyne sprak van de vlieg, die des apothekers zalf doet stinken.
Eerst Minister Keuchenius heeft aan die wantoestand een einde gemaakt en
opdracht gegeven, de onverdraagzame bepaling in te trekken. Hetzelfde ministerie,
dat in Nederland het ergste onrecht wegnam, bracht ook voor Indië verademing.
We willen hieraan toevoegen, dat Keuchenius een groot voorstander was van
onderwijs aan inheemse kinderen. Meermalen pleitte hij er voor in de Raad van Indië
en ook als minister moedigde hij er voortdurend toe aan. Idenburg kunnen we in
dezen als zijn waardige opvolger beschouwen.
Het aantal scholen, uitgaande van de zending, bereikte voor de oorlog bijna 3000,
en een paar honderdduizend leerlingen kon-

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

394
den elke dag horen van Hem, die ook de kinderen tot Zich liet komen.
Evenzo richtten verenigingen, die in verband met de zending stonden, christelijke
Hollands-Inlandse scholen op, die voor een groot deel volledig door de Overheid
werden gesubsidieerd. De voorstanders van het openbaar onderwijs erkenden, dat
de ‘particulieren’ een taak hadden naast de Overheid. Ook tal van missiescholen
werden opgericht.

Een christelijke Europese school.
Maar niet alleen met het geven van onderwijs aan inlandse kinderen bemoeiden zich
de Christenen. Het werd door velen als een gemis beschouwd, dat er voor de
Nederlandse kinderen geen christelijke scholen waren. In 1887 bestonden enkele
personen, meest uit de kringen van het Genootschap voor in- en uitwendige zending,
het waagstuk, een Christelijke Europese Lagere School te openen. Haag, een zendeling
te Batavia, gaf vooral de stoot daartoe, met steun van mannen als Kal, de Puy,
Keuchenius en de Chr. Geref. predikant Huysing.
Van officiële zijde werden de plannen een utopie genoemd en een andere predikant
van de Protestantse Kerk sprak van ‘een snode poging’. Maar de daad werd verricht
in het geloof en dus zijn de pioniers niet beschaamd. Dezelfde vereniging had vijftig
jaar later 13 lagere scholen met 3300 leerlingen, 3 scholen voor M.U.L.O. met 640
leerlingen en 3 middelbare scholen met 380 leerlingen. Dat groeide uit het plantje
van 1887. Geen utopie dus. De ‘snode poging’ slaagde. Nooit kan het geloof te veel
verwachten!

Een predikant en een kapitein.
Omstreeks 1900 waren er twee mannen te Batavia, die met grote ijver voor het
christelijk onderwijs waren bezield. De een was predikant bij de Kwitanggemeente,
zoals de Gereformeerde kerk in de wandeling werd genoemd. De ander was kapitein
bij het N.I. leger, adjudant van de legercommandant. Het waren Ds. Wijers en
Idenburg. Zij richtten een blad op, ‘De Getuige’, door de vijandige ‘neutrale’ pers
in ‘De Guitige’ herdoopt. Met vuur kwam Ds. Wijers op voor ‘de zonen en dochteren
van het rijke Indië met zijn maatschappij zonder God’.
Ook verscheen in de eerste nummers van het nieuwe weekblad
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een serie prachtige artikelen van Idenburg over christelijk onderwijs en opvoeding.
Op de hem eigen tere wijze behandelde hij deze onderwerpen en drong met klem
aan op het stichten van scholen met de bijbel.
Spot en hoon was hun deel, maar zij hebben er zich niet aan gestoord. Als vrucht
van hun arbeid werd te Batavia een derde christelijke Europese school gesticht. In
nog geen enkele andere plaats in Indië werd er in die tijd een gevonden. Maar toen
begon het te lichten. In Soerabaja, Medan, Bandoeng, Djocja, Solo, Magelang, Malang
en tal van andere plaatsen werden christelijke scholen opgericht, waar de ouders hun
kinderen onderwijs konden laten geven in overeenstemming met de belofte, bij de
doop afgelegd.
Idenburg had gesproken van een aanklacht tegen de Indische Christenen. Hij mocht
het genoegen smaken, dat onder zijn bewind als Goeverneur-Generaal menige
schandvlek werd uitgewist. Als Landvoogd bleef hij zijn sympathie betonen aan de
christelijke school, die aan hem zoveel verschuldigd was.

