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Een Europese wereldoorlog

De Franse kolonie Java

In de drie jaar tijd die Daendels op Java

Tussen 1689 en 1815 vochten Engeland

Na de komst van de Fransen en de uitroe

verbleef voerde hij ingrijpende hervormin

en Frankrijk zeven grote oorlogen uit. De

ping van de Bataafse Republiek in 1795

gen door. Inzet was vooral het verbeteren

strijd werd vooral in Europa gevoerd, maar

verbond Nederland zijn lot steeds nauwer

van de doelmatigheid van het bestuur .

omdat Engeland en Frankrijk ook buiten

aan dat van het Frankrijk. Het leidde vrijwel

Daendels, volgens zijn bewonderaars een

Europa bezittingen hadden, was er in feite

meteen tot Engelse tegenacties tegen

‘Napoléon en miniature’, maakte resoluut

sprake van één lange Frans-Engelse oorlog.

Nederlandse bezittingen overzee.

een einde aan het oude compagniesbewind

Die wereldwijde oorlog werd uitgevochten

De Republiek maakte in 1806 plaats voor

en voerde een gecentraliseerd bestuur in,

op drie continenten: Europa, Amerika

het Koninkrijk Holland en in 1810 volgde

waarbij alle macht in handen kwam van de

(Noord-Amerika en het Caraïbisch gebied)

ten slotte de inlijving in het Franse keizer

Gouverneur-Generaal. Geheel naar Frans

en Azië.

rijk. Voor de Engelsen betekende het niets

voorbeeld werd Java onderverdeeld in

Alleen de laatste van de zeven Frans-

minder dan dat de Nederlandse overzeese

prefecturen. Hij streefde ernaar alle

Engelse oorlogen, die met een kort onder

bezittingen een Franse kolonie waren

bestuurders, ook de inheemse, te benoemen

breking duurde van 1792 tot 1815, was

geworden. Het werd in feite al duidelijk

en er ambtenaren in loondienst van te

voor Indië van belang. In de 18e eeuw

door de komst van Herman Willem Daendels

maken.

vochten staten om de handhaving van het

naar Java in januari 1808. Daendels, een

machtsevenwicht in Europa. Dat evenwicht

trouwe volgeling van Napoleon en een

werd, in Europa tenminste, niet wezenlijk

geduchte tegenstander van Engeland, werd

aangetast. Maar na 1789 veranderde dat

door koning Lodewijk Napoleon uitgezonden

volledig.

om Java tot een Frans bolwerk uit te

Na het uitbreken van de Franse revolutie

bouwen. Het strategische belang van Java,

brak er een nieuwe tijd aan. De revolutio

als uitvalsbasis tegen de Engelse bezittin

naire Franse volkslegers voerden strijd om

gen in India, werd al in 1802 door

de macht van Frankrijk te vergroten én de

Charles-Mathieu-Isidore Decaen,

idealen van de revolutie uit te dragen. Waar

de kapitein-generaal van de

Franse troepen binnenmarcheerden werden

Franse bezittingen in Azië, bij

grenzen opnieuw getrokken, werden staten

Napoleon onder de aandacht

opgedoekt, samengevoegd of ingelijfd en

gebracht. Napoleon had plannen

werd een republikeinse staatvorm ingevoerd

om overzee (in 1805) en over land

– en als Napoleon aan de macht kwam,

(in 1807) Franse troepen naar de

werd er een Bonaparte op de troon gezet.

Indische archipel te brengen.

Vanaf 1792 vocht Engeland wereldwijd een
oorlog uit met Frankrijk met als inzet het
voortbestaan van Engeland als zelfstandige
natie. Gevolg was dat de Engelse politiek in
de niet-Europese gebieden gedomineerd
werd door de belangen in Europa.

