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Inleiding 

Het onderzoek en de onderzoeksvragen 

In de negentiende en twintigste eeuw oefende de staat in het Koninkrijk der Nederlanden 

toenemend invloed uit op het leven van de burgers. De staat was niet alleen een politiek-

administratief apparaat maar kreeg ook oog voor collectieve behoeften en sociale ontwikkeling. 

Het leven van de inwoners werd meer gereguleerd en het contact tussen staat en burgers 

intensiveerde. Een opkomende ideologie − het nationalisme − legitimeerde en versterkte 

volgens Wim van den Doel de groei van deze staat.1 Een groeiende of juist afnemende 

populariteit van verlichte, liberale, conservatieve en confessionele staatkundige en 

administratieve ideologieën had invloed op de staats- en natievorming in Nederland maar ook in 

haar kolonie, Nederlands-Indië. Daar ontstond op het einde van de negentiende eeuw en in de 

twintigste eeuw een koloniale staat. Net als in het moederland was er in Nederlands-Indië 

sprake van centralisatie en toenemende bemoeienis van de staat met de burgers. En net als in 

Nederland kon deze staat niet zonder een bureaucratie die het bestuur handen en voeten gaf.  

Volgens Nico Randeraad en Alan Lester kan onderzoek naar de vorming en werking van 

de staat niet zonder studie van de wijze waarop deze staat wortelt in de samenleving.2 Zij wijzen 

daarbij op het belang van ‘mediators’ (intermediairs): gewestelijke ambtenaren die staat en 

samenleving met elkaar verbinden en daarbij niet alleen optreden als uitvoerders van de regels 

van een gecentraliseerd bestuur maar ook als mogelijke pleitbezorgers voor gewestelijke en 

lokale behoeften en wensen.3 Zij waren bij uitstek ‘het orgaan dat het contact tussen staat en 

bevolking onderhield’, ook in Nederlands-Indië.4 In deze scriptie gaat de aandacht uit naar 

dergelijke gewestelijke koloniale bestuursambtenaren en in het bijzonder naar residenten, de 

belangrijkste bestuursambtenaren op gewestelijk niveau in Nederlands-Indië. Hierbij luidt de 

hoofdvraag in hoeverre de residenten van Bantam, Semarang en Madioen in de periode 1860-

1940 fungeerden als intermediairs tussen staat en samenleving.  

Hun functioneren als intermediair werd beïnvloed door de politieke, bestuurlijke en 

maatschappelijke context waarbinnen ze opereerden. De wijze waarop ze als intermediairs 

optraden was ook afhankelijk van hun persoonlijke kenmerken en kwaliteiten. Het gaat dan om 

hun kennis van en begrip voor de doelen, waarden en overtuigingen van betrokken partijen; 

kennis die bijdraagt aan wederzijds vertrouwen. Het gaat ook om hun eventuele 

 
1 Wim van den Doel, Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee (Amsterdam 2011) 135-136. 
2 Nico Randeraad, ‘Faces of centralization. Prefects in Italy and Commissioners of the King in the Netherlands in de 
Second Half of the Nineteenth Century’ in: Nico Randeraad ed., Mediators between State and Society (Hilversum 
1998) 87-109, aldaar 90; Alan Lester, ‘Imperial Circuits and Networks: Geographies of the British Empire’, History 
Compass 4 (2006) afl. 1, 124–141, aldaar 125. 
3 Randeraad, ‘Faces of centralization’, 87-88; Lester, ‘Imperial Circuits and Networks’, 125.  
4 H.W. van den Doel, De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera 1808-1942 (Leiden 
1994) 19. 
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nieuwsgierigheid in ‘de anderen’, om sensitiviteit en volharding; kwaliteiten die noodzakelijk 

zijn voor het kunnen overbruggen van culturele verschillen.5 Bosma en Oonk vinden het voor de 

intermediaire rol van belang dat de betreffende ambtenaren over voldoende economische en 

intellectuele autonomie beschikten.6 Ook wat Snouck Hurgronje omschreef als ‘oog hebben 

voor de tekenen van de tijd’ komt in een zich snel ontwikkelde samenleving het contact tussen 

ambtenaren en bevolking ten goede.7 Lester wijst er in zijn studies van het Britse koloniale rijk 

op dat koloniale bestuursambtenaren bij het vervullen van hun rollen werden beïnvloed door 

hun persoonlijke achtergronden en kwaliteiten, hun opleiding, taakopvattingen en wereldvisies.8 

De hoofdvraag van dit onderzoek wordt beantwoord door aan de hand van de onderstaande 

deelvragen dergelijke achtergronden, opvattingen en kwaliteiten in kaart te brengen en na te 

gaan in hoeverre deze van invloed waren op de intermediaire rol van residenten: 

1. Welke vorm(en) had het binnenlands bestuur op Java en wat was de positie van de 

functie van resident binnen deze bestuursinrichting? 

2. Welke eisen stelde het Ministerie van Koloniën aan de ambtenaren van het Europese 

binnenlands bestuur? 

3. Op welke wijze en uit welke kringen werden de ambtenaren van het Europese 

binnenlands bestuur gerekruteerd? 

4. Hoe werden bestuursambtenaren door scholing en training voorbereid op de uitoefening 

van hun functie? 

5. Welke functies doorliepen de residenten tijdens hun ambtelijke loopbaan, voorafgaand 

aan hun benoeming als resident? 

6. Op welke wijze circuleerden de betreffende ambtenaren binnen en/of buiten 

Nederlands-Indië? 

7. Wat was hun interactie met actoren binnen het staatsapparaat? 

8. Wat was hun interactie met de bevolking? 

 

Historiografie 

Freek Colombijn wijst erop dat verschillende niveaus in een (ambtelijke) hiërarchie eigen 

taakopvattingen, belangen en doeleinden hebben. Hierdoor wordt beleid dat aan de top van een 

ambtelijke hiërarchie wordt geformuleerd op meer decentrale, lagere niveaus door de betrokken 

 
5 Nico Randeraad, ‘Introduction’ in: idem ed., Mediators between State and Society (Hilversum 1998) 8-17, aldaar 
11-13. 
6 Ulbe Bosma en Gijsbert Oonk, ‘Bombay Batavia. Parsi and Eurasian Variations on the Middlemen Theme’ in: 
Randeraad ed., Mediators between State and Society, 17-40, aldaar 39. 
7 Snouck Hurgronje geciteerd in: Cees Fasseur, ‘Hemelse godin of melkgevende koe: de Leidse universiteit en de 
Indische ambtenaarsopleiding 1825-1925’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 
103 (1988) afl. 3, 209-224, aldaar 220. 
8 Lester, ‘Imperial Circuits and Networks’, 125. 



7 
 

ambtenaren vaak naar eigen inzichten aangepast.9 Colombijns onderzoek laat zien hoe het door 

de politieke top geformuleerde beleid ook in Nederlands-Indië aan de basis anders werd 

uitgevoerd. Soms zal de specifieke gewestelijke situatie daartoe aanleiding hebben gegeven. In 

andere gevallen zullen persoonlijke achtergronden, belangen en opvattingen van de 

bestuursambtenaren van invloed zijn geweest. Onderzoek naar achtergronden en belangen van 

de gewestelijke ambtenaren in Nederlands-Indië kan verhelderen waarom velen van hen, ook 

lang nadat Nederlands-Indië onafhankelijk werd, de overtuiging hadden dat daar door hen 

‘grootst was verricht’; iets dat ten tijde van koloniale overheersing door veel Indonesiërs werd 

betwist en ook thans in Nederland ter discussie staat. Kenmerken als herkomst, afkomst, 

opleiding, leeftijd, sekse, ideologische vorming bepalen hoe iemand zichzelf en ‘de anderen’ 

ziet en deze tegemoet treedt.10 Ze oefenden onvermijdelijk invloed uit de taakvervulling van 

residenten en op (eigen) oordelen over de waarde van de door hen vervulde functies en rollen. 

Van den Doel en J.A.A. van Doorn hebben in sociologische en cultuurhistorische 

onderzoeken uitvoerig studie gemaakt van het gehele − en dus ook gewestelijke − binnenlandse 

bestuur in Nederlands-Indië.11 In deze onderzoeken kreeg ook het functioneren van gewestelijke 

bestuursambtenaren aandacht. Van een expliciete, verreikende aandacht voor relaties tussen 

groepskenmerken van gewestelijke bestuursambtenaren en de wijze waarop ze een intermediaire 

rol vervulden was echter geen sprake. Collectieve kenmerken en sociale achtergronden van 

Indiëgangers − een groep waarvan bestuursambtenaren een belangrijk deel vormden − zijn door 

Ulbe Bosma en Kees Mandemakers onderzocht.12 In dat onderzoek was er aandacht voor de 

relatie tussen deze kenmerken en de motieven voor emigratie. Mogelijke relaties tussen deze 

groepskenmerken en de wijze waarop bestuursambtenaren hun latere rollen vervulden, waren 

geen onderwerp van hun onderzoek. Cees Fasseur gaat in zijn studie De Indologen in op de 

wijze waarop bestuursambtenaren werden opgeleid, op sociale achtergronden van deze 

studenten, op hun ideologische vorming en op de geschiedenis van de betreffende 

opleidingsinstituten.13 Ook in deze studie krijgt de relatie tussen opleiding, ideologische 

vorming van de ambtenaren, hun loopbaanpaden en de latere vervulling van een intermediaire 

rol geen afzonderlijke aandacht. Een prosopografisch onderzoek naar residenten vormt dan ook 

een aanvulling op de vier genoemde studies.  

 
9 Freek Colombijn, ‘Het schakelingen-perspectief getoetst aan drie voorbeelden uit de koloniale politiek in 
Indonesië’, Mens en Maatschappij 66 (1991) afl. 4, 383-397, aldaar 384. 
10 Zie over hoe ‘assen van identiteitsvorming’ van invloed zijn op zelfbeeld en bijvoorbeeld de omgang met mensen 
van een ander ras: Kimberlé Crenshaw, ‘Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 
Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics’, University of Chicago Legal 

Forum 1 (1989) 139-167; Helma Lutz, ‘Zonder blikken of blozen’, Tijdschrift voor genderstudies 5 (2002) afl. 3, 7-
17. 
11 J.A.A. van Doorn, De laatste eeuw van Indië: Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project (Amsterdam 
1994); Van den Doel, De stille macht. 
12 Ulbe Bosma en Kees Mandemakers, ‘Indiëgangers: sociale herkomst en migratie- motieven (1830-1950) Een 
onderzoek op basis van de Historische Steekproef Nederlandse bevolking’, Bijdragen en Mededelingen betreffende 
de Geschiedenis der Nederlanden 123 (2008) afl. 2, 162-184. 
13 C. Fasseur, De Indologen: Ambtenaren voor de Oost 1825-1950 (Amsterdam 2003). 
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In ‘traditionele’ studies van koloniale rijken en staatsvorming kozen onderzoekers vaak een top-

down perspectief en lag het accent op politieke en economische onderwerpen. De aandacht ging 

uit naar bestuursstructuren, institutionele kaders en reglementering.14 Dergelijk onderzoek gaat 

voorbij aan verschillen tussen theorie en bestuurlijke praktijk. Ook krijgt de veelvormigheid van 

de relaties die bestonden tussen het centrale bestuur en hun gewestelijke vertegenwoordigers 

onvoldoende aandacht en blijft onderbelicht hoe kolonie (periferie) en moederland (metropool) 

elkaar wederzijds economisch, politiek en cultureel beïnvloedden.15 Zonder daarbij Van den 

Doels onderzoek te willen kwalificeren als ‘traditioneel’, biedt een prosopografie van residenten 

mogelijkheden om aan te sluiten bij wat volgens Remco Raben ‘New Dutch Imperial History’ 

kenmerkt.16 Het gaat dan om aandacht voor culturele perspectieven, de toebedeling van 

maatschappelijke posities op basis van (deel)identiteiten en de wijze waarop personen en ideeën 

binnen de gezamenlijke ruimte van moederland en kolonie en daarin bestaande netwerken 

rouleerden. Ook gaat het om aandacht voor de wijze waarop moederland en kolonie en 

kolonisten, kolonialen en gekoloniseerden elkaar wederzijds beïnvloedden.17 Volgens 

Bloembergen en Raben werd het koloniale beleid ‘evenzeer beïnvloed door de handelingen van 

de gekoloniseerde inheemse bevolking in de kolonie, als het koloniale bedrijf beïnvloed werd 

door conflicten en ontwikkelingen in Europa.’18 

Leidse historici als Van den Doel en H.L. Wesseling zijn door historici van de 

Amsterdamse school bekritiseerd om hun veronderstelde neiging tot koloniaal eerherstel. Hen 

wordt bijvoorbeeld verweten dat zij bestuursambtenaren te zeer beschrijven als 

ontwikkelingswerkers, gedreven door een roeping.19 Historici als van den Doel zagen volgens 

Jan Breman ‘de dingen te veel in hun tijd’ en gingen een moreel oordeel uit de weg.20 Bij 

Breman − en hij staat daarin niet alleen − overheerst het gevoel ‘dat het koloniale verleden 

wordt vergeten en dat schanddaden zijn weggestopt.’21 De vragen in hoeverre dit alles het geval 

is, of een dergelijk moreel oordeel kan worden gemist en of een oordeel over het koloniale 

verleden positief of negatief moet luiden, zijn ook thans nog onderwerp van discussie. Van den 

Doel verwijt Breman ‘a priori het standpunt in te nemen dat de Europese expansie slechts 

negatieve kanten heeft gekend’ en vindt dat getuigen van ‘een weliswaar geëngageerde, maar 

niet van een wetenschappelijke houding.’22 Raben wijst erop dat de Nederlandse historicus zich 

 
14 Lester, ‘Imperial Circuits and Networks’, 124–125. 
15 Randeraad, ‘Faces of centralization’, 89-90. 
16 R. Raben, ‘A New Dutch Imperial History? Perambulations in a Prospective Field’, BMGN-Low Countries History 
Review 128 (2013) afl. 1, 5-30, aldaar 7-8. 
17 Ibidem, 7; Remco Raben, ‘De lange sporen van overzee. Nieuwe koloniale geschiedenis in Nederland en 

eromheen’, De Gids 170 (2007) 1218-1228, aldaar 1226-1227. 
18 Marieke Bloembergen en Remco Raben, Het koloniale beschavingsoffensief: Wegen naar het nieuwe Indië 1890 en 
1950 (Leiden 2009) 12. 
19 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 12. 
20 Zie de bespreking van Jan Bremans Kolonialisme en racisme. Een postkoloniale kroniek (Amsterdam 2021) in: Jos 
Palm, ‘Onkreukbaar’, De Groene Amsterdammer 145 (2021) afl. 26, 60-61, aldaar 60. 
21 Raben, ‘De lange sporen van overzee’, 1221. 
22 Van den Doel, De stille macht, 11. 
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neutraal acht en sterke stellingnamen vermijdt. Deze nadrukkelijke houding van objectief en 

neutraal historicus zorgt echter voor spanning omdat deelnemers aan de postkoloniale discussie 

vaak aandringen op een oordeel over het koloniale verleden. Raben plaatst ook vraagtekens bij 

de neutraliteit omdat de geschiedschrijving in Nederland vaak ‘een sterk Nederland-centrische 

inslag’ had.’23 Een dergelijke inslag leidt volgens Van Doorn mogelijk tot overwaardering van 

de bijdragen van de Nederlandse koloniale bestuurders, bijvoorbeeld als onmisbaar voor de 

ontwikkeling van staat en natie en van wezenlijk belang voor welvaart en beschaving.24 Uit een 

dergelijke waardering spreekt onvoldoende erkenning van de complexiteit en 

onvoorspelbaarheid van processen van staats- en natievorming.  

Ook in Nederlands-Indië was de vorming van de koloniale staat geen eenzijdige top-

down-aangelegenheid. Dit verklaart tevens waarom er een kloof gaapte tussen koloniaal en 

bestuurlijk beleid in theorie en de koloniale praktijk. Staats- en natievorming is een proces 

waarbij in gang gezette ontwikkelingen mede werden gevormd door reacties ‘van onderaf’ of 

sterke tegenkrachten opriepen [niet zelden omdat bestuursambtenaren in het contact met de 

bevolking steken lieten vallen].25 Ook zij die niet tot het koloniale bestuur behoorden hadden 

agency: een zeker vermogen tot eigenstandig handelen. Het in de negentiende en twintigste 

eeuw toenemende internationale verkeer van mensen en ideeën maakte eveneens dat het 

binnenlandse bestuur nimmer en alleen de eindregie had op ontwikkelingen. Wessels en Bosch 

wijzen verder op de invloed van transnationale factoren zoals een groeiend educatieniveau van 

bevolkingen, globalisering en de modernisering van infrastructuren.26 De complexiteit van 

staats- en natievorming maakt dat voorzichtigheid past bij het wegen van de bijdragen van het 

binnenlands bestuur aan het ontstaan van de koloniale staat. Ook over de duurzaamheid van de 

bijdragen lopen de meningen uiteen. Sommige historici benadrukken dat het handelen van de 

Nederlandse kolonisator van zeer grote invloed was; anderen zijn de mening toegedaan dat de 

Nederlandse aanwezigheid slechts tijdelijk en oppervlakkig van invloed is geweest en ‘nog geen 

krasje op een rots’ betekende.27 Alleen al het besef dat het laatstgenoemde een mogelijkheid is, 

kan voorkomen dat in een onderzoek niet alleen de waarde, maar ook de duurzaamheid van de 

bijdragen van residenten te positief worden voorgesteld.  

Van den Doel baseerde zijn onderzoek naar het binnenlands bestuur op Java vooral op 

Nederlandse bronnen. Dit kan ertoe leiden dat de neutraliteit van de onderzoeker eerder een 

quasi-neutraliteit is. Ook in deze scriptie domineren Nederlandse bronnen en geluiden, al was 

het maar omdat kennis van Javaanse talen ontbrak en veel archiefmateriaal in Indonesië is 

 
23 Raben, ‘De lange sporen van overzee’, 1222 en 1224. 
24 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 12. 
25 Leo H.M. Wessels en Toon Bosch, ‘Nationalisme, naties en staten in Europa. Ter inleiding’ in: idem ed., 

Nationalisme, naties en staten vanaf circa 1800 tot heden (Nijmegen 2012) 12-49, aldaar 20-22. 
26 Ibidem. 
27 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 13. 
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achtergebleven. Ondanks deze beperkingen kan een prosopografisch onderzoek door het 

functioneren van de gewestelijke bestuursambtenaren als intermediairs te bezien vanuit het 

perspectief van hun groepskenmerken, verhelderen waarom de overtuiging van Nederlandse 

ambtenaren dat op Java groots werd verricht niet altijd strookte met de koloniale werkelijkheid 

en het oordeel van de koloniale bevolking. 

 

Onderzoeksaanpak en afbakening 

Een prosopografisch onderzoek is volgens Lawrence ‘the investigation of the common 

background characteristics of a group of actors in history by means of a collective study of their 

lives.’28 Het gaat om wat de data vertellen over het functioneren van de residenten binnen de 

sociale, politieke, en intellectuele contexten van hun tijd.29 Het onderzoek naar in hoeverre de 

residenten fungeerden als intermediair gaat niet over ‘individuele motieven, handelingswijzen, 

persoonlijke worstelingen of successen’; het gaat over ‘achtergronden, organisatiestructuren, 

opvattingen en ideologieën’ die van invloed waren op het functioneren van de meesten van 

hen.30 Het al eerder genoemde onderzoek van Wim van der Doel naar het binnenlands bestuur 

op Java fungeert hierbij als contextualisering van de uitkomsten van dit onderzoek. Een 

dergelijk prosopografisch onderzoek zou zonder inbedding in een breder onderzoek volgens 

Bart de Nil immers ‘een kip zonder pluimen’ zijn.31  

Bij het onderzoek naar de groepskenmerken van de residenten werd gebruik gemaakt 

van zogeheten ‘stamkaarten’: de door het ministerie van Koloniën aangemaakte kaarten waarop 

voor iedere bestuursambtenaar in Nederlands-Indië de benoemingen, standplaatsen en soms ook 

opleidings- en functioneringsbijzonderheden werden vastgelegd. Deze stamkaarten gaven in 

enkele gevallen geen uitsluitsel over de exacte data van benoemingen. In die gevallen zijn deze 

data alsnog achterhaald of bij benadering vastgesteld met behulp van benoemingsberichten in 

Javaanse kranten. Daar waar gegevens over het geboortejaar van de betreffende resident of 

informatie over zijn ouders ontbraken, zijn deze gegevens alsnog achterhaald met behulp van 

genealogische websites. De data van de stamkaarten werden verder aangevuld door middel van 

biografische en/of genealogische portalen, kranten, tijdschriften en [in beperkte mate] 

egodocumenten uit Nederlands-Indië; dit alles op zoek naar verwijzingen naar de sociale 

achtergronden van de residenten, hun eventuele vorige loopbanen, berichten over hun 

functioneren en naar uitspraken van henzelf over hun functies en hun interactie met collega’s en 

de bevolking. De gevonden data werden vervolgens ingevoerd in Palladio: de, door Stanford 

 
28 Lawrence Stone, ‘Prosopography’, Daedalus 100 (1971) afl. 1, 46-79, aldaar 46. 
29 K. Keats-Rohan, geciteerd in: Bart de Nil, ‘Prosopografie. Een methode voor het onderzoek van groepen’, Van 
Mensen en Dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 5 (2007) afl. 3-4, 183-197, aldaar 185; C. Nicolet, 
geciteerd in: De Nil, ‘Prosopografie’, 184. 
30 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 16. 
31 De Nil, ‘Prosopografie’, 186. 
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University ontwikkelde software voor de analyse en visualisatie van historische data over 

netwerken en personen.32 Waar dat de presentatie van bevindingen ten goede kwam, werd in 

deze scriptie de onderzoeksperiode 1860-1940 nader onderverdeeld in twee, vier of acht 

tijdvakken van benoeming van de residenten.  

Het onderzoek beperkte zich tot drie Javaanse gewesten. Java was het centrum van de 

Nederlandse koloniale aandacht en activiteiten. Vooral hier kwam de koloniale staat tot 

ontplooiing. Java was in de negentiende en twintigste eeuw verdeeld in een wisselend aantal 

gewesten (residenties).33 Sommige residenties werden in de negentiende en twintigste eeuw 

opgeheven; andere residenties ontstonden juist in deze periode. Deze wisselende gewestelijke 

indeling leidde ertoe dat er in de genoemde periode − mede door de korte duur van 

benoemingen − honderden personen het ambt van resident hebben bekleed. Het onderzoek richt 

zich daarom op drie residenties − Bantam (West-Java), Semarang (Midden-Java) en Madioen 

(Oost-Java) − die gedurende de gehele negentiende en twintigste eeuw zelfstandige residenties 

zijn geweest en niet werden omgezet in assistent-residenties. De aandacht gaat hierbij uit naar 

de 69 residenten die aldaar in de periode 1860-1940 hun ambt hebben bekleed.34 

Rond 1860-1870 kwam er op Java een einde aan het ‘cultuurstelsel’: een stelsel dat 

‘veel meer was dan een stelsel van gedwongen landbouw; het was een stelsel van binnenlands 

bestuur.’35 In de periode 1860-1890 groeide het besef dat de staat een zorgplicht had ten aanzien 

van de Javaanse bevolking en niet het winststreven ongeremd mocht laten domineren. Dit besef 

was een van de redenen voor het verlaten van het cultuurstelsel. Ook de opkomst rond 1890 van 

de zogeheten ‘ethische’ politiek’ hing samen met dat besef. Het bestuur moest bijdragen aan 

vooruitgang en verheffing. Na 1900 werd deze ethische politiek officieel beleid. Initiatieven op 

het gebied van onderwijs, volksgezondheid, infrastructuur en armoedebestrijding getuigen 

hiervan. Modernisering, verheffing én toenemende staatsbemoeienis voedden in de eerste 

decennia van de twintigste eeuw een roep om politieke zeggenschap en inspraak, niet alleen 

onder Europeanen en Indo-Europeanen maar ook onder Javanen.36 Onder laatstgenoemden 

groeide ook een verlangen naar onafhankelijkheid.  

In de periode 1860-1940 stond het koloniale bestuur niet alleen voor de uitdaging om 

uitvoering te geven aan een veelheid aan taken; het moest ook reageren op de roep om 

 
32 ‘Palladio. Visualize complex historical data with ease’, Stanford. Humanities and Design. 
http://hdlab.stanford.edu/palladio/about/, laatst geraadpleegd op 23 november 2021. 
33 Dit onderzoek beperkt zich tot het gewestelijke bestuur in de residenties van Java. Daarnaast waren er op Java de 
vorstenlanden Jogjakarta en Soerakarta. In deze vorstenlanden werden andere bestuurlijke tradities in ere gehouden. 

Zie: Van den Doel, De stille macht, 23. 
34 Een lijst van de namen en residenties van onderzochte 69 residenten is opgenomen in bijlage 1. 
35 C. Fasseur, Geld en geweten. Een bundel opstellen over anderhalve eeuw Nederlands bestuur in de Indonesische 
archipel, deel 1: 19e eeuw (Den Haag 1980) 5. 
36 Het inlandse bestuur over ‘Vreemde Oosterlingen’ (Arabieren, Chinezen) berustte eveneens bij eigen hoofden. De 
relatie tussen minderheidsgroepen als Chinezen en Arabieren en het koloniale bestuur is in deze scriptie geen 
onderwerp van onderzoek. Voor een geschiedenis van de Chinezen in Nederlands-Indië en hun rol als economisch 
intermediair, zie: Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 74-75; Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 246-253. 

http://hdlab.stanford.edu/palladio/about/
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democratisering en decentralisatie en later ook het streven naar onafhankelijkheid. Toenemende 

mondigheid, opkomend Indonesisch nationalisme en maatschappelijke zelforganisatie 

compliceerde het contact tussen binnenlands bestuur en bevolking. Dit alles oefende invloed uit 

op de intermediaire functie van de resident en deed een beroep op nieuwe competenties. Het jaar 

1940 vormt het slotjaar van de onderzochte periode. Nederlands-Indië werd spoedig daarna 

bezet door Japan. Mede door de kansen die de Japanse bezetting van Nederlands-Indië hiertoe 

bood, riepen zij de Indonesische onafhankelijkheid uit. Volgens Van den Doel kwam in 1940 

een einde aan de moderne koloniale staat op Java.37 

In de volgende acht hoofdstukken staat telkens één van de acht eerdergenoemde 

deelvragen centraal. In hoofdstuk 1 worden aandacht gegeven aan de vorm(en) die het 

binnenlands bestuur op Java had tijdens de periode 1860-1940. Nadat in hoofdstuk 2 de functie 

van resident nader is toegelicht en enkele functievereisten zijn beschreven, wordt in de 

hoofdstukken 3 tot en met 8 de uitkomsten van het stamkaartenonderzoek gepresenteerd en 

wordt antwoord gegeven op de overige deelvragen. Tot slot worden in het concluderende 

hoofdstuk de belangrijkste bevindingen samengevat en de overkoepelende vraagstelling 

beantwoord.38 

  

 
37 Van den Doel, De stille macht, 22. 
38 Bij verwijzingen naar Javanen werden in deze scriptie termen als ‘inheems’ en ‘inlands’ gehandhaafd in citaten en 
officiële aanduidingen van bestuurlijke structuren, reglementen en instructies. In alle andere gevallen werd gekozen 
voor ‘Javanen/Javaans’ of voor ‘Indisch/Indonesisch/Indonesiërs’, al zijn deze laatste begrippen van latere datum. 
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1 Het koloniaal bestuur van Java  

De bestuurlijke structuur en het koloniale beleid ten aanzien van Nederlands-Indië vormden 

mede de context waarbinnen residenten hun taken vervulden. Laatstgenoemden oefenden zelf 

overigens ook invloed uit op die structuur en dat beleid. Er waren altijd ook mogelijkheden om 

beperkingen van structuur of beleid te omzeilen en op een meer autonome wijze te handelen. 

Toch waren structuur en beleid voor residenten in belangrijke mate een gegeven; een context 

die richting gaf aan hun handelen.  

In dit hoofdstuk worden eerst de hoofdvormen van koloniaal bestuur en de fasen in het 

koloniale staatsvormingsproces besproken. Daarna wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 

koloniale staat op Java. Enkele constanten in de bestuursstructuur en ambivalenties in het 

koloniaal beleid krijgen hierbij aandacht, juist omdat ze mede verklaren waarom de 

verbindingen tussen koloniale staat en bevolking niet altijd stevig waren. Hoewel dit onderzoek 

zich beperkt tot de periode 1860-1940 wordt in dit hoofdstuk ook ingegaan op ontwikkelingen 

van vóór 1860. Dit omdat in de periode 1860-1940 bestuurlijke vernieuwingen soms ongedaan 

werden gemaakt en men teruggreep op eerdere opvattingen en structuren én omdat de 

ambtelijke loopbaan van de onderzochte residenten soms vóór 1860 van start ging. Voor hen 

was ook deze eerdere periode van invloed op hun ervaringen en opvattingen. 

1.1 Vormen van koloniaal bestuur en fasen staatsvormingsproces 

Koloniaal bestuur kent drie hoofdvormen die volgens Henk Wesseling ‘een scala van beperkte 

tot zeer intensieve bemoeienis vertonen’: protectoraten, koloniën en gebieden die werden 

beschouwd als een onderdeel van het moederland.39 In de laatstgenoemde, niet vaak gekozen 

vorm was assimilatie het uitgangspunt: het gebied werd tot integraal onderdeel gemaakt van het 

moederland en zowel het bestuur als de cultuur werden daarbij aangepast aan die van het 

moederland. Om assimilatie te bereiken werd gekozen voor direct bestuur: bestaande inheemse 

bestuursstructuren werden terzijde geschoven en de nieuwe machtshebbers regelden het gehele 

bestuur zelf.  

Bij een protectoraat was associatie het uitgangspunt: het gebied werd geen integraal 

onderdeel van het moederland, bestaande bestuursstructuren bleven ten dele intact en de eigen 

aard van de cultuur van het gebied en zijn bevolking werd tot op zekere hoogte gerespecteerd. 

Een protectoraat is een territorium waarover een andere staat gedeeltelijk het gezag voert. De 

staat die het protectoraat uitoefent heeft voordelen bij deze situatie, zoals het recht om 

bodemschatten te exploiteren of een monopolie op de handel met het protectoraat. De interne 

zaken van het protectoraat werden gewoonlijk geregeld door de inheemse bestuurders. Hierdoor 

 
39 H.L. Wesseling, Europa’s koloniale eeuw: de koloniale rijken in de negentiende eeuw, 1815-1919 (Amsterdam 
2003) 61-63. 