Nog een voorbeeld.
Ds. Wijers verflauwde nimmer. Hij bepleitte niet alleen de oprichting van christelijke
Europese scholen. Hij wilde ook scholen met de bijbel op westerse grondslag voor
het inheemse kind. Vijf jaar voordat de Regering besloot tot het stichten van de
Hollands-Inlandse school opende Ds. Wijers zulk een inrichting op eigen houtje, het
27 leerlingen. Zelf financierde hij alles, zelf stond hij meermalen voor de klas. In
1912 droeg hij zijn school aan een vereniging over en 25 jaar later bezat deze zeven
scholen met ongeveer 1800 leerlingen en 45 leerkrachten. En daarnaast ontstonden
door zijn arbeid twee chr. Europese scholen met meer dan 500 leerlingen.
Sommigen noemden hem een idealist, zijn vijanden vonden hem een dwaas en
een dweper, om erger scheldwoorden maar niet te noemen, maar zijn geloof is niet
beschaamd. Hij ‘droomde’, dat er in elke plaats van enige betekenis op Java een
christelijke school zou komen, dat er inrichtingen voor christelijk Middelbaar
Onderwijs zouden worden gesticht. Slechts weinigen geloofden, dat zo iets mogelijk
zou zijn. Zelfs kwam hij met het ideaal: Een christelijke universiteit! Welnu, voor
enkele jaren is die universiteit geopend, de U.K.I. (Universiteit Kristen Indonesia).
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Chinezen vragen scholen.
We zagen, dat in het midden van de 19de eeuw niets gedaan werd voor het Chinese
kind. In deze eeuw liet men dit laat-maarwaaien systeem varen. Vooral, toen de
Chinezen zelf overal scholen gingen oprichten, de zgn. Tiong Hwa Kwee Koan
scholen. De richting van dit onderwijs gaf niet altijd reden tot gerustheid.
Revolutionaire uitingen waren niet zeldzaam en het onderwijs in het Engels en het
Chinees (geen Nederlands) was nu niet bepaald bevorderlijk voor het
saamhorigheidsgevoel. Er waren ook Chinezen, die het in een andere richting zochten
en Nederlandse scholen voor hun kinderen wensten. Dit verlangen werd door
verschillende vooraanstaande persoonlijkheden gesteund, onder meer door de bekende
schrijver Henri Borel, destijds adviseur voor Chinese zaken. En daarom besloot de
regering in 1908 tot het oprichten van enkele Hollands-Chinese scholen, geheel gelijk
aan de Europese school. Ook hier echter kwam de zending niet met de nachtschuit,
want reeds in 1895 was er te Batavia door de zendeling van het Genootschap voor
in- en uitwendige zending zulk een inrichting geopend. In 1940 vond men in alle
grote plaatsen een openbare of bijzondere Hollands-Chinese school, die door de
Chinese bevolkingsgroep zeer gewaardeerd werd.

Meisjes krijgen onderwijs.
In de gekerstende streken van Indië was de vrouw in tel. Daar was het dan ook
gewoonte, dat ook de meisjes naar school gingen. Zij maakten 30-40 % van de totale
schoolbevolking uit. Maar op Java was dat anders. Brugmans deelt mee, dat naast
de 12.498 jongens, die in 1877 de openbare inlandse scholen bezochten, slechts 25
meisjes aanwezig waren. In 1897 waren deze cijfers respectievelijk 24.732 en 301.
Het is vooral Kartini geweest, die haar hartstochtelijk pleidooi heeft gehouden voor
de ontwikkeling van het Javaanse meisje1).
Reeds voor haar geboorte werd te Tomohon de Chr. school voor dochters van
hoofden in de Minahassa opgericht, en nog vóór de Kartinischolen als een erezuil
voor de pionierster werden gebouwd, had Djocja zijn door de zending opgerichte
Koningin Wilhelminaschool, kreeg Soekaboemi de Prinses Julianaschool en Solo
de Koningin Emmaschool, het trio meisjesscholen met de bijbel

1) Zie over haar streven hoofdstuk 9.
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voor de meisjes uit de Javaanse en Soendanese adelstand. Ook hierin waren de
Christenen niet achterlijk. Later ontvingen duizenden meisjes ook op gemengde
scholen onderwijs. Met de opsluiting van het Chinese meisje was het ook gedaan en
zelfs de middelbare scholen en hogescholen telden voor 1940 al tal van vrouwelijke
leerlingen en studenten.

Voortgezet en Middelbaar Onderwijs.
Het bleef niet bij lager onderwijs. Vóór 1848 was er geen enkele middelbare school,
hoogstens zo nu en dan een instituut, waar ook wat aan moderne talen of wiskunde
gedaan werd. Voor de grote meerderheid van leerlingen, wier ouders de studie in
Nederland niet konden betalen, was het lager onderwijs dus eindonderwijs. En zij
hadden nimmer een kans, hoger te klimmen dan tot klerk of commies. In 1848 drongen
Van Hoëvell en zijn ‘revolutionaire’ aanhangers aan op het stichten van middelbare
scholen. We zagen, dat het hem feitelijk zijn betrekking kostte. Toch gaf de Regering
aan het verlangen toe, door in 1860 een gymnasium te Batavia te openen, dat later
in een H.B.S. werd omgezet, genoemd naar Koning Willem III. In het laatst der
vorige en in deze eeuw is het aantal middelbare scholen sterk toegenomen. Een
neutrale schoolvereniging opende te Batavia een lyceum en de Rooms-Katholieken
bleven niet achter. In 1928 werd te Bandoeng een christelijk lyceum opgericht, dat
11 jaar later reeds 625 leerlingen telde. Ook Batavia en Solo kregen een Christelijke
H.B.S.
In 1914 regelde het Goevernement het M.U.L.O., dat enerzijds eindonderwijs
bedoelde te zijn en aan de andere kant opleidde voor de Algemene Middelbare School,
waarvan het einddiploma gelijk stond aan dat van de 5-jarige H.B.S.

De kroon op het werk.
Er ontbrak nog alleen het Hoger Onderwijs. Maar ook daarin werd voorzien. Te
Bandoeng werd een Technische Hogeschool geopend, te Batavia kwamen een
Rechtshogeschool en een Geneeskundige Hogeschool. Plannen voor een literaire
faculteit waren in 1938 al in de maak, zodat de opmerking van een dominee, dat
Indië geen land was voor mensen met kinderen die moesten studeren, niet meer gold.
Voor vele ouders was dit een uitkomst. De kinderen behoefden niet meer op 12- of
13-jarige leeftijd naar het vaderland gezonden en dus aan het gezinsverband
onttrokken te worden.
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Vakscholen.
We moeten nog wijzen op tal van andere onderwijsinrichtingen. Ambachtsscholen,
technische scholen en landbouwscholen verrezen. Aan meisjes werd vakonderwijs
verstrekt. Verschillende kweekscholen zorgden voor de opleiding van het personeel
der lagere scholen. Men kon studeren voor coupeuse zowel als voor
assistentapotheker, voor kleuteronderwijzeres evengoed als voor landmeter. De
Handelsscholen leidden op voor de praktijk, allerlei cursssen bekwaamden voor een
bepaalde betrekking. Er kwam een Hogere Theologische School te Batavia, waar
Indische predikanten werden opgeleid, een zelfde soort inrichting te Djocja, waar de
aanstaande pandita's bij de Gereformeerde Kerken op Midden-Java werden gevormd,
en verschillende cursussen voor de vorming van goeroes op onderscheidene
zendingsterreinen. Zo zouden we door kunnen gaan. Wanneer men de lijst met
studiegelegenheden in 1940 nagaat, blijkt er wel uit, dat de ouders in dit opzicht te
kust en te keur konden gaan.

