
1
9

 t
/m

 3
0

 m
e

i 
2

0
1

0
, 

m
a

li
e

v
e

ld
, 

d
e

n
 h

a
a

g
‘Multatuli’ is de schrijversnaam van de 

indische ambtenaar eduard Douwes Dekker 

(1820-1887). Begin 1839 kwam hij in Batavia 

aan. achtereenvolgens was hij bestuursambte-

naar op de Westkust van sumatra, op java, in 

de Minahasa en op ambon. na zijn europees 

verlof werd hij begin 1856 benoemd tot 

assistent-resident van lebak (Bantam). Hij 

nam na drie maanden ontslag, omdat hij vond 

dat het nederlandse bestuur onvoldoende 

optrad tegen  de uitbuiting van de inheemse 

bevolking door de regent van lebak en de aan 

hem ondergeschikte hoofden. Dit vrijwillig 

genomen ontslag kostte Douwe Dekker onder 

meer zijn pensioen. in 1857 keerde hij naar 

nederland terug; hij zwierf zonder inkomsten 

rond en schreef twee jaar later het boek dat 

hem eeuwige roem bezorgde: Max Havelaar of 

de Koffiveilingen der Nederlandsche 

Handelmaatschappy. Dit boek verscheen op 

15 mei 1860, dus bijna op de dag af honderd-

vijftig jaar geleden.

gronDgeBieD en Bevolking

Hoe zag Nederlands-Indië eruit in de tijd 

waarin Douwes Dekker daar ambtenaar was? 

Wij beginnen op Java, dat veruit het 

belangrijkste en dichtstbevolkte eiland was. 

Rond 1860 had Java naar schatting zo’n 

twintig miljoen inwoners. Vooral na de 

invoering van de pokkenvaccinatie was de 

bevolking snel gestegen. Op Java leefden 

ook de meeste (Indische) Nederlanders of 

‘Europeanen’ en de met dezen gelijkgestel-

den, zowel zij die in Indië, als zij die elders 

geboren waren. Dat waren op heel Java toen 

niet meer dan circa veertigduizend mannen, 

vrouwen en kinderen. Buiten Java was het 

Nederlandse gezag slechts hier en daar 

hecht gevestigd. Deze ‘buitenbezittingen’ 

omvatten verschillende Molukse eilanden, 

met Ambon als centrum, Ternate en Timor, 

de Minahasa met Menado in het noorden, 

Makassar in het zuiden van Celebes, het 

tineiland Banka en de Westkust van 

Sumatra waar Padang de hoofdplaats was. 

Verder waren er diverse kustforten met een 

klein garnizoen waar de Nederlandse vlag 

wapperde. Voortdurend werden kleine 

koloniale oorlogen uitgevochten.

Bestuur

Het Nederlandse bestuur was klein in 

omvang – zowel absoluut, als relatief. In de 

dichtbevolkte binnenlanden van Java 

werkten maar een paar honderd 

Nederlandse ambtenaren. Zij waren in 

sterke mate afhankelijk van het inheemse 

bestuur, met een tachtigtal regenten aan 

het hoofd. Dat bestuur stond bij de bevol-

king hoog in aanzien. Juist doordat de 

Nederlanders zo weinig zichtbaar waren, 

was het koloniale juk voor de bevolking 

minder provocerend. Naast het gouverne-

mentsgebied waren er op Java de zelfbestu-

ren of Vorstenlanden: in Surakarta regeerde 

de Soesoehoenan, in Yogyakarta de sultan. 

Op de eilanden buiten Java waren deze 

zelfbesturen zelfs regel, het direct bestuur-

de gebied was uitzondering. 

CoMMuniCatie en transportMiDDelen

Aan openbare werken werd tot laat in de 

negentiende eeuw weinig aandacht besteed. 

Batavia had geen haven maar een rede waar 

de grote schepen moesten ankeren. Op heel 

Java was er één grote weg: de door gouver-

neur-generaal Daendels rond 1810 uit de 

grond gestampte Postweg. De eerste 

spoorlijnen werden pas aan het einde van 

de jaren zestig aangelegd. De zeereis van 

Nederland naar Indië en omgekeerd verliep 

lange tijd per zeilschip en duurde ongeveer 

vier maanden. Pas in 1845 werd de reis tot 

de helft van de tijd teruggebracht door de 

opening van de weg over Egypte. De 

opening van het Suezkanaal in 1869 bracht 

een definitieve verbetering: mailboten 

voeren voortaan in drie of vier weken van en 

naar Indië.
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Het Cultuurstelsel

In 1830 werd het zogenaamde cultuurstel-

sel door gouverneur-generaal Van den Bosch 

ingevoerd. Het bracht op Java een omme-

keer teweeg. Het Nederlandse bestuur had 

tussen 1825 en 1830 de bloedige Java-

oorlog gevoerd. Yogyakarta, onder leiding 

van prins Diponegoro, was het centrum van 

het verzet geweest. Het eiland was deels 

verwoest, de Nederlandse schatkist was 

uitgeput. Met het cultuurstelsel veranderde 

dit radicaal. Java werd de parel in de 

Nederlandse kroon en een melkkoe voor de 

Nederlandse staat. De Indische baten 

bleken onmisbaar voor de Nederlandse 

schatkist. In 1860 maakten ze ongeveer 

dertig procent van de Nederlandse staatsin-

komsten uit. ‘Indië verloren, rampspoed 

geboren’ was dus geen holle leus. 