14 
 

liet de protector bepaalde gewoonten, gebruiken en rechtsopvattingen ongemoeid; iets dat 

volgens aanhangers van de associatiegedachte een stabieler draagvlak zou scheppen voor 

overheersing. Het 'beschermende' land besliste alleen over de buitenlandse betrekkingen. Deze 

instandhouding van inheemse bestuursstructuren, gecombineerd met de introductie van een 

nieuwe, centrale bestuursautoriteit, is een vorm van indirect bestuur.  

In koloniën beslist de kolonisator niet alleen over buitenlandse zaken maar ook over de 

binnenlandse zaken van de kolonie. Het ging om een overdracht van de volledige soevereiniteit, 

zonder dat daarbij per definitie inheemse heersers en inheemse bestuursstructuren volledig 

buiten spel werden gezet. Ook vormen van indirect bestuur achtte men geschikt om de koloniale 

overheersing veilig te stellen, en dat tegen geringe kosten. 

In de jaren 1798 en 1799 werd de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 

opgeheven en kwamen haar bezittingen in handen van de centrale overheid van de Bataafse 

republiek. Deze overheid moest zorgdragen voor ‘een overgang van handelslichaam naar 

staat.’40 Van den Doel onderscheidt in een dergelijk koloniaal staatsvormingsproces vier fasen:41 

• Fase 1: De koloniserende mogendheid ‘verovert’ een buiten-Europees gebied, 

vestigt daar een machtpositie en maakt, al dan niet met hulp van lokale elites, dat 

gebied dienstbaar aan het moederland. 

• Fase 2: De koloniale staat gaat zich moderniseren, uit bijvoorbeeld idealistische 

motieven (zoals de in hoofdstuk 1 beschreven ethische politiek) of omdat dit de 

gewenste economische ontwikkeling ten goede komt. Dit alles vraagt om 

investeringen in onder andere scholing en infrastructuur. Ook uitbreiding en 

professionalisering van het ambtenarencorps is noodzakelijk. De toenemende 

staatsbemoeienis leidt tot meer contact tussen staat en bevolking. Van den Doel 

c.s. spreken dan ook van een ‘second colonial occupation’. 

• Fase 3: Modernisering en vooruitgang leiden ertoe dat de gekoloniseerde 

bevolking mondiger wordt en aandringt op politieke participatie en 

medezeggenschap. In het ideale geval komt het koloniale bestuur tegemoet aan 

deze wens. Het koloniaal bestuur krijgt legitimiteit door de bevolking bij het 

bestuur te betrekken, overigens zonder dat met het koloniale karakter van het 

bestuur volledig wordt gebroken. 

• Fase 4: De koloniale staat maakt plaats voor een zelfstandige nationale staat. 

 
40 J.H.M. Kommers, Besturen in een onbekende wereld, Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië: 
1800-1830. Een antropologische studie (Proefschrift Katholieke Universiteit, Nijmegen 1979) 96. 
41 Van den Doel, De stille macht, 445-446. De fasering is gebaseerd op Stein Rokkans periodisering van het West-
Europese staatsvormingsproces. 
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Verlichte idealen als vrijheid, gelijkheid en broederschap leidden ten tijde van de Bataafse 

republiek niet tot een volledig andere relatie tussen moederland en kolonie.42 Ook voor de 

patriotten bleven de overzeese bezittingen ‘wingewesten’, ondergeschikt aan het moederland. 

Politieke idealen en nationale, financieel-economische belangen kwamen niet overeen. Het 

indirecte, kostengunstige bestuur door regenten over de Javanen bleef gehandhaafd. Alleen het 

Europese deel van de koloniale bevolking stond onder direct bestuur.  

Er was volgens De Jong vóór de negentiende eeuw weinig belangstelling voor vragen 

over mogelijk geschikte vormen van koloniaal bestuur of de ethische normen waaraan koloniaal 

beleid moest voldoen. Dergelijke vragen kwamen vanaf het midden van de negentiende eeuw 

wel op. In discussies over koloniaal bestuur was de centrale vraag: ‘Moet of mag de kwestie van 

de miljoenen aan baten voor Nederland de eerste of de voornaamste zijn bij elke vraag over de 

gewenste wijze waarop Nederlands-Indië zal worden bestuurd?’43 Liberale, conservatieve en 

christelijk-ethische denkbeelden oefenden in de negentiende en twintigste eeuw invloed uit op 

de wijze waarop het koloniale bestuur in Nederlands-Indië verder vorm kreeg. Van radicale 

breuken met het bestuurlijk verleden was hierbij geen sprake.  

Het waren vooral enkele constanten die bepalend waren voor het doorlopen van fase 3 en 

4 van het koloniale staatsvormingsproces. Zo werd bijvoorbeeld de combinatie van direct en 

indirect bestuur nooit afgezworen. Er zijn voorstanders geweest van assimilatie, en vooral ook 

associatie. In werkelijkheid kon een dergelijke integratie echter nooit op een breed draagvlak 

rekenen. Hoewel Nederlands-Indië vanaf het midden van de negentiende eeuw niet langer 

(uitsluitend) werd gezien als een wingewest, was de kolonie ook later nog van economische 

betekenis en gaf zij aan het moederland status. Het verdedigen van deze belangen bleef invloed 

uitoefenen op koloniaal beleid en bestuurlijke keuzes. Veelal leidde dit tot een beleid dat op 

ambivalente wijze politieke of maatschappelijke idealen trachtte te combineren met de behoefte 

om de kolonie ook winstgevend te laten zijn voor het moederland. En ‘last but not least’ lieten 

bestuurders zich bij beleid en bestuurlijke inrichting gedurende de gehele onderzochte periode 

leiden door (raciale) vooroordelen over de Javaanse bevolking. In de discussies over koloniaal 

beleid werd geput uit ‘de kennis van "de zeden, gewoonten en het karakter van de Javaan", die 

men meende te bezitten.’44 Dergelijke mensbeelden en stereotyperingen uit het begin van de 

negentiende eeuw oefenden volgens Kommers nog tot in de twintigste eeuw grote invloed uit op 

bestuurlijke keuzes. 

Het koloniale bestuur van de kolonie heeft vanaf het midden van de negentiende eeuw 

een bijdrage geleverd aan modernisering en vooruitgang. Zoals hierna zal worden beschreven 

hield de ontwikkeling van het koloniale bestuur en beleid echter geen gelijke tred met 

 
42 Janny de Jong, Van batig slot naar ereschuld. De discussie over de financiële verhouding tussen Nederland en 
Indië en de hervorming van de Nederlandse koloniale politiek, 1860-1900 (Den Haag 1989) 13. 
43 Ibidem, 13 en 85. 
44 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 95-97. 
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veranderingen in de koloniale samenleving. Dit maakte dat fase 3 niet succesvol werd afgerond, 

dat de intermediaire verbindingen tussen staat en bevolking onder druk kwam te staan en dat het 

koloniale bestuur de regie over fase 4 kwijtraakte. Dat modernisering, vooruitgang en een 

mondigere bevolking uiteindelijk ook om een politieke vertaling vragen, werd onvoldoende 

erkend.45  

 

1.2 Ontwikkelingen in het koloniaal bestuur van Java 

1.2.1 Ontwikkelingen vóór 1860 

De overzeese bezittingen bleven voor de patriotten ‘wingewesten’, ondergeschikt aan het 

moederland. Er werd geprobeerd om een nieuw koloniaal beleid te formuleren. Tot praktische 

uitwerking kwam het echter nauwelijks, vooral omdat financieel-economische belangen zich 

hier tegen verzetten. Vooruitstrevende ideeën zoals de gedachten dat Javanen vrij moesten zijn 

in wat zij verbouwden, dat Nederlanders de taak hadden om de Javanen op te heffen en te 

beschermen tegen onderdrukking en dat een dergelijk verlicht bestuur zou leiden tot een 

hechtere band tussen Nederlanders en Javanen, werden met succes bestreden door een 

conservatieve elite. Het systeem van gedwongen teelten bleef gehandhaafd.46 

Volgens een in 1802 benoemde commissie die tot taak had een nieuw bestuurlijk stelsel 

voor de koloniën te ontwerpen, waren de Javanen door ‘hun nog onbeschaafden staat, en met 

zijnen nog zeer bekrompene denkbeelden’ niet rijp voor verlichte idealen. Ze waren beter af 

wanneer men hen met rust liet ‘onder het gezag van hunne eigen hoofden [regenten], bij hunne 

eigen zeden en gewoonten, onder hun eigen wetten en rechtspleging.’47 Het principe van 

indirect bestuur bleef, net als in de VOC-dagen, leidend. Deze keuze werd, ook in latere tijden, 

verdedigd met een verwijzing naar de aard of het ontwikkelingsniveau van de Javanen én naar 

het kostenvoordeel. Op basis van het eindrapport van de commissie stelde het Bataafse 

staatsbewind in 1804 het Charter voor de Aziatische bezittingen van de Bataafsche republiek 

vast.  

Uit het charter sprak het besef dat een staat belang heeft bij goede ambtenaren en dat 

gebrekkig functionerende ambtenaren de staat grote schade kunnen berokkenen. Het charter 

bevatte bepalingen over de benoeming en bevordering van ambtenaren en stelde opleidings- en 

ervaringseisen; dit om een einde te maken aan willekeur bij het vergeven van ambten en 

voortaan bij bevordering bekwaamheid centraal te stellen. Het charter voorzag in vaste, 

 
45 Bloembergen en Raben, Het koloniale beschavingsoffensief, 8. Bij ‘ontvoogding’ gaat het om de overdracht van 
taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van het Europese Binnenlands bestuur (B.B.) naar het Inlandse bestuur, 
al dan niet leidend tot een meer zelfstandige positie van Nederlands-Indië binnen het Koninkrijk der Nederlanden. 
46 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 21-23. 
47 ‘Consideratien en advijs van de commissie tot de Oost-Indische zaken aan het staatsbewind der Bataafsche 
Republiek, gedagtekend ’s Hage, den 31sten augustus 1803’ in: P. Mijer, Verzameling van Instructien, Ordonnancien 
en Reglementen voor de regering van Nederlandsch-Indië (Batavia 1848) 117-222, aldaar 161. 
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passende salarissen zodat bijverdiensten van twijfelachtige aard niet langer nodig waren. Het 

voorzag ook in een rangen- en functiestelsel. Het charter bevatte tevens bepalingen over de 

bescherming van Javanen en de handhaving van Javaanse wetten, zeden en gewoonten. De 

ambtenaren zouden ten opzichte van de Javaanse bevolking de houding moeten aannemen van 

‘eenen Vader, die het welzijn van zijn huisgezin zoekt te bevorderen’ en oog moeten hebben 

voor de verbetering van ‘het lot van de gemeene inlander.’48 Doordat in 1805 de politieke 

situatie in Nederland veranderde, werd aan het charter geen uitvoering gegeven. Toch was dit 

charter belangrijk. Het was een vertolking van ideeën die ook later van invloed waren op de 

inrichting van de koloniale staat en de kwaliteiten en houding van zijn ambtenaren.49  

In 1808 benoemde Lodewijk Napoleon, koning van het nieuwe Koninkrijk Holland, 

Herman Willem Daendels (1762-1818) tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Daarmee 

brak een fase aan van bestuurlijke hervorming. Daendels wilde een meer westers, actiever en 

directer bestuur en had daarbij een, naar Frans model gecentraliseerde bestuurlijke organisatie 

voor ogen.50 Daendels week daarmee af van het kostengunstige, ‘oosterse’, zeer indirecte 

bestuur uit het VOC-tijdperk dat volgens critici beter paste bij de aard van de Javanen.  

Daendels riep een Centrale Secretarie in het leven die het middelpunt werd van de 

koloniale administratie. Hij verdeelde Java in negen ‘prefecturen’ onder leiding van een 

ambtenaar die zich aanvankelijk prefect, later resident mocht noemen. Daendels legitimeerde 

deze reorganisatie door erop te wijzen dat het belangrijk was om oog te hebben voor het lot van 

de Javanen en misbruik tegen te gaan.51 De reorganisatie maakte het bestuur efficiënter en 

controleerbaar. Misbruik zou daardoor beter kunnen worden bestreden.  

Daendels versterkte de militaire aanwezigheid en investeerde naar Frans imperiaal 

voorbeeld, in de aanleg van wegen. Dit alles maakte dat het koloniaal bestuur zich ook in 

afgelegen gedeelten van Java kon doen gelden. In economisch opzicht koos Daendels niet voor 

economische liberalisatie maar voor het exploitatiesysteem van de VOC. Meer vrijheid voor de 

Javaan zou − gelet op de geringe behoeften van de Javaan, nog weinig gevorderd in de 

ontwikkeling van zijn beschaving − slechts leiden tot minder productie en tot minder 

belastingopbrengsten voor het gouvernement.52 Daendels maakte ook werk van de invoering 

van een toereikende bezoldiging van ambtenaren en verbood ambtenaren om handel te drijven. 

Hij wilde zo particuliere en ambtelijke belangen scheiden. De bezoldiging maakten ambtenaren 

voor hun inkomen minder afhankelijk van regenten en bracht hen in een betere positie om de 

onderdrukking van de Javanen door deze regenten te bestrijden.  

 
48 ‘Consideratien en advijs van de commissie tot de Oost-Indische zaken’, 161; ‘Charter tot vestiging van de 
regeering en het bestuur der Asiatische bezittingen van de Bataafsche Republiek’ in: Mijer, Verzameling van 
Instructien, Ordonnancien en Reglementen, 225-261, aldaar 243. 
49 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 92-94. 
50 C.J. Lammers, Nederland als bezettende mogendheid 1648-2001 (Amsterdam 2003) 45. 
51 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 124. 
52 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 35-36. 
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Daendels erkende dat regenten, net als in de VOC-tijd, een onmisbare schakel waren tussen 

Europees bestuur en bevolking, zeker bij handhaving van het systeem van dwangculturen. Hij 

besloot echter tot ‘ontfeodalisering’. De regenten gedroegen zich in hun regentschappen als 

kleine vorsten. Daendels eiste dat ze niet langer ‘een zeker onafhankelijk en eigenheerig bestuur 

over hunne onderhoorigen’ voerden en zich meer gedroegen als ‘instrumenten in de handen van 

het gouvernement.’ Van erfopvolging zou geen sprake meer zijn.53 De Javaanse hoofden werden 

voortaan door het gouvernement benoemd en hun handelen werd aan ambtelijke instructies 

gebonden.  

Critici van Daendels uitten al vroeg bezwaren tegen Daendels ontfeodalisering. Zij waren 

van mening dat juist de feodale positie van de regenten een onmisbare pijler vormde onder het 

koloniale bestuur.54 Daendels streven naar ontfeodalisering, naar een meer direct bestuur, 

bemand door professionele ambtenaren, werd echter voortgezet, zowel ten tijde van de Engelse 

overheersing in 1811-1816 door Thomas Stanford Raffles (1781-1826) als door de eerste, door 

koning Willem I benoemde gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Godert van der 

Capellen (1778-1848). 

Op 4 augustus 1811 kwam Java onder het Brits bestuur in de persoon van luitenant-

gouverneur Raffles.55 Raffles was van mening dat liberalisering van de Javaanse economie recht 

deed aan de belangen van de bevolking en zou leiden tot meer welvaart voor de Javanen. 

Raffles schafte het systeem van gedwongen teelten dat Daendels had laten voortbestaan 

grotendeels af en verving het door het zogeheten landrentestelsel.56 De invordering van de 

landrente berustte voortaan bij Europese ambtenaren (collectors), die daarvoor rechtstreeks 

contact zochten met de desahoofden. Hierbij passeerden ze de regenten.57 Raffles ging met deze 

inperking van de rol van regenten verder op de door Daendels ingeslagen weg van 

ontfeodalisering. Raffles slaagde er echter niet in om het landrentesysteem winstgevend te laten 

zijn. Dit falen leidde op 25 maart 1816 tot zijn vervanging. Op 19 augustus 1816 kwam aan het 

Engelse bestuur een einde en werd Java en Onderhorigheden weer aan Nederland overgedragen. 

In formeel, juridisch opzicht ontstond daarbij Nederlands-Indië, een koloniale staat.  

De eerste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Godert van der Capellen (1778-

1848) beklemtoonde dat de bestuursambtenaren zich anders zouden opstellen dan de vroegere 

VOC-bestuurders. Hij noemde ze ‘vredesboden’ en ‘onderwijzers’ in plaats van ‘vernielers’. Ze 

zouden zich niet met godsdienstige zaken bemoeien en ‘de bevolking leeren om deugdzame en 

goede onderdanen te zijn.’58 Een koloniale staat was er ook ten behoeve van de Javaanse 

 
53 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 33. 
54 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 114. 
55 Zie voor Raffles: Van den Doel, De stille macht, 41-46; Lammers, Nederland als bezettende mogendheid, 45-47. 
56 Dit belastingsysteem had als achterliggende gedachte dat de kolonisator eigenaar was van alle grond en deze grond 
vervolgens tegen betaling van pacht (landrente) verhuurde aan de bevolking. 
57 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 39. 
58 Godert van der Capellen, geciteerd in: Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 50.  
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bevolking. Van der Capellen presenteerde het koloniale bestuur op modernere wijze als 

beschermers en brengers van welvaart. Hij besteedde aandacht aan onderwijs en maakte plannen 

voor de bestrijding van het analfabetisme onder de Javanen. Ook liet hij in het 

Regeringsreglement van 1818 vastleggen dat die bevolking ‘vrijelijk haar klachten moest 

kunnen inbrengen’59 Een vergaande hervormer was Van der Capellen echter niet. Van der 

Capellen vond dat men ‘met de grootste omzigtigheid te werk moest gaan en zich niet door 

[verlichte] theorieën moest laten wegsleepen, voor de toepassing van welke het tijdstip nog niet 

daar is, of de menschen nog niet vatbaar zijn.’60 Van der Capellen maakte een einde aan enkele 

van de nog bestaande cultuurmonopolies maar was geen voorstander van een volledige 

liberalisering van het economisch leven. Raffles landrentestelsel werd in grote lijnen 

gehandhaafd.  

Het vestigen van het koloniale gezag in het omvangrijke gebied was geen eenvoudige 

opgave. De koloniale staat breidde zijn macht uit, maar ondermijnde daarmee het gezag van de 

Javaanse vorsten. De ontevredenheid van die vorsten over Raffles en Van der Capellens beleid 

van ontfeodalisering, de groeiende westerse bemoeienis en misoogsten waren in 1825 oorzaak 

voor de uitbraak van een oorlog op Java.61 Ook de geringe kennis van bestuursambtenaren van 

Javaanse talen en cultuur en hun vaak tactloze omgang met de Javanen voedden dat conflict. 

‘Hoe menigmaal zijn de daden onzer ambtenaren niet de oorzaak geweest van oorlogen, die 

stroomen bloeds en tonnen schats hebben gekost’, verzuchtte voormalig resident H. J.J.L. de 

Stuers.62  

Daendels, Raffles en Van der Capellen legden het fundament voor de uitbouw van de 

koloniale staat, met instellingen en ambtenaren die het mogelijk maakten om de kolonie vanuit 

een centraal punt te regeren. Dit betekende wel dat de positie van Javaanse regenten werd 

aangetast.63 Prijsdalingen op de wereldmarkt, een verliesgevend landrentestelsel en de kosten 

van militair ingrijpen en toenemende staatsbemoeienis leidden tijdens de ambtsperiode van Van 

der Capellen tot grote financiële tekorten. Zowel de kosten van bestuur als de aantasting van de 

positie van de regenten waren er tijdens de ambtsperioden van Daendels, Raffles en Van der 

Capellen oorzaak van dat er discussie bleef bestaan over wat de beste bestuursvorm was. Moest 

men de Javaanse bevolking zoveel mogelijk onder het feodale, ‘oosterse’ bestuur van de eigen 

hoofden te laten zoals conservatieve denkers betoogden, of op een ‘westerse’ wijze? Ook over 

de wijze waarop de kolonie geëxploiteerd diende te worden, liepen de meningen uiteen. Moest 

de Javaan vrij zijn in wat hij verbouwde of waren dwangteelten wenselijker?64  

 
59 Cees Fasseur, ‘De geest van het gouvernement’ in: idem, Geld en geweten, 32-50, aldaar 37-38. 
60 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 49. 
61 Roel de Neve, Asal Oesoel, Voorouders van Verre. Deel 6, Nederlandsch-Indië (Den Haag 2009) 48; De Jong, Van 
batig slot naar ereschuld, 21. 
62 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 180. 
63 Ibidem, 61-62. 
64 Ibidem, 35. 
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Een keuze voor liberalisering zou het feodale hoofdengezag verder aantasten en dat terwijl 

velen aan het succes van vrije productie twijfelden. Die vrije productie zou ook niet passen bij 

de Javaan die ‘van nature niet arbeidzaam was.’65 

Koning Willem I verving Van der Capellen vanwege de oplopende tekorten door 

Johannes van den Bosch (1780-1844). Van den Bosch moest de kolonie weer winstgevend 

maken. Van den Bosch maakte in zijn plannen maximale landbouwopbrengsten tot 

uitgangspunt. Hij wilde een Java waar Nederland aan zou verdienen.66 Van den Bosch schoof 

humanitaire idealen en liberale moderniseringstendensen naar de zijlijn. Uit de Java-oorlog was 

gebleken dat het gouvernement weinig macht had wanneer regenten tegenwerkten. Ook was 

duidelijk geworden dat ontfeodalisering niet leidde tot een betere band met de boerenbevolking. 

Van den Bosch geloofde niet dat het Javaanse volk gunstig was te stemmen voor het 

Nederlandse bestuur. Het was maar het beste om het bestuur zoveel mogelijk over te laten aan 

de regenten. Van de Bosch nam daarom twee maatregelen: de invoering van het cultuurstelsel 

en de re-feodalisering van het bestuur.67  

Het cultuurstelsel dwong boeren op Java om voor de Nederlandse staat te produceren.68 

De Javaanse boeren bleven daarbij onder leiding van hun regenten. ‘De Javaanse bevolking 

stond haar eigen hoofden gaarne ten dienste (…) en luisterde naar hunne bevelen met 

kinderlijke onderwerping.’69 Regenten waren onmisbaar voor de werking van het cultuurstelsel. 

Er was Van den Bosch daarom veel aan gelegen om de band tussen regenten en het koloniale 

bestuur te versterken. Hij ‘re-feodaliseerde’ het bestuur: regenten werden weer gedeeltelijk in 

gronden uitbetaald, ze konden weer herendiensten laten verrichten en hun ambt was voortaan 

erfelijk.70 Ook voerde Van den Bosch voor zowel de bestuursambtenaren als de regenten een 

winstdelingsregeling in, de zogeheten cultuurprocenten. Dit leidde ertoe dat regenten én 

ambtenaren er financieel belang bij hadden om de teeltopbrengsten te maximaliseren.  

De regionale verschillen in de omvang van de cultuurprocenten waren groot. Dit leidde 

ertoe dat ambtenaren voortdurend op zoek gingen naar banen in gewesten met zo hoog 

mogelijke toeslagen. De productie-afhankelijke beloning had ook een ongunstige invloed op de 

integriteit van de bestuursambtenaren. Van den Bosch meende ‘dat de aangeboren traagheid van 

de Javaan’ een voldoende en ‘natuurlijke rem’ zou zijn wanneer misbruik dreigde doordat 

ambtenaren te veel van hen zouden eisen. Hij onderschatte daarmee volgens Riemer Reinsma 

welke krachten het cultuurstelsel in de Javaanse maatschappij had losgemaakt.71 Regenten 

 
65 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 129. 
66 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 68. 
67 Ibidem, 69. 
68 Een deel van de landbouwgrond en van de arbeidstijd moest worden besteed aan de verbouw van luxe, 
exportproducten. Met de verkoop van deze producten werd vervolgens de Nederlandse staatskas gespekt. 
69 J. van den Bosch, geciteerd in: Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 71. 
70 Ibidem. 
71 Riemer Reinsma, ‘De cultuurprocenten in de praktijk en in de ogen der tijdgenoten’ in: Fasseur, Geld en geweten, 
59-90, aldaar 60 en 63. 
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hadden weinig te vrezen van de Nederlandse ambtenaren zolang de teeltopbrengsten maar hoog 

waren. Misbruik kwam veelvuldig voor. Nederlandse bestuursambtenaren waren meer 

plantageopzichter dan bestuurder. Het cultuurstelsel was door dit alles ‘veel meer dan een 

stelsel van gedwongen landbouw; het was een stelsel van binnenlands bestuur.’72 

Onder Van den Bosch schreed de door Daendels, Raffles en Van der Capellen ingezette 

opbouw voort van een moderner, professioneel korps van Europese ambtenaren (Binnenlands 

Bestuur). Doordat het bestuur echter tegelijkertijd weer volop gebruik ging maken van de 

feodale machtspositie van de regenten, was dit bestuur een mengeling van moderne, rationale 

elementen en oude feodale structuren.73 

 

1.2.2 Ontwikkelingen 1860-1940 

Het cultuurstelsel was voor Nederland jarenlang een financieel succes. Toch was er in het 

midden van negentiende eeuw ook kritiek op dit stelsel, aanvankelijk vanuit liberale hoek later 

ook vanuit conservatieve, christelijke en socialistische kringen. Na 1850 leidde deze kritiek tot 

een geleidelijk afscheid van het cultuurstelsel en tot draagvlak voor de zogeheten ‘ethische 

politiek’. 

In het koloniale beleid streden altijd twee gedachten om voorrang: ‘de verlichte notie’ dat 

de staat een zorgplicht had ten aanzien van de Javanen én het motief om de kolonie vooral 

winstgevend te laten zijn.74 Dat laatste motief was in de negentiende eeuw lange tijd dominant 

geweest. De eenzijdige nadruk op dat winststreven kende echter volgens Janny de Jong al vanaf 

het begin van negentiende eeuw ook critici. Langzaam nam die kritiek toe, ook omdat 

Nederlanders door verbeterde verbindingen sneller en niet langer eenzijdig door 

regeringsbronnen, maar voortaan ook door een actieve pers werden ingelicht over Java. Ook 

onder gewestelijke ambtenaren groeide het besef dat een te dominant winststreven ten koste 

ging van de behoeften van de kolonie.75 

Tevergeefs probeerden liberale politici in 1854 om bij de vaststelling van een nieuw 

Regeringsreglement voor Nederlands-Indië de erfelijkheid van het ambt van regent op te heffen, 

de cultuurprocenten en herendiensten af te schaffen en het aantal Nederlandse ambtenaren uit te 

breiden zodat beter kon worden opgetreden tegen misstanden. Wederom kreeg de bevolking van 

de kolonie, zowel Indonesiërs als Europeanen, in het nieuwe reglement geen invloed op het 

bestuur, al kreeg de Raad van Indië wel enkele nieuwe bevoegdheden. Het nieuwe reglement 

schreef verder voor dat er in de wetgeving en bestuur van Nederlands-Indië een verschil werd 

gemaakt tussen Europeanen en ‘inlanders’. Er golden moderne regels voor het Nederlandse deel 

 
72 C. Fasseur, ‘Inleiding’ in: idem, Geld en geweten, 1-10, aldaar 5. 
73 Lammers, Nederland als bezettende mogendheid, 46; Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 137. 
74 De Jong, Van batig slot naar ereschuld, 10-11. 
75 Ibidem, 109; Fasseur, ‘De geest van het gouvernement’, 41. 
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van het koloniale bestuur en traditionele regels voor het Indische deel ervan.76 Ook werd 

vastgelegd dat het cultuurstelsel geleidelijk zou worden verlaten. 

Liberalen wilden de kolonie niet slechts een wingewest laten zijn. Bij sommigen was hun 

verzet tegen het cultuurstelsel echter niet een verzet tegen verrijking; het kwam voort uit de 

liberale opvatting dat goederenproductie geen staatstaak is. De productie kon met meer succes 

worden overgelaten aan particuliere ondernemers. Weer anderen, liberalen en niet-liberalen, 

waren door berichten over corruptie bij de gunning van lucratieve contracten, door berichten 

over armoede onder de Javaanse bevolking en door publicaties zoals de Max Havelaar (1860) 

overtuigd geraakt van de schaduwzijden van het cultuurstelsel. Toch was er ook bij diegenen die 

pleitten voor een beleid dat voorrang gaf aan de ontwikkeling van Java sprake van 

ambivalentie.77 Ook zij vonden het geoorloofd om maatregelen te nemen die voor het 

moederland financieel gunstiger waren dan voor de kolonie. Voorwaarde was slechts dat deze 

begunstiging tijdelijk was en de ontwikkeling van de kolonie niet eeuwig zou blokkeren. De 

vraag of Nederlands-Indië ooit zelfstandig zou moeten zijn, werd volgens Burgers niet of 

nauwelijks gesteld.78 Multatuli ging het om misbruik van de bevolking te bestrijden. Dat de 

Nederlanders nog lange tijd nodig waren, betwijfelde ook hij niet: ‘Insulinde is ‘n prachtig 

paard, waarop ‘n dief zit. Dat men dien dief er afwerpt, is best. Maar men moet het niet doen 

voor men ‘t beest aan den teugel heeft, daar ‘t anders de wildernis inloopt en, onbestuurd, van 

de rotsen te pletter valt.’79  

In 1866 hervormde de minister Isaac Fransen van de Putte (1822-1902) het binnenlands 

bestuur. Er kwamen vijf nieuwe departementen van algemeen bestuur, elk geleid door een 

directeur: Onderwijs, Eredienst & Nijverheid, Burgerlijke Openbare Werken, Financiën en 

Justitie.80 Meer vrijheid voor particuliere ondernemerschap en betere verbindingen met 

wereldmarkten hadden gezorgd voor economische groei.81 Deze economische groei moest in 

goede banen worden geleid. Volgens De Neve werd daarom versterking en uitbreiding van het 

Nederlandse gezag en de Nederlandse aanwezigheid wenselijk geacht. Het aantal Javaanse 

hoofden werd verminderd, het aantal Nederlandse bestuursambtenaren werd juist uitgebreid. 