De malaise.
Wel temperde de langdurige malaise sedert 1930 verdere uitbreiding. Er moest
rigoureus worden bezuinigd, sommige inrichtingen werden geheel opgeheven, maar
anderzijds bleek in deze jaren hoe sterk de begeerte naar onderwijs was. Zonder hulp
van het Goevernement werden tal van scholen opgericht, ook christelijke. De ‘wilde
scholen’ begonnen een factor van betekenis te worden. Ook de bevolking zelf sloeg
de hand aan de ploeg en meer dan één school werd opgericht door inheemse
verenigingen. Bekend werden vooral de nationalistische Taman Siswa scholen. En
al daalde de begroting voor onderwijs met vele millioenen, we mogen toch zeggen,
dat de uitbreiding, zij het in minder snel tempo, doorging.

Organisaties.
Natuurlijk had de grote uitbreiding van het aantal scholen en de toeneming van het
getal onderwijzers en onderwijzeressen tot de vorming van organisaties geleid. De
onderwijzers hadden hun vakverenigingen, de Schoolraad behartigde de belangen
van het christelijk onderwijs, de Vereniging ‘Het Christelijk Onderwijs’ verleende
hulp bij de oprichting van scholen en steunde financieel een aan-
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tal ongesubsidieerde scholen, de neutrale schoolverenigingen hadden hun bond.
Verschillende onderwijsbladen verschenen elke week en de tijd was voorbij, dat de
onderwijzer uitsluitend aangewezen was op pedagogische periodieken uit het
moederland, die hem voor zijn werk in de Indische school vaak zo weinig boden.

Jeugdwerk.
Tenslotte moeten we nog wijzen op het werk, dat buiten de schooltijden aan de
opvoeding van de jeugd werd besteed. De laatste tien jaar voor de oorlog nam dit
een hoge vlucht. Padvinderij, schoolclubs en sportverenigingen trachtten na schooltijd
de kinderen nuttig en aangenaam bezig te houden. Hoe mooi, als het jeugdwerk
tevens diende, om de jonge mensen dichter te brengen bij Jezus. Het driehoekswerk,
de clubjes van 5, jeugddiensten en thridarmawerk, het waren enkele vormen van
jeugdwerk, die op de christelijke scholen werden ingevoerd en als derde hulpdienst
van de zending mochten worden gekwalificeerd.
‘Nederland heeft een ereschuld aan Indië’, zo luidde de leus van Van Deventer in
het begin van deze eeuw. Welnu, daarvan is een gedeelte gekweten door de
onderwijspolitiek in deze eeuw. ‘Daar can in Indiën wat groots verricht worden’,
schreef Coen. Dat is op schoolgebied sedert 1900 geschied.
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9. Naar de meerderjarigheid
De lange broek.
‘Er is iets tragisch in de ontwikkeling van de bevolking der koloniën. Haar verheffing
op intellectueel en economisch gebied brengt mee, dat ze zich van hun opvoeders
los gaan maken.’ Zo scheef Dr. Colijn. Datzelfde vinden wij in het gezinsleven. Wij
voeden onze kinderen op tot zelfstandigheid. Slechts misplaatste ouderliefde, beter
egoïsme, wil de kinderen altijd dichtbij of nog liever in huis houden, gunt de dochter
geen man en is jaloers als de zoon eens een meisje naar huis brengt. Maar tussen de
kinderjaren en het ogenblik, waarop de jongeman op eigen benen kan staan, liggen
de vlegeljaren. Hij krijgt een lange broek, heeft last van de baard in de keel en meent
recht te hebben op een huissleutel, om zelf te kunnen bepalen, wanneer hij thuis
wenst te komen. En intussen ziet men hem ook nog wel eens stilletjes met een spoortje
of een auto spelen. In zijn optreden is hij min of meer onzeker, soms zelfs onhandig
en stuntelig. ‘Te groot voor servet en te klein voor tafellaken’, oordeelt de familie,
die overigens verbaasd is, hoe zo'n knaap in een jaar, soms in enkele maanden,
veranderen kan. Datzelfde hebben we met Indië beleefd.
Indië begon volwassen te worden. Dat was niet te betreuren. Alleen de wijze,
waarop deze verandering zich manifesteerde, gaf vaak aanleiding tot kritiek en zorg.

Het Oosten ontwaakt.
De verandering openbaarde zich vooral op politiek gebied. In het begin van deze
eeuw was er geen sprake van volksinvloed, van medezeggenschap, van staatkundige
partijen of een inheemse pers. Maar dan breken westerse ideeën zich baan en
openbaren zich in velerlei opzicht. Techniek en onderwijs grijpen diep in het starre
oosterse leven in, het hechte gebouw van de adat schudt en scheurt door de
mokerslagen van de moderne krachten. De overwinning van Japan op de Russische
kolos maakt diepe indruk in Oost-Azië, de geweldige ontwikkeling van het land van
de Rijzende Zon toont, dat het Oosten in technisch en militair opzicht niet de mindere
behoeft te zijn van het Westen. Niet minder groot is de invloed van India geweest
op de nieuwe denkbeelden in Indië.
Op Java openbaarde zich dit ontwaken allereerst in een zucht
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147. Een galerij van de Boroboedoer.

