
‘Zij zouden den Javaan in de suikermolen 

stoppen, indien er suiker van te maken 

ware’,  schreef G.H. van Soest in één van 

zijn artikelen waarin hij het Cultuurstelsel 

aanklaagde. Hij vertegenwoordigde de 

liberale tijdgeest die halverwege de 19e 

eeuw de Nederlandse politiek domineerde. 

Het Cultuurstelsel, de door het gouverne

ment opgelegde verbouw van exportgewas

sen op Java, stond halverwege de 19e eeuw 

onder zware politieke druk. Het systeem 

had veel misstanden in de samenleving 

veroorzaakt: hongersnoden, uitbuiting van 

de inheemse bevolking en ontwrichting van 

de plattelandsontwikkeling. Volgens Van 

Soest was de uitgifte van de suikercontrac

ten door het gouvernement hier medeschul

dig aan: het werd beheerst door vriendjes

politiek, en de uitgifte trok klaplopers aan, 

die uitsluitend winst wilden maken en geen 

oog hadden voor de negatieve effecten. In 

het licht van het Liberalisme was de situatie 

in de kolonie ontoelaatbaar. Het leidde pas 

in 1870 tot de afschaffing van het stelsel. 

Het negatieve beeld werd in de jaren ’20 

van de vorige eeuw, de bloeiperiode van de 

Javasuikerindustrie, opnieuw benadrukt. 

De bedrijfstak maakte toen gebruik van de 

nieuwste technologieën en zette zich graag 

af tegen de primitieve technologie die de 

ondernemers tijdens het Cultuurstelsel 

toepasten. Het resultaat van ondeskundig 

handelen van de suikerfabrikanten, die 

alleen uit waren op het maken van winst. 

Over het Cultuurstelsel dus niets dan 

slechts. Bronnenonderzoek toont aan dat dit 

beeld aangepast moet worden. 

een WingeWest

Nederland wilde van Java een wingewest 

maken. De opbrengsten van de verkoop van 

ruwe grondstoffen moesten ten bate komen 

aan de Nederlandse schatkist. Hieruit 

konden belangrijke infrastructurele werken 

en de industrialisatie van Nederland 

gefinancierd worden. Voor dit doel werd in 

1830 het Cultuurstelsel geïntroduceerd: de 

Javaanse bevolking werd verplicht exportge

wassen te verbouwen onder toezicht van het 

gouvernement. De Nederlandse 

Handelmaatschappij (NHM) vervoerde de 

producten naar Nederland, waar ze op de 

veilingen van de NHM werden verkocht. De 

winsten, de zogenaamde Indische baten,  

gingen naar de schatkist.

De belangrijkste gewassen waren koffie, 

suikerriet en indigo. In tegenstelling tot 

koffie en indigo moest suikerriet eerst 

bewerkt worden tot het product ‘ruwe 

suiker’ voordat deze kon worden verhandeld. 

Het gouvernement trok daarom fabrikanten 

aan via suikercontracten. 

Het suikercontract 

Op Java was de suikerindustrie in handen 

van Chinese suikermolenaars. Zij maakten 

gebruik van traditionele Chinese buffelmo

lens en fornuizen. Suikerriet kochten zij op 

van Javaanse boeren. De productie had 

geen grote betekenis. Het centrum van de 

internationale suikerindustrie lag in het 

Caraïbisch gebied. Hier waren aan het eind 

van de 18e  eeuw belangrijke technische 

vernieuwingen geïntroduceerd: het gebruik 

van watermolens voor het persen van 

suikerriet en batterijen –kookstoestellen– 

voor het bewerken van het sap tot suiker.

De introductie van deze vernieuwingen 

leidde tot een aanzienlijke productieverho

ging. Het gouvernement streefde ook 

productieverhoging na. De uitgifte van 

suikercontracten werd daarom verbonden 

aan de introductie van deze vernieuwingen. 

Om dit mogelijk te maken verstrekte het 

gouvernement hoge investerings

voorschotten. 
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Suikerfabriek Doekoewringin in Tegal; foto van voor 1900. Het is één van de fabrieken die is gebouwd met een suikercon-

tract, uitgegeven door de Minister van Koloniën, J.C. Baud, in 1840. De fabriek behoorde toe aan Th. Lucassen.

(Bron: collectie familie Langelaan/Stichting Historie der Techniek, Eindhoven)



Eveneens in navolging van het Caraïbisch 

gebied wilde het gouvernement liever dat de 

bedrijfstak in Westerse handen was. De 

Europeanen op Java toonden echter weinig 

animo in de beginjaren van het 

Cultuurstelsel en de contracten werden 

afgesloten met Chinese ondernemers.

Deze houding veranderde echter toen 

halverwege de jaren ’30 bleek, dat de 

contracten erg winstgevend waren. De 

Chinese ondernemers werden van uitgifte 

uitgesloten. Het merendeel van de Europese 

ondernemers was echter onervaren en de 

kwaliteit van het product liet sterk te 

wensen over. Het gouvernement had de 

slechte kwaliteit van de suiker opgemerkt 

en nam maatregelen. Zij stimuleerde de 

introductie van een nieuw Europees 

kooktoestel, de vacuümpan. Dit gaf echter 

op korte termijn geen merkbaar resultaat. 