Ambtenaren genoten vaste salarissen; van cultuurprocenten was niet langer sprake. Regenten 

mochten niet langer herendiensten eisen of belasting heffen. De regenten werden minder 

 
76 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 140: De Javanen waren geen ‘Nederlanders’. In 1910 kregen de Javanen 

een aparte status, namelijk die van ‘Nederlands onderdaan’. De onthouding aan de Javanen van de status van 
‘Nederlander’ maakte het mogelijk om aan hen niet de politieke rechten te geven van Nederlanders. 
77 De Jong, Van batig slot naar ereschuld, 85. 
78 H. Burgers, De garoeda en de ooievaar: Indonesië van kolonie tot nationale staat (Leiden 2010) 95. 
79 Multatuli, ‘Brief aan G.J.A. Boulet, 5 april 1876’ in: idem, Volledige werken. Deel 18. Brieven en documenten uit 
de jaren 1875-1877 (Amsterdam 1987) 332-335, aldaar 333. 
80 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 144-146. 
81 In de periode 1850-1870 gaven de ‘Mijnwet’ en de ‘Agrarische wet’ particulieren meer vrijheid om delfstoffen te 
winnen en gronden in cultuur te brengen. Ook de opening van het Suezkanaal in 1869 en de aanleg van spoor- en 
tramwegen stimuleerden economische groei. 
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‘feodaal hoofd’ en meer ambtenaar.82 Fransen van de Putte vond dat ambtenaren niet langer 

‘opzichters van een wingewest’ waren maar ‘pioniers van vooruitgang en beschaving’. Ze 

moesten bijdragen aan de bloei van landbouw en nijverheid, en zorgdragen ‘voor ene 

welgeordende maatschappij met veiligheid van persoon en bezit.’83 In de periode 1860-1914 

werd echter tegelijkertijd niet geaarzeld om het Nederlandse gezag desnoods met militair 

ingrijpen te vestigen of te handhaven.84 

De koers van de koloniale politiek kon pas werkelijk veranderen nadat ook liberale 

kringen waren gewonnen voor meer staatsbemoeienis met het lot van de Javaanse bevolking.  

Liberalen vonden lange tijd dat de rol van de staat beperkt moest blijven. Het was aan de 

Javanen zelf om hun lot te verbeteren. De staat was slechts ‘politieman en nachtwaker.’85 

Publicaties van de jurist C. Th. van Deventer, de journalist P. Brooshooft en kamerlid H.H. van 

Kol en krantenberichten over de armoede van de Javaanse bevolking droegen echter bij aan 

draagvlak voor een actievere overheid. Van Deventer betoogde dat de miljoenen die aan Indië 

waren onttrokken moreel verplichtten tot verbetering van de (economische) positie van de 

Javanen: ‘Koloniën dienden te worden bestuurd, niet overheerst en nog minder geëxploiteerd.’86 

Brooshooft en Kol waren aanhangers van de door Abraham Kuyper in 1879 verwoorde 

voogdijgedachte: ‘Wij moeten het kind opvoeden tot een man’ en ‘den inlander doen deelen in 

de voordelen onzer hoogere beschaving.’87 Volgens het liberale kamerlid D. Fock moest het 

gouvernement werk maken van zaken als het bevorderen van de nijverheid, irrigatie, 

landbouwverbetering en de aanleg van spoorlijnen en wegen. Vooruitstrevende Indië-kenners 

als Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) en de eerdergenoemde van Deventer drongen ook 

aan op investeringen in onderwijs.88  

Een koloniaal beleid waarin verheffingsidealen domineerden, werd door Brooshooft 

gedoopt als ‘ethische politiek’: ‘Ethisch neem ik hier als tegenstelling tot zelfzuchtig.’89 Het 

koloniaal beleid moest voortaan ook het belang van Javanen ten goede komen. Deze ethische 

politiek werd in 1901 bij het aantreden van een kabinet onder leiding van Abraham Kuyper 

(1837-1920) officieel beleid: 

 

  

 
82 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 87-88 en 143-144. 
83 Ibidem, 144. 
84 De Neve, Asal Oesoel, 52-53 en 55. 
85 Fasseur, ‘De geest van het gouvernement’, 43. 
86 Ch.T. van Deventer, ‘Een eereschuld’, De Gids 63 (1899) 3, 205-257, aldaar 219. 
87 H.H. van Kol, Ontwerp-program voor de Nederlandsche koloniale politiek. (Amsterdam 1901) 23; P. Brooshooft, 
De ethische koers in de koloniale politiek (Amsterdam 1901) 8-10. 
88 D. Fock, Beschouwingen en voorstellen ter verbetering van den economische toestand der inlandsche bevolking 
van Java en Madoera (Den Haag 1904); C. Snouck Hurgronje, Nederland en de Islâm. Vier voordrachten gehouden 
in de Nederlandsch-Indische bestuursacademie (Leiden 1911) 85. 
89 Brooshooft, De ethische koers, 5. 
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‘Rest derhalve niet anders dan het eenig goede, geoorloofde en door de eer van ons Christelijk karakter 

geboden stelsel: het stelsel van voogdij. Van voogdij, niet om deze volkeren aldoor onmondig te houden, 

maar, om ze voor wat ze zijn, d. i. voor onmondigen te nemen, en alsnu tegenover deze onmondige natien 

de drieërlei zedelijke verplichting te aanvaarden, waaronder elk voogd tegenover zijn pleegkind staat, t. 

w. a. om bet zedelijk op te voeden; b. om zijn bezit ben zijnen meesten bate met overleg te beheeren; en c. 

om het in de toekomst, zoo God dit wil, het innemen van zelfstandiger positie mogelijk te maken.’90 

 

In Europa was in de negentiende eeuw het besef gegroeid dat de staat een morele plicht had 

jegens zwakkeren en dat die plicht bijvoorbeeld sociale wetgeving rechtvaardigde. Dat 

plichtsbesef oefende ook invloed uit op het beleid ten aanzien van de koloniën en droeg bij aan 

de opkomst van de ethische politiek.91 Motor achter de toenemende bemoeienis van de staat met 

de burger − een ontwikkeling die zowel in het moederland als de kolonie speelde − was dan ook 

in de eerste plaats een vooruitgangs- en beschavingsstreven dat in het geval van de kolonie 

wilde bijdragen aan een modernisering van de Nederlands-Indische samenleving en de 

‘verheffing’ van de Nederlands-Indische bevolking.92 In Wij gedenken wordt de verheffing van 

de Javanen gezien als vervolg op ontwikkelingen in het moederland: ‘De verheffing van de 

arbeidende klasse in Nederland stond bij het begin van de twintigste eeuw nog in de 

kinderschoenen en de opheffing van de Indonesische massa moest daarop noodwendig volgen. 

Zij kon er niet aan vooraf gaan.’93  

Op de tweede plaats wijst Burgers erop dat het bezit van Nederlands-Indië van belang 

was geworden voor het nationaal bewustzijn. Het ging niet alleen meer om baten, maar vooral 

ook om de status die dat bezit gaf aan Nederland, te midden van grote imperialistische staten als 

Groot-Brittannië.94 Gevoed door een sociaal-darwinisme dat superioriteitsgevoelens versterkte, 

vond men het vanzelfsprekend dat blanke Europeanen over andere volkeren heersten, dat 

Nederlands-Indië aan Nederland toekwam en dat Nederlanders aldaar hun ‘white man’s burden’ 

op zich namen.95 Bestuursambtenaren waren niet langer plantageopzichters maar voortaan 

‘opheffers’; een taak waarin overigens niet iedere ambtenaar geloofde: ‘Wat die “opheffing” 

betreft − de Inlander wi1 niet “opgeheven” worden. Hoe meer ik mijn best daartoe deed, hoe 

vermoeiender ze me vonden.’96  

Over wat ethisch beleid in de praktijk zou moeten inhouden, liepen de opvattingen sterk 

uiteen. Voor de één diende een bekering tot het christelijke geloof de belangen van de Javaan, 

voor een ander ging het om het verbeteren van de economische positie van de Javanen of om 

 
90 Abraham Kuyper, Ons Program (Hilversum 1907) 332. 
91 De Jong, Van batig slot naar ereschuld, 290-291. 
92 Volgens Bloembergen en Raben moeten vooruitgang en modernisering in Nederlands-Indië niet alleen op het conto 
worden geschreven van de koloniale ambtenaren. Ook de opkomende middenklasse in Nederlands-Indië en de 
Indonesische nationalisten waren aanjagers: Bloembergen en Raben, Het koloniale beschavingsoffensief, 14. 
93 W.C. Koenders, ‘Het Binnenlands Bestuur en de Indische maatschappij’ in: Wij gedenken. Gedenkboek van de 
Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië (Utrecht 1956) 239-365, aldaar 242. 
94 Burgers, De garoeda en de ooievaar, 113. 
95 Wesseling, Europa’s koloniale eeuw, 176-177; De Jong, Van batig slot naar ereschuld, 290. 
96 G.L. Gonggrijp, Honderd brieven van opheffer (Batavia 1913) 3. 
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toegang tot onderwijs. Anderen hamerden op ontvoogding en de overdracht van taken en 

bevoegdheden naar het Inlandse bestuur. Sommigen achten het belangrijker dat het 

bedrijfsleven vrij spel kreeg en zo de welvaart van Java zou opstuwen. Ook bestond er verschil 

van mening over of de Javanen de westerse cultuur zouden moeten overnemen of dat juist het 

eigen karakter van de Javaanse cultuur behouden moest blijven.97 Onduidelijkheid over wat de 

ethische politiek inhield maakte het volgens Burgers eenvoudig om maatregelen als ethisch te 

betitelen hoewel ze in werkelijkheid vooral ten goede kwamen aan koloniaal bestuur, 

bedrijfsleven en/of moederland.  

Kuyper erkende dat voogdij per definitie tijdelijk was. De voogdijgedachte leidde echter 

bij bestuurders vooral tot een versterkt paternalisme. Zij beschouwden een vroeg einde aan de 

voogdij als zeer schadelijk voor de Indonesische bevolking.98 De Jong wijst erop dat in 

Nederland fel werd gediscussieerd over het gewicht dat bij koloniaal beleid aan financiële 

argumenten én aan ethische overwegingen moest worden toegekend, maar dat ‘de koloniale 

relatie zelf nauwelijks ter discussie stond.’99 De voogdij werd tot in een verre toekomst verlengd 

en de Indonesiërs moesten geduldig afwachten totdat zij naar oordeel van de voogd klaar 

zouden zijn voor zelfstandigheid. Dat modernisering van de samenleving en verheffing 

onvermijdelijk leiden tot mondigheid en behoefte aan politieke participatie, werd vergeten.  

De groeiende staatsbemoeienis maakte dat het koloniaal bestuur ‘bureaucratisch was en 

leed aan ongeremde regelzucht. (…) Wat buiten het initiatief, het beleid of de plannen van 

ambtelijke instanties viel, heette onveranderlijk “wild”.’100 Nederlands-Indië was een 

centralistische ambtenarenstaat waarin aan lokale of regionale gemeenschappen weinig 

zeggenschap werd toegekend. Dat was een doorn in het oog van het groeiende aantal 

Europeanen dat na 1870 naar Java was gekomen om daar in het bloeiende bedrijfsleven te gaan 

werken. Zij bepleitten meer zeggenschap en decentralisatie. Ook binnen politieke en ambtelijke 

kringen was er een besef dat de centralisatie schaduwzijden had. De bureaucratie was enorm 

uitgedijd en zorgde voor een groeiende papierstroom vanuit de verschillende delen van de 

kolonie naar het centrale gouvernement in Batavia en weer terug. Plaatselijke ambtenaren 

kregen te weinig vrijheid en vertrouwen en daarin moest verandering komen, vond in 1881 

liberaal kamerlid W.K. van Dedem. Ook het liberale kamerlid en latere minister van Koloniën J. 

Th. Cremer pleitte in 1887 voor plaatselijke besturen met voldoende bevoegdheden. Wanneer 

gewestelijke ambtenaren de instructies vanuit het centrale gouvernement slechts slaafs 

opvolgden, dan was dat niet in het belang van het bedrijfsleven.101 Ook onder de steeds beter 

 
97 Burgers, De garoeda en de ooievaar, 116. 
98 Ibidem, 117. 
99 De Jong, Van batig slot naar ereschuld, 289. 
100 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 38. 
101 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 168-169. 
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opgeleide Javanen nam de kritiek op de bevoogding toe en klonk een roep om meer 

zelfstandigheid. 

Als reactie op de kritiek kwam het in 1903 tot een wijziging van het Regeringsreglement. 

De wijziging maakte het mogelijk om enkele taken en bevoegdheden over te dragen aan nieuw 

in te stellen regionale en gemeentelijk raden. Deze raden bestonden voor een belangrijk deel uit 

aangewezen ambtenaren van het Binnenlands Bestuur. Er werd slechts een beperkt aantal leden 

gekozen via een censuskiesrecht. Nederlanders hadden in deze raden altijd een meerderheid. 

Volgens P.F. Woesthoff, specialist in het Nederlands-Indische staatsrecht, waren de raden dan 

ook niet te vergelijken met Nederlandse provinciale of gemeentelijke raden. Ze waren meer een 

middel van het gouvernement om haar taken gemakkelijker uit te kunnen voeren dan 

zelfstandige organen, bedoeld om aan hun kiezers een stem te geven.102 De raden droegen ook 

volgens Burgers nauwelijks bij aan een minder autocratisch en centralistisch bestuur.103  

Onder westers geschoolde Javanen, deel uitmakend van een groeiende, moderne Javaanse 

elite, nam de weerzin tegen de koloniale overheersing toe. Jongeren uit verschillende streken 

van Nederlands-Indië voelden zich verbonden in hun gemeenschappelijke afkeer. Dit maakte 

dat er een nationaal gevoel ontstond, met geheel Nederlands-Indië als natie. Uit zorgen om de 

sociale en economische positie van de Indonesische bevolking kwam het tot oprichting van 

groeperingen zoals de Sarekat Islam, een nationalistische groepering die ook onder de gewone 

bevolking aanhang kreeg. Deze groeperingen wensten mee te beslissen over de wijze waarop 

Nederlands-Indië werd bestuurd, juist nu door ethisch denken dat bestuur zich met van alles en 

nog wat was gaan bemoeien.104 Van de regenten moesten deze jongeren weinig hebben. Hen 

werd verweten dat ze slechts uit eigen belang met het koloniale bestuur samenwerkten.105 

Ethische koloniale denkers, bestuurders en politici stonden aanvankelijk niet afwijzend 

tegenover de nationalistische bewegingen. Het ontwikkelen van de kolonie ‘in de richting van 

zelfbestuur onder Nederlandse leiding en naar westers model’ zag men als doel van de ethische 

politiek.106 Een ambtenaar die in 1916 een congres van de Sarekat Islam bijwoonde, schreef:  

 

‘De behoefte [van de bevolking aan een stem in het bestuur] mag niet worden ontkend of onderdrukt en is 

een onvermijdelijk gevolg van een ontwaking, een bewustwording der bevolking, zulk een beweging laat 

zich niet dooddrukken. Nog is het mogelijk de wat hare overgroote meerderheid betreft, loyale 

gemoederen van de Nederlandsch-Indische bevolking te bevredigen en een rustige geleidelijke 

ontwikkeling onder Nederlandsch gezag van deze landen te verzekeren, doch ik mag niet nalaten te 

verzekeren: men haaste zich, de tijd dringt.’107 

 

 
102 P.F. Woesthoff, De Indische decentralisatiewetgeving (Leiden 1915) 45. 
103 Burgers, De garoeda en de ooievaar, 138. 
104 Naast Sarekat Islam waren ook islamitisch-modernistische en socialistische groeperingen en vakbonden actief. 
105 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 271. 
106 E. Locher-Scholten, Ethiek in fragmenten: vijf studies over denken en doen van Nederlanders in de Indonesische 
archipel, 1877-1942 (Utrecht 1981) 200. 
107 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 274. 
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In maart 1918 diende de progressief-liberale minister van Koloniën Th. B. Pleijte een wet in die 

vermeldde dat het doel van het koloniale bestuur ‘geen ander kan zijn, dan Indië ’s hulpbronnen 

zooveel mogelijk door Indische volkskracht te ontsluiten, de bevolking geschikt te maken tot 

het behartigen van eigen belangen en het bestuur van eigen land en daarmede de grondslag te 

leggen voor een volledig zelfbestuur.’108 In 1918 werd op basis van deze wet de Volksraad 

geïnstalleerd.  

De Volksraad had naast 30 leden uit verschillende Indonesische bevolkingsgroepen, 25 

Nederlandse leden en 5 leden uit andere bevolkingsgroepen. De macht van de Volksraad bleef 

beperkt omdat de raad alleen adviesrecht had. Sommige leden van de raad werden verkozen, de 

anderen (allen ambtenaar) werden aangewezen door de gouverneur-generaal.109 De ambtenaren 

hadden een zeer sterke positie binnen de raad. Van een meebeslissend regeringsorgaan was geen 

sprake omdat anders ‘het Nederlands gezag in Indië zou ‘worden verlamd tot onherstelbare 

schade voor Indië ‘s ontwikkeling.’110  

Voor de opvolger van Pleijte, de conservatieve minister van Koloniën S. de Graaff stond 

de Nederlandse aanwezigheid in Indië niet ter discussie. In 1922 hervormde hij het koloniale 

bestuur. Krachtens de Wet op de bestuurshervorming van Nederlands-Indië (1922) kreeg Java 

een nieuwe bestuurslaag in de vorm van drie provincies, geleid door een gouverneur (een soort 

‘super-resident’) en provinciale raden. Deze nieuwe laag was voor De Graaff een vorm van 

zuiver administratieve decentralisatie, bedoeld om de positie van het B.B. te versterken, niet om 

bij te dragen aan zelfbestuur door de bevolking. De omvang van deze ‘provincies’ maakte ze in 

de ogen van De Graaff beter geschikt om belangrijke overheidstaken decentraal op te kunnen 

pakken. Het vergroten van de zeggenschap van de provinciale raden achtte hij niet wenselijk. 

In 1925 werd het al uit 1854 stammende Regeringsreglement vervangen. De positie van 

de Volksraad werd hierin slechts iets versterkt doordat de gouverneur-generaal voortaan voor 

sommige besluiten eerst tot overeenstemming moest zien te komen met de Raad.111 Alle raden 

van Nederlands-Indië − gemeenteraden, provinciale raden en de Volksraad − hadden in de 

praktijk weinig te vertellen. Ook de invoering van regentschapsraden veranderde hieraan 

weinig. Deze raden, ooit door vooruitstrevende beleidsmakers bedacht voor de overdracht van 

taken aan het inlandse bestuur en om enige zeggenschap te geven aan de Javaanse bevolking, 

waren voor conservatieven als de Graaf vooral bedoeld om het traditionele gezag van de 

regenten opnieuw leven in te blazen en het Indonesisch nationalisme tegen te werken. Ook in de 

regentschapsraad behield het B.B. de belangrijkste zetels. Nederlands-Indië bleef kortom ‘een 

 
108 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 277-278. 
109 ‘Volksraad (Nederlands-Indië)’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksraad_(Nederlands-Indi%C3%AB), laatst geraadpleegd op 21 december 2021. 
Censuskiesrecht maakte dat slechts een klein deel van de koloniale bevolking een stem mocht uitbrengen. 
110 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 277. 
111 Zie artikel 22 en 23 van de Wet op de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, Ned. Stbl., 1925, nr. 327. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksraad_(Nederlands-Indi%C3%AB)
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autocratisch door ambtenaren bestuurde koloniale staat.’112 Dit tot teleurstelling van zowel de 

voorstanders van de ethische politiek als de Indonesische nationalisten. Een groeiend aantal 

Europeanen en Indo-Europeanen kon zich echter juist vinden in een conservatieve opstelling ten 

aanzien van ontvoogding.  

De economische crisis van de eindjaren twintig en de beginjaren dertig zette de 

maatschappelijke verhoudingen onder druk. De koloniale staat werd geconfronteerd met een 

nationalistische beweging die, gestimuleerd door ontwikkelingen in onder andere Brits-Indië 

radicalere standpunten innam, openlijk streefde naar onafhankelijkheid en niet wilde 

samenwerken met het gouvernement. Van Anrooij wijst erop dat de Eerste Wereldoorlog, de 

Russische revolutie en politieke onrust in Nederland een schokeffect veroorzaakten in kringen 

van bevolking en bestuurders. Die schok én de wens om voor investeerders ook in crisistijden 

aantrekkelijk te blijven, maakte dat het koloniale bestuur vooral waarde hechtte aan rust en 

orde. Strikte handhaving van het Nederlands gezag werd belang geacht.113  

De ethische politiek verloor in de jaren ’20 en ’30 aan draagvlak onder de Europeanen op 

Java. De kloof tussen kolonisator en gekoloniseerde werd groter, het koloniale beleid 

behoudender. Europeanen en Indo-Europeanen vreesden voor aantasting van hun economische 

posities. De roep om een onafhankelijk Indië ging te ver, niet alleen voor conservatieven maar 

ook voor vroegere aanhangers van een vooruitstrevend koloniaal beleid. Veel Nederlanders 

vonden met de latere minister-president Hendrikus Colijn (1869-1944) dat Nederland niet moest 

luisteren naar de nationalistische beweging. De koloniale staat moest volgens Colijn slechts zeer 

geleidelijk en te beginnen op lokaal niveau − en pas veel en veel later op provinciaal niveau − 

worden gedemocratiseerd. Uiteindelijk zouden de provincies kunnen uitgroeien tot delen 

worden van een federale staat onder Nederlands koloniale gezag.114  

Ook de gedachte dat oosterse’ samenlevingen anders zijn dan ‘westerse’ samenlevingen 

en dat het onjuist was om Nederlands-Indië westerse ideeën en democratische modellen op te 

dringen, won weer aan terrein. ‘Wij kunnen het Westen niet maken tot het Oosten en het warme 

Oosten niet tot het koude Westen’, aldus J.H.F Kohlbrugge, hoogleraar aan de 

indologenopleiding te Utrecht. In het Westen bestond ‘beweging, het streven naar vooruitgang, 

werkzaamheid, zucht naar het nieuwe’, in het Oosten overheerste ‘rust en traagheid, vadsigheid, 

men wenscht dat het eenmaal loopende rad onveranderd blijve rondwentelen, men vereert dus 

het oude.’115 Denkers als Kohlbrugge pleitten ervoor om de Javaanse samenleving zoveel 

mogelijk met rust te laten. Deze conservatieve gedachten werden in Nederlandse kring steeds 

algemener aanvaard. Het fundamentele verschil tussen ‘Oost’ en ‘West’ maakte dat de kolonie 

 
112 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 284. 
113 F. van Anrooij, De koloniale staat 1854-1942. Gids voor het archief van het ministerie van Koloniën. Nationaal 
Archief (Den Haag 2009) 7. 
114 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 281. 
115 J.H.F. Kohlbrugge, Blikken in het zieleleven van den Javaan en zijner overheerschers (Leiden 1907) 91-92. 
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zich nooit zelf zou kunnen handhaven in een wereld die economisch en politiek nu eenmaal 

gedomineerd werd door het Westen. De vaderlijke sturing door Nederlanders kon niet worden 

gemist.116  

Het hernieuwd opleven van conservatieve ideeën maakte volgens Indonesische 

nationalisten duidelijk dat ‘de Europeaan kleur heeft bekend en heeft doen blijken dat denkende 

inlanders niet bestaan, dat allen inferieure wezens zijn tegenover wie het grootste wantrouwen 

geboren is, en dat ‘“hen eronder houden” het wachtwoord moet zijn.’117 Hun verzet bleef dan 

ook groeien. Soekarno (1901-1970) richtte in 1927 de Partai Nasional Indonesia (PNI) en sprak 

over ‘een streven naar onmiddellijke onafhankelijkheid’ en ‘grootste onverzoenlijkheid 

tegenover de overheerser.’118 Het gouvernement drukte het verzet de kop in en veroordeelde 

onder andere Soekarno en Hatta tot gevangenisstraffen of internering. Een adviseur voor 

Inlandse zaken sprak over een ambtenarenstaat die zich had ontwikkeld tot ‘politiestaat’.119
  

In 1936 vond gouverneur-generaal B.C. de Jonge (1875-1958) bij zijn afscheid dat de rust 

was hersteld en dat de Javaanse bevolking zich weer liet leiden door de regenten. Deze regenten 

waren er zelf minder gerust op. Zij wezen op het snelgroeiende aantal Javanen uit allerlei lagen 

van de bevolking dat ‘bewust’ was geworden en politieke idealen had. Volgens de regenten ging 

het om een ‘natuurlijken gang van zaken waartegen geen bestuurstactiek was opgewassen.’120 

Veel Nederlanders dachten met Colijn echter dat het koloniale gezag weer stevig in het zadel 

zat. De nationalistische beweging was in hun ogen ‘geenszins een echte volksbeweging, veeleer 

een actie waar slechts een bovenlaagje van de bevolking, dun als het zilvervliesje van de 

rijstkorrel, direct bij betrokken is.’121 Ook in de Tweede Wereldoorlog, toen het moederland 

capituleerde vond de regering dat Nederlands-Indië nog niet toe was aan staatsrechtelijke 

hervorming en zelfbestuur.122 De nationalistische beweging werd door deze teleurstellende 

houding tot een eenheid gesmeed. Uit de Japanse bezetting en Amerikaanse kritiek op het 

kolonialisme putten de nationalisten de kracht om in 1945 − tot verbazing en teleurstelling van 

vele Indiëgangers − de onafhankelijkheid van Indonesië uit te roepen. Snouck Hurgronje kreeg 

gelijk. Hij voorspelde al in 1911 dat van dankbaarheid bij Javanen minder sprake zou zijn dan 

menigeen dacht: ‘Een volk is nooit dankbaar zelfs voor de grootste weldaden, die het zich door 

vreemden opgedrongen zag.123 

  

 
116 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 303. 
117 Ibidem, 292-293. 
118 Ibidem, 289. 
119 Van Anrooij, De koloniale staat, 7. 
120 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 299-300. 
121 H. Colijn, Koloniale vraagstukken van heden en morgen (Amsterdam 1928) 45. 
122 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 310. 
123 C. Snouck Hurgronje, Nederland en de Islâm, 100. 
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2 De functie van resident 

2.1 Hiërarchische inbedding 

De koloniale staat op Java had meerdere niveaus van gezag en macht: de regering in Nederland, 

het centrale Indische gouvernement in Batavia en Buitenzorg en het gewestelijk bestuur. De 

opbouw van het staatsapparaat waarbinnen de bestuursambtenaren opereerden onderging in de 

periode 1860-1940 enkele veranderingen. De hoofdstructuur bleef echter sinds de 

bestuurshervormingen van Daendels vrijwel ongewijzigd.124 

Aan het hoofd van het Indische gouvernement stond een gouverneur-generaal (G.G.), 

die voor een termijn van 5 jaar werd benoemd door de Kroon. De gouverneur werd geacht de 

bevelen en instructies vanuit Den Haag op te volgen. De minister van Koloniën bepaalde de 

hoofdlijnen van het beleid, overigens meestal na overleg met de G.G., die op zijn beurt zijn 

departementsambtenaren of gewestelijke bestuurders om raad vroeg.125 De G.G. had daarnaast 

zelf ook aanzienlijke bevoegdheden. De gouverneur-generaal werd ambtelijk ondersteund door 

de Algemene secretarie. De Raad van Nederlandsch Indië, bestaande uit vier leden en een vice-

president, fungeerde in de onderzochte periode als adviesorgaan van de gouverneur-generaal. 

Aanvankelijk was hij vrij om de adviezen naast zich neer te leggen, ná 1854 had de gouverneur 

echter voor sommige besluiten instemming nodig van deze raad.  

Het centrale Indische gouvernement kende verder voor de verschillende takken van 

bestuur Departementen (Binnenlands Bestuur, Burgerlijke Openbare Werken, Economische 

Zaken, Justitie, Onderwijs en Eredienst, Verkeer en Waterstaat, Marine, Oorlog), geleid door 

departementsdirecteuren. De uitvoering van het bestuurlijk beleid en instructies van het Indische 

gouvernement berustte veelal bij de gewestelijke ambtenaren van het Binnenlands Bestuur.126 

Het binnenlands bestuur ‘in brede zin’ bestond uit twee afzonderlijke corpsen: het zogeheten 

‘Inlandse bestuur’ en het ‘Europese bestuur’ (het binnenlands bestuur ‘in enge zin’, hier 

voortaan aangeduid met B.B.). Het Europese deel van bevolking stond onder Europees bestuur, 

de Javaanse, niet-Europese bevolking stond onder Inlands bestuur. 

Het Inlandse bestuur werd gerekruteerd uit de Javaanse elite en functioneerde onder 

toezicht van het B.B. Het Inlandse bestuur (ook wel prijaji genoemd) was georganiseerd in 

regentschappen onder een regent. De regent werd bij zijn taken ondersteund door een patih (zijn 

plaatsvervanger) en diverse districtshoofden (wedono's). Regenten hadden onder andere tot taak 

om te zorgen dat de regels die golden voor de inlandse bevolking werden uitgevoerd. Verder 

 
124 Zie voor een organogram van deze hoofdstructuur bijlage 3. 
125 F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat, 1813-1940 (Den Haag 
2004) 356-357. 
126 ‘Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouverneur-generaal_van_Nederlands-Indi%C3%AB, laatst geraadpleegd op 5 februari 
2022. Zie voor het regeringsreglement van 1854 dat de basis vormde voor de inrichting van het koloniaal bestuur 
bijvoorbeeld: Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1908. Eerste deel. Bijlagen (Batavia 1908) 3-20. 
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speelden ze een rol bij de bevordering van landbouw en gewestelijke gezondheidszorg en 

oefenden ze toezicht uit op de inlandse scholen en islamitische geestelijkheid.127 Daarnaast 

speelden ze een rol bij de inlandse rechtspraak. Verder werden regenten geacht om hun kennis 

van het ambtsgebied te delen met de resident.  

Het B.B. dat niet alleen het Europese deel van bevolking bestuurde maar ook het 

toezicht had op het functioneren van het Inlandse bestuur, had op Java en Madoera een 

gewestelijke indeling met aan het hoofd van ieder gewest (residentie) een resident. Residenten 

waren rechtstreeks aan de G.G. ondergeschikt. De directeuren van de departementen konden 

slechts ‘aanwijzingen’ geven aan de residenten. Residenten konden tegen dergelijke 

aanwijzingen in beroep konden gaan bij de gouverneur-generaal. De resident bleef het hoofd 

van het gewestelijk bestuur tot 1925, toen bij een bestuurshervorming en administratieve 

decentralisatie Java werd her-ingedeeld in drie provincies, geleid door een provinciegouverneur. 

Deze provincies waren onderverdeeld in afdelingen met aan het hoofd ‘residenten-nieuwe-stijl’. 