148. Gezicht in de kraton van de Sultan van Djokja (Foto Kon. Inst. v.d. Tropen).
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149. De thee-onderneming ‘Wanasoeka’ in de vlakte van Rodsja in de Preanger. Rechts een gedeelte
van de weg Pengalengan-Santosa.

150. Waterkrachtinstallatie bij Krawang (Foto K.N.I.L.M.).

151. Irrigatiedam te Kediri (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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152. Spoorbrug bij Padalarang in het fraaie sawah-landschap van de Preanger (Foto K.N.I.L.M.).

153. De suikeronderneming ‘Krohipaten’ op Java (Foto K.N.I.L.M.).

154. Ochtendstemming in een Sumatraanse dessa.
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155. Pasar Besar te Soerabaja, met op de achtergrond de stadstuin, gezien vanaf het
gouvernementskantoor (Foto Kon. Inst. v.d. Tropen).

156. Het station te Batavia met daar tegenover, op de voorgrond, het gebouw van de Nederlandse
Handelmaatschappij (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).
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157. Het paleis van de gouverneur-generaal te Buitenzorg (Foto-archief Kon. Inst. v.d. Tropen).

158. Het gebouw van de Rechtshogeschool te Weltevreden (Foto Kon. Inst. v.d. Tropen).

159. De Medische Hogeschool te Batavia (Foto Kon. Inst. v.d. Tropen).
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160. Mr. A.W.F. Idenburg, gouv.-gen. 1909-'16, naar een schilderij van J. Franken (Rijksmuseum,
A'dam).

161. Opening van een zitting van de Volksraad door gouv.-gen. J.P. graaf van Limburg Stirum
(1927-'37).
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162. Demonstratie van de Sarekat Islam in de Stadstuin te Soerabaja, 1916.

163. Soekarno en de drie mede-beklaagden in het P.N.I.-proces te Bandoeng, 1930.
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164. Enkele leiders van de Perhimpoenan Indonesia, de Indonesische nationalistische partij in
Nederland: v.l.n.r. Darmawan Mangoenkoesomo, Mohammed Hatta, Iwa Koesoema Soemantri, R.
Sastro Moeljono en R.M. Sartono. Vier van hen werden in 1927 gearresteerd, maar na een bewogen
proces weer vrijgesproken.

165. Vergadering van het Comité Petitie-Soetardjo in 1938.
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naar ontwikkeling en dan speciaal naar westers onderwijs. De Hollands-Inlandse
scholen zijn er het gevolg van geweest. En deze ontwikkeling was zelf weer oorzaak,
dat er al meer gestreefd werd naar materiële en intellectuele verheffing, zodat dit
onderwijs tegelijk oorzaak en gevolg was van het ontwaken van de oosterling op
Java en enkele andere eilanden van de Archipel.

Een pionierster.
Aanvankelijk was er bij deze beweging nog geen politiek in het spel. Als voorbeeld
wijs ik op het edele streven van Raden Adjeng Kartini, de dochter van de regent van
Japara. Met heel haar vermogen streed zij voor de verheffing van haar volk. Zij
verzette zich tegen de adat, die het meisje van adel tussen de hoge muren van de
kaboe-paten opsloot en een huwelijk op bevel voorschreef. Gebroken moest worden
met de gedachte, dat het meisje een wezen van minder waarde was dan de jongen,
dat de toekomstige moeder geen ontwikkeling nodig had. Hartstochtelijk kwam zij
op tegen de vernederingen, de vrouw in het polygame huwelijk aangedaan. Zij vroeg
ontwikkeling van geest en gemoed der Javaanse vrouwen en vrijmaking van de
huwelijksdwang. In de eerste plaats vroeg zij dit voor de dochters van de priajistand,
de Javaanse adel, om op die wijze straks heel het volk vooruit te brengen. ‘Geef de
Javaan onderwijs’, zo klonk haar leus. In eigen kring ondervond zij tegenwerking
en verdachtmaking, maar dat ontmoedigde haar niet. Met tal van vooraanstaande en
edele personen besprak zij haar idealen. Zij correspondeerde met Adriani, Nellie van
Kol, Dr. Bervoets; de Directeur van Onderwijs zocht haar op, om haar mening over
meisjesscholen te horen. Een reis naar Nederland stond op het program. Minister
Idenburg zorgde voor de fondsen. Zij is echter op Java gebleven op aanraden van
haar vrienden en in 1903 huwde zij met de regent van Rembang, aan wiens zijde zij
haar strijd voor het welzijn van haar volk hoopte voort te zetten; en tevens wenste
zij te zijn een moeder voor de zes kleine kinderen van haar man. Hoe overvol van
jubel zijn haar brieven uit die tijd. Dit was het, wat zij begeerde: een harmonisch
huwelijk. ‘Nu ben ik een jonge vrouw en moeder, wie het geluk uit de ogen straalt
en wier mond en pen geen woorden kunnen vinden, om haar weelde uit te juichen.’
Helaas, reeds het volgende jaar overleed zij, vier dagen na de geboorte van haar
zoontje. Maar tevergeefs had zij niet geleefd.
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‘Uit de dood van de jonge lentebloesem rijpt de goede vrucht’, schreef zij eens, en
dat woord is op haar zelf van toepassing geweest. Haar brieven zijn door haar vrienden
gebundeld en uitgegeven onder de titel: Door duisternis tot licht. De Kartinischolen
werden de schoonste monumenten, die voor haar zijn opgericht. Door haar getuigenis
vond het monogame huwelijk steeds meer ingang, het inheemse meisje op de lagere
school werd een normaal verschijnsel, zelfs op de middelbare en de hogeschool.