‘Sir Thomas Stamford Raffles, 1781-1826. Painted with
his arm resting on The history of Java by James Lonsdale
in 1817’, uit The history of Java door Thomas Stamford
Raffles.
(Oxford University Press, 1988).
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Ook de Javaanse vorsten trad hij voortva

Vanuit Europees perspectief was het een

Conclusie

rend, dus ondiplomatiek tegemoet: aan de

overgang: een Frans-Nederlands bewind

De jaren 1808 tot 1812 waren een

subtiele, historisch gegroeide verhouding

werd vervangen door een Brits bewind: het

sleutelperiode in de geschiedenis van Indië.

met hen had hij geen enkele boodschap.

Britse tussenbestuur. Maar vanuit Javaans

Voor de komst van Daendels in 1808 leek

Om de gewijzigde verhoudingen te bena

perspectief gezien overheerste de continuï

het koloniale bewind op zijn laatste benen

drukken introduceerde Daendels in juli

teit. De bestuurslijn die Daendels inzette

te lopen. De VOC was failliet, Nederland

1808 nieuwe ceremoniën, uniformen, titels

werd door Raffles met kracht voortgezet.

was bezet en zwak en het Frans-

en omgangsvormen. Ter verdediging van

Vanuit dezelfde verlichtingsideeën over de

Nederlandse bewind in Batavia moest een

Java breidde Daendels het leger uit tot een

doelmatigheid van bestuur en de universele

beroep doen op de steun van Javaanse

sterkte, op papier tenminste, van 18.000

geldigheid van westerse waarden.

vorsten om de Europese vijand Engeland

voornamelijk inheemse militairen. En tot

Raffles bleek net zo’n autoritaire bestuurder

buiten de deur te houden.

slot liet hij binnen één jaar tijd de Grote

als Daendels en hij beschikte bovendien

Na 1812 was de situatie omgekeerd: de

Postweg aanleggen, zodat troepen zich snel

over veel meer middelen dan zijn voorgan

macht van de Javaanse vorsten was door

konden verplaatsen over het eiland.

ger. Hij pikte de draad op waar Daendels

Raffles definitief gebroken, de Europeanen

Het succes van de ingezette hervormingen

die had laten liggen. De Javaanse vorsten

zatten steviger in het zadel dan ooit en de

was beperkt. Het ontbrak Daendels aan de

werden in het gareel gebracht door annexa

basis voor een centraal bestuurde, moderne

tijd en het geld om zijn ambities waar te

ties van gebieden. En in juni 1812 gebeur

koloniale staat was gelegd. Er wachtte het

maken. Maar tijdens zijn driejarige bewind

de het ondenkbare: Britse troepen bestorm

koloniale bestuur dan nog één zware test: in

legde hij de basis voor de moderne koloni

den en plunderden de kraton van

1825 kwam de Javaanse prins Diponegoro

ale staat.

Yogyakarta. Ook hier zette Raffles de lijn

in opstand tegen de Europese dominantie.

van zijn voorganger met kracht door:

Zijn doel: terug naar de situatie van vóór

Het Engelse tussenbestuur

Daendels had in 1808 alleen maar gedreigd

1808.

Daendels militaire voorbereidingen konden

met een militaire campagne om Yogya zijn

een Engelse invasie niet voorkomen. Vanaf

wil op te leggen. Na juni 1812 was het

1795 begonnen de Britten stelselmatig de

iedereen duidelijk dat de nieuwe tijd

Franse en Nederlandse bezittingen in de

onomkeerbaar was geworden. Met recht kon

Indische archipel te bezetten. In 1810 viel

Raffles in 1812 aan zijn superieur Lord

Mauritius en was alleen Java nog in Franse

Minto, de Gouverneur-Generaal van India,

handen. Op 3 augustus 1811 landde een

schrijven: ‘The European power is for the

sterke Engelse invasiemacht bij Batavia.

first time paramount in Java’.

Gouverneur-Generaal Janssens, de opvolger
van de teruggeroepen Daendels, capitu
leerde op 18 september. Thomas Stamford
Raffles werd benoemd tot LuitenantGouverneur.
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