Deze residenten hadden minder bevoegdheden dan de ‘residenten-oude-stijl’.128 

 

2.2 Taken en functievereisten 

Het takenpakket van de resident was omvangrijk. Hij was verantwoordelijk voor het 

politieapparaat, belastingheffing, agrarische aangelegenheden, het onderhoud van wegen, de 

waterstaat, volksgezondheid, rechtspraak ‘en dat is nog maar een deel van het 

bestuursterrein.’129 Hij moest ‘geschikt zijn om als diplomaat, rechter, bestuurder, oeconoom, 

bouwkundige, ethnograaf, troepenaanvoerder en nog zoo een en ander meer op te treden.’130 

Daarnaast had de resident tot taak om − met terughoudendheid en voorzichtigheid − controle uit 

te oefenen op de regenten van de regentschappen die onder zijn residentie vielen.  

De residenties waren enorm uitgestrekt. Dit stond een goede taakvervulling in de weg, 

ook al werd de resident in zijn werk ondersteund door residentiesecretarissen, assistent-

residenten en controleurs.131 Residenten waren verplicht om zich door dienstreizen persoonlijk 

op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen in hun gewest. De reizen waren tijdrovend en 

kostten veel energie, ‘vooral in den West-moesson, wanneer het dag aan dag stortregent.’132 

Zeker in het begin van de negentiende eeuw moest dan ook op de plicht tot reizen streng worden 

toegezien. Ook waren er residenten die moeite hadden met het fysieke of culturele klimaat van 

 
127 Van Anrooij, De koloniale staat, 17. 
128 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 143. 
129 N. Veer, De vorming van den bestuursambtenaar voor overzeesche gewesten in Nederland, Engeland, Frankrijk, 
België̈ en Italië. Uitgave ter gelegenheid van het VII-lustrum der indologen vereeniging (Den Haag 1937) 75. 
130 Ibidem. 
131 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 184. 
132 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar in het binnenland (Baarn 1913), 31.  
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hun officiële standplaats en deze zonder toestemming verruilden voor een aangenamere 

plaats.133 

De discretionaire macht van een koloniale bestuursambtenaar ambtenaar was volgens 

Fasseur in verhouding veel groter dan die van zijn Nederlandse collega’s. Ook was de 

ambtenaar met veel uiteenlopender en zwaardere taken belast dan collega’s in Nederland. 

Verder nam hij meestal een zelfstandiger positie in. Slechte verbindingen en de uitgestrektheid 

van de Indische archipel maakten het toezicht op zijn handelen moeilijk.134 Al in de tijd van 

Daendels (1808-1811) was er het besef dat er in handelingsvrijheid een gevaar school. Zoals in 

hoofdstuk 1 werd beschreven leidde hun optreden in combinatie met een gebrek aan kennis, tact 

en inlevingsvermogen regelmatig tot conflicten met de Javaanse bevolking.  

In de eerste decennia van de negentiende eeuw bestond ambtenarencorps veelal uit 

onervaren Nederlandse nieuwkomers, vaak gevlucht uit een door oorlogen verarmd Nederland. 

Zij waren vooral op zoek waren naar mogelijkheden om hun eigen financiële positie snel te 

verbeteren.135Rond 1825 leek de rekrutering van ambtenaren volgens Fasseur nog op de wijze 

waarop VOC-personeel werd gerekruteerd:  

 

‘Wie een Indische loopbaan kon vermijden, deed dat; jeugdige, door ambitie of avontuursgeest gedreven 

heethoofden daargelaten. Wie door een bevlekte reputatie, schulden of om welke reden dan ook, veelal op 

gevorderde leeftijd een nieuw bestaan in Indië moest opbouwen, trachtte zich te voorzien van 

aanbevelingsbrieven als sleutels op de deuren van het Indische staatsgebouw. Wie niet over relaties 

beschikte, ondernam de reis op goed geluk in de vaak gegronde verwachting op Java wel verder geholpen 

te worden.’136 

 

Na 1825 kwam hier verandering in omdat het ministerie van Koloniën vat wilde krijgen op de 

omvang en kwaliteit van het in Indië werkzame personeel. ‘Elke aanraking tussen bevolking en 

in beschaving achterblijvende Europeanen moest vermeden worden.’ Dus geen uitzending van 

personen van slechte zeden of wangedrag, denkende dat zij voor Indië goed genoeg waren, maar 

van ‘welgekozen jongemannen van eene gesoigneerde opvoeding en onberispelijk gedrag’ die 

beschikken over ‘genoegzame kundigheden’.137 Op den duur gold er voor de Indische dienst dan 

ook een streng toelatingssysteem.  

Het stellen van eisen aan rekrutering, opleiding en promotie moest de kwaliteit van het 

ambtenarencorps verbeteren. Het ging daarbij niet alleen om het borgen van de nodige kennis. 

Een betere rekrutering en opleiding moest er ook voor zorgen dat de ambtenaar door houding en 

tact erin slaagde om de band tussen kolonisator en gekoloniseerden hechter te maken. Hij moest 

de lokale elite aan het Nederlandsche gezag verbinden en de kennis en ervaring van die elite 

 
133 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 229-230. 
134 Fasseur, De Indologen, 39. 
135 De Jong, Van batig slot naar ereschuld, 19. 
136 Fasseur, De Indologen, 46. 
137 Ibidem, 39-40 en 44-45. 
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weten te gebruiken.138 Van de ambtenaar werd verwacht dat hij bijdroeg aan het verbreden van 

het draagvlak (‘ralliement’) voor het koloniaal bestuur en dat hij bijdroeg aan de integratie van 

gewesten in het grotere koloniale geheel.139 Vooral aan kandidaten voor functies van de tweede 

klasse (commies en controleur) en hoger waarvan de werkkring ‘een gestadige aanraking met of 

beoordeling van instellingen der inlandsche bevolking medebrengen’ werden voortaan eisen 

gesteld.140  

Het ministerie wees op het belang van een juiste houding en passend gedrag bij 

contacten tussen bestuursambtenaar en bevolking. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de 

houding ten aanzien van de Javaanse bevolking en zijn hoofden. Ambtenaren werden geacht om 

als een vader voor de Javanen te zorgen en hen te beschermen tegen uitbuiting en afpersing. Uit 

die opdracht spreekt een paternalisme dat gedurende de gehele onderzoekperiode kenmerkend 

bleef voor de opstelling van de bestuursambtenaren jegens de Javanen. J.C. Baud, minister van 

Koloniën, oud-gouverneur-generaal van Nederlands-Indië én voormalig officier, benadrukte in 

1839 dat het belangrijk was om ‘dien zachten geest bij ambtenaren aan te kweken, welke meer 

dan geweld in staat is de inlandse bevolking in toom te houden.’ Het kwam aan op ‘moed, 

overleg, koelbloedigheid, zachtzinnigheid, taalkennis en dat innerlijk plichtsbesef hetwelk 

voortspruit uit eene fatsoenlijke opvoeding, onverschillig of deze burgerlijk of militair was 

geweest.’141 Verder schreef de instructie voor dat een resident en zijn ambtenaren zich moesten 

onthouden van ‘eenige harde of willekeurige behandeling der ingezetenen.’142 Niet een te veel 

aan bemoeienis of inmenging zou het gedrag van de ambtenaar moeten kenmerken maar 

aanmoediging, raadgeving en gepaste wenken. Fransen van de Putte vond in 1866 dat 

ambtenaren vooral ook ‘pioniers van vooruitgang en beschaving’ moesten zijn.143 

  

 
138 M.A. Posno, Handboek voor den Oost-Indische ambtenaar (Kampen 1876) 22 en 51; A.J.H. van Eyken en E. van 

Assen, De bestuursambtenaar in Nederlandsch Indië. Overzicht van den werkkring en van de bepalingen betreffende 
opleiding en vooruitzichten (Den Haag, 1910) 5. 
139 Zie over dergelijke functies en het begrip ‘ralliement’ Martijn van der Burgs studie over de rol van 
(onder)prefecten in het Napoleontische bestuur: Martijn van der Burg, Napoleonic Governance in the Netherlands 
and Northwest Germany. Conquest, Incorporation, and Integration. War, Culture and Society, 1750–1850 (Londen 
2021) 124-125. 
140 Fasseur, De Indologen, 89 en 113. 
141 Ibidem, 52. 
142 Posno, Handboek voor den Oost-Indische ambtenaar, 15-16. 
143 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 144-146. 
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3 Rekrutering residenten 

3.1 Herkomst 

Aan een benoeming tot resident ging meestal een lange ambtelijke loopbaan binnen het B.B. 

vooraf. Een benoeming tot resident vanuit andere ambtelijke geledingen, of vanuit bestuurlijke 

posities in West-Indische koloniën kwam niet of nauwelijks voor. De weg naar een latere 

benoeming als resident begon met een benoeming in een van de aanvangsrangen van het B.B. 

Het is de rekrutering en opleiding voor dergelijke banen die de populatie bepaalde waaruit later 

de residenten werden benoemd. Benoeming gebeurde door aanwijzing door het ministerie van 

Koloniën, waarna afreis naar Indië volgde. Benoeming kon echter ook gebeuren door het 

Indische gouvernement. Het ministerie had daardoor niet de volledige regie over wie namens 

Nederland in Indië als bestuurders werkzaam waren.  

Bij de toelating tot de rangen van het B.B. hechtte het ministerie in de loop van 

negentiende en twintigste eeuw steeds meer waarde aan opleiding. Verder ging de voorkeur uit 

naar jonge, ongehuwde mannen. Oudere, gehuwde ambtenaren waren niet alleen duurder, maar 

ook minder vormbaar, ‘moeilijker af te brengen van de begrippen waaraan zij hecht waren.’144 

Dat de bestuursambtenaar een man moest zijn, was in de negentiende eeuw maar ook in de 

eerste decennia van de twintigste eeuw zo vanzelfsprekend dat hierover geen bepalingen werden 

opgenomen in de reglementen voor opleiding, examinering en/of benoeming. Ook hechtte het 

ministerie eraan dat kandidaten zoveel mogelijk een Europese, liefst Nederlandse opvoeding 

hadden genoten. Hoge ambten bleven tot in de twintigste eeuw voorbehouden aan Europeanen 

(liefst Nederlanders), de ware ‘vertegenwoordigers van het moederland en den westerschen, 

beter nog den Nederlandschen inslag in de organisatie van het koloniaal bestuur.’145  

 

 

 

Kaart 1: Overzichtskaart geboorteplaatsen van residenten benoemd in het benoemingstijdvak 1860-1940 

 
144 Fasseur, De Indologen, 82. 
145 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 178; Fasseur, De Indologen, 64-65. 
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Sommige residenten waren in het benoemingstijdvak 1860-1899 van Belgische of Franse 

geboorte. Dit was een na-ijleffect van de Franse overheersing van Nederland en de Nederlands-

Belgische eenwording. Slechts twee van de onderzochte residenten werden geboren in 

Nederlandse overzeese gebieden, niet gelegen op de Indische archipel. Johan Carel van Lannoy 

werd geboren te Colombo op Ceylon, een voormalige VOC-bezitting; Henri George de la Parra 

werd geboren in Paramaribo (Suriname).146  

In het begin van negentiende eeuw was er nog vaak sprake van indiensttreding van 

West-Europeanen van niet-Nederlandse afkomst. Het ministerie vond het echter in de loop van 

negentiende en twintigste eeuw zoals gezegd steeds belangrijker om ‘ware’ Nederlanders te 

rekruteren. Veel van de onderzochte residenten waren dan ook van Nederlandse herkomst.147 

Een gedetailleerde kaart van Nederland maakt duidelijk dat zij in die gevallen meestal 

afkomstig waren uit een (groot)stedelijke omgeving. 

 

 

 

Kaart 2: Detailkaart Nederlandse (en Belgische) geboorteplaatsen residenten 

 
146 ‘Een Kes(s)ler familie uit Bandung’, https://vooroudersvanteddykessler.jouwweb.nl/aangetrouwde-families/de-

lannoy, laatst geraadpleegd op 21 december 2021; Nationaal Archief (NA), Archief Ministerie van Koloniën (KOL), 
Stamboek van Oost-Indische Ambtenaren (STOA) en Stamboek Ambtenaren en Gouvernementsmarine (STAG), 
1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 47. 
147 De plaats van geboorte berustte overigens soms op toeval en wijst niet altijd op een langdurige verblijf en vorming 
aldaar. Sommigen van de in Nederland geboren residenten werden wellicht geboren tijdens het verlof dat hun uit 
Indië afkomstige ouders in Nederland, en meer in het bijzonder in Den Haag doorbrachten.  
 

https://vooroudersvanteddykessler.jouwweb.nl/aangetrouwde-families/de-lannoy
https://vooroudersvanteddykessler.jouwweb.nl/aangetrouwde-families/de-lannoy
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Diagram 1: Herkomst van de in Nederland geboren residenten, N = 28 

 

Dit stemt overeen het onderzoek van Bosma en Mandemakers naar Indiëgangers. Meer dan een 

derde van de Indiëgangers was blijkens hun onderzoek afkomstig uit Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam of Utrecht. Het belang van Den Haag als belangrijkste plaats van geboorte komt 

eveneens overeen met hun bevindingen. Den Haag was ‘een verzamelplaats van de Indische 

migratie en het centrum van het koloniale migratiecircuit.’148 Ook middelgrote steden waren 

belangrijke geboorteplaatsen. Volgens het onderzoek van Bosma en Mandemakers deed 

namelijk niet alleen de omvang van een stad ertoe. Ook de economische structuur van de stad 

was een factor van belang.149 Indiëgangers bleken vaak te zijn geboren en opgegroeid in steden 

met een meer diverse economische structuur.150 De aanwezigheid van ministeries, een goed 

ontwikkelde dienstensector, kazernes, internationale handelsfirma’s, rederijen; dit alles was 

volgens Bosma en Mandemakers van invloed. Slechts een klein aantal Indiëgangers kwam van 

het platteland of uit provinciestadjes waarin de agrarische sector domineerde. Havenstadjes 

zoals Middelburg kenden daarentegen weer een relatief groter aantal emigranten.151 

Dat veel Indiëgangers stedelingen waren, verklaart ten dele waarom het, zoals in 

hoofdstuk 8 aan de orde komt, tussen planters, agrarische industriëlen en ambtenaren van het 

B.B. niet boterde. De geringe affiniteit van de laatstgenoemden met en hun gebrekkige kennis 

van het agrarische domein leidde op den duur ook tot de inzet van gespecialiseerde 

landbouwvoorlichters en ingenieurs. Deze inzet van specialisten droeg ertoe bij dat het contact 

tussen bestuursambtenaar en bevolking verminderde.152 

 

 
148 Bosma en Mandemakers, ‘Indiëgangers’, 170. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem. 
151 Ibidem, 171-172. 
152 Zie hoofdstuk 7. 
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Diagram 2: Geboortelanden residenten, N = 69 

 

In de loop van negentiende en twintigste eeuw nam het aandeel van in Indië geboren 

ambtenaren toe. In het benoemingstijdvak 1900-1940 waren zij zelfs in de meerderheid. 

Nederlands-Indië werd door economische ontwikkeling, de groei van de ambtenarij en betere 

verbindingen met het moederland een belangrijke arbeidsmarkt voor Nederlanders.153 In de 

negentiende en twintigste eeuw nam de migratie naar Nederlands-Indië gestaag toe. 

Aanvankelijk emigreerden vooral mannen naar Nederlands-Indië. Na 1900 veranderde dit en 

vertrokken bijna net zoveel vrouwen als mannen naar Indië.154 Deze ontwikkelingen droegen bij 

aan de stijging van het aantal in Nederlands-Indië geboren bestuursambtenaren.  

 

 
 

Kaart 3: Detailkaart Nederlands-Indische geboorteplaatsen residenten 

 

Residenten met een wieg in Nederlands-Indië waren meestal geboren op Java. Het aantal in de 

buitengewesten geborenen residenten was in het benoemingstijdvak 1900-1940 echter stijgende. 

 
153 Bosma en Mandemakers, ‘Indiëgangers’, 167. 
154 Het grotere aantal vrouwen had gevolgen voor de contacten tussen koloniale bestuursambtenaren en de Javaanse 
bevolking. Zie paragraaf 3.2. 
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De gestage uitbreiding van het Nederlands gezag was hier debet aan. Het was ook een teken van 

het groeiende economische belang dat bijvoorbeeld in verband met aardolievondsten werd 

toegekend aan buitengewesten.  

De Indiëgangers − die vaak zelf koloniale ambten bekleedden− zochten voor hun in 

Indië geboren kinderen banen in de ambtenarenstaat Nederlands-Indië. Dat die zoektocht vaak 

slaagde, kwam mede door de benoemingsbevoegdheid van het Indische gouvernement. Het 

gouvernement benutte die bevoegdheid veelvuldig. Daarbij werden de opleidingseisen of 

rekruteringsvoorkeuren van het ministerie soms terzijde geschoven, niet in de laatste plaats 

omdat men wilde opkomen voor de belangen van de, al langer in de kolonie verblijvende 

Nederlanders.  

Een herkomst uit Nederlands-Indië was in formeel opzicht nooit een beletsel geweest 

voor benoeming in het B.B. Het ministerie bezag kandidaten die in Indië waren geboren echter 

met wantrouwen. Een wieg en jeugd in Nederlands-Indië hield het gevaar in dat men ‘door 

geboorte, opvoeding en gewoonte en de daaruit voortspruitende denkbeelden’ van Nederland en 

de westerse beschaving zou vervreemden.155 Kwekelingen uit Nederlands-Indië zouden door 

hun opvoeding ‘traag en indolent zijn’ en ‘in wezen “onvatbaar” voor hogere ontwikkeling.’156 

De voorkeur ging uit naar kandidaten die – ook wanneer hun wieg in Nederlands-Indië had 

gestaan − een Europese opvoeding hadden genoten en van Europese ouders stamden. Een 

loopbaan als ambtenaar van het Binnenlands Bestuur was in het tijdvak 1860-1940 als het ging 

om ambten van de 2e klasse of hoger uitsluitend weggelegd voor Europeanen, liefst 

Nederlanders. 

Europeaan was iemand ‘als zijn vader dat was én hij uit een wettig huwelijk stamde of 

door de natuurlijke Europese vader was erkend.’157 In Nederlands-Indië was er sinds 1854 in 

juridische zin geen onderscheid tussen Europeanen met zowel een Europese vader als moeder 

en Europeanen met zowel Europese als Aziatische voorouders, de zogenoemde Indo-

Europeanen.158 Dat er geen juridisch verschil werd gemaakt, betekende niet dat Indo-

Europeanen evenveel kans maakten op een hoge ambtelijke functie als Europeanen. De 

Nederlandse regering had een duidelijke voorkeur voor volbloed-Europeanen en vooral voor 

hen die in Nederland waren geboren en opgeleid. Ten aanzien van Indo-Europeanen bestonden 

er vooroordelen. Hun aard en oriëntatie zou te ‘oosters’ zijn.159 Gouverneur-generaal van der 

Capellen beschreef in 1825 Indo-Europeanen als een ‘verderfelijk middel-ras, gevaarlijk voor 

den staat, nutteloos voor de maatschappij, schadelijk voor de Javaanse bevolking en tot 

 
155 Fasseur, De Indologen, 69. 
156 T. Roorda (1801-1874), geciteerd in: Fasseur, De Indologen, 154. 
157 Roel de Neve, Asal Oesoel, 96. 
158 Ibidem, 97-98. Er bestond ook geen juridisch verschil tussen de in Europa geboren volbloed-Europeanen en 
volbloed-Europeanen die in Nederlands-Indië waren geboren. 
159 Ibidem. 
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verachting en vernedering strekkende van het Europisch bloed uit hetwelk zij zijn gesproten.’160 

Dat Indo-Europeanen meer voeling hadden met de Javaanse samenleving werd erkend maar van 

die intermediaire meerwaarde werd geen gebruik gemaakt: ‘Moeten nu onze besturende 

ambtenaren bij voorkeur uit die ongetwijfeld grondig met de Inlandsche begrippen bekende 

elementen [Indo-Europeanen] gerecruteerd worden? Niemand zal dit in redelijkheid 

verlangen.’161 Ook nog in de twintigste eeuw bestond de overtuiging dat regenten neerkeken op 

Indo-Europese ambtenaren en dat zoiets ten koste ging van het aanzien van het Nederlands 

gezag. Van den Doel wijst erop hoe men het raciale verschil tussen Nederlander en Javaan 

telkens weer benadrukte omdat anders de koloniale orde in het gevaar zou komen.162  

Een aantal Indo-Europeanen wisten zich ondanks dergelijke vooroordelen op te werken. 

Deze ‘stijgers’ waren qua opleiding en welvaart de gelijken van Europeanen en onderlinge 

huwelijken waren geen zeldzaamheid. Voor wat betreft het B.B. gold echter dat Indo-

Europeanen vooral te vinden waren in de lagere en middelste rangen. Slechts één van de 

zeventig onderzochte residenten, Bernard Hendrik Ravenswaaij was van Indo-Europese 

afkomst.163 Alle overige onderzochte residenten waren van volledig Europese afkomst. Van 

rekrutering van Javanen voor middelbare of hogere B.B.-functies was geen sprake. Benoeming 

van kandidaten van volledig Javaanse afkomst was uitgesloten. Uitsluiting op basis van ras 

kreeg aan het einde van negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw een nieuwe 

impuls door de theorieën van Darwin en Wallace. Hun ideeën werden ook toegepast bij studie 

van de menselijke ontwikkeling. Het tropische klimaat verklaarde de achterstand van de 

Javaanse bevolking en die opvatting legitimeerde vooroordelen.164  

Van der Burg wijst erop dat in het rijk van Napoleon hoge bestuursambtenaren vaak 

werden gerekruteerd uit de lokale elite van nieuwe rijksdelen, juist om het draagvlak 

(‘ralliement’) voor het Napoleontische bestuur te vergroten en de integratie van de nieuwe 

rijksdelen te bevorderen.165 Bij de rekrutering van ambtenaren van het B.B. was van een 

dergelijk beleid nauwelijks sprake. Het ministerie vond het belangrijk dat de kandidaten nog 

niet te zeer waren verbonden aan de kolonie. Juist distantie voorkwam dat men oog had voor de 

belangen van de kolonie en daarbij Nederlandse belangen uit het oog verloor. Dat juist 

kandidaten die in Indië waren opgegroeid waarschijnlijk beter in staat waren om lokale situaties 

snel en juist in te schatten en hun handelen af te stemmen op die lokale gegevenheden, speelde 

 
160 G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, geciteerd in: Fasseur, De Indologen, 43-44. 
161 ‘Varia’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Zeventiende deel (Batavia 1899) 359-363, 
aldaar 360. 
162 Van den Doel, De stille macht, 97; Fasseur, De Indologen, 119. 
163 ‘Bernard Hendrik Huibert Ravenswaay’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Hendrik_Huibert_Ravenswaay, laatst geraadpleegd op 21 oktober 2021. 
164 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 223. 
165 Zie voor de betekenis van ‘ralliement’ voor integratie: Van der Burg, Napoleonic Governance, 124-133. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Hendrik_Huibert_Ravenswaay


41 
 

als het ging om rekrutering door het ministerie geen rol van betekenis. Hun intermediaire 

potentie werd niet ten volle benut.166 

Ook toen in de twintigste eeuw een nieuwe, niet-feodale, goed opgeleide en vaak ook 

westers georiënteerde Javaanse elite opkwam en ook Indo-Europeanen prominentere 

maatschappelijke posities innamen, wijzigde het rekruteringsbeleid nauwelijks.167 Vanaf 1918 

konden Javanen wel deelnemen aan ambtenarenexamens. Enkele zonen van regenten legden 

met goede resultaten het groot-ambtenaarsexamen af.168 Desondanks bleef voor hen de toegang 

tot functies in het B.B. gesloten. ‘Anders dan in India werd de lijn van twee gescheiden 

bestuurskorpsen – blank en bruin, elk het zijne – in Nederlands-Indië tot de Tweede 

Wereldoorlog strikt gehandhaafd.’169 Deze gang van zaken droeg bij aan de frustraties onder de 

hoger opgeleide Javanen.170 

Het ministerie gaf, onder andere door bestuursopleidingen in de twintigste eeuw 

opnieuw in Nederland te concentreren, aan Nederlanders een voorsprong. Van een beleid, 

gericht op het binden van de oorspronkelijke elite was alleen sprake bij de rekrutering van de 

hoofden van het Inlandse bestuur. Die hoofden waren allen afkomstig uit de oude, feodale elite 

van Java. Van een actieve rekrutering onder de in de twintigste eeuw opkomende nieuwe, niet-

feodale elites was niet of nauwelijks sprake. Dat dit ten koste ging van het draagvlak voor het 

koloniale bestuur werd voor lief genomen of onvoldoende beseft.  

3.2 Afkomst (sociaal) 

In de loop van de negentiende en twintigste eeuw werd strikter de hand gehouden aan 

opleidings- en/of examenvereisten als voorwaarde voor benoeming of promotie. Naast opleiding 

hechtte het ministerie ook aan een beschaafde, ‘gesoigneerde’ opvoeding omdat anders het 

Nederlands gezag in gevaar zou kunnen komen.171 Sommige aspecten van het opleidingsbeleid 

waren er dan ook op gericht om vooral kandidaten uit de betere, beschaafder geachte kringen te 

rekruteren. En al was het admissiesysteem voor benoemingen redelijk strikt, voorspraak door 

invloedrijke familieleden of kennissen bleef in Nederlands-Indië van belang, zeker wanneer het 

ging om schaarse betrekkingen als die van resident. 

 
166 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 237. 
167 Dat de Javaanse elite niet mocht toetreden tot het B.B. en Indo-Europeanen minder kans maakten op hoge 

benoemingen, betekende niet dat er geen sprake was van sociale contacten tussen de Javaanse, Indo-Europeaanse en 
Europese bovenlagen. Vermogen, opleiding, adellijke afstamming of culturele bagage konden maken dat men met 

elkaar wilde verkeren. 
168 Het afleggen van het groot-ambtenarenexamen was vanaf 1864 voorwaarde voor benoeming in functies als 
controleur, gewestelijk secretaris, assistent-resident, resident, gouverneur. 
169 Fasseur, De Indologen, 388. 
170 Zie over voor- en tegenstanders van de toetreding van inlanders tot het binnenlands bestuur onder andere: ‘Geen 
inlanders bij B.B.’, De Preanger-bode, 27 november 1909; ‘De Inlander Bestuursambtenaar’, Bataviaasch 
Nieuwsblad, 21 oktober 1908. 
171 Fasseur, De Indologen, 44 en 125. 
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Sociale afkomst was van invloed op de kans op benoeming.172 Afkomst was ook van invloed op 

ideeën en opvattingen, op hoe een ambtenaar zich opstelde jegens ‘anderen’. Afkomst had 

daardoor effect op de vervulling van zijn intermediaire rol. Dat het moeilijk is om aan eigen 

achtergronden en hierin gewortelde opvattingen te ontsnappen, werd al in 1905 door D.J. 

Doorninck opgemerkt: ‘Onze psyché wordt zoozeer beheerscht door de erfelijkheids- en 

navolgingswetten, dat wij ons in een betrekkelijk klein kringetje van opvattingen en ideeën 

bewegen en dikwijls slechts zeer moeilijk andere opvattingen van andere menschen kunnen 

begrijpen en waardeeren.’173 In dit huidige hoofdstuk gaat de aandacht daarom uit naar dit 

kringetje: het milieu waaruit de ambtenaar voortkwam, het familienetwerk van ouders, 

schoonouders en echtgenoten. 

 

 

 

Kaart 4: Overzichtskaart geboorteplaatsen van de vaders van residenten uit het tijdvak 1860-1940 

 

 
172 Dat was in Nederlands-Indië niet anders dan in Nederland. P.G. van IJsselmuiden beschrijft hoe ambtenaren tot 

ver in de negentiende eeuw hun aanstelling veelal aan familieconnecties te danken hadden: P.G. van IJsselmuiden, 
Binnenlandse zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland 1813-1940 (Proefschrift 
Rijksuniversiteit Groningen 1988) 98-99. 
173 D.J. van Doorninck, Het leven op Java. Critische opstellen (Zwolle 1915) 134. 
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Kaart 5: Detailkaart Europese geboorteplaatsen van de vaders van residenten 

3.2.1 Ouderlijk gezin 

De vaders van de residenten waren vaak in Nederland geboren en vertrokken vanuit daar naar 

Nederlands-Indië. Naarmate de koloniale staat in Nederlands-Indië tot ontplooiing kwam en 

meer Nederlanders de overtocht waagden, nam echter de kans toe dat niet alleen de resident in 

Nederlands-Indië was geboren maar ook al zijn vader. 
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Diagram 3: Geboortelanden vaders van residenten, N = 69 

 

Het aantal in Indië geboren vaders nam toe van 0% in het benoemingstijdvak 1860-1899 naar 

17% in het tijdvak 1900-1940. In de periode 1860-1899 was in geen van de gevallen zowel de 

resident als zijn vader geboren in Nederlands-Indië. In de periode 1900-1940 gold voor zes 

residenten dat zowel zijn vader als hijzelf in Nederlands-Indië waren geboren. 

 

 
 

Kaart 6: Detailkaart Nederlands-Indische geboorteplaatsen van de vaders van residenten 

De meerderheid van de vaders werkte binnen het bestuur van Nederlands-Indië of het leger en 

de marine van Nederlands-Indië. Enkele vaders bekleedden ambtelijke functies binnen 
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Nederland of, in een twee gevallen binnen het ambtelijk bestuur van Nederlands West-Indië. 

Van ‘particuliere’, niet-ambtelijke of niet-militaire loopbanen was minder sprake.  

De oververtegenwoordiging van ambtelijke en militaire functies in de loopbanen van de 

vaders is niet verwonderlijk. Het gouvernement en het leger waren de belangrijkste werkgevers 

en functies binnen die domeinen waren meestal voorbehouden aan Nederlanders. Een overstap 

van een militaire naar een ambtelijke loopbaan was overigens in de eerste decennia van de 

negentiende eeuw niet ongebruikelijk. Bij de onderzochte populatie vaders was echter slechts in 

één geval sprake van een dergelijke overstap. Wellicht is dit het gevolg van een afnemende 

waardering van militaire ervaringen als het gaat om het selecteren en benoemen van 

bestuursambtenaren.174 Ook striktere opleidingseisen zullen een overstap hebben bemoeilijkt. 

 

 

 

Diagram 4: Werkkringen van de vaders van residenten (Meerdere werkkringen tijdens loopbaan 

mogelijk) 

 

 

 

Diagram 5: Status vaders op basis van beroep, ambt, rang (Meerdere classificaties mogelijk) 

 
174 Zie over de waardering van militaire ervaring bij toekomstige bestuursambtenaren hoofdstuk 5. 
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1. Hof, hoge ambtenarij, hoge officieren: Hofmaarschalken, ambtenaren met een rang gelijk of hoger aan die van assistent-

resident, marine- of legerofficieren met een rang gelijk of hoger dan kapitein-ter-zee/ majoor, hoogleraren.  