Het schone streven.
Een andere uiting van de nieuwe tijd was de oprichting van Boedi Oetomo, het schone
streven. Deze vereniging ging uit van Javanen, die een westerse opleiding hadden
genoten: ambtenaren, dokters, onderwijzers. Het aantal leden bedroeg na een jaar
reeds meer dan 10.000. Ook deze organisatie schreef de verheffing van het Javaanse
volk in haar vaandel en achtte onderwijs daartoe de eerste voorwaarde. Verder
propageerde zij betere medische verzorging van de bevolking en economische
verheffing. Het denkbeeld, dat een zoon uit de adelstand alleen de ambtelijke loopbaan
mocht kiezen, vond bestrijding. Ook als dokter of onderwijzer kon hij zijn volk grote
diensten bewijzen. Niet rang of afkomst bepaalde iemands verdienste, maar zijn
arbeid. Vandaar de steun aan jonge mensen uit behoeftige gezinnen, die aanleg voor
studie hadden. Het was een eerste aanval op de adat. Boedi Oetomo stond, hoewel
de leden vrijwel allen Mohammedanen waren, sympatiek tegenover de zending,
omdat ook deze door onderwijs en medische dienst meewerkte aan de verheffing
van het volk. Zo werd de eerste christelijke Hollands-Inlandse school te Batavia
gesticht met steun van de afdeling van deze vereniging!
Beide uitingen van het nieuwe leven openbaarden zich dus op sociaal terrein.
Politiek was, althans in de aanvang, bij Boedi Oetomo contrabande.
Later veranderde dit en ontstonden ook nieuwe verenigingen, nu niet alleen van
intellectuelen, maar van het volk. En zij bepaalden zich niet tot het maatschappelijk
leven, maar wierpen zich ook in de politieke strijd. Voor we deze stromingen
bespreken, is het gewenst, de staatkundige veranderingen in Indië te noemen.

Bij uitsluiting.
De grondwet van 1815 bepaalde, dat de Koning bij uitsluiting het
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opperbestuur had over de volksplantingen en bezittingen van het Rijk in andere
werelddelen. Hoewel Thorbecke een enigszins andere uitlegging aan dit artikel wilde
geven, is men het er algemeen over eens, dat de woorden ‘bij uitsluiting’ elke
bemoeienis van de Staten-Generaal met koloniale zaken onmogelijk maakten. De
praktijk was hiermee in overeenstemming. Alleen leningen ten bate van de koloniën
hadden natuurlijk de toestemming van de beide Kamers nodig. Overigens was het
bestuur van de overzeese bezittingen een aangelegenheid van de Koning, en van hem
alleen. 1840 bracht weinig of geen verandering. Slechts werd de verplichting
voorgeschreven, aan de Kamers een staat te verstrekken met de ‘ontvangsten en
uitgaven van opgemelde volksplantingen en bezittingen’. Was er een batig saldo,
dan zou de bestemming daarvan bij de wet worden geregeld. Hoe dat batig saldo
werd verkregen, wat er in Indië gedaan werd, dat ging de volksvertegenwoordiging
niet aan. En dat de bepaling van de bestemming van de winst in die dagen van het
cultuurstelsel geregeld moest worden toegepast, zagen wij reeds. Elk jaar leverde
Indië zijn aandeel voor de berooide Nederlandse schatkist.

Ná 1848.
De grote grondwetsherziening bracht ook verandering in het koloniaal bestuur. De
woorden ‘bij uitsluiting’ vervielen. Voortaan zouden belangrijke zaken door Koning
èn Staten-Generaal worden geregeld en de Minister van Koloniën werd evenals zijn
collega's staatsrechtelijk verantwoordelijk voor zijn beheer aan de Kamers. Enkele
wetten werden imperatief voorgeschreven en daaronder was wel de belangrijkste:
de wet op het Regeringsreglement voor Indië. Dat Regeringsreglement regelde het
bestuur over Indië en is wel terecht de Indische grondwet genoemd. Zo kregen de
Staten-Generaal invloed op de koloniale aangelegenheden en kon men ieder jaar
weer in de Handelingen de debatten tussen conservatieven en liberalen lezen over
het cultuurstelsel en andere brandende kwesties. Zelfs was de ministeriële crisis van
1866 een gevolg van het feit, dat de Kamer haar ontevredenheid uitsprak over de
houding van de Minister van Koloniën1).
Principieel betekende deze wijziging voor Indië niets. Zelf had het niets te zeggen,
evenmin als vóór 1848. Of het opperbestuur bij

1) Motie Keuchenius, waarin deze het aftreden van Minister Mijer en diens direct daarop
volgende benoeming tot Goeverneur-Generaal afkeurde.

A. Algra en H. Algra, Dispereert niet. Deel 4

404
uitsluiting door de Koning werd uitgeoefend, òf dat het in handen was van Kroon en
Kamer, betekende in de grond van de zaak hetzelfde.
Er werd, zo kon men terecht in Indië zeggen, beslist over ons, maar zonder ons.
Zelfs de Nederlanders in de koloniën hadden in geen enkel opzicht een stem in het
kapittel.
Dat wil niet zeggen, dat de wijziging van 1848 voor Indië zonder betekenis was.
Tal van deskundigen, oud-gasten, konden in de Kamer hun adviezen geven en kritiek
uitoefenen. Van Hoëvell moest Indië verlaten, maar liet als afgevaardigde van Tiel
zijn bezwaren tegen het cultuurstelsel in het parlement horen. We noemen hier verder
mannen als Keuchenius, Franssen van de Putte, Van Dedem, Cremer, Deventer, Van
Kol, Idenburg, Colijn.
In Indië zelf kwamen alle draden te Buitenzorg bijeen. De ‘toean besar’ had alles
alleen te zeggen en was alleen verantwoord aan de minister in het moederland. De
hierarchie en de centralisatie waren de kenmerken van het bewind. Dat heeft geduurd
tot het begin van deze eeuw. Toen kwam de eerste wijziging, en wel door de
decentralisatie-wet van Idenburg. Daardoor werd het mogelijk, dat
rechtsgemeenschappen in het leven werden geroepen, die overeenkomst vertoonden
met de Nederlandse provincies en gemeenten. Zij konden verordeningen maken en
hadden enige geldmiddelen. Raden om stad of gewest te besturen werden gedeeltelijk
gekozen, gedeeltelijk benoemd. En dit was weer oorzaak, dat de politieke ontwikkeling
een duwtje kreeg. Immers, waar gestemd moet worden, is partijvorming haast
noodzakelijk. We komen aarop terug.