Desondanks werd de suiker door het 

gouvernement toch opgekocht en ver

scheept naar Nederland. De suiker werd 

met verlies gekocht, terwijl de suikerfabri

kanten er een fortuin aan overhielden! Het 

bekende beeld was ontstaan. 

een instrument voor proDuctie- en 

kWaliteitsverBetering

Het ministerie van Koloniën zag zijn 

inkomsten dalen. Het gouvernement kreeg 

opdracht strikter toe te zien op kwaliteits

verbetering, en via de suikercontracten 

werden hogere eisen gesteld aan de 

productietechnologie. Toenmalig minister 

van Koloniën, J.C. Baud, zag een groot 

probleem. Java was volgens hem te ver weg 

van het centrum van de technische vernieu

wingen op suikergebied (WestEuropa) om 

zich goed te kunnen oriënteren op de 

laatste ontwikkelingen.

Baud voelde zich gedwongen zich met de 

uitvoering van het beleid op Java te 

bemoeien. Op zijn initiatief werden buiten 

het gouvernement om vier suikercontracten 

afgesloten in Nederland om een nieuw 

procedé voor suikerbereiding op Java te 

introduceren, het Systeem van Derosne & 

Cail. Maar de introductie van een nieuwe 

technologie in een vreemde omgeving was 

complex: de techniek was namelijk speciaal 

ontwikkeld voor de bietsuikerindustrie in 

WestEuropa, en de omgeving waarin het 

systeem geïntroduceerd werd, was hierop 

ook niet berekend. Zo was er bijvoorbeeld 

een tekort aan technici. Op Java bleek het 

ook een duur (transport!) en kwetsbaar 

systeem, dat bovendien niet de beloofde 

kwaliteit suiker produceerde. Weinig 

ondernemers op Java wilden daarom deze 

vernieuwing overnemen.

Binnen de bedrijfstak ontstond een 

discussie over de vraag welke suikertoestel

len nu het best toegepast konden worden op 

Java. Het gouvernement en het ministerie 

dachten hierin mee en ondersteunden de 

introductie van verschillende technologieën. 

Het resultaat was dat niet langer complete 

systemen werden geïntroduceerd, maar 

slechts bepaalde onderdelen van het 

productieproces werden vervangen door 

nieuwe technologieën. Hierdoor werd het 

productiesysteem optimaal aangepast aan 

de lokale situatie, die zeer gevarieerd was. 

Dat dit zijn vruchten afwierp, bewees de 

groei die de bedrijfstak tijdens het 

Cultuurstelsel doormaakte: naast grootscha

lige productie was er ook een hogere 

opbrengst per hectare, een goede kwaliteit 

suiker en daarmee samenhangend een hoge 

prijs.

conclusie

Op het moment dat de suikerindustrie op 

Java onder druk kwam te staan, had de 

Javasuikerindustrie zich van een positie in 

de zijlijn weten op te werken naar een 

belangrijke positie op de wereldmarkt. Net 

als in de andere suikerproducerende landen 

ging dit ten koste van de locale samenle

ving. Dat een suikercontract hoge winsten 

gaf, kan niet ontkend worden. Maar een 

suikercontract had meer opgeleverd, 

namelijk een gericht en stimulerend 

techniekbeleid vanuit het gouvernement en 

het ministerie van Koloniën voor de 

overdracht en verspreiding van nieuwe 

technieken. 
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Het tong tong 
Festival 
presenteert: 

De indische 

school

Het gebrek aan kennis in de Nederlandse samenleving over de Indische cultuur 

en geschiedenis is een doorn in het oog van veel (Indische) Nederlanders. 

Ervaringsverhalen uit de Indische gemeenschap worden door gebrek aan voor

kennis niet altijd in de juiste context geplaatst waardoor de beeldvorming blijft 

steken in clichés.

Stichting Tong Tong wil dit veranderen. Ze organiseerde daarom in 2008 en 

2009 De Indische School, een educatief programma tijdens het Tong Tong 

Festival, voor iedereen die meer wil weten over het Indische heden en verleden. 

Deskundige docenten verzorgden een lesprogramma in het BibitTheater op het 

gebied van (kunst)geschiedenis, taal en letteren, muziek en economie; zoveel 

mogelijk kanten van de Indische maatschappij & geschiedenis werden belicht.  

Er was geen speciale voorkennis van de leerlingen vereist; iedereen vanaf vijftien 

jaar kon de lessen goed volgen.

U hebt nu een uitgebreide samenvatting van een van de lessen uit 2009 in 

handen. Op de website vindt u korte samenvattingen van alle lessen van 2008  

en 2009; meer uitgebreide lessen kunt u daar downloaden, evenals leeslijsten, 

als leidraad voor verdere studie.

Stichting Tong Tong werd terzijde gestaan door een adviseur: dr. ir. Margaret 

Leidelmeijer was eerder betrokken bij projecten van o.a. het NIOD,  

het Verzetsmuseum Amsterdam, en het Nationaal Archief.

In 2008 kon De Indische School worden opgezet dankzij een 

subsidie van Stichting Het Gebaar, in 2009 dankzij gelden van 

Fonds 1818, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, het 

Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, SNS Reaalfonds, 

Stichting Tong Tong en Pasar Malam Besar BV.

Stichting Tong Tong 

Bezuidenhoutseweg 331

2594 AR  Den Haag

www.tongtong.nl

De Pupillenschool in Gombong (MiddenJava), voor de opleiding 

van “kinderen van het mannelijke geslacht voor de militaire stand”. 

De foto is afgebeeld in Baren en oudgasten, een deel uit de 

fotoboekenserie Tempo doeloe – een verzonken wereld (uitgeverij 

Querido), samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
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