2. Rechterlijke macht: Advocaten-generaal en procureurs verbonden aan hooggerechtshoven. 3. Hoge handel en industrie: 

eigenaren van plantages, fabrikanten, reders. 4. Overige ambten en officieren: ambtenaren en officieren die op basis van hun rang 

en functie niet kunnen worden gerekend tot categorie 1. 5. Overige handel en industrie: handelsgeëmployeerden, middenstanders. 

6. Vrije beroepen: advocaten, notarissen, overige academici, kunstenaars. 7. Geestelijkheid: predikanten. 8. Onbekend of geen 

eenduidige classificatie mogelijk: beroepen die op basis van hun bronvermelding niet eenduidig kunnen worden ingedeeld in een 

van de eerdergenoemde categorieën. 

 

Een meerderheid van de vaders van de residenten uit het benoemingstijdvak 1860-1899 (58%) 

behoorde de maatschappelijke of intellectuele elite.175 In het tijdvak 1900-1940 daalde het 

percentage naar 53%. Slechts voor een minderheid van de residenten betekende hun loopbaan in 

Nederlands-Indië een opvallend grote sociale vooruitgang in vergelijking met de positie van hun 

vaders, bijvoorbeeld in het geval van de drie residenten (J.H. Harders, W.C. Thieme, J.F. 

Verhoog) wiens vaders respectievelijk bakker, boekhandelaar en onderwijzer waren.176 Voor de 

meeste residenten was hun loopbaan een consolidatie van de al door hun vader bereikte 

maatschappelijke positie. De werkkring en maatschappelijke positie van hun vaders zal hun 

kansen op een benoeming als resident hebben vergroot. 

De veelal ambtelijke loopbaan van hun vaders maakte de zonen vertrouwd met de 

koloniale ambtenarij en de korpsgeest. Randeraad wijst in zijn onderzoek naar de sociale 

rekrutering van ambtenaren in Nederland in de periode 1815-1915 op neveneffecten van de 

beperkte radius van sociale rekrutering uit in hoofdzaak ambtelijke milieus. Een dergelijke “in-

crowd rekrutering” en oriëntatie op de eigen groep voedde volgens hem burgerlijkheid en stond 

maatschappelijke openheid van het overheidsapparaat in de weg.177 Van een begrip ‘van huis 

uit’ voor andere maatschappelijke geledingen zoals planters en industriëlen was minder sprake. 

Samen met het uitblijven van democratisering en bestuurlijke medezeggenschap vergrootte de 

geslotenheid de kloof tussen bestuurders en bevolking.  

Hoewel geen onderzoek werd gedaan naar de loopbanen van de broers of ooms van de 

onderzochte residenten toonde een bescheiden steekproef aan dat niet alleen de vaders maar ook 

broers en ooms veelal functies van aanzien bekleedden in leger of koloniale ambtenarij. Zo 

hadden bijvoorbeeld veel familieleden van E.A. Engelbrecht, A.A.M.N. Keuchenius en J.A.E. 

 
175 Onder elite wordt hier verstaan: behorend tot de categorieën 1, 2 ,3 of 6. 
176 Het onderzoek betrof ambtenaren die uiteindelijk werden benoemd tot resident. Voor anderen eindigde de 
loopbaan vaak met een benoeming als ambtenaar der eerste klasse. Wellicht was een groter deel van hen niet 
afkomstig uit de bovenlagen van de samenleving en droeg hun loopbaan bij hun opwaartse sociale mobiliteit. 
177 Nico Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland 1815-1915’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis 
der Nederlanden 109 (1994) afl. 2, 209-236, aldaar 210 en 235. Randeraad wijst op een ‘slechts langzame groei naar 
grotere maatschappelijke 'openheid'. Vooral na 1900 leidde dit tot rekrutering uit bredere lagen van de samenleving 
en toename van het aantal vrouwen in overheidsdienst. 
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van Deventer hoge functies binnen het Nederlandse en/of koloniale bestuur.178 Men zou kunnen 

spreken van ambtelijke dynastieën.  

 

3.2.2 Schoonouderlijke familie en echtgenoten  

De positie van de schoonvaders van de residenten kon eveneens van invloed zijn op de 

ambtelijke loopbaan van laatstgenoemden. Die invloed zal groter zijn geweest wanneer al vroeg 

in de loopbaan sprake was van een huwelijk met een echtgenote uit een familie met connecties. 

 

 

 

Diagram 6: Werkringen schoonvaders (Meerdere functies mogelijk) 

 

 

 

Diagram 7: Status schoonvaders op basis van beroep, ambt, rang (Meerdere classificaties mogelijk) 

 
178‘Ambtenaren in Nederlands-Indië’, Nationaal archief. 
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/ambtenaren-in-nederlands-indie#collapse-8624, 
zoektermen Engelbrecht, Keuchenius, Deventer, laatst geraadpleegd 22 december 2021. 
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Van de schoonvaders van residenten uit het benoemingstijdvak 1860-1899 behoorde 47% tot 

een maatschappelijke of intellectuele elite. In het tijdvak 1900-1940 daalde het percentage naar 

31%. Vooral in het tijdvak 1900-1940 droeg het huwelijk voor de onderzochte ambtenaren in 

dat opzicht weinig bij aan opwaartse sociale mobiliteit.  

 

 

 

Diagram 8: Bijdrage huwelijk aan opwaartse sociale mobiliteit 

 

Een huwelijk kon echter ook op andere wijzen bijdragen aan een succesvolle loopbaan. Een 

huwelijk kon bijvoorbeeld voorkomen dat de eenzaamheid van een bestaan als koloniaal 

ambtenaar zou leiden tot geestelijke problemen of drankmisbruik.  

 

 

 

Diagram 9: Aantal residenten dat een relatie had met een Indische vrouw 

 

De residenten huwden in beide benoemingstijdvakken in meerderheid vlak voor de start van hun 

ambtelijke loopbaan of in de eerste jaren na aanvang van die loopbaan.179  

 
179 Van sommigen kon een huwelijk niet worden achterhaald. Bij twee van hen bleek uit overlijdensakten en/of 
familieadvertenties dat ze ongehuwd zijn gebleven: François Henry Adolph Van de Poel en Charles Wiggers. 
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Het aantal vóór of bij aanvang van de loopbaan gehuwden nam in het tijdvak 1900-1940 af. Dit 

weerspiegelt de latere ministeriele voorkeur voor jonge, ongehuwde kandidaten.  

 

 

 

Diagram 10: Tijdsinterval tussen start loopbaan en datum huwelijk 

 

 

 

Diagram 11: Tijdsinterval tussen start loopbaan en datum huwelijk 

 

In alle onderzochte gevallen huwden de (toekomstige) residenten een Europese echtgenote. Het 

aantal Europese vrouwen in Indië nam vanaf het begin van de twintigste eeuw sterk toe. Dit 

maakte het vinden van een Europese huwelijkskandidate eenvoudiger. Het aantal gemengde 

huwelijken daalde hierdoor; een ontwikkeling die het koloniaal bestuur ook steeds wenselijker 

achtte.  
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Een concubinaat of een buitenechtelijke relatie met Indische vrouwen was tot 1900 tot op 

zekere hoogte accepté. Menig eenzaam ambtenaar zocht liefde en troost in relaties met Javaanse 

vrouwen.180 Aanstaande bestuursambtenaren werd zelfs aangeraden om enige tijd met een 

Indische vrouw samen te wonen ‘aangezien een inheemse taal het beste uit dergelijke “levende 

boeken” kon worden geleerd.’181 Na 1900 nam de acceptatie voor relaties met Indische vrouwen 

echter af. Hadden in het benoemingstijdvak 1860-1899 nog vijf van de onderzochte residenten 

volgens de geraadpleegde bronnen een relatie met een Indische vrouw; in het tijdvak 1900-1940 

liep dat aantal terug tot één.  

Een huwelijk met een Europese echtgenote moest de ambtenaar ‘behoeden voor 

“degeneratie” en “verindisching” door te zorgen voor een huiselijk en Westers georiënteerd 

gezinsleven, waarin contact met Indonesiërs beperkt bleef.’182 Ze waren ‘pijlers waarop het 

koloniale project rustte’ en onmisbaar ‘voor het domesticeren van de kolonie.’183  

Aan de vrouwen van bestuursambtenaren werden dan ook, zeker als het ging op benoeming in 

de buitengewesten, eisen gesteld:  

 

‘Van niet minder belang dan een goede gezondheid is de intellectueele aanleg van de jeugdige 

ambtenaarsvrouw. Zij, die in niet veel anders genoegen scheppen dan in uitgaan, in het bezoeken van 

vroolijke gezelschappen, zijn niet geschikt om met een ambtenaar van het Binnenlandsch Bestuur in het 

huwelijk te treden. Zij moet de trouwe makker willen zijn van haar echtgenoot (…) Indien zij blind is voor 

de schoone roeping, die de bestuursambtenaar te vervullen heeft, indien het proces van ontwikkeling, 

waarin de Indische maatschappij verkeert, haar geen belangstelling inboezemt, dan bestaat er kans, dat 

zij zich onvoldaan, verlaten en misdeeld zal gevoelen, (…) dikwijls tot schade van 's lands dienst en van 

de belangen der bevolking.’184 

 

Het concubinaat, gemengde huwelijken of hun bestaan als alleenstaande maakten dat 

ambtenaren als het ware in de Indische samenleving werden getrokken.185 De huwelijken met 

Europese echtgenoten droegen bij aan een verdere europeanisering van de persoonlijke 

leefwereld van de ambtenaar, tot afnemend contact met de leefwereld van de Javanen en tot een 

scherpere markering van de grens tussen Nederlanders en Javanen.186   

 
180 Zie: Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 9-11. 
181 Van den Doel, Voor zo ver de wereld strekt, 238; De Neve, Asal Oesoel, 86-87. 
182 ‘De Europese vrouw als motor van het beschavingsoffensief in Nederlands-Indië’, Atria. Kennisinstituut voor 
Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. https://atria.nl/haargeschiedenis/politiek-en-recht/europese-vrouw-motor-van-
het-beschavingsoffensief/, laatst geraadpleegd op 17 oktober 2021 
183 Ibidem. 
184 Van Eyken en Van Assen, De bestuursambtenaar in Nederlandsch Indië, 24. 
185 Van den Doel, Voor zo ver de wereld strekt, 239. 
186 ‘De Europese vrouw als motor van het beschavingsoffensief’, laatst geraadpleegd op 17 oktober 2021. Zie ook 
‘raciale ontmenging’ in hoofdstuk 8. 

https://atria.nl/haargeschiedenis/politiek-en-recht/europese-vrouw-motor-van-het-beschavingsoffensief/
https://atria.nl/haargeschiedenis/politiek-en-recht/europese-vrouw-motor-van-het-beschavingsoffensief/
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4 Opleiding en training residenten 

4.1 Opleidingen 

Het volgen van bestuursopleidingen moest ertoe bijdragen dat ambtenaren voortaan over 

voldoende kennis en kunde beschikten. Verder vond het ministerie van Koloniën het belangrijk 

om grip te krijgen op wie er in Nederlands-Indië namens Nederland bestuurden. Een verplichte 

opleiding moest ‘tot “hinderpaal” worden voor ongeschikten en een bolwerk zijn tegen 

nepotisme en gunstbetoon.’187  

Al in de eerste decennia van de negentiende eeuw werden er pogingen gedaan om 

kandidaat-ambtenaren beter op te leiden of te trainen. Vanaf 1819 werden bijvoorbeeld enkele 

Europese jongeren – ‘leergierig, schrander en van goed gedrag’− op vroege leeftijd als ‘élèves’ 

onder de hoede van residenten geplaatst bij het gewestelijk bestuur. Daar moesten ze zich 

bekwamen in het Javaans en ‘door eenen gestadigen omgang met inlandsche hoofden of hunne 

zonen bekend worden met de zeden, gewoonten en beschaafde spreekwijzen der inlanders.’188 

Drie van de onderzochte residenten (J.C. van Lannoy, A.G.G. Peltzer en N.D. Lammers van 

Toorenburg) doorliepen een dergelijk traject.189 Ook werden vanaf 1818 enkele jonge 

kandidaat-ambtenaren geplaatst op de militaire school van Semarang om te worden opgeleid tot 

‘translateur’ (vertaler); dit om de gebrekkige kennis van bestuursambtenaren van de Indische 

talen te ondervangen. Eén van de onderzochte residenten (J.C. Lannoy) kreeg een dergelijke 

scholing. In latere decennia maakte een scholing als élève of translateur geen deel meer uit van 

de voorbereiding van bestuursambtenaren. De élèves kostten veel geld en het élève-traject 

leidde niet tot bruikbare resultaten. Hun meerderen zagen niet toe op de vorderingen en hadden 

zelf vaak niet voldoende talenkennis om de élèves te ondersteunen.190 

In 1842 kwam in Delft een opleidingsinstituut voor koloniale bestuursambtenaren van 

de grond, later gevolgd door opleidingen te Leiden, Den Haag en Utrecht.191 De opvattingen van 

de Nederlandse koloniale ambtenaren werden volgens Fasseur voor een belangrijk deel tijdens 

deze opleidingen gevormd. Daar werd hun ‘een bril opgezet die de wereld van Indonesië erg 

vertekende of kleurde.’192 Etnocentrische denkbeelden en superioriteitsgevoelens werden niet 

alleen verankerd in opvoeding maar ook in deze opleidingen. Opleidingen waren daardoor van 

invloed op hoe een resident de Javanen tegemoet trad en als hun pleitbezorger functioneerde.  

 
187 Fasseur, De Indologen, 125. 
188 Ibidem, 30-31. 
189 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 36, 48 en 61. 
190 Fasseur, De Indologen, 61. 
191 Zie bijlage 2 voor een beschrijving van de meest relevante opleidingen. 
192 Fasseur, De Indologen, 14. 
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Ook David Lambert en Alan Lester wijzen erop dat het volgen van veelal dezelfde opleidingen 

ertoe bijdroeg dat koloniale bestuursambtenaren een bepaalde kijk op wereld kregen, een 

‘official mind’.193  

De opleidingen en ambtenarenexamens waren in principe toegankelijk voor eenieder die 

aan vooropleidingseisen en/of toelatingsexamens voldeed. Het ministerie heeft echter door 

keuzes met betrekking tot de duur, locatie en verschuldigde lesgelden kandidaten uit 

Nederlands-Indië achtergesteld bij Nederlandse kandidaten. Hoge lesgelden vormden ook een 

drempel voor kandidaten uit minder-vermogende milieus. Dit alles vanuit de overtuiging dat het 

hen ontbrak aan ‘gesoigneerde opvoeding’ of westerse beschaving. 

 

 
 

Diagram 12: Genoten opleidingen van onderzochte ambtenaren (meerdere opleidingen mogelijk) 

 

Een groot aantal van de residenten bezocht één of meerdere van de genoemde opleidingen. Een 

eveneens aanzienlijk aantal heeft echter geen van de speciale bestuursopleidingen gevolgd. 

Hierbij speelde een rol dat deze bestuursopleidingen én het opleidingsbeleid van het ministerie 

gedurende de gehele onderzoeksperiode onderwerp waren van kritiek, vooral vanuit 

Nederlands-Indië. Die kritiek betrof de inhoud van de opleidingen en de waarde van de studie in 

de praktijk, het gegeven dat kandidaten de opleiding in Nederland moesten volgen en de 

mogelijkheid dat studenten wellicht werden geïndoctrineerd door hun docenten. 

 

4.2 De waarde van het geleerde in de praktijk 

De curricula van de opleidingen in Delft en Leiden weerspiegelden het uitgebreide takenpakket 

van een koloniaal bestuursambtenaar. Het bestond uit vakken als boekhouden, landmeetkunde, 

technisch tekenen, mineralogie, aardrijkskunde, staatshuishoudkunde en de geschiedenis van 

 
193 David Lambert en Alan Lester, ‘Introduction. Imperial spaces, imperial subjects’ in: idem ed., Colonial lives 
across the British empire: Imperial careering in the long nineteenth century (Cambridge 2006) 1-31, aldaar 3; Lester, 
‘Imperial Circuits and Networks’, 125. 
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Nederlands-Indië. Daarnaast deed de student kennis op van het Javaans (en later ook Maleis), 

het Indische gewoonterecht (‘Adatrecht’), land- en volkenkunde en kennis van Javaanse zeden 

en gebruiken. 

Oudere bestuursambtenaren die in de praktijk waren gevormd, bekeken de Delftse en 

Leidse studenten met argwaan. Volgens hen kon kennis beter worden opgedaan in de koloniale 

praktijk, onder supervisie van een ervaren ambtenaar. Zeker in de beginjaren van de opleidingen 

bleek het geleerde vaak van weinig waarde in de praktijk. Wanneer een Delftse kwekeling in 

Indië aan de slag ging, bleek dat hij bij een plaatsing buiten Java weinig had aan zijn kennis van 

het Javaans omdat men daar Maleis, Buginees, Makassaars of andere talen sprak.194 Ook gaapte 

er een kloof tussen opgedane theoretische (talen)kennis en dagelijkse praktijk: ‘Hoe mooi en 

grammaticaal ik mij trachtte uit te drukken, men kon maar niet begrijpen wat ik bedoelde (…) 

Gelukkig dat ik Hollands sprak, want dat verstaat de koeli nog beter dan het Maleisch, dat wij te 

Delft met groote moeite en kosten hebben moeten leren.’195 Resident Nicolaas Lammers van 

Toorenburg vreesde dat jonge Nederlandse ambtenaren de regenten beledigden met hun 

‘gebrabbel in het laag-Javaans.’196 Dat de opleidingen tekortschoten, lag volgens critici niet 

alleen aan de docenten. Ook de studenten waren van een te laag niveau. Vooral over de in Indië 

geboren studenten bestonden twijfels. Hun opleidingspeil was door het gebrekkige onderwijs in 

Nederlands-Indië laag en de vakken in Delft zouden hun begrip verre te boven gaan. Vooral het 

‘donkerder gekleurde deel’ van hen zou niet de juiste verstandelijke vermogens hebben.197  

Critici van de opleiding te Delft typeerden de afgestudeerden als ‘scholieren die in Delft 

zo hard mogelijk hadden gewerkt om op het examen de hoogste cijfers te behalen en vervolgens 

naar Indië afreisden, het hoofd vol boekenwijsheid en onnutte zaken.’198 De tijd die aan werd 

besteed aan het inpompen van die vakkennis had beter besteed kunnen worden ‘aan eigen 

vorming, aan ontwikkeling in algemeenen zin, ook op Indologisch gebied.’199 C.A. van Affelen 

van Saemsfoort, assistent-resident op Java, wees erop dat als het gaat om goede omgang met de 

Javaanse bevolking hoe dan ook niet alles geleerd kon worden. Een goede omgang was ‘niet 

hoofdzakelijk een gevolg van de kennis van de zeden en gewoonten van het volk, maar van de 

manieren die wij in ons hebben (…) van de persoonlijkheid van den ambtenaar.’200 Pijnlijk was 

 
194 Herz, ‘De kennis der inlandsche talen voor de ambtenaren van B.B. In verband met eenige kwesties betreffende 
het B.B. corps’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Veertiende deel (Batavia 1897) 397-
404, aldaar 397-398. Aan de genoemde niet-Javaanse talen werd geen aandacht besteed in de opleidingen. 
195 Fasseur, De Indologen, 150. 
196 Ibidem, 167. 
197 Ibidem, 153. 
198 Fasseur, ‘Hemelse godin of melkgevende koe’, 217. 
199 C.J. Hasselman, ‘Algemeene ontwikkeling of vakkennis?’ in verzamelbundel: Tijdschrift voor het Binnenlandsch 
Bestuur. Zeventiende deel (Batavia1899) 193-205, aldaar 202. 
200 C.A. van Affelen van Saemsfoort, Het is in het belang der ontwikkeling van den Indischen Archipel, dat de 
Bestuurscorpsen van Java en Madoera en de Buitenbezittingen vereenigd worden (Den Haag 1911) 20. 
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ook dat dat de studie niet echt beklijfde. ‘Na het doorstaan van het examen wordt alle arbeid 

afgeschud, worden de studieboeken verkocht en is weldra veel of alles vergeten.’201  

Bestuursambtenaren hadden in de negentiende eeuw een grote bemoeienis met de 

bevordering van de landbouw, de aanleg en het onderhoud van bruggen en wegen, 

bevloeiingswerken, pakhuizen en woningbouw. Vanaf het einde van de negentiende eeuw was 

er in de opleidingen echter minder aandacht voor technische vakken en lag de nadruk op 

scholing in talen, land- en volkenkunde, recht, gewoonten en gebruiken.202 In de laatste 

decennia van de negentiende eeuw ondergingen de opleidingen qua inhoud en niveau geen grote 

wijzigingen meer. Doordat het opleidingsniveau en de specialisatiegraad in andere 

beroepsgroepen sterk steeg, raakte de bestuursambtenaar volgens Fasseur qua opleiding 

achterop, juist in een tijd waarin modernisering en vooruitgang hogere eisen stelde. ‘Stilstand 

betekende in een over de koloniale samenleving spoelende educatiegolf achteruitgang.’203 Deze 

stilstand leidde ertoe dat bemoeienis met technische zaken, landbouw en volksgezondheid op 

het einde van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw een zaak van specialisten werd. Dit 

ging ten koste van het gezag en aanzien van de bestuursambtenaar. 

Sommige critici vonden de opleiding onpraktisch, anderen waren juist van mening dat 

het schortte aan wetenschappelijke vorming en dat de opleiding te veel het karakter had van een 

(middelbare) beroepsopleiding. Vanaf 1864 is herhaaldelijk geprobeerd om de opleiding 

universitair te maken. Dat die plannen lange tijd geen doorgang vonden kwam doordat men 

vreesde dat een dergelijke langdurige studie kandidaten zou afschrikken en zou leiden tot een 

tekort aan geschoolde ambtenaren.204 Ook bij de studenten was er weinig interesse voor 

wetenschappelijke vorming. Zij zagen de opleiding als een liefst zo kort mogelijke 

voorbereiding op het groot-ambtenaarsexamen. J.C. Baud, minister van Koloniën oud-

gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, wees er echter al in 1859 op dat ‘naarmate de 

westerse beschaving zich onder de inheemse bevolking verspreidde, het intellectuele peil van de 

Nederlandse bestuursambtenaar daarmede gelijke tred diende te houden.’ Ambtenaren van het 

B.B. moesten ‘in zedelijke beginselen en in verstandelijke ontwikkeling ver boven den inlander 

verheven zijn en blijven.’205  

Vanaf 1907 kreeg de opleiding het karakter van hoger onderwijs, in 1922 werd 

definitief een universitaire status verworven. Wetenschappelijke vorming zou volgens 

voorstanders kandidaten beter voorbereiden op een veelomvattend ambt in een complexe en 

snel veranderende omgeving. Volgens aanhangers van de ethische politiek ging het erom dat 

ambtenaren niet alleen vakkennis hadden maar ook waren opgeleid tot zelfstandigheid, in staat 

 
201 Hoogleraar H.C. Millies (1810-1868), geciteerd in: Fasseur, De Indologen, 148. 
202 Veer, De vorming van den bestuursambtenaar, 26. 
203 Fasseur, De Indologen, 313. 
204 Veer, De vorming van den bestuursambtenaar, 40-41 en 67. 
205 Fasseur, De Indologen, 175-176. 
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waren om ‘de tekenen van de tijd’ te verstaan’ en hadden geleerd om ‘ruim te denken’, zeker als 

het ging om bestuurshervormingen en ontvoogding.206 Wetenschappelijke vorming zou 

bijdragen aan een open houding van ambtenaren ten aanzien van ontwikkelingen in de 

Nederlands-Indische samenleving. Wetenschappelijke vorming én voorbereiding op 

beroepspraktijk waren volgens N. Th. Veer, de preases van de Leidse Indologen Vereeniging 

echter moeilijk te combineren: 

 

‘Zij heeft de wetenschap tevreden te stellen en de machthebbers, die ervoor moeten zorgen, dat het 

bestuursambt de dragers krijgt, die het naar den eisch bekleeden. En zij heeft er rekening mee te houden, 

dat in de tropen de jaren dubbel tellen, dat men met zijn vijftigste jaar zijn kolonialen loopbaan afsluit en 

dezen dus niet later dan uiterlijk op zijn vijf-en-twintigste jaar mag aanvangen, zoodat de universitaire 

studie niet meer tijd dan vijf, hoogstens zes, jaar mag vorderen.’207 

 

In het interbellum richtte de kritiek op de opleidingen zich minder op het curriculum en meer op 

de invloed die docenten hadden op hun studenten. Leidse hoogleraren waren vaak aanhangers 

van de ethische politiek en dat riep weerstand op. Velen maakten zich zorgen over het 

opkomende nationalisme in Nederlands-Indië. Conservatieve critici vonden dat ambtenaren 

tijdens hun Leidse opleiding in ideologische zin ‘besmet werden met een gezagsondermijnende 

geest.’208 Leidse docenten zouden hun studenten ‘doortrekken van den geest dat aan de 

Inlanders recht zou worden onthouden’ en studenten ‘geestelijk vergiftigden door het wanbegrip 

dat men in Indië aan de bevolking geen recht laat wedervaren.’209 Dit werd overigens door 

resident Lucien Adam en enkele Leidse medestudenten fel tegengesproken.210 Ook Veer 

beklemtoonde dat de hoogleraren in Leiden slechts ‘den zin wilden wekken om zelfstandig waar 

te nemen en te verwerken; een geest, die geen overtuiging wil overgieten maar de mogelijkheid 

wil scheppen een eigen overtuiging, door wetenschappelijken en critischen zin verhelderd en 

gescherpt, te vormen.’211 Conservatieve critici vonden echter dat kandidaat-ambtenaren in 

Leiden ‘het geloof in de Nederlandse gezagsuitoefening’ verloren en gingen twijfelen aan de 

‘legitimiteit en de zegeningen van dat gezag’. Daardoor lieten ze hun oren hangen naar ‘de 

meningen en wensen van een stelletje heethoofden dat zich “Indonesisch nationalisten” 

noemde.’212  

Gaat het om ideologische beïnvloeding, dan was de nadruk in de Leidse én Delftse 

opleidingen op kennis van de Javaanse talen, het Adatrecht en Javaanse gebruiken en 

gewoonten waarschijnlijk van grotere invloed. De nadruk op wat de Javaanse, Oosterse cultuur 

 
206 Fasseur, ‘Hemelse godin of melkgevende koe’, 219-220; Fasseur, De Indologen, 222-223. 
207 Veer, De vorming van den bestuursambtenaar, 73-74 
208 Fasseur, ‘Hemelse godin of melkgevende koe’, 224. 
209 ‘Amsterdamsche brieven. De opleiding der Indische ambtenaren’, De Sumatrapost, 2 juli 1924 
210 Ibidem. 
211 Veer, De vorming van den bestuursambtenaar, 79-80. 
212 Fasseur, De Indologen, 414; Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 75. 
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anders maakte, gaf zeker in het interbellum (bedoeld of onbedoeld) voeding aan vooroordelen 

en legitimeerde dat ontvoogding op de lange baan werd geschoven. 

De bekritiseerde Leidse opleidingen traden rond 1903 in de plaats van de Delftse 

voorgangers.213 Rekening houdend met een twee tot driejarige opleidingstijd waren ze alleen 

voor de elf onderzochte ambtenaren met een loopbaanstart ná 1905 een optie. Vier van hen 

kozen voor een verkorte opleiding (tijdens loopbaanverlof) aan de Bestuursacademie te Den 

Haag en twee kozen voor een universitaire studie rechtsgeleerdheid. Slechts in één geval, 

Lucien Adam, maakte de stamkaart expliciet melding van het volgen van een Indologische 

opleiding te Leiden.214 De kritiek op de Leidse opleiding leidde in 1925 tot de oprichting van 

een alternatieve opleiding aan de universiteit van Utrecht.; een opleiding die werd gesponsord 

door het bedrijfsleven van Nederlands-Indië. Het volgen van deze Utrechtse opleiding was voor 

geen van de onderzochte ambtenaren een optie. Zij startten allen hun loopbaan vóórdat de 

Utrechtse opleiding een feit was.  

Ouders maakten zich in de onderzoeksperiode vooral zorgen over het specifieke 

karakter van de (kostbare) opleiding. In tegenstelling tot een studie Rechtsgeleerdheid − van 

oudsher voor de adellijke en burgerlijke elite een veelgekozen voorbereiding op het vervullen 

van een publiek ambt − was de opleiding buiten een ambtelijke werkkring in Nederlands-Indië 

van weinig waarde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige residenten kozen voor een 

studie rechten, al dan niet aangevuld met een verkorte bestuursopleiding.215 Het te specifieke 

karakter van de bestuursopleidingen belemmerde een in- en uitstroom in andere werkkringen en 

het opdoen van ervaringen en indrukken elders: 

 

‘De promotie blijft lang uit, men wordt kregelig en gaarne zoude men den dienst willen verlaten, maar 

welke betrekkingen of baantjes staan hem open? Hij heeft veel geleerd, is een knap ambtenaar bij het 

Binnenlandsch Bestuur, maar heeft geen speciaal vak beoefend, waarvoor hij zich kan aanbevelen, 

zoodat hij gedwongen in 's lands dienst moet blijven.’216 

 

Dit droeg ertoe bij dat de bestuursambtenaren zeker in de twintigste eeuw beducht waren voor 

iedere aantasting van hun status en hun maatschappelijke positie. 

 

 
213 De onderzochte residenten die een studie Rechtsgeleerdheid hadden gevolgd, studeerden veelal aan de universiteit 

van Leiden. Zij volgden echter in meerderheid hun studie vóórdat de ethische politiek gemeengoed werd. Van directe 
beïnvloeding door de ‘Leidse geest’ kon bij hen geen sprake zijn. 
214 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 1; ‘Lucien 
Adam’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucien_Adam, laatst geraadpleegd op 5 
februari 2022. 
215 Een studie Rechtsgeleerdheid gaf direct, of na een verkorte studie te Delft toegang tot hoge koloniale ambten. 
216 ‘De positie der Europeesche ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur’ in verzamelband: Tijdschrift voor het 
Binnenlandsch Bestuur. Tiende deel (Batavia 1895) 415-420, aldaar 417. 
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4.3 Het beleid van het ministerie en het Indische gouvernement  

Er was als het ging om benoemingen en de handhaving van opleidingseisen sprake van een 

machtsstrijd tussen het ministerie van Koloniën en het gouvernement van Nederlands-Indië. Het 

ministerie wilde een einde maken aan de vaak eigengereide wijze waarop het Indische 

gouvernement te werk ging bij het aannemen van personeel. Het Indische gouvernement 

vreesde te worden opgescheept met kandidaten die weliswaar theoretische kennis bezaten maar 

geen ervaring hadden met het leven in en het bestuur van de kolonie. Juist kandidaat-

ambtenaren die in Indië waren geboren en opgevoed waren volgens het gouvernement nuttig. 