De Volksraad.
Maar in 1917 werd een nieuwe stap gedaan. Toen werd de Volksraad ingesteld, een
volksvertegenwoordiging in de dop. Reeds vroeger hadden verschillende ministers,
anti-revolutionaire zowel als liberale, pogingen gedaan, om een soort
vertegenwoordigend lichaam in te stellen, desnoods door uitbreiding van de Raad
van Indië.
De Volksraad, door Minister Pleyte in het aanzijn geroepen, telde 39 leden en had
in het begin alleen adviserende bevoegdheid. Slechts de kleinste helft van de leden
(19) werd verkozen, de overige leden werden door de Regering aangewezen. De
begroting was de hoofdmoot, die door het nieuwe lichaam zou worden behandeld.
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Niet ieder was met de nieuwe schepping ingenomen. Colijn wilde een andere weg
inslaan en met de autonomie van dessa en regentschap beginnen en op die wijze de
neiging tot politieke zelfstandigheid in juiste banen leiden. Nu ‘zal men gevaar lopen
een groot politiek mandarijnendom te krijgen’. En Van Kol, de koloniale specialist
van de S.D.A.P., sloot zich bij hem aan. De instelling van de Volksraad moest de
sluitsteen van de ontvoogding zijn en niet het begin. Maar het wetsvoorstel werd
aangenomen en de Volksraad kwam er. De revoluties van 1918 hadden ook in Indië
invloed, de debatten in de Volksraad werden scherp, de Goeverneur-Generaal zelf
sprak van verschuiving van bevoegheden, versnelling van het tempo en een spoedige
verwezenlijking van noodzakelijke hervormingen.

Geen koloniën meer.
De grondwetsherziening van 1922 bracht de grote wijziging. Niet langer werd
gesproken van het Rijk en zijn koloniën en bezittingen, maar artikel 1 werd nu: Het
Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlands-Indië,
Suriname en Curaçao. De vier rijksdelen naast elkaar. Er is veel strijd geweest over
de uitleg van dit artikel1), maar hierover waren allen het wel eens: de herziening
luidde een nieuw tijdperk in. Van even grote betekenis was de bepaling, dat de
regeling van de inwendige aangelegenheden van de drie rijksdelen over zee
overgelaten werd aan de aldaar gevestigde organen, op de wijze bij de wet vast te
stellen. Deze wet kwam in 1925 tot stand en droeg de naam: Wet op de
Staatsinrichting van Nederlands-Indië. De Volksraad kreeg veel uitgebreider macht.
Hij maakte met de Goeverneur-Generaal de Indische wetten - de ordonnanties -, had
het budgetrecht, het recht van amendement, initiatief en interpellatie. Wel werd het
parlementaire stelsel niet ten volle ingevoerd, maar toch was praktisch de gehele
gewone wetgeving voor Indië overgelaten aan de Goeverneur-Generaal in
overeenstemming met de Volksraad.
Het aantal leden werd uitgebreid van 39 tot 61. Het lid-voorzitter werd door de
Koningin benoemd, 38 leden werden verkozen en 22 door de Goeverneur-Generaal
benoemd. De verkiezing geschiedde nog niet rechtstreeks, maar door de lokale raden,
waarover straks nader. De benoemingen door de Goeverneur-Generaal ge-

1) Prof. Eygeman: Indië en het Koninkrijk; Mr. Huart: De Grondwetsherziening van 1917 en
1922.
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schiedden na de verkiezingen en bedoelden een correctie op de keuze. Op die wijze
konden vertegenwoordigers van partijen, die het niet tot de kiesdeler hadden gebracht,
toch een kans krijgen, en bovendien was de Landvoogd op die wijze in staat,
deskundigen te horen (personen uit de cultures, de handel, de werknemersorganisaties
enz.).
Oorspronkelijk waren van de 60 in Indië gekozen of benoemde leden 30
Nederlanders, 25 inheemse vertegenwoordigers en 5 vreemde oosterlingen (Chinezen
en Arabieren). In 1929 werd dit gewijzigd en werden de getallen voor de Nederlanders
en inlanders omgwisseld, wat in die dagen al heel wat deining veroorzaakte en
aanleiding gaf tot de - hoewel foutieve - naam: de inlandse meerderheid.