Wat was het cultuurstelsel? In essentie was 

het een vorm van gouvernementslandbouw, 

waarbij het Nederlandse bestuur van Java 

de bevolking verplichtte tropische export-

producten te verbouwen, zoals koffie, 

suikerriet, indigo, thee en tabak. Deze 

producten werden naar Nederland ver-

scheept met schepen onder Nederlandse 

vlag. Die schepen waren door de 

Nederlandse Handelmaatschappij gechar-

terd. Hun lading aan Indische producten 

werd ten bate van de Nederlandse schatkist 

op grote veilingen verkocht. In de periode 

1840-1850, toen het stelsel zijn grootste 

omvang bereikte, was ongeveer de helft van 

de Indonesische bevolking van het gouver-

nementsgebied van Java daarbij betrokken 

en 5% van de landbouwgrond. De 

Vorstenlanden op Java vielen erbuiten. 

Buiten Java is slechts in enkele regio’s met 

meer of minder succes geprobeerd de 

verplichte koffieteelt in te voeren.

Het cultuurstelsel leidde tot een transfor-

matie van de Javaanse samenleving. De 

geldeconomie deed haar intrede. Aan de 

bevolking werden plantlonen uitbetaald, die 

geld in de desa brachten. Een vorm van 

landbouwindustrialisatie vond plaats door 

de oprichting van grote, modern ingerichte 

suikerfabrieken. Door de zogeheten 

cultuurprocenten werd ook het belonings-

systeem van de Javaanse hoofden en 

Nederlandse ambtenaren ingrijpend 

gewijzigd. Er ontstonden regionaal grote 

verschillen in beloning.

naDelen en onDergang van Het Cultuurstel

De schaduwzijden van het stelsel werden 

pas geleidelijk zichtbaar. Als de oogst 

mislukte, werd de bevolking geen compen-

satie gegeven en ook de belastingdruk niet 

verlicht. Het gevolg was dat in de jaren 

veertig van de negentiende eeuw hongers-

nood heerste op het Javaanse platteland. 

Bovendien paste het stelsel niet bij de 

liberale tijdgeest die geleidelijk terrein won 

in Nederland. Na 1848 kregen de liberalen 

in de Tweede Kamer het overwicht en werd 

de neergang van het stelsel versneld. 

Uiteindelijk is het cultuurstelsel met de 

Agrarische wet en de Suikerwet van 1870 

afgeschaft, hoewel de daadwerkelijke 

uitvoering van dit besluit in de koffie- en 

suikercultuur nog enkele tientallen jaren 

heeft geduurd.  

Balans

Voor Nederland heeft het cultuurstelsel 

financieel enorme voordelen opgeleverd. 

Voor Indië zelf  had het stelsel wisselende 

resultaten. Multatuli had het cultuurstelsel 

wel in stand willen houden, mits gezuiverd 

van misbruiken. Hij wilde de Javaanse 

bevolking niet uitleveren aan de Westerse 

particuliere ondernemer. Dat laatste 

gebeurde na 1870 toch. Pas de invoering 

van de ‘ethische politiek’ rond 1900 gaf 

gedeeltelijk uitvoering aan zijn denkbeelden 

over een beter bestuur.
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Het tong tong 
Festival 
presenteert: 

De indische 

school

2010

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 voorkennis niet altijd in de juiste 

context geplaatst waardoor de beeldvorming blijft steken in clichés.

Stichting Tong Tong wil dit veranderen. De oudste Indische culturele stichting van 

Nederland organiseert daarom sinds 2008 De Indische School; voor iedereen die meer wil 

weten over het Indische heden en verleden.

Binnen De Indische School belichten deskundige docenten tijdens hun lessen geschiede-

nis, letteren, muziek en economie zoveel mogelijk kanten van de Indische maatschappij en 

geschiedenis. Omdat het in 2010 150 jaar geleden is dat de Max Havelaar verscheen, het 

beroemde boek van Eduard Douwes Dekkers oftewel Multatuli, zijn de lessen in dit 

Multatuli-jaar geclusterd rondom dit boek. 

Voor het volgen van de lessen is geen speciale voorkennis vereist; iedereen vanaf vijftien 

jaar zal de lessen goed kunnen volgen. De lessen vinden plaats in het Bibit-Theater van de 

Tong Tong Fair.

In deze hand-out staan een korte samenvatting van de les die u zojuist heeft gevolgd en 

een leeslijst. Alle lessen uit voorgaande jaren staan in uitgebreidere vorm op de website 

van Stichting Tong Tong, www.tongtong.nl. De nieuwe lessen uit 2010 vindt u hier in de 

loop van het jaar.

Dr ir Margaret Leidelmeijer adviseerde Stichting Tong Tong bij dit project. Zij was eerder 

betrokken bij projecten van het NIOD, het Verzetsmuseum Amsterdam, en het Nationaal 

Archief (website ‘Afscheid van Indië’).

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 en in 2010 dankzij financiering door J.E. Jurriaanse Stichting, 

Fonds 1818 en Pasar Malam Besar BV.

Stichting Tong Tong 

Bezuidenhoutseweg 331

2594 AR  Den Haag

www.tongtong.nl

De Pupillenschool in Gombong (Midden-Java), 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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