Zij hadden kennis van het Javaans en waren ‘een goede omgang met den Inlander’ machtig.217 

Het gouvernement vreesde ook achterstelling van kandidaten die op Java wortels hadden en 

probeerde, als een onderdeel van de koloniale elite, ambten open te houden voor leden van deze 

elite. Het ministerie had echter telkens weer opnieuw een voorkeur voor een verplichte (en 

kostbare) opleiding in Nederland. Vooral vanuit Nederlands-Indië was hierop kritiek. Het zette 

de kinderen van Europeanen in Indië op achterstand.  

Nederlands-Indië kende tot 1860 − het jaar waarin het gymnasium Willem III te Batavia 

werd geopend − geen middelbaar onderwijs. Voorstanders van beter onderwijs in Indië wezen 

erop dat door beter onderwijs het peil van toekomstige Indische ambtenaren sterk zou kunnen 

stijgen. Vooral de Indo-Europeanen, verenigd in de Indischen Bond, bepleitten een versterking 

van opleidingsmogelijkheden in Nederlands-Indië.218 Tegenstanders vonden het echter 

gevaarlijk wanneer de Indische jeugd niet langer onderwijs in Nederland zou volgen. Op den 

duur zouden hierdoor Nederland en Nederlands-Indië uit elkaar groeien. Ook zou een 

opvoeding van Europese kinderen in Nederlands-Indië tot karakterzwakten leiden: ‘Als het ware 

met de moedermelk, niet zelden van Javaanse minnen, zoog het jonge Europese kind al de 

gebreken die de inlander eigen waren in.’219 Volgens resident Jan Marinus van Vleuten liep ‘een 

jongeling niet ongestraft onder de palmen’ en was Nederland de enig juiste locatie voor 

opleiding van die jongelingen.220  

Protesten van Europeanen en Indo-Europeanen tegen het onderwijsbeleid leidden ertoe 

dat overgangsregelingen werden getroffen voor ambtenaren die al in Indische dienst waren. Het 

Indische gouvernement kon op basis daarvan kandidaten voordragen die niet aan de nieuwe 

opleidingsvereisten voldeden maar wel over veel praktijkervaring beschikten. Aan deze 

personen werd door ‘radikaalverlening’ alsnog de mogelijkheid geboden om tot hogere Indische 

ambten op te klimmen. Of een kandidaat voldoende verdienstelijk en geschikt was, was ter 

 
217Fasseur, De Indologen, 71 en 74. De gouverneur-generaal had de bevoegdheid ambtenaren te benoemen. In de 
praktijk werden hogere ambtenaren vooral door de gouverneur-generaal benoemd en niet door Den Haag. Bij deze 
benoemingen schoof de gouverneur de formele opleidingsvereisten vaak terzijde.  
218 C.J. Hasselman, ‘De petitie van den Indischen Bond’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch 
Bestuur. Zeventiende deel (Batavia 1899) 356-358, aldaar 356-357. 
219 Fasseur, De Indologen, 67-69 en 123. 
220 Ibidem, 315. 
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beoordeling van de gouverneur-generaal. Persoonlijke connecties zullen daarbij zeker een rol 

hebben gespeeld. De veelvuldige radikaalverlening werd vanuit Den Haag met argwaan werd 

bekeken. In sommige gevallen ging het om kandidaten die van de Delftse opleiding wegens 

wangedrag of te geringe intellectuele vermogens waren verwijderd.221  

Vooral voor de residenten benoemd in periode 1860-1879 is radikaalverlening van 

belang geweest. F.G. van Bloemen-Waanders, de latere minister van Koloniën, maakte 

bijvoorbeeld van deze regeling gebruik.222 Hoewel de gouverneur-generaal altijd de 

bevoegdheid bleef behouden om bij benoemingen voorbij te gaan aan opleidingsvereisten, nam 

het aantal radikaalverleningen na het midden van de negentiende eeuw snel af. In zijn 

algemeenheid werd in latere perioden strikter de hand werd gehouden aan opleidings- en/of 

examenvereisten als voorwaarde voor benoeming of promotie. Enkele aanpassingen in het 

onderwijsbeleid maakten het ook eenvoudiger om te voldoen aan de gestelde eisen.  

In 1864 werd het toegestaan om zich niet door een opleiding te Delft of Leiden maar 

door zelfstudie voor te bereiden op het groot-ambtenaarsexamen. De latere resident Bernard van 

Ravenswaaij, van Indo-Europese afkomst, maakte van deze mogelijkheid gebruik.223 Van 1867 

tot 1913 bood de Afdeling B van het gymnasium Willem III te Batavia de mogelijkheid om ook 

in Nederlands-Indië een bestuursopleiding te volgen. Van geen van de onderzochte residenten 

kon op basis van de geraadpleegde bronnen worden vastgesteld dat ze Afdeling B bezochten. 

Op zich ook niet verwonderlijk: afdeling B richtte zich vooral op Indo-Europeanen en deze 

groep is binnen de onderzoekspopulatie nauwelijks vertegenwoordigd. Vanaf 1913 werd de 

Willem III-route weer opgeheven en werd het volgen van een bestuursopleiding in Nederland 

opnieuw verplicht. Wel maakte een stelsel van beurzen en andere tegemoetkomingen dat 

financiële drempels werden verlaagd. Dit bood kansen aan kinderen van minder-vermogende 

ouders. Of deze kinderen het vervolgens ook tot resident brachten, is een andere kwestie.  

Het voldoen aan opleidingsvereisten gaf kans om op te klimmen tot de rang van 

controleur of commies der eerste klasse.224 De opleidingsvereisten golden voor een eerste 

benoeming in ambten van de eerste of tweede klasse. Later in de loopbaan werden er meestal 

geen opleidingen meer gevolgd. Van een aanvullende opleiding als geobjectiveerde voorwaarde 

voor een benoeming tot resident was geen sprake.225 Juist als het ging om de schaarse ambten 

(resident, provinciaal gouverneur, gouverneur-generaal, minister) waren persoonlijke connecties 

van belang.226 Dergelijke connecties kunnen bijvoorbeeld verklaren waarom resident Franciscus 

 
221 Fasseur, De Indologen, 163. 
222 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 67. 
223 ‘Bernard Hendrik Huibert Ravenswaaij’, laatst geraadpleegd op 11 november 2021. 
224 Bij benoemingen buiten Java en Sumatra luisterde het qua vooropleiding vaak minder nauw. 
225 Voor een benoeming als resident golden geen andere eisen dan voor ambtenaren van de tweede en eerste klasse, 
namelijk een afgelegd groot-ambtenaarsexamen of (vanaf 1907) het volgen van de opleiding te Leiden. En ook hier 
gold dat er uitzonderingen konden worden gemaakt door ministerie of de gouverneur-generaal. Zie: 
Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1907 (Batavia) 565-566. 
226 Zie hierover hoofdstuk 5 en 7. 
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Gerard van Bloemen-Waanders opklom tot de positie van Minister van Koloniën ook al had hij 

slechts ‘enkele cursussen van het Departement der Cultures’ gevolgd.227  

Vanaf 1907 krijgt het opleidingsbeleid een nieuwe impuls met de komst van de 

Nederlands-Indische Bestuursacademie te Den Haag (1907-1924). Deze academie bood 

veelbelovende ambtenaren met zes tot tien dienstjaren de kans om tijdens diensttijdverlof in 

Nederland, deze aanvullende, hogere studie te volgen. De studie was een pre bij benoemingen in 

de hogere rangen zoals resident. Alleen ambtenaren die al functies bekleedden op het niveau 

van controleur of gewestelijk secretaris kwamen voor deze studie in aanmerking. Verder was 

het aan hun meerderen om te beoordelen of kandidaten ‘in alle opzichten geschikt waren 

gebleken en voorts behoren tot dezulken van wie verondersteld mag worden dat zij later ook 

voor de hoogere rangen bij het binnenlandsch bestuur geschikt zullen zijn.’228 De resultaten van 

deze academie lieten te wensen over. Wat dit initiatief wel liet zien, is dat het ministerie 

probeerde om ook aan promoties wat verder op het loopbaanpad meer geobjectiveerde 

voorwaarden te verbinden. Zeven van de eenentwintig onderzochte residenten benoemd in het 

tijdvak 1920-1940 maakten gebruik van deze nieuwe mogelijkheid.  

Het onderwijsbeleid van het ministerie was tot op zekere hoogte een succesvolle 

hinderpaal tegen nepotisme en gunstbetoon, ook al had het ministerie nooit de volledige regie 

op benoemingen. Het Indische gouvernement ging in de praktijk over de meerderheid van 

benoemingen in hogere rangen. Niet zelden werden daarbij opleidingseisen terzijde geschoven. 

Soms waren daarvoor goede redenen. Het geleerde was immers vaak van gering nut gebleken. 

In andere gevallen speelde waarschijnlijk toch gunstbetoon een rol. Het beleid ten aanzien van 

opleidingen droeg echter in de twintigste eeuw bij aan een betere voorbereiding van koloniale 

ambtenaren. Het specifieke karakter van de opleidingen leidde echter tot conservatisme onder 

de ambtenaren. Het vergrootte hun afhankelijkheid van een goede baan in ’s lands dienst. Deze 

afhankelijkheid beïnvloedde vervolgens hun houding ten aanzien van de Javanen, 

democratisering en ontvoogding. In dat opzicht hebben de opleidingen niet geleid tot 

‘intellectuele autonomie’, ‘openheid’ en ‘ruimdenkendheid’. Verder was het opleidingsbeleid 

erop gericht om sommige groepen op achterstand te zetten of uit te sluiten van benoeming en 

droeg het bij aan de conservering van de maatschappelijke segmentering.   

 
227 ‘F.G. van Bloemen Waanders’, PARLEMENT.com. 
https://www.parlement.com/id/vg09lliugez7/f_g_van_bloemen_waanders, laatst geraadpleegd op 22 januari 2022. 
Zie over het belang van connecties, en niet op de eerste plaats opleiding: R. Reinsma, ‘Uit de aantekeningen van een 
oud-Indisch ambtenaar, Jhr. Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde 122 (1966) afl. 2, 229-254, aldaar 230-232. 
228 Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indië 1917 (Batavia 1917) 635-636. 

https://www.parlement.com/id/vg09lliugez7/f_g_van_bloemen_waanders
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5 Loopbanen 

5.1 Carreering en loopbaan 

In de hoofdstukken 5 en 6 wordt aandacht besteed aan de loopbanen van de gewestelijke 

bestuursambtenaren in Nederlands-Indië en aan hun circulatie. Studies als die van Martijn van 

der Burg laten zien dat niet alleen rekruteringsbeleid van belang was voor de integratie van 

nieuw ‘veroverde’ gebieden in het rijk van de ‘veroveraar’; ook loopbaanmanagement en de 

circulatie van gewestelijke ambtenaren droegen bij aan integratie.229 Lambert en Lester spreken 

van ‘carreering’ als het gaat om het vervullen van verschillende functies in verschillende 

plaatsen, gewesten of kolonies binnen het rijk waartoe de ambtenaar behoorde. Carreering kon 

worden geïnitieerd of bevorderd door de overheid, bijvoorbeeld omdat het ambtenaren in staat 

stelde om allerlei vaardigheden op te doen en vertrouwd te worden met de omgang met diverse 

bevolkingsgroepen. Carreering als beleid kon er ook op gericht zijn om ‘veroverde’ of 

gekoloniseerde gebieden door de circulatie van mensen en ideeën te verbinden met de kern van 

het rijk en bij te dragen aan een meer uniforme besturing van de diverse rijksdelen.230  

Een dergelijk beleid, zo het al bestond, betekende niet dat de overheid daarmee de 

eindregie had over de loopbanen van ambtenaren. Een loopbaan was tot op zekere hoogte altijd 

een ‘galloping, disordered and uncontrolled path.’231 Ook toeval, tragische omstandigheden en 

andere factoren die noch door meerderen noch door de ambtenaren zelf konden worden 

beïnvloed, bepaalden soms loopbaan en circulatie. Zo kwam aan de loopbaan van Eduard 

Engelbrecht abrupt een einde toen hij getuige was van een opstand in Bantam waarbij een 

collega-ambtenaar en diens gezin door de opstandelingen werden vermoord. Engelbrecht nam 

ontslag en keerde met zijn gezin definitief naar Nederland terug.232 Veranderingen in 

persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld gezinsvorming of ziekte, waren eveneens soms van 

grote betekenis. De persoonlijke wil om vooruit te komen of de toegang tot invloedrijke 

netwerken waren niet allesbepalend. 

 

5.2 Start van de loopbaan bij het Binnenlands Bestuur 

Vanaf 1825 ging, zoals in hoofdstuk 3 werd beschreven, de voorkeur bij rekrutering uit naar 

jongere kandidaten.233 Aanvankelijk golden geen opleidingseisen en stroomden kandidaten op 

13 tot 16-jarige leeftijd in om geplaatst te worden als élève of leerling-translateur. Die 

 
229 Van der Burg, Napoleonic Governance, passim. 
230 Lambert en Lester, ‘Introduction’, 21-23. 
231 Ibidem. 
232 ‘Eduard Alexander Engelbrecht’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Alexander_Engelbrecht, laatst geraadpleegd 22 december 2021. 
233 Later wees Minister van Koloniën Cremer (1897-1901) erop dat ‘de jonge benen van de jeugdige ambtenaren wel 
eens te zwak bleken om de weelde te dragen’ en dat de jonge ambtenaar zich ‘een houding aanmatigde die hem niet 
past.’ Zie: Van den Doel, De stille macht, 145. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_Alexander_Engelbrecht
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mogelijkheid bestond niet langer voor residenten die werden benoemd in latere perioden. Hun 

instroomleeftijd was afhankelijk van de duur van het door hen gevolgde middelbaar onderwijs – 

meestal HBS − en de duur van de, aan de benoeming voorafgaande ambtelijke opleidingen. Het 

stellen van eisen aan (voor)opleiding leidde ertoe dat in de benoemingstijdvakken 1880-1940 de 

leeftijd bij loopbaanaanvang steeg. 

 

 

 

Diagram 13: Leeftijd ambtenaren bij aanvang van hun loopbaan 

 

Sommige residenten, en dan vooral in het benoemingstijdvak 1860-1899 startten hun loopbaan 

bij het Binnenlands Bestuur op een nog hogere leeftijd. Aan de ambtelijke loopbaan van 

Theodoor van Capellen (32 jaar) ging een carrière als officier vooraf, alvorens hij in 1848 startte 

als assistent-resident. Ook Jacobus Velders (35 jaar) maakte als gezaghebber bij de marine een 

overstap en startte als residentiesecretaris.234 Veel militairen wisselden in de negentiende eeuw 

hun positie in voor een loopbaan in het burgerlijk bestuur, zoals ook blijkt uit de achtergronden 

van de vaders en schoonvaders van de residenten. Dit betekende niet dat aan militaire 

kwaliteiten en ervaring veel waarde werd gehecht. Militair gevormde bestuurders bleken in de 

praktijk te neigen tot interventie, zeker wanneer naar hun mening de Nederlandse eer op het spel 

stond. Die neiging stond op gespannen voet met de officiële politiek van onthouding. Minister 

van Koloniën J. Loudon instrueerde in 1861 de residenten om ‘alles te vermijden wat aanleiding 

zou kunnen geven om ons rechtstreeksch gezag uit te breiden.’235 En hoewel ook later nog voor 

voormalige officieren minder zware toelatings- en opleidingseisen golden, bleef het aantal ex-

officieren binnen de onderzochte groep residenten beperkt tot de twee genoemde ambtenaren. 

Een instroom in het B.B. vanuit andere departementen van het Indische gouvernement 

of het (tijdelijk) verruilen van een positie binnen het B.B. voor een ambtelijke functie elders 

kwam binnen de onderzochte populatie nauwelijks voor. Aan ervaringen, opgedaan in andere 

 
234 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 14 en 62. 
235 De Neve, Asal Oesoel, 80. 
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functies, diensten en/of andere gebieden werd klaarblijkelijk geen meerwaarde toegekend, ook 

al zou dat de integratie van gewesten in het grote staatsgeheel of de samenwerking met andere 

actoren in het staatsapparaat ten goede kunnen komen. Alleen bij Berend van Bijlevelt is 

blijkens de stamkaart sprake van een eerdere, weliswaar zeer korte ambtelijke diensttijd in 

Nederland.236  

 

5.3 Loopbaanpaden 

De loopbaanpaden van de residenten vertoonden grote overeenkomsten, niet alleen in hun 

leeftijd bij aanvang of opleiding maar ook als het ging om de functies die ze doorliepen alvorens 

te worden benoemd tot resident. Voordat de twee meest voorkomende loopbaanpaden worden 

behandeld, is een korte schets van de ambtelijke classificatie op zijn plaats.  

Burgerlijke ambtenaren in Nederlands-Indië waren sinds 1842 verdeeld in drie 

klassen.237 Tot ambtenaar der eerste klasse konden kandidaten worden benoemd met een 

afgeronde universitaire studie Rechtsgeleerdheid, aangevuld met een tweejarige studie (Delft) in 

de taal- en volkenkunde van Nederlands-Indië. Zij waren benoembaar in alle ambten in 

Nederlands-Indië, ook in functies binnen de rechterlijke macht. Tot ambtenaar der tweede 

klasse konden personen worden benoemd die na een opleiding voor van drie of vier jaren het 

ambtenaarsexamen hadden afgelegd. Een benoeming tot ambtenaar der derde klasse was 

mogelijk voor kandidaten die ‘een algemeene geschiktheid voor den dienst bezaten’ maar niet 

de opleidingen hadden gevolgd die toegang gaven tot de eerste of tweede klasse.238 Overigens 

gold voor benoemingen in alle klassen dat een gouverneur-generaal een uitzondering op de 

regels kon maken wanneer hij vond dat een kandidaat buitengewone kwaliteiten had. 

De classificatie en voorwaarden verklaren waarom sommige residenten al bij aanvang 

werden benoemd in (hogere) functies van de tweede of eerste klasse terwijl anderen juist van 

start gingen in functies van de derde klasse. Een benoeming in de derde klasse en vervolgens 

een doorstroom naar hogere functies zonder dat aan opleidingseisen was voldaan, was 

aanvankelijk een beproefde manier waarop het Indische gouvernement de regels vanuit Den 

Haag omzeilde en aan kandidaten uit de koloniale elite voorrang gaf.239 Naarmate de 

opleidingseisen voor de hogere ambten vanaf het midden van negentiende eeuw strenger 

werden, werd doorstroom vanuit de derde klasse naar hogere functies zonder dat aan de 

opleidingsvereisten was voldaan vrijwel onmogelijk, zelfs met invloedrijke connecties. 

 

 
236 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 8. 
237 Deze classificatie bleef, kleine wijzigingen daargelaten, gedurende de gehele onderzoeksperiode van kracht. 
238 Veer, De vorming van den bestuursambtenaar, 27. 
239 Zie over het ‘binnensmokkelen’ van kandidaten: ‘De opleiding der Oost-Indische ambtenaren in de Tweede 
kamer’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Zeventiende deel (Batavia 1899) 228-260, 
aldaar 252-253. 
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Diagram 14: Ambtenaren waarbij loopbaan startte in een functie van de 3e klasse of lager 

 

Het loopbaanpad naar een benoeming als een resident liep voor veel van de onderzochte 

ambtenaren via controleursfuncties der tweede en eerste klasse, en eventueel een tussenfunctie 

als secretaris van de residentie, naar een benoeming als assistent-resident om vervolgens zijn 

bekroning te vinden in een functie als resident.240 Omdat functies als controleur (1e, 2e of 3e 

klasse) en aspirant-controleur meestal ‘in het veld’ werden vervuld, werden zij − gelet op het 

veelvuldige contact met de bevolking en de situatie ter plekke – beschouwd als een goede 

voorbereiding op het residentschap. 

 

 

 

Diagram 15: Meest voorkomende loopbaanpaden 

Tijdens hun werk als controleur werden de ambtenaren vaak tijdelijk ter beschikking gesteld 

van residenten, assistent-residenten en/of inspecteurs, bijvoorbeeld om deel te nemen aan 

beleids- en onderzoekscommissies of ter ondersteuning van de bestrijding van (vee)ziekten. 

Daarna keerden ze terug naar hun standplaats en hun reguliere taken. Controleurs en assistent-

residenten vervulden in hun standplaatsen vaak meerdere ambtelijke bijbanen. Het ging om 

 
240 In bijlage 3 worden enkele functies kort toegelicht 
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functies als veilingsmeester of – na eerst een ‘klein-notarisexamen te hebben afgelegd – als 

notaris.241 In het tijdvak 1900-1940 kwamen ook benoemingen als (waarnemend) landrechter of 

burgermeester frequent voor. Het veldfunctie-pad bood kortom volop gelegenheid om zich 

bekwamen in uiteenlopende werkzaamheden. Een standplaats in het veld die wat verder 

verwijderd was van de residentszetel had daarnaast als voordeel dat de ambtenaar vrijer was in 

zijn handelen en meer ruimte had om zijn handelen af te stemmen op lokale omstandigheden en 

behoeften. Na jaren in het veld gaf een benoeming als secretaris van de residentie ambtenaren 

de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met meer administratieve taken en de ambtelijke 

bureaucratie. 

Acht van de onderzochte residenten volgden een alternatief loopbaanpad dat liep via 

bureaufuncties als commies, secretaris en assistent-resident naar een benoeming als resident. Dit 

‘kantoorfunctie-pad’ bracht ambtenaren minder in contact met de bevolking en de complexe 

werkelijkheid van het binnenland. ‘Veldwerkers’ die vaak zonder veel ondersteuning 

opereerden in ongezonde en gevaarlijke gebieden zagen het bureaufunctie-pad als een 

oneigenlijke route: 

 

‘Hun ideaal is een schoone schrijftafel. Zij haten dus bij instinct alles wat naar nieuwigheden zweemt (…) 

het ergst is hun ontevredenheid als de zaak niet volgens een antecedent kan worden behandeld. Met een 

boos oog zien zij hem aan, die ongevraagd een voorstel doet of een rapport indient waarvan de indiening 

niet gevraagd is. Voor hen is „afdoen van stukken" de quintessens van den dienst. De controleur 

daarentegen gaat zijn gang; hij weet dat voor een goeden gang van zaken nog iets anders noodig is dan 

brieven-schrijven.’242 

 

Sommigen wezen er overigens op dat het kantoorfunctie-pad juist van waarde was voor de 

gemeenschap. Daar leerde de bestuursambtenaar immers werken ‘met Europeesch personeel en 

vindt hij meer Europeanen onder het publiek, dat zijne diensten komt vragen.’243 Bij de 

meerderheid van de veldwerkers wekten de promoties van ambtenaren als Hendrik van 

Ravenswaaij en Pieter Wegener, die het kantoorfunctie-pad hadden bewandeld, echter vooral 

irritatie op.244 

 

 
241 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 40. 
242 Herz, ‘De controleurs betrekking’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Zestiende deel 
(Batavia 1899) 341-346, aldaar 344. 
243 ‘Het gewestelijk secretariaat op Java’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Twaalfde deel 
(Batavia 1896) 161-165, aldaar 163. 
244 ‘Zaken van den dag. Bevordering zonder stelsel’, De Locomotief, 13 mei 1893; ‘Verbetering is dringend noodig!’ 

in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Achtste deel (Batavia 1893) 375-386, aldaar 381. 
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Diagram 16: Pad dat leidde tot benoeming in hoge functies als directeur, gouverneur en minister 

 

Het kantoorfunctie-pad werd in latere perioden steeds minder bewandeld. Het leidde in de 

twintigste eeuw ook niet naar benoemingen in functies hoger dan die van resident. Dat het 

veldfunctie-pad de standaard werd, toont dat aan ervaring in het onderhouden van contacten met 

de bevolking waarde werd gehecht, ook al stelde dat contact in de praktijk vaak minder voor 

dan werd gedacht. 

De handhaving van opleidings- en ervaringseisen bij benoeming en bevordering 

betekende niet dat familie- en andere sociale netwerken niet langer van belang waren. Zowel in 

de negentiende als in de twintigste eeuw waren connecties een pré. Juist daarom was het 

verstandig om een standplaats in of nabij Batavia te vinden. Daar bestond ‘in den regel 

gelegenheid om zich bij een of anderen grooten meneer verdienstelijk of aangenaam, en aldus 

spoediger carrière te maken.’245 Dat een kantoorfunctie-pad door het directe toezicht van 

meerderen minder vrijheid van handelen bood, werd voor lief worden genomen. Zonder 

opleiding was weliswaar niet langer alles mogelijk, maar goede contacten konden een kandidaat 

doen opschuiven op de promotieranglijsten of aan een betere standplaats helpen. Voor een 

benoeming tot assistent-resident of resident golden geen aanvullende opleidings- of 

ervaringseisen. Het persoonlijke oordeel van de gouverneur-generaal gaf de doorslag gaf en de 

gehele beoordeling was in nevelen gehuld. Juist bij die benoemingen zal het netwerk van de 

kandidaat een rol hebben gespeeld.246 

 

5.4 Functieverblijftijden 

Een jonge ambtenaar liep aan het begin van de negentiende eeuw nog het risico dat bij promotie 

de voorkeur werd gegeven aan een in te schuiven oudere, boventallige ambtenaar uit Holland. 

 
245 ‘Zaken van den dag. Bevordering zonder stelsel’, 381. 
246 Ibidem, 379-381.  
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Ook nepotisme en begunstiging speelde een rol. Eduard Douwes Dekker sprak over 

bestuursambtenaren als het ‘gedeeltelyk onbekwame, gedeeltelyk niet zeer intègre volkje’ dat 

ook na 1860 nog ‘naarboven viel uit gebrek aan zwaarte’ en had geprofiteerd van de voorspraak 

van invloedrijke familieleden of relaties.247 Qua loopbaanpad en promotietempo werd een 

Indische carrière echter langzamerhand minder onzeker.  

Anciënniteit werd een bepalende factor bij bevorderingen, vooral als het ging om 

rangen als controleur of assistent-resident.248 Het min of meer gestandaardiseerde veldfunctie-

pad getuigde van een personeelsbeleid dat erop gericht was om stapsgewijs alle noodzakelijke 

ervaring op te doen alvorens door te stromen naar hogere functies. Toch gold ook hier dat van 

een volledige regie op het loopbaanverloop geen sprake was. Niet alleen persoonlijke ambitie 

was een drijvende kracht achter een voortdurende zoektocht naar betere banen; vooral ook 

economische noodzaak dwong ambtenaren ertoe om iedere kans op een snellere promotie te 

benutten. Bestuursambtenaar W.F. Engelbrecht sprak van een ‘jacht op residentspet en zetel.’249  

Ten tijde van het cultuurstelsel genoten ambtenaren een aanzienlijke, variabele toeslag 

op hun inkomen: de cultuurprocenten. De hoogte van die toeslag was afhankelijk van het succes 

waarmee regent en ambtenaar de productie wisten op te schroeven. Cultuurprocenten deden 

afbreuk aan de economische autonomie van de ambtenaar en maakten het voor een ambtenaar 

verleidelijk om aan eigen belangen voorrang te geven. Na afschaffing van de cultuurprocenten 

genoten ambtenaren een vast salaris. Zeker op het einde van de negentiende eeuw en ten tijde 

van de economische crisis in het interbellum was de vaste bezoldiging door de ambtenaren van 

het B.B. echter erg laag en regende het klachten: 

 

‘Sommigen meenen het kiezen van den ambtenaarsloopbaan te moeten ontraden in verband met de 

slechte promotiekansen (…) en met nog andere ongunstige omstandigheden (…) Maar bovenal, 

materieele redenen mogen niet den doorslag geven bij de keuze eener betrekking. Aard en doel van den 

werkkring en roeping daarvoor zijn toch wel de voornaamste factoren, waarmede men rekening heeft te 

houden! Vooral wanneer de bezoldiging, hoewel niet schitterend, dan toch in allen gevallen voldoende is 

om materieel een goed bestaan te waarborgen.’250 

 

Van Eyken en van Assen gaven echter in 1910 toe dat de bezoldiging alleen toereikend was 

voor vrijgezellen of gehuwden met niet meer dan twee kinderen. In alle andere gevallen was het 

inkomen onvoldoende om bijvoorbeeld de kinderen te laten studeren in Nederland of om 

spaarreserves aan te leggen voor tegenslag.251 Binnen het B.B. was er een grote salariskloof 

 
247 Multatuli, ‘Aantekeningen en ophelderingen’ in: idem, Volledige werken. Deel 1 (Amsterdam 1950) 295-376, 

aldaar 300. 
248 Ambtenaren hechtten groot belang aan hun positie op de rangvolgordelijsten voor bevordering. Aantekeningen op 
enkele stamkaarten getuigen bijvoorbeeld van de angst dat collega’s ‘voorkruipen’. Zie: NA, Archief KOL, STOA en 
STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 21 en 31. 
249W. F. Engelbrecht van Bevervoorde, ‘Het corps ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur in Nederlandsch Indië’ 
in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Negende deel (Batavia 1894) 427-447, aldaar 446. 
250 Van Eyken en Van Assen, De bestuursambtenaar in Nederlandsch Indië, 1-2. 
251 Ibidem, 26-27. 
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tussen de top (gouverneurs, residenten, directeuren, leden van rechterlijke macht) en de 

middelbare rangen zoals assistent-residenten, gewestelijke secretarissen, commiezen en 

controleurs.252 Het probleem van de lage bezoldiging werd verscherpt doordat na 1860 het 

ambtenarencorps sterk groeide. Het aantal residentposities – slechts afhankelijk van de indeling 

in gewesten en niet van de intensivering van de overheidsbemoeienis − bleef vrij stabiel. Het 

aantal assistent-residenten en controleurs nam echter toe.  

 

 
 

Diagram 17: Verhouding tussen aantal residenten en assistent-residenten op Java 

 

Het opklimmen in rang verliep tot aan de controleurs- of commiesfuncties van de eerste klasse 

in beide tijdvakken (1860-1899 en 1900-1940) zonder veel vertraging.  