Verdere decentralisatie.
De autonomie en het zelfbestuur zijn ook doorgevoerd in de onderdelen van Indië.
Op Java kwamen drie provincies, die bestuurd werden door de Provinciale Raad
onder voorzitterschap van de Goeverneur. Een college van gedeputeerden voerde
met de Goeverneur het dagelijks bestuur. Wegen en waterstaat waren de voornaamste
objecten, die dit bestuur verzorgde. Met ziet, dat deze provincies in alles
overeenkwamen met die van het moederland. De leden werden gedeeltelijk benoemd,
gedeeltelijk door de lokale raden gekozen. Ook in de raad waren alle drie
bevolkingsgroepen vertegenwoordigd.
De regentschappen en stadsgemeenten kwamen overeen met de Nederlandse
gemeenten. De eerste zou men kunnen vergelijken met de plattelandsgemeenten, de
laatste met onze steden.
De regentschapsraad, het college van gecommitteerden en de regent waren de drie
organen van het regentschap, in de stadsgemeenten waren gemeenteraden, wethouders
en een burgemeester.
Deze instanties zorgden voor de lokale wegen, straatverlichting, waterleiding,
hygiëne, brandweer en dergelijke zaken.
Regentschapsraden en gemeenteraden werden tezamen lokale raden genoemd. Zij
vormden de kiescolleges voor de provinciale raad en de Volksraad. Alleen voor de
gemeenteraad kon de Europeaan rechstreeks zijn stem uitbrengen, de inlander voor
beide lokale raden. In de stadsgemeenteraden hadden de Europeanen de meerderheid,
in de regentschapsraden de Indonesiërs.
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Politieke partijen.
Er was een wisselwerking tussen de ontvoogding en het ontstaan en de ontwikkeling
van de partijgroepering. De instelling van raden, zo merkten we op, werkte het
ontstaan van verschillende partijen in de hand, de partijen op hun beurt drongen in
de regel op meer zelfstandigheid aan.
Onder de Europeanen speelden evenals in het moederland godsdienstige faktoren
een rol, maar daarnaast ook afkomst, het zgn. trekkers- en blijverselement. Een
voorbeeld van de eerste vormden de Chr. Staatkundige en de Indisch Katholieke
Partij. Laatstgenoemde sloot zich nauw bij de R.K. Staatspartij aan, de C.S.P. werd
gevormd door de mensen, die in Nederland a.r. of c.h. waren. Vroeger noemde deze
groep zich de christelijk ethische partij, maar toen onder het regime van
Goeverneur-Generaal De Graaf dit woord een minder gunstige betekenis verkreeg
en haast synoniem werd met slap, ging men tot naamswijziging over. Zij achtte het
Christendom van centrale betekenis voor alle terreinen van het leven en streefde er
mitsdien naar, de inzettingen Gods, zoals die in de Heilige Schrift, natuur en
geschiedenis zijn geopenbaard, aan het staatkundig leven ten grondslag te leggen.
Wat de verhouding tussen Nederland en Indië betrof, zag zij in het bestaan van deze
verhouding een door God aan Nederland opgelegde roeping, welke de verplichting
meebracht, door opvoeding van de Indische volkeren te streven naar autonomie van
Nederlands-Indië, gepaard met krachtige aankweking van het saamhorigheidsbesef
tussen Nederland en Indië. Het rassenverschil kon natuurlijk het criterium niet zijn
en zo riep zij ook de Indo-Europeaan in haar gelederen en vormden de C.S.P.
Volksraad-leden met de Christenen onder de inheemse leden één fractie.
Het Indo-Europees Verbond bestond hoofdzakelijk uit Europeanen van gemengden
bloede, de blijvers. Dit deel van de bevolking heeft lange tijd een minderwaardige
positie ingenomen. Tot hogere ambten konden zij niet komen, ook al door het gebrek
aan onderwijsinrichtingen. Een klerkenbaantje of de betrekking van commies was
vaak het enige, wat voor hen bereikbaar was. Velen leefden in zeer armoedige
omstandigheden. Daarin kwam grote verandering, en niet het minst door het I.E.V.,
dat opkwam voor de rechten van de Indo. Veel maatschappelijk en sociaal werk werd
door deze organisatie verricht, scholen werden gebouwd, cursussen ingesteld,
kolonisatie bewerkstelligd enz., maar daarnaast ontwikkelde het
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Verbond zich tot de sterkste Europese politieke partij, die in de verschillende raden
een grote invloed bezat. De eminente leider De Hoogh (in 1939 overleden) was een
groot organisator. Zijn doel was: alle Indo-Europeanen, zonder onderscheid van
godsdienst, in één verband, welk doel natuurlijk nogal eens wrijving gaf met de
‘confessionele’ partijen en ook met de Vaderlandse Club.
Deze vierde groep, de Vaderlandse Club, bestond hoofdzakelijk uit ‘trekkers’ en
legde de nadruk op de band met Nederland. De zogenaamde inlandse meerderheid
en het regime De Graaf waren niet vreemd aan het ontstaan van deze groep. In wezen
was de club liberaal, vaak met een conservatief tintje.
Er waren nog meer partijen, zoals de Pol. Ec. Bond, de Vrijzinnige Bond, de Ind.
S.D.A.P. en andere, maar zij waren voor de oorlog òf ter ziele, òf hadden weinig
betekenis meer. De N.S.B. wist tussen 1936 en 1939 nogal wat aanhang te krijgen
onder hen, die ‘nooit aan politiek hadden gedaan’ en die gaarne met de vuist wilden
regeren. Mussert maakte een propagandatocht over Java en werd zelfs door de G.-G.
ontvangen, wat in Nederland grote deining veroorzaakte.