 

 
 

Diagram 18: Tijdsduur tussen benoeming in aanvangsrang en promotie tot controleur of commies der 

eerste klasse (of andere functies van gelijke rang) 

 

 

 
252 De Neve, Asal Oesoel, 66. Zie voor bezoldigingstabellen: Van Eyken en Van Assen, De bestuursambtenaar in 
Nederlandsch Indië, 45-47. 
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Bevordering tot assistent-resident en resident liet echter zeker bij de onderzochte residenten in 

het benoemingstijdvak 1900-1940 steeds langer op zich wachten.  

 

 
 

Diagram 19: Tijdsduur tussen benoeming in aanvangsrang en promotie tot assistent-resident 

 

 
 

Diagram 20: Tijdsduur tussen benoeming in aanvangsrang en eerste benoeming tot resident 

 

Dat assistent-residenten langer op bevordering tot resident moesten wachten, leidde ertoe dat op 

hun beurt ook controleurs langer moest wachten op vrijkomende posities van assistent-resident. 

De combinatie van lage bezoldiging en afnemende kansen op doorstroom maakte dat iedere 

ambtenaar voortdurend op zoek was naar betere functies en versnelde promotie, al ging deze 

jacht ten koste van de kwaliteit of continuïteit van bestuur.253 Juist de jacht maakte dat van 

centrale regie over de loopbanen geen sprake was. Ter voorbereiding op hogere functies 

vervulden kandidaten weliswaar uiteenlopende functies, maar hoelang en binnen welke gewest 

 
253 De jacht op verbetering leidde ook tot (te) snelle wisseling van standplaatsen. Zie hierover hoofdstuk 6. 
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een ambtenaar in functies actief was, berustte grotendeels op persoonlijke ambitie, connecties, 

openstaande vacatures en toeval.  

Volgens de regent van Bantam, Aria Achmad Djajadiningrat was resident J.A. 

Hardeman de spreekwoordelijke uitzondering op de regel, een van in die tijd zeldzame 

Europese B.B.-ambtenaren, die zich bereid toonde om zijn carrière te vertragen en van promotie 

af te zien omdat hij een langer verblijf in Bantam in het belang van deze residentie achtte.254 Pas 

met het bereiken van een positie als resident nam de functieverblijftijd toe. Logisch, het betrof 

hier immers voor velen een benoeming in een eindrang, met een goede bezoldiging. Dit alles 

betekende niet, zoals in hoofdstuk 6 zal worden besproken, dat het residentschap altijd even 

langdurig en honkvast was. Ook hier gold dat frequente wisselingen het opbouwen van een band 

met de bevolking vaak in de weg stond. 

Voor een groeiende aantal ambtenaren eindigde de loopbaan zonder doorstroom naar de 

functies van assistent-resident en resident. Twijfels over de wijze waarop werd bepaald wie tot 

resident werd bevorderd, voedde onvrede bij ‘alle leden van het corps, met uitzondering 

misschien van de weinigen, die “gekolfd” hebben en “les arrivés”, dat wil zeggen de residenten 

en hooger.’255 Dit droeg bij aan ‘de allertreurigste toestand waarin het korps ambtenaren van het 

Binnenlandsch bestuur zich bevindt ten gevolge van den zeer langzamen gang der promotie.’256 

Lage bezoldiging en uitblijvende promoties gingen ten koste van de ambitie en arbeidsethos van 

de ambtenaren. Diverse bestuurshervormingen werden dan ook bepleit.257  

Met bestuurshervormingen vanaf 1922 werd een nieuwe bestuurslaag geïntroduceerd: 

de provinciaal-gouverneur. Tegelijkertijd werd het aantal residentenposities opgehoogd. Het 

ging hier echter om ‘residentfuncties-nieuwe stijl’ die minder direct bestuurlijke 

verantwoordelijkheden hadden en daardoor aan status en gezag hadden ingeboet. Ook deze 

‘devaluatie’ van het residentschap zal ambtenaren (ook residenten) somber hebben gestemd. 

Deze stemming verklaart mede de conservatieve opstelling van een meerderheid van de 

ambtenaren van het B.B., beducht als zij waren voor iedere verdere aantasting van hun status en 

aanzien. Dat er tijdens de economische crisis gekort was op hun salarissen zal eveneens parten 

hebben gespeeld. 

 

 
254 A.A. Djajadningrat, Herinneringen van pangeran Aria Achmad Djajadningrat (Amsterdam 1936) 93. 
255 ‘Geheimhouding van conduite-beoordelingen’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. 
Twaalfde deel (1896) 239-250, aldaar 239. Zie ook hoofdstuk 7. 
256 Nota over eene reorganisatie van het binnenlandsch bestuur op Java en Madoera (Batavia 1907) 1 en 28; 
‘Verbetering is dringend noodig’, 375-376. 
257 Van den Doel, De stille macht, 135. 
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5.5 Verdere loopbaanverloop 

Zoals diagram 16 liet zien, bereikten acht residenten een nog hogere ambtelijke positie tijdens 

(of vlak na) hun loopbaan. Voor de meeste residenten eindigde de ambtelijke loopbaan echter 

met een laatste benoeming als resident.  

 

 

 

Diagram 21: Leeftijd bij ontslag uit dienst 

Elf van de onderzochte residenten overleden ‘in het harnas’. Dat dit vooral voorkwam in het 

benoemingstijdvak 1860-1879 is niet verwonderlijk: de gezondheidszorg liet in Indië in de 

eerste helft van de negentiende eeuw te wensen over. Voor de anderen eindigde het 

dienstverband met eervol ontslag. Zij gingen meestal op een leeftijd van 50 tot 60 jaar met 

pensioen. De meerderheid van hen leefde na dit pensioen nog vele jaren.  

 

 

 

Diagram 22: Levensjaren na ontslag uit lands dienst 
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Deze levensjaren stelden de ex-residenten in staat om ook na het residentschap nog ambtelijke, 

bestuurlijke of politieke functies te bekleden, als ze daartoe de ambitie hadden.258 

Gegevens over het verdere verloop van het beroepsleven van de residenten zijn schaars. 

In het Biografisch portaal van Nederland en de parlementaire database Parlement.com wordt 

slechts aan drie residenten (F.G. van Bloemen-Waanders, J. Bijleveld en H.C. van den Bos) 

aandacht besteed. Van Bloemen-Waanders werd na een loopbaan als resident op 23 april 1883 

benoemd tot minister van Koloniën. Conflicten over zijn conservatieve beleid dwongen hem 

echter al op 25 november 1883 tot aftreden. Naar latere functies wordt niet verwezen.259 

Hendrik van den Bos was actief in de NSB in Nederland.260 Verdere verwijzingen ontbreken. 

Over latere functies van Johannes Bijleveld geven de genoemde biografische verzamelwerken 

geen informatie.261 Dit geringe aantal verwijzingen laat zien dat de meerderheid van de 

residenten na pensionering geen politiek-bestuurlijke ambten van landelijk aanzien heeft 

bekleed. Wellicht had Veth gelijk toen hij stelde dat de ex-residenten bij terugkeer in Europa 

‘wegzinken onder het Europeesche publiek’: ‘Hoeveel groote mannen telt ons land, die vroeger 

zoo'n baantje hebben bekleed?’ Volgens Veth waren er ‘weinigen die in Europa wat zijn gaan 

beteekenen.’262 Ook in Indië werden door de residenten na hun ontslag in meerderheid geen 

functies van groot gewicht meer bekleed. 

Voor bestuursambtenaren in de rang van resident of hoger behoorde een benoeming als 

lid van de Raad van Indië tot de mogelijkheden. Van de onderzochte residenten traden echter 

alleen J. Mullemeister en H.J. Kuneman toe tot deze raad. Bastiaan van Baak werd in 1888 door 

de gouverneur-generaal voorgedragen als lid van de Raad van Indië. Uiteindelijk viel echter de 

keuze op een ander. Johannes Hardeman werd tot lid benoemd maar kon wegens 

gezondheidsproblemen de benoeming niet aanvaarden. Voor alle anderen gold dat de keuze niet 

op hen viel, wellicht tot hun teleurstelling, zoals bijvoorbeeld het geval was bij Willem 

Boissevain.263 Na 1918 behoorde ook een verkiezing tot lid van de Volksraad in principe tot de 

mogelijkheden Geen van de onderzochte residenten maakte echter deel uit van de Volksraad. 

Willem Boissevain was na zijn ontslag uit lands dienst bestuurslid van de Vereniging van 

Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië.264 Deze vereniging, 

opgericht in 1905, had tot doel om bij te dragen aan ‘het vormen van een hechte band tusschen 

de ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur onderling’. Ze wilden opkomen voor ‘hunner 

 
258 Sommigen kozen ervoor om in Nederlands-Indië te blijven, anderen keerden definitief naar Nederland terug. Zie 
ook hoofdstuk 6 (Circulatie). 
259 ‘F.G. van Bloemen Waanders’, laatst geraadpleegd op 22 januari 2022. 
260 N. Japikse, Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Nederlanders en hun werk 
(Amsterdam 1938) 205. 
261 Ibidem, 285 
262 Bas Veth, Het leven in Nederlandsch-Indië (Amsterdam 1907) 92. 
263 ‘Willem Frederik Lamoraal Boissevain’, En-academic.com. https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/4658047, 
laatst geraadpleegd op 25 oktober 2021. 
264Ibidem. 

https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/4658047
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gemeenschappelijke belangen’, verbeteringen bepleitten in bezoldiging en promotiekansen en 

weerstand bieden aan bestuurshervormingen die hun gezag en aanzien aantasten.265 Bernard 

Ravenswaaij werd na zijn pensioen president van de in 1889 opgerichte Indische bond, een 

organisatie die opkwam voor de belangen van de Indo-Europeanen die veelal als ‘blijvers’ in 

Indië leefden.266 

Dat de residenten na afloop van hun ambtelijke loopbaan meestal geen functies van 

gewicht meer bekleedden, kwam de uitwisseling van ervaringen tussen ambtenaren van 

verschillende diensten of tussen Nederlandse en koloniale ambtenaren niet ten goede. Dit 

betekende echter niet dat hun opvattingen geen invloed uitoefenden op koloniaal beleid of het 

beeld dat thuisblijvers zich vormden van Nederlands-Indië. Door retourmigratie, publicatie in 

(vak)tijdschriften en deelname aan sociale netwerken werden hun meningen gehoord en hadden 

hun uitgesproken voor- of afkeuren ook na afloop van hun loopbaan invloed. 

  

 
265 Van den Doel, De stille macht, 194-195. 
266 ‘Bernard Hendrik Huibert Ravenswaay’, laatst geraadpleegd op 11 november 2021. 
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6 Circulatie 

Het volgen van een opleiding, het bekleden van uiteenlopende functies en een wisseling van 

standplaatsen; dit alles waren manieren om de ambtenaren kennis en ervaring op te laten doen 

en de kwaliteit van het ambtenarencorps te verbeteren. Wisseling van functies, en zeker de 

wisseling van standplaatsen waren echter niet alleen vanuit HRM-perspectief van waarde. 

Circulatie werd door staten soms ook ingezet voor (trans)regionale integratie, zoals bijvoorbeeld 

de studie van tussen der Burg laat zien.267 Volgens Lambert en Lester was de kwaliteit van 

koloniaal bestuur gebaat bij het trekken van lessen uit elders opgedane ervaringen. Het 

vervullen van functies in verschillende rijksdelen stelde een ambtenaar in staat om zijn 

ervaringen in perspectief te plaatsen en verschillende aanpakken op hun waarde te 

beoordelen.268 De overheid had echter nooit de volledige regie over het circulatiepatroon. Net 

als bij het loopbaanverloop speelden connecties, persoonlijke omstandigheden, voorkeuren en 

toeval een rol. Lambert en Lester wijzen bijvoorbeeld op de rol die de kans op financiële 

vooruitgang, plichtsbesef of religieuze overtuiging speelde bij de mobiliteit van ambtenaren in 

het Britse koloniale rijk. 

 

6.1 Circulatie tijdens ambtelijke loopbaan 

Voor de meerderheid van de onderzochte residenten was een benoeming bij het Binnenlands 

Bestuur de eerste stap in hun beroepsleven. De voorkeur van het ministerie ging immers uit naar 

nog vormbare, jonge kandidaten. Van een eerdere loopbaan elders was zelden sprake. Van het 

onderbreken van de loopbaan in Nederlands-Indië voor het aanvaarden van functies in 

Nederland, West-Indië of elders was eveneens geen sprake. De circulatie van de onderzochte 

ambtenaren beperkte zich tot standplaatswisselingen binnen de Indische archipel en het van tijd 

tot tijd met verlof terugkeren naar Nederland. 

 

 
267 Van der Burg, Napoleonic Governance, 123. 
268 Lambert en Lester, ‘Introduction’, 1-2 en 11.  
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Kaart 7: Overzichtskaart circulatie ambtenaren, tot resident benoemd in tijdvak 1860-1940 

 

Dat er van het bekleden van functies in Nederland geen sprake was, lag waarschijnlijk aan de 

specialistische opleiding van koloniale bestuursambtenaren of aan de afstand tot netwerken die 

in Nederland van invloed waren op benoemingen. Ging het om West-Indië, dan lag de oorzaak 

eerder in de geringe status van betrekkingen aldaar. Volgens F.G. Schalkwijk, oud-

bestuursambtenaar in West-Indië, werd een functie in deze kolonie alleen geambieerd door 

kandidaten die in Nederlands-Indië geen werk vonden of daar hadden gefaald.269 Aan West-

Indië werd in vergelijking met Nederlands-Indië na 1860 weinig belang gehecht.  

West-Indië had een andere bestuurlijke structuur dan Nederlands-Indië en er werd mede 

door onderwijs in de Nederlandse taal meer werk gemaakt van assimilatie.270 Ook binnen de 

Indische archipel was er geen uniformiteit als het ging om bestuurlijke structuren. Zo was er op 

Java sprake van zogeheten ‘vorstenlanden’ met een afwijkende bestuurlijke status en werd het 

koloniale bestuur in de zogeheten ‘buitengewesten’ langer dan op Java het geval was, 

gekenmerkt door een politiek van onthouding. Van een integratiebeleid dat alle overzeese 

gebieden en gebiedsdelen op gelijke wijze ‘verbond’ met het moederland en centrale regering 

was geen sprake. Het ministerie van Koloniën koos er ook niet voor om door een actief beleid 

van overplaatsing de circulatie van ambtenaren tussen de diverse overzeese gebieden op gang te 

brengen en zo steun te geven aan integratie en de uitwisseling van ervaringen en methoden. 

 
269 F.G. Schalkwijk, ‘Keuze en opleiding van naar West-Indië uit te zenden rechterlijke en bestuursambtenaren’, De 
West-Indische Gids 8 (1926) 557–566, aldaar 557-558.  
270 Zie voor verschillen in bestuurlijke structuur, zeggenschap en onderwijsbeleid: Van den Doel, Zo ver strekt de 
wereld, 161-178. 
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Kaart 8: Circulatie ambtenaren, tot resident benoemd in tijdvak 1860-1899 (excl. verloven in Nederland) 
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Kaart 9: Circulatie ambtenaren, tot resident benoemd in tijdvak 1900-1940 (excl. verloven in Nederland)  
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De kaarten 8 en 9 maken duidelijk dat de loopbanen in het tijdvak 1900-1940 zich steeds vaker 

beperkten tot functies op Java. Voor zij die carrière wilden maken, was het verstandig om op 

Java te blijven of alsnog te geraken. Het was zaak om dicht bij het vuur te zijn, daar waar de 

aantrekkelijke functies werden verdeeld, waar nodig gebruik te maken van de nabijheid van 

invloedrijke connecties en in het zicht te blijven van hun meerderen. Ondanks de uitbreiding 

van het Nederlandse gezag over de archipel en het toenemende economische belang van de 

buitengebieden was er nauwelijks sprake van circulatie tussen Java en de buitengebieden. 

Bestuursambtenaar Van Affelen sprak in 1911 zelfs van twee, feitelijk volledig gescheiden 

bestuurscorpsen.  

Van Affelen besefte dat er verschillen bestonden tussen het werken in de 

buitengebieden en het werken op Java maar zag daarin geen reden om ambtenaren van Java niet 

naar elders te verplaatsen. Ten tijde van het cultuurstelsel zagen bestuursambtenaren op Java toe 

op de cultures en hun werk verschilde daardoor van dat van een ambtenaar in de 

buitengewesten. Na het verlaten van het cultuurstelsel én door intensievere staatsbemoeienis 

met de buitengewesten werd dat verschil kleiner. ‘Toch stond de belangrijkheid van het 

ambtenarencorps in de buitengewesten ‘in veler oog bij dat van Java nog verre ten achter. De 

regeering zelf werkte deze opvatting in hooge mate in de hand.’271 Vooral ambtenaren die maar 

matig presteerden of die zich kritisch opstelden richting hun meerderen werden geplaatst in de 

buitengewesten, ‘niet zelden met promotie als pleister op de wond.’272  

Van Affelen vond dat roulatie tussen Java en de buitengebieden juist ‘verfrisschend en 

veerkrachtig’ zou werken en bijdroeg aan de vorming van ambtenaren. Ook zouden de op Java 

werkzame ambtenaren zo worden getraind in het onderhouden van contact met allerlei delen 

van de Indische bevolking. Overplaatsing van ambtenaren vanuit de buitengebieden naar Java 

zou hen gelegenheid geven om bedreven te worden in de omgang met de Europese bevolking. 

In de buitengebieden was er vaak weinig contact met Europeanen en de Europese beschaving. 

Dit leidde bij ambtenaren in de buitengewesten tot ‘verwildering’ en ‘Europeanenvrees’. Ook 

zou plaatsing op Java hen enthousiaster maken voor de ondernemingsactiviteiten van Europese 

particulieren.273 Van Affelen wees er verder op dat roulatie tussen de eilanden van wezenlijk 

belang was voor integratie en uniformiteit in bestuur. In de buitengebieden was een ambtenaar 

volgens hem door de afstand tot het centrale gouvernement te vrij in zijn handelen en dat kwam 

de uniformiteit niet ten goede:  

 

 

 
271 Van Affelen van Saemsfoort, Het is in het belang, 3-5, 8 en 19. 
272 Ibidem, 8-9. Of de buitengewestelijke plaatsingen van de latere residenten Peltzer, Phitzinger, Van der Hell of Van 
den Bossche verband hielden met een gebrek aan talent of een kritische houding is niet duidelijk. De op hun 
stamkaarten vastgelegde aantekeningen over bekwaamheid en inzet weken niet af van die van de andere residenten. 
273 Ibidem, 21-22. Zie over de circulatie tussen Java en de buitengewesten ook: ‘De verdeeling van de Europeesche 
ambtenaren bij het binnenlandsch bestuur in de beide bestaande afzonderlijke corpsen’ in verzamelband: Tijdschrift 
voor het Binnenlandsch Bestuur. Dertiende deel (Batavia 1897) 37-43, aldaar 41-42 
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‘Den ambtenaar van de Buitenbezittingen moet begrijpen dat het volgen van eigen denkbeelden in 

gewone bestuursaangelegenheden schadelijk is; hij moet doordrongen worden van het beginsel dat de 

gelijkmatige ontwikkeling van een land alleen bevorderd kan worden, indien alle ambtenaren naar een 

vast systeem werkzaam zijn; dat volgen dus regel, en bet handelen op eigen initiatief uitzondering moet 

zijn. En waar kan hij nu beter leeren zich in te binden dan op Java? Waar kan hij beter leeren, hoe en 

naar welk stelsel de regeering wenscht dat bestuurd zal worden, dan op Java?274 
 

Zijn pleidooi leidde er echter niet toe dat het ministerie of het gouvernement de regie nam en 

roulatie tussen functies op Java en de buitengewesten afdwong. De circulatie van ambtenaren 

binnen de Indische archipel of binnen Java bleef vooral het resultaat van persoonlijke ambities, 

voorkeuren en omstandigheden, niet van een loopbaan- en integratiebeleid van ministerie of 

gouvernement. Persoonlijke overwegingen maakten dat er − wanneer zich de kans voordeed − 

snel van standplaats werd gewisseld, bijvoorbeeld omdat het vanuit financieel of 

gezondheidsperspectief verstandig was. 

Zoals in hoofdstuk 5 werd besproken was de lage bezoldiging aanleiding om vaak al na 

enkele maanden een overstap te wagen. Deze frequente standplaatswisselingen maakten het 

voor ambtenaren moeilijk om vertrouwd te geraken met het gewest en zijn bevolking. Zo was er 

in de loopbaan van Willem Boissevain, die na aftrek van verloven per saldo ongeveer 24 jaar 

omspande, sprake van twaalf verschillende standplaatsen.275 

 

 

 

Diagram 23: Aantal standplaatswisselingen tijdens loopbaan 

 

Bas Veth, criticus van het leven in Nederlandsch-Indië, verzuchtte in 1907: ‘Nergens in Indië 

een kern van burgers, een blijvende groep. Overal ambtenaren, officieren, kooplui, allen vervuld 

van dit drietal categorieën van ideeën: verlof of vertrek naar Europa; promotie; overplaatsing. 

Kan op zulk drijfzand iets schoons groeien?’276 

 
274 Van Affelen van Saemsfoort, Het is in het belang, 25. 
275 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 9. 
276 Veth, Het leven in Nederlandsch-Indië, 4. 
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Residenten probeerden een te snel vertrek van hun goede ambtenaren tegen te gaan, soms met 

succes. In de stamkaarten is bijvoorbeeld regelmatig sprake van een overplaatsing die, nog 

voordat deze is geeffectueerd weer wordt ingetrokken, meestal na een protest van hun 

meerderen.277 Het probleem van (te) frequente overplaatsingen beleef echter in de gehele 

onderzoeksperiode bestaan. Voor de kandidaten bood overplaatsing nu eenmaal de beste kans 

op een betere bezoldiging en promotie.278 Wel werd in twintigste eeuw ‘ter voorkoming van 

overplaatsingen, die alleen ten doel hebben het toekennen van eene geringe 

traktementsverhoging en niet wegens andere redenen vereischt worden’ aan de gouverneur-

generaal de bevoegdheid te geven om desnoods te korten op het salaris van de nieuwe functie en 

overplaatsing minder aantrekkelijk te maken.279 Veel effect had deze maatregel echter niet.  

Door de eerder besproken loopbaanopstoppingen bleef het zaak om iedere kans tot 

verbetering aan te grijpen. Slechts enkelen vonden een snelle overplaatsing onwenselijk, 

bijvoorbeeld omdat dit afbreuk deed aan de kwaliteit van het bestuur. Zij beseften dat ze op die 

manier nooit echt met een streek bekend werden. Assistent-resident Walbeehm zag een voordeel 

in standplaatsen die niemand begeerde. Hij had ondervonden dat ‘men op zulke plaatsen 

bijzonder lang met rust gelaten wordt.’280 Pas na het bereiken van de eindrang van resident en/of 

gouverneur nam het tempo waarmee men van standplaats wisselde af. Toch gold ook hier dat de 

functie door veel van de onderzochte ambtenaren in meer dan één residentie werd vervuld. Ook 

residenten wisselden soms al binnen één jaar weer van standplaats.  

 

 
 

Diagram 24: Residenten en het aantal door hen bekleedde resident- en gouverneurschappen (per 

persoon) 

 

De 69 onderzochte ambtenaren vervulden gezamenlijk 138 residents- en/of gouverneurs-

functies. Het aantal jaren (of soms slechts het aantal maanden) dat ze resident waren in een 

gewest, liep uiteen en was afhankelijk van vacatures en connecties, maar ook van persoonlijke 

 
277 Zie bijvoorbeeld het verzoek van de resident J. A. Hardeman, beschreven in: Van den Doel, De stille macht, 100. 
278 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 220-221. 
279 Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1907 (Batavia 1907) 578. 
280 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 28. 
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omstandigheden, ambitie en gezondheid. Van tussentijds, gedwongen ontslag was nauwelijks 

sprake. Alleen Adriaan Keuchenius werd tussentijds ‘eervol’ ontslagen als resident.281 

 

 
 

Diagram 25: Duur ambtsperiode van een resident- en/ of gouverneurschap  

 

Opleidingseisen bij instroom en latere loopbaanopstoppingen zorgden ervoor dat ambtenaren 

vaak pas op hogere leeftijd benoemd werden tot resident. Na benoeming volgde vaak al snel 

pensionering en werd afscheid genomen van de standplaats. Een resident stond door dit alles in 

de twintigste eeuw vaak minder dan 3 jaar aan het hoofd van een gewest. Ook het opnemen van 

verlof droeg bij aan het weer snel verlaten van een standplaats.  

Het functioneren van de residenten werd beïnvloed door het vaak letterlijk ongezonde 

klimaat waarin ze werkten. Tropische ziekten veroorzaakten lichamelijke uitputting. De hitte, 

het vreemde van landschap en cultuur en eenzaamheid leidden ook tot psychische problemen. 

Men sprak over ‘tropenjaren’ of, als de tropen iemand in de bol sloegen, over ‘tropenkolder’. 

Vooral kandidaten die in de laatste decennia van negentiende eeuw in grote getalen vertrokken 

uit Nederland en nog nooit in Nederlands-Indië waren geweest, waren vatbaar. Eén- of zelfs 

meerjarig ziekteverlof in Nederland bood verlichting.  

 

 
 

Diagram 26: Percentage ambtenaren dat eenmalig of meermaals met ziekteverlof naar Nederland ging 

 
281 Zie paragraaf 7.2. 
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Ziekte leidde ertoe dat een ambtenaar soms al na een zeer korte verblijftijd zijn standplaats 

moest verlaten om met verlof te gaan. Deze verloven verklaren mede waarom meer dan twintig 

procent van de residentschappen minder dan 1 jaar duurde. Verbeteringen in de 

gezondheidszorg in Nederlands-Indië maakten dat in de twintigste eeuw langdurig ziekteverlof 

minder vaak nodig was. Daar stond tegenover dat van diensttijdverloven juist meer sprake was. 

Ook deze verloven waren loopbaanonderbrekingen die de opbouw van een duurzaam contact 

met bevolking in de weg stonden.282 

Diensttijdverlof was bedoeld om een ambtenaar ‘in Europees comfort in het vaderland 

nieuwe levenskracht en nieuwen levenslust op te laten doen.’283 Ambtenaren mochten eenmaal 

in de zes dienstjaren voor de duur van acht tot 12 maanden met verlof naar Nederland. Van deze 

verlofregeling werd door de onderzochte ambtenaren veelvuldig gebruik gemaakt, zeker nadat 

de duur en doorbetaling na het midden van de negentiende eeuw in reglementen was vastgelegd. 

Het opnamen van verlof werd gewoonte, geen plicht. Uitzonderingen kwam voor, ook nadat 

doorbetaling tijdens verlof een recht was. 

 

 
 

Diagram 27: Percentage ambtenaren dat eenmalig of meermaals met diensttijdverlof naar Nederland 

ging 

 

Waarschijnlijk beducht voor een ongunstig effect van verlof op hun loopbanen, namen J.A.E. 

van Deventer en Frederik Overduijn geen diensttijdverlof op.284 Adrien Maas Geesteranus nam 

wel verlof op, ook al werd hem dat ontraden omdat hij op dat moment een goede kans maakte 

om tot resident benoemd te worden.285 Voor residenten die hun loopbaan al in de eerste helft 

van de negentiende eeuw aanvingen, zoals Oscar van Polanen-Petel, Dirk Noordziek en Adriaan 

Keuchenius was een diensttijdverlof op staatskosten nog niet adequaat geregeld. Hun 

stamkaarten maken geen melding van diensttijdverlof.286 Theodoor van Capellen die eveneens 

 
282 Zie ook hoofdstuk 8 over dit effect op de contacten met de bevolking. 
283 ‘Een verlofgangershuis’, De Sumatrapost, 21 december 1925. 
284 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 18 en 48. 
Ambtenaren vreesden om bij afwezigheid te worden gepasseerd op promotielijsten. 
285 ‘Adrien Henri Maas Geesteranus’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adrien_Henri_Maas_Geesteranus, laatst geraadpleegd op 25 oktober 2021. 
286 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 34, 42 en 52. 
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in de eerste helft van de negentiende eeuw zijn loopbaan startte, nam verlof op maar deed dat 

volgens aantekening op eigen kosten.287 In de twintigste eeuw behoorde ook studieverlof, 

gecombineerd met diensttijdverlof tot de mogelijkheden. Ambtenaren als Theodorus Meister, 

Johannes Bijleveld, en Adolph Pino maakten in de eerste decennia van de twintigste eeuw 

gebruik van deze mogelijkheid en studeerden aan de Indische Bestuursacademie te Den Haag.288  

 Van ambtelijke circulatie tussen Nederland en Nederlands-Indië was weinig sprake. 

Standplaatswisseling tijdens de loopbaan was dan ook geen motor achter het verkeer van ideeën 

tussen moederland en kolonie. De frequente, langdurige verloven in het moederland waren wél 

van betekenis. Aldaar aangekomen brachten de verlofgangers verslag uit over hun leven in 

Indië. Ze oefenden op die manier invloed uit op het koloniale discours en op het beeld dat 

‘thuisblijvers’ hadden van de kolonie, vooral ook omdat ze hun verloven meestal doorbrachten 

in Den Haag, het centrum van beleid en bestuurlijke connecties.289 

6.2 Circulatie na einde ambtelijke loopbaan 

Het feit dat emigratie naar Nederlands-Indië vaak van tijdelijke aard was en dat daarna 

terugkeer naar het moederland volgde, droeg bij aan het verkeer van personen en ideeën binnen 

Nederland en Nederlands-Indië. Bosma en Mandemakers spreken van ‘cirkel- of retourmigratie’ 

waarbij de migranten voor een aantal jaren naar Indië trokken, in de tussentijd regelmatig met 

verlof gingen naar Nederland om na het einde van hun loopbaan definitief terug te keren.290 Dit 

onderscheidde deze ‘trekkers’ van de ‘blijvers’ die ook na hun Indische loopbaan in de kolonie 

bleven. Volgens Van Doorn gold dat zowel de ‘blijvers’ als de ‘trekkers’ oog hadden voor de 

belangen van het moederland maar dat beide groepen ook ‘niet zelden geneigd waren om de 

belangen van de kolonie voor te laten gaan.’291 Indo-Europeanen dachten hier vaak anders over. 

Velen van hen vonden dat de ‘trekkers’ onder de bestuursambtenaren weinig oog hadden voor 

de belangen van hen die wél in Indië een blijvend bestaan wilden opbouwen.  