Inheemse partijen.
Over ‘Boedi Oetomo’ spraken we reeds. Een geheel andere beweging, die haar
aanhangers niet vond in de hogere standen, was de Sarekat Islam. Zij ontstond in
1912 en had in de aanvang een godsdienstig-economisch karakter. De concurrentie
en woekerpraktijken van vele Chinezen gaven de stoot tot de oprichting. In de
doelstelling werd gesproken van het bevorderen van de handelsgeest, de oprichting
van coöperaties, het verlenen van krediet, het bevorderen van het handwerk en de
zorg voor het trouw blijven aan de Islam. Op politiek gebied verklaarden de leiders
zich volkomen loyaal. De erkenning van deze organisatie bracht de Regering in
moeilijkheden. In de grond van de zaak was het een revolutie. De bevolking wilde
buiten haar natuurlijke hoofden om, haar belangen bevorderen. Toch is Idenburg tot
goedkeuring van de statuten overgegaan, een daad, waarom hij door praktisch alle
deskundigen is geprezen.
De coöperaties en bankjes waren echter al gauw ter ziele en hoe langer hoe meer
ging de S.I. het politieke pad op. Tal van extremisten stuurden op revolutionaire
daden aan. Wel werden zij uitgeworpen, maar dat betekende tevens, dat de S.I. veel
van haar
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betekenis verloor. De uitgestotenen richtten nieuwe partijen op, onder meer de Partai
Kommunis Indonesia, die onder invloed van Moskou stond. Ook Nederlandse
revolutionairen zoals Sneevliet speelden een rol in deze beweging. Het kwam tot
stakingen, misdadige elementen werden aangenomen, om de bevolking tot het
lidmaatschap te bewegen onder schone beloften of ... bedreiging. Eind 1926 kwam
het tot een opstand op West-Java en het volgend jaar in de Padangse landen. De
regering, die lang Gods water over Gods akker had laten lopen, greep nu krachtig in
en verschillende schadelijke elementen werden naar Boven-Digoel verbannen. De
P.K.I. werd ontbonden.

Nationalisme.
Waren de eerste inheemse bewegingen vooral geïnspireerd door ‘de halve maan van
de Islam of door de Sowjet-ster’, na het complot van 1926 was de communistische
invloed vrijwel uitgeschakeld en werd ook de band met de religie losser.
Er ontstond een felle nationalistische beweging. Vooral onder de inheemse
studenten in Nederland kwam deze stroming op. Amsterdam en Leiden werden de
middelpunten. Door invloed van de hier gevormde intellektuelen ontstond in Indië
de Partai National Indonesia, waarvan al spoedig Ir. Soekarno de leider werd. Deze
partij streefde naar een onafhankelijk Indonesië. Zij wilde de verschillen tussen de
bevolkingsgroepen opheffen. Opmerkelijk is dan ook, dat al spoedig allerlei
organisaties van Javanen, Bataks e.a. verdwenen of opgelost werden in de grote
eenheidspartij. Eén Indonesisch volk werd de leus. Een volkslied - Indonesia Raja werd gecreëerd en als vlag werd het rood-wit aanvaard, de kleuren van het rijk van
de soenan.
De bevolking werd onder druk gezet en hier en daar dreigden nieuwe
moeilijkheden. In 1929 was er zoveel bezwarend materiaal, dat de Regering verplicht
was in te grijpen. Ir. Soekarno, Drs. Hatta en verschillende andere leiders werden
gearresteerd wegens poging tot revolutie. Zij kregen gevangenisstraf en werden
daarop geïnterneerd. De P.N.I. verdween tijdelijk van het toneel.
Het scheen daarop, dat rustiger tijden zouden aanbreken. ‘Moehammadyah’, zo
werd b.v. een grootse beweging en organisatie genoemd, die onder leiding van Hadji
Dahlan ten doel had, het godsdienstig leven te verdiepen en die in navolging van de
zending zich bezig hield met onderwijs, jeugdzorg, lektuurverspreiding en ziekenzorg.
Politieke aspiraties had deze beweging aanvankelijk niet.
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Een nieuwe politieke partij, de Partai Bangsa Indonesia (Partij van het Ind. volk)
werd opgericht, die zich later met andere organisaties verenigde tot de Partai Indonesia
Raja (Groot Indonesië).
Andere groeperingen verbonden zich tot de Gerindo (Gerakan Rakjat Indonesia).
De non-coöperatie-gedachte werd losgelaten. Vele nationalisten waren bereid met
de Nederlanders samen te werken. Het streven naar een autonoom Indonesië binnen
het rijksverband ontstond. In de Volksraad werd de petitie-Soetardjo aangenomen,
waarbij aan Nederland gevraagd werd om een rijksconferentie bijeen te roepen,
teneinde een regeling op te stellen voor de verhouding van de rijksdelen. Deze petitie
werd door de Nederlandse regering van de hand gewezen, wat nog steeds te betreuren
is. Wel kwam de Regering zelf in 1941 met dergelijke voorstellen, maar toen was
het te laat. Nederland was al bezet en de oorlog met Japan stond voor de deur. Ook
een onderzoek naar de verlangens van de bevolking, dat resulteerde in het
rapport-Visman, maakte weinig indruk meer. Toen het aangeboden werd, was de
oorlog met Japan al uitgebroken.
Overigens was de houding van de bevolking bij het uitbreken van de oorlog loyaal.
Zelfs de bannelingen boden aan, mee te helpen om de aanvaller te bestrijden, maar
de Regering ging hierop niet in. Nu werden Soekarno en zijn vrienden door de
Japanners ‘bevrijd’.
Als men achteraf al deze zaken bekijkt, ontkomt men niet aan de indruk, dat er in
de laatste tijd voor de oorlog te veel wantrouwen is geweest en te weinig het royale
gebaar. Toen de verklaring van 7 december 1942 door de Regering te Londen werd
gepubliceerd, waarbij tal van concessies werden gedaan, drong deze stem in het door
Japan overheerste Indië niet meer door. Hoe geheel anders had het kunnen zijn, als
deze verklaring in 1939 of 1940 was verschenen.
De ontbindende elementen kregen vrij spel en Japan zorgde er voor, dat hoe de
oorlog ook zou verlopen, de verhouding tussen Nederland en Nederlands-Indië
voorgoed bedorven werd.
De hoop, dat na de overwinning een samengaan op nieuwe basis mogelijk zou
zijn, werd niet vervuld. Dit droeve slot komt echter in een ander deel aan de orde.
Als slotconclusie kan hier worden gezegd, dat de laatste 40 jaren koloniaal beheer
verreweg de beste geweest zijn van de 3½ eeuw, waarin Nederland of Nederlanders
bemoeiïng hadden met de tegenwoordige Indonesische gebieden.
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