Van zes van de 21 onderzochte residenten die stierven in Nederlands-Indië kon op basis 

van de geraadpleegde bronnen worden vastgesteld dat ze ‘blijvers’ waren.292 Zo werd 

bijvoorbeeld Pieter Wegener bij zijn tachtigste verjaardag getypeerd als ‘oudste en meest 

bekende europeesche ingezetene van Batavia’ en als ‘veteraan die een menschenleeftijd in 's 

lands dienst doorbracht, meer dan een menschenleeftijd in Indië sleet, die trouw bleef aan het 

 
287 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 14. 
288 Ibidem: stamkaart 7, 38 en 50. 
289 Zie over het verkeer van ideeën, de beïnvloeding van het koloniale discours en het beeld dat thuisblijvers zich 

maakten van een kolonie: C.A. Drieënhuizen, Koloniale collecties, Nederlands aanzien: de Europese elite van 
Nederlands- Indië belicht door haar verzamelingen, 1811-1957 (Proefschrift Universiteit van Amsterdam 2012) 21-
22; Lambert en Lester, ‘Introduction’, 2. 
290 Bosma en Mandemakers, ‘Indiëgangers’, 166. 
291 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 24. 
292 P.F. Wegener, H.C. de Vogel, H.L. van Vleuten, O. van Polanen-Petel, A.A. Keuchenius, F.E. van Bossche. 
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land waar hij zijn carrière heeft gemaakt.’293 Voor de overige zestien ambtenaren gold dat 

biografische gegevens ontbraken of niet duidelijk maakten of zij ‘trekkers’ of ‘blijvers’ waren.  

Dat deze zestien ambtenaren waren overleden in Indië, was op zichzelf nog geen bewijs 

voor blijvende migratie. Langdurige verloven, familiebezoeken over en weer en het gevaar van 

zeereizen maakten dat de plaats van overlijden soms op toeval of noodlot berustte. Zo overleed 

Bastiaan van Baak tijdens een verlof in Den Haag en stierf Jan Robert van Beusekom in een 

interneringskamp. Met behulp van de verzamelde data kon wel het interval tussen het einde van 

een ambtelijke loopbaan in Nederlands-Indië en het jaar van overlijden worden vastgesteld. 

Beschouwt men een periode tot twee jaar als noodzakelijk voor het afwikkelen van 

verplichtingen in Indië en de terugreis naar Nederland, dan wijzen intervallen van meer dan 

twee jaar op een mogelijk blijvende migratie.  

 

 
 

Diagram 28: Interval tussen uitdiensttreding en overlijden in NL-Indië, N = 21 

 

Zeven van alle 34 residenten, benoemd in periode 1860-1899 waren waarschijnlijk ‘blijvers’ 

(21%). Voor de periode 1900-1940 gold dat eveneens zeven van de 35 benoemde residenten 

waarschijnlijk ‘blijvers’ waren (20%). Gelet op de mogelijkheid dat een overlijden in Nederland 

op toeval berustte en dat er onder de residenten die ‘in het harnas’ stierven ambtenaren waren 

die van plan waren te blijven, zal het werkelijke percentage ‘blijvers’ wat hoger liggen. Dat de 

‘trekkers’ in beide tijdvakken in de meerderheid waren, is echter duidelijk. Bij terugkeer 

bepaalden hun verhalen en opvattingen mede het beeld dat thuisblijvers hadden over 

Nederlands-Indië zagen.  

  

 
293 ‘Een veteraan’, Bataviaasch nieuwsblad, 20 juni 1913. 
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7 Interactie met actoren binnen het staatsapparaat 

7.1 Het ministerie van Koloniën en het gouvernement van Nederlands-Indië 

Residenten voerden het beleid en de instructies van het gouvernement en het ministerie uit. Dit 

was geen eenvoudige taak, ook omdat er sprake was van een machtsstrijd tussen het ministerie 

van Koloniën en het Indische gouvernement. Het bleek niet mogelijk om alles vanuit Den Haag 

te regelen. De fysieke afstand tussen moederland en kolonie stond toezicht op de uitvoering van 

het beleid in de weg. Ook het gegeven dat hoge koloniale ambtenaren in meerderheid door het 

Indische gouvernement werden benoemd, gaf het gouvernement macht. Verder moesten veel 

van de door het ministerie voorgestelde beleidswijzingen voor advies worden voorgelegd aan 

het Indische gouvernement of de Raad van Indië. Dit bood hen de gelegenheid om, wanneer ze 

voorstellen niet in het belang van de kolonie of koloniale elite vonden, wijzigingen te vertragen. 

Van uitstel kwam vaak afstel, ook omdat ministers in hoog tempo kwamen en gingen. Tijdens 

zijn loopbaan, die vaak meer dan twintig jaar omvatte, kreeg de gewestelijk bestuursambtenaar 

– niet zelden tot zijn grote ergernis − te maken met talrijke bestuursplannen en met evenzovele 

wisselingen in het ministerie en het gouvernement.294 

 

 

 

Diagram 29: Duur ambtsperiode ministers van Koloniën 

 

 
294 Zie over het effect van korte zittingsperioden van ministers: Van den Doel, De stille macht, 118. 
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Diagram 30: Duur ambtsperiode gouverneur-generaals van Nederlands-Indië 

 

Dit alles betekende niet dat ambtenaren zelf geen invloed hadden op het beleid of de uitvoering 

daarvan. Een openlijk kritische houding van ambtenaren werd niet gewaardeerd. Dat de hogere 

ambtenaren werden gerekruteerd uit de ambtelijke incrowd en deel uitmaakten van de elite (in 

Nederlands-Indië en/of het moederland) gaf hen echter mogelijkheden om hun ideeën en 

opvattingen voor het voetlicht te brengen en achter de schermen invloed uit te oefenen. Ook de 

eerdergenoemde oprichting van de Vereniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur 

in Nederlandsch-Indië bood mogelijkheden om op te komen voor eigen belangen en weerstand 

te bieden aan bestuurshervormingen. Verder lieten vooral ambtenaren in de rangen tot aan 

controleur zich in tijdschriften als het Tijdschrift voor het Binnenlandsch bestuur of De Indische 

gids uit over beleid of bestuurspraktijk.295 Ook namen ambtenaren door inzending van brieven 

in de kranten van Nederland en vooral Nederlands-Indië deel aan discussies over het beleid. 

Soms toonden ze zich voorstanders van het koloniale beleid, bijvoorbeeld als het ging om de 

conservatieve reactie in het interbellum op het Indonesische nationalisme. Op andere momenten 

waren ze tegenstanders van het beleid en aarzelden ze niet om af te wijken van het beleid of de 

uitvoering te vertragen, bijvoorbeeld als het ging om de overdracht van taken en bevoegdheden 

aan hun collega’s van het Inlandse bestuur. 

Het koloniale beleid kende naast een snelle opeenvolging van ideeën ook constanten. Zo 

wijst Van Doorn op ‘het conserveren van de maatschappelijke gesegmenteerdheid’, 

bijvoorbeeld door te blijven vasthouden aan een (kostengunstig) indirect bestuur.296 Van een 

koloniaal beleid, gericht op het verminderen van de kloven tussen de diverse bevolkingsgroepen 

was geen sprake. Kenmerk van Nederlands-Indië was ‘een maatschappelijk pluralisme, min of 

meer langs raciale lijnen; hoewel binnen eenzelfde staatsverband gesitueerd, leven de 

verschillende segmenten naast elkaar, elk met een eigen taal, cultuur, godsdienst en 

 
295 Van kritische uitlatingen van ambtenaren uit hogere rangen was in de geraadpleegde bronnen minder vaak sprake. 
Zie voor een verklaring paragraaf 7.2. 
296 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 54. 
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levenswijze.’297 De mogelijkheden die taalbeleid, onderwijs of politieke participatie boden om 

kloven te verkleinen, werden nauwelijks benut. Volgens John Furnivall, een Britse koloniale 

ambtenaar en Azië-kenner, zou in Nederlands-Indië alleen ‘een strikt doorgevoerd modern 

koloniaal beleid van ontwikkeling van de Javanen kunnen leiden tot sociale re-integratie en 

maatschappelijke gezondmaking.’298 Men wilde echter een zo zuiver mogelijke ‘Nederlandse’ 

elite aan het roer houden en remde de emancipatie van andere bevolkingsgroepen af.  

Onderwijs in Nederlands-Indië bleef achter bij onderwijs in Nederland. In de twintigste 

eeuw groeide de behoefte aan geschoold Indo-Europees en Javaans personeel. De 

onderwijsfaciliteiten in de kolonie werden daarom uitgebreid. De regering wilde echter niet 

meer doen dan economisch strikt noodzakelijk was. Te veel westers onderwijs zou de koloniale 

samenleving kunnen ontwrichten.299 Het beleid om Javanen te weren uit hogere ambtelijke 

functies werd voortgezet en ook Indo-Europeanen bleven achtergesteld. Verder ontbrak het in 

theorie, maar zeker ook in de praktijk aan een koloniaal taalbeleid.300 Het gouvernement wees in 

1906 in circulaires de ambtenaren op hun plicht om Javaanse ambtenaren aan te moedigen 

Nederlands te spreken en te schrijven. Het animo hiervoor onder ambtenaren was gering: 

‘Waarom toch vinden vele Hollanders het onaangenaam om in hun eigen taal met ons te 

converseeren? O, ja, nu weet ik het, het Nederlandsch is te mooi om door een bruine mond te 

worden uitgesproken.’301 Resident Frederik Overduyn was een uitzondering toen hij besloot om 

in zijn gewest het Nederlands tot taal te maken in de contacten over en weer met zijn inlandse 

ambtenaren en taal niet te gebruiken om afstand te houden tot zijn inlandse ambtenaren; een 

besluit dat door zijn collega-ambtenaren van het B.B. niet werd gewaardeerd.302  

In 1919 wees Indië-kenner S. Ritseman erop dat ‘een strenge afscheiding tusschen de 

Nederlandse en inlandse samenleving altijd heeft bestaan, en er is niet de minste aanwijzing dat 

die afscheiding vermindert. Integendeel, het stijgende zelfbewustzijn verscherpt de 

tegenstelling.’303 Het beleid, gericht op de instandhouding van scheidingen had draagvlak bij de 

conservatieve meerderheid van de bestuursambtenaren. Het beleid compliceerde echter de 

intermediaire functie van de gewestelijke bestuursambtenaren. Zij werden gezien als de 

vertegenwoordigers, sympathisanten of op zijn minst als uitvoerders van dit 

segmenteringsbeleid dat vooral de Nederlandse kolonialen ten goede kwam. Het maakte hen in 

de ogen van Javanen, en lange tijd ook in de ogen van de Indo-Europeanen tot onbetrouwbare 

 
297 G. J. Schutte, ‘De exemplarische Droogstoppel. Een eeuw buitenlandse stemmen over het Nederlandse koloniale 
beleid’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 100 (1985) afl. 4, 663-684, aldaar 

672. 
298 Ibidem. 
299 Burgers, De garoeda en de ooievaar, 146-147. Keerzijde van dit onderwijsbeleid was dat er meer ‘wilde scholen’ 
waren dan gouvermentele scholen. Deze wilde scholen boden onderwijs aan in een vaak meer antikoloniale geest. 
300 Ibidem, 140-142. 
301 Adjeng Kartini, Door duisternis tot licht. Gedachten van Raden Adjeng Kartini (Den Haag 1912) 36. 
302 Djajadningrat, Herinneringen, 251. 
303 S. Ritseman van Eck, geciteerd in: Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 51. 
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pleitbezorgers van hun belangen. Dat was pijnlijk omdat juist in een tijd waarin de 

overheidsbemoeienis met het leven van burgers groeide, de behoefte aan goede intermediairs 

toenam. 

 

7.2 Interactie met meerderen 

De gewestelijke bestuursambtenaren oefenden hun functie meestal uit buiten het directe zicht 

van hun meerderen. De geografische afstand bood ruimte voor zelfstandig handelen. Deze 

handelingsvrijheid was voor veel ambtenaren een aantrekkelijk aspect van hun functie. De 

vrijheid van handelen werd mede door betere en snellere communicatiemogelijkheden in de 

twintigste eeuw echter geleidelijk aan minder. Ook de ethische politiek droeg, zoals later zal 

worden besproken, bij aan een vermindering van de handelingsvrijheid van residenten. 

Handelingsvrijheid maakte betere ‘match’ mogelijk tussen beleid en lokale behoeften. 

In de ogen van hun meerderen school in een te vrij handelen van ambtenaren echter gevaar. 

Ministerie en gouvernement vonden het vooral riskant wanneer een ambtenaar weinig rekening 

hield met de officiële politiek van onthouding. Vanaf het midden van negentiende eeuw en in de 

twintigste eeuw werd het, gelet op de aantekeningen op de stamkaarten, ook als storend gezien 

wanneer een ambtenaar trad in de bestuurlijke competenties van anderen, zich weinig gelegen 

liet liggen aan administratie en beheer of door zijn houding de werkrelatie met regenten 

verstoorde. Hun vrijheid van handelen werd dan ook geleidelijk aan door middel van 

(tussentijdse) beoordeling, bureaucratisering (instructies, circulaires, protocollen) en 

taakaanpassing meer aan banden gelegd. 

 Het was aan de gouverneur-generaal, en in mindere mate de directeur van het 

departement van het B.B. om te beoordelen of een resident goed functioneerde en de juiste 

houding aannam tegenover meerderen, collega’s en bevolking. Hun oordeel bepaalde wie in 

aanmerking kwam voor (versnelde) promotie en voor benoeming als resident. Op welke wijze 

zij tot dergelijke oordelen kwam, was volgens veel ambtenaren niet helder. ‘Van een tijdige 

waarschuwing om zich in een of ander opzicht te beteren, waarin men volgens zijn chef is te 

kort geschoten, of van eene verdediging tegen zijn tekortkomingen, is geen sprake. Alle 

conduitebeoordeelingen worden zoo geheim mogelijk behandeld.’304 Toch vindt men vooral in 

de negentiende eeuw op de stamkaarten van de onderzochte ambtenaren sporen van dergelijke 

oordelen in de vorm van ‘betuigingen van tevredenheid of ontevredenheid’ over het handelen of 

de houding van de betreffende ambtenaar.305  

 

 
304 ‘De positie der Europeesche ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur’, 418. 
305 Voor wat betreft het benoemingstijdvak 1860-1899 bevat 71% van de onderzochte stamkaarten dergelijke 
aantekeningen. In het benoemingstijdvak 1900-1940 loopt dat percentage terug naar 17%. 
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Diagram 31: Op stamkaart vastgelegde uitingen van tevredenheid 

 

 

 

Diagram 32: Op stamkaart vastgelegde uitingen van ontevredenheid 

 

Daadkrachtig optreden bij natuurrampen en epidemieën kon vaak rekenen op lof, evenals 

doortastend optreden tegen opstandelingen, muiters of, zoals in het geval van Bastiaan van Baak 

zijn moedig optreden tegen zeerovers.306 Ten tijde van het cultuurstelsel werd vooral gehecht 

aan goed toezicht op de cultures en de productie van goederen. Uitingen van tevredenheid of 

ontevredenheid over het functioneren van de (toekomstige) residenten getuigen hiervan. Zo 

werd Charles Wiggers geprezen voor zijn bijdrage aan de zoutcultuur en Pieter Sijthoff en 

August Eijken voor hun bemoeienissen met de bosbouw.307 Dirk van Hoogendorp kreeg een 

aantekening voor tekortkomingen in het toezicht op de koffiecultuur, Johannes Metman kreeg 

kritiek op zijn bemoeienissen met de bosbouw.308  

 
306 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 3. 
307 Ibidem, stamkaart 20, 59 en 69. 
308 Ibidem, stamkaart 30 en 39. 
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Na beëindiging van het cultuurstelsel was van lofuitingen en afkeuringen over het toezicht op 

cultures geen sprake meer. Wel was er kritiek op eigengereid optreden van ambtenaren of op 

een gebrek aan ijver en snelheid van handelen. Ook een te kritische toon in hun correspondentie 

met meerderen of bemoeienis met zaken die hen niet aangingen, bijvoorbeeld met rechtspraak, 

kwam ambtenaren op kritiek te staan.309 Afgaande op lof en kritiek werd er ook meer belang 

gehecht aan ambtelijke ijver, correcte rapportages, goed bijgehouden statistieken en een 

sluitende boekhouding. Cornelis Canne ontving een algeheel lof voor zijn ‘buitengewone ijver 

en toewijding’ als resident.310 Bij J.K.H. Phitzinger waren de klachten over zijn functioneren zo 

veelvuldig dat de directeur van het Binnenlands Bestuur (tevergeefs) aandrong op zijn 

ontslag.311 Van duidelijke kritiek op de omgang met de Javaanse bevolking en regenten was op 

de stamkaarten geen sprake. Ook opmerkingen over de omgang met andere segmenten van de 

bevolking ontbreken. Van de vastgelegde kritiek ging in dat opzicht geen sturende werking uit 

op het vervullen van een intermediaire functie. Volgens sommigen hadden hun meerderen ook 

niet de moed om ambtenaren aan te spreken op tekortkomingen in hun functioneren: ‘Velen 

zien er tegenop tijdig − met vriendelijken ernst, met gestrengheid desnoods, doch altijd 

welwillend − hun ondergeschikten terecht te wijzen en gaan er eerst toe over als het niet anders 

meer kan, dikwijls als het te laat is en dan met een lang ingehouden gevoeligheid.’312  

Uit het verdere verloop van de carrière van de onderzochte ambtenaren blijkt niet 

duidelijk welk gewicht lof of kritiek had. De loopbaan van de geprezen Canne kwam niet 

zichtbaar in een versnelling, de loopbaan van de veelvuldig bekritiseerde Phitzinger leidde ook 

hem zonder vertraging naar een functie als resident. Op de stamkaart van Johan von Schmidt 

auf Altenstadt werd in 1896 melding gemaakt van de verkrachting van een minderjarig, Javaans 

meisje. Een jaar later (1897) werd op de stamkaart aantekening gemaakt van een krantenartikel 

waarin hij werd beschuldigd van betrokkenheid bij opiumsmokkel.313 Toch bevatte zijn 

stamkaart geen aantekening over enige berisping.314 Anders ging het in het geval van Adriaan 

Keuchenius. In 1875 werd hij blijkens aantekening ‘eervol ontslagen’ als resident van 

Soerakarta en op wachtgeld geplaatst. Een reden voor dit alles werd niet vastgelegd. Wel werd 

aangegeven dat Keuchenius bezwaar had aangetekend tegen dit ontslag.315 Verder commentaar 

ontbreekt. In de Java-bode werd deze kwestie echter, naar aanleiding van een door Keuchenius 

ingezonden protesttelegram, openlijk besproken. Keuchenius gaf in de krant ‘onbetamelijke en 

onnodige kritiek’ op het gouvernement; op hun beurt aarzelden zijn meerderen niet om in de 

krant Keuchenius publiekelijk terecht te wijzen en het ontslag te verdedigen. Keuchenius werd 

 
309 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 28. 
310 Ibidem, stamkaart 13. 
311 Ibidem, stamkaart 49. 
312 ‘Geheimhouding van conduite-beoordelingen’, 244. 
313 ‘Persdelict’, De Sumatrapost, 15 mei 1899. 
314 NA, Archief KOL, STOA en STAG, 1814-1836, 1836-1927 en 1917-1952, inv.nr. 2.10. Stamkaart 57. 
315 Ibidem, stamkaart 34. 
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verweten ‘in min aangename verhouding te staan tot bijna alle Europeanen, en tot een deel der 

inlandse grooten’ en zo samenwerking te bemoeilijken.316 Dit laatste vormde echter in 1875 

klaarblijkelijk geen belemmering om hen vervolgens opnieuw tot resident te benoemen, nu in 

Madoera. 

 Keuchenius kon zich als resident veel permitteren. Assistent-residenten die in de race 

wilden blijven voor een benoeming als resident deden er echter verstandig om zich meegaand 

op te stellen en op hun woorden te passen. Dat leidde bij hen volgens H. Herz tot de vrees ‘zich 

aan koud water te branden; iets dat minder gold voor de controleursrangen:  

 

‘Een assistent-resident moet zeer voorzichtig zijn in zijn optreden als bestuurder en in het particuliere 

leven, maar vooral in zijn verhouding tot zijn chef, den resident (…) Een controleur daarentegen mag nog 

zichzelf zijn, een eigen opinie hebben en daarvoor uitkomen, zonder gevaar te loopen voor zijn carrière. 

Met de publieke opinie heeft hij in dat opzicht geen rekening te houden; zijn chef moge hem minder 

genegen zijn, hoogstens bezorgt hem dit een onaangename correspondentie of overplaatsing.’317 

 

Volgzaamheid én het hebben van connecties waren voorwaarden voor een succesvolle 

loopbaan: ‘Zonder eenige egards wordt dikwijls een verdienstelijk ambtenaar, die alleen het 

ongeluk heeft geen protectie te bezitten en geen ja en amen broer te zijn, opzijgezet.’318 

Sommige ambtenaren kozen ervoor om in de contacten met hun meerderen vooral te 

benadrukken dat alles in het gewest naar wens verliep, ook al was de werkelijkheid anders: 

 

‘Onder Indische bestuursambtenaren is er een percentage, dat ter wille van eigen gemak ook op dit 

gebied het spreekwoord [Het is dwaasheid te willen weten, waar onwetendheid zaligheid betekent] in 

praktijk brengt (…) Ik erken, het is de gemakkelijkste manier om het ver te brengen op de ambtelijke 

ladder. Men loopt niet het gevaar, den naam te krijgen van een lastig ambtenaar te zijn.’319 

 

Lange tijd werd aan ambtelijke traagheid of luiheid minder zwaar getild dan aan een overmaat 

aan ijver of onrust veroorzakende kritiek.320 Nog op het einde van de negentiende eeuw zijn er 

‘bekleeders van een rang, waarin men zich veilig achtte, en zich ongestoord kon vermeien in 

nietsdoen’ en waarvan ‘zelfs ongevoeligheid voor 's lands belangen geduld werd.’321 Ambtelijke 

ijver werd volgens de stamkaarten in latere tijden wel geëist. De afkeer van te vergaande 

bemoeienis en onrust was echter van alle tijden, zeker wanneer deze bemoeienis niet strookte 

met functie- of competentieafbakeningen of de relatie met het inlandse bestuur op ongewenste 

 
316 ‘Stukken ter toelichting van het ontslag uit ’s Lands dienst van den heer A.A.M.N. Keuchenius, eerst resident van 
Soerakarta, later van Madura’, Java-Bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indië, 14 juni 
1876. 
317 H. Herz, ‘De controleurs betrekking’, 343. 
318 ‘De positie der Europeesche ambtenaren’, 418. In dit artikel wordt erop gewezen dat sommige ambtenaren het 
uitblijven van promotie te wijten hadden aan eigen tekortkomingen. Het ontbreken van connecties was dus niet in alle 
gevallen oorzaak van uitblijvende promotie. 
319 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 24-25. 
320 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 198. 
321 ‘Bevordering bij keuze’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Dertiende deel (Batavia 
1897) 104-113, aldaar 113. 
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wijze beïnvloedde. Het indienen van verbeter- of aanpassingsvoorstellen – eén van de manieren 

waarop men inhoud kan geven aan de intermediaire rol − werd niet altijd op prijs gesteld. 

Alleen de rangen lager dan die van assistente-resident konden vrijer spreken: 

 

‘De controleur behoeft niet te schromen voorstellen in te dienen voor maatregelen, welke hij in 

het algemeen belang of het speciaal belang zijner afdeeling wenschelijk acht. Van die 

voorstellen moge weinig of geen notitie worden genomen; hij moge bewust zijn lastig te worden 

gevonden, — hij heeft ten minste aan zijn plichtsgevoel voldoening geschonken en den last der 

zedelijke verantwoordelijkheid van zich afgewenteld. De overweging dat het doen van 

voorstellen hem van hoogerhand kwalijk wordt genomen, behoeft hem niet terug te houden van 

de indiening.’322 

 

Ook voor residenten gold dat een kritische opstelling of eigenzinnig optreden niet werd 

gewaardeerd. Hun autonome handelen had het gouvernement in de negentiende eeuw vaak in 

politieke of militaire problemen gebracht. Op het einde van de negentiende eeuw en in de 

twintigste eeuw werd de handelingsvrijheid van residenten dan ook steeds meer ingeperkt.323 

Strakkere centrale richtlijnen lieten minder ruimte voor afstemming op lokale omstandigheden, 

dit tot ongenoegen van de gewestelijke ambtenaren: ‘Op Java, over de Buitenbezittingen kan ik 

niet oordeelen wordt het zwaartepunt van den dienst hoe langer hoe meer gelegd in het 

administreeren, terwijl men zich vroeger toelegde op het besturen.’324 Bestuursambtenaren 

werden steeds vaker afgerekend op hun bureaucratische kwaliteiten. Het vele schrijfwerk hield 

ambtenaren echter af van contact met de bevolking. J.H. Nieuwenhuijs verwoordde het als 

volgt: ‘Het schrijfwerk kluistert hem aan de schrijftafel, in toenemende mate, voor een goed 

deel van zijn tijd, onmatig opgedreven als het wordt. Elke nieuwe maatregel van bestuur sleept 

reeksen staten, registers, tabellen, brieven en rapporten met zich, die toch in orde moeten 

zijn.’325  

Wellicht was de stroom van instructies er medeoorzaak van dat circulaires van het 

gouvernement op den duur weinig indruk meer maakten op de ambtenaren. Hun waarde als 

aansturings-instrument was hierdoor geringer dan hun strenge bewoordingen doen vermoeden: 

‘De lippen van menig bestuursambtenaar plooien zich tot eenen glimlach, wanneer men het 

woord “circulaire” uitspreekt.’326 Sommige residenten schuwden ook in de twintigste eeuw 

autocratisch gedrag en eigengereid handelen niet, zoals blijkt uit een in memoriam bij het 

overlijden van Willem Boissevain in 1919: ‘Hij was wel een autocraat, hij was de man van het 

‘l’état c’est moi’, maar in die tijd was zulks nodig; het bestuur der Preanger was langzamerhand 

 
322 Herz, ‘De controleurs betrekking’, 343. 
323 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 145, 157 en 173. 
324 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 4. 
325 J.H. Nieuwenhuijs, ‘Kan het aantal controleurs bij het Binnenlandsch bestuur op Java en Madoera worden 
ingekrompen’, De Indische gids 30 (1908) Deel I, 581-593, aldaar 584; ‘Schrijfwoede’ in verzamelband: Tijdschrift 
voor het Binnenlandsch Bestuur. Dertiende deel (Batavia 1897) 171-173, aldaar 171. 
326 Snouck Hurgronje, geciteerd in: Van den Doel, De stille macht, 201. 
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verslapt, de zaken waren slechts gaande gehouden; er was geadministreerd, niet bestuurd.’327 

Per saldo kreeg echter het gouvernement wel degelijk meer grip op het handelen van residenten. 

Betere verbindingen maakten op het einde van negentiende eeuw en in de twintigste een directer 

toezicht van het gouvernement mogelijk. In combinatie met een voortschrijdende 

bureaucratisering en het afstoten van taken aan meer gespecialiseerde ambtenaren zorgde dit 

ervoor dat de mogelijkheid om de uitvoering van het beleid zelf af te stemmen op lokale 

omstandigheden en behoeften duidelijk afnam. 

 

7.3 Collega-ambtenaren Europees bestuur  

Het schrijfwerk maakte niet alleen dat er minder tijd was voor contact met de bevolking; het 

ging ook ten koste van contact met collega’s en de mogelijkheid om daarbij problemen en 

ervaringen met elkaar te delen, al had niet iedere ambtenaar daar behoefte aan: 

 

‘Het tegenwoordige ambtenaarscorps is nog grootendeels opgegroeid onder het regime der 

individualiteitsbegrippen, het „chacun pour soi et Dieu pour nous tous". Het is te hopen dat het 

opkomende ambtenaargeslacht een beteren geest onder ons corps zal doen ontstaan. Bij een gezonden 

corpsgeest zal iedere ambtenaar ernaar hunkeren om zijne bevindingen op ambtelijk gebied (…) aan 

collegas, mede te deelen (…) Betere aaneensluiting van collegas zal op den bestuursgang van gunstigen 

invloed zijn; strijd met andere ambtenaren en met particulieren nu zoo noodeloos voorkomende, zal dan 

wel tot de uitzonderingen behooren omdat men minder eenzijdig zal blijven.’328 

 

Na 1870 had ook de komst van nieuwe ambtelijke instellingen op het gebied van bijvoorbeeld 

volksgezondheid en landbouwvoorlichting invloed op het contact tussen gewestelijke 

bestuursambtenaren en de bevolking. Toenemende overheidsbemoeienis maakte het benoemen 

van gespecialiseerde ambtenaren, docenten en ingenieurs noodzakelijk. Steeds vaker kwam het 

directe contact met bevolking te liggen in de handen van specialisten en was de intermediaire 

waarde van de bestuursambtenaar hierdoor gedevalueerd, ook in hun eigen ogen: ‘De nieuwe 

diensten bouwden eigen organisaties op, die tot in de desa reikten. Zij ontwikkelden eigen 

methoden en werkten moderner dan het B.B. (…) De ontwikkeling bracht mede, dat in de 

dertiger jaren het B.B. werk enigszins was uitgehold.’329 De specialisten namen de zittende 

gewestelijke ambtenaren taken uit handen en het contact tussen bestuursambtenaar en de 

bevolking verminderde. Volgens oud-bestuursambtenaar B.C. de Jonge nam in de dertiger jaren 

het aanzien van het gewestelijk bestuur hierdoor af: ‘De positie van het bestuur is in de laatste 

kwart eeuw doorloopend verzwakt. Vroeger waren zij het Manusje-van-alles. Alles draaide om 

 
327 ‘Willem Frederik Lamoraal Boissevain. Nederlands koloniaal ambtenaar’, Blog op Worldpress.com. 
https://jwboissevain.wordpress.com/2016/04/05/willem-frederik-lamoraal-boissevain-nederlands-koloniaal-
ambtenaar/, laatst geraadpleegd op 25 oktober 2021. 
328 ‘Esprit de corps onder de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur’ in verzamelband: Tijdschrift voor het 
Binnenlandsch Bestuur. Tiende deel (Batavia 1895) 407-410, aldaar 408 en 410. 
329 D.H. Burger, ‘Het Binnenlands Bestuur op Java en Madoera’ in: Wij gedenken, 77-106, aldaar 88. 

https://jwboissevain.wordpress.com/2016/04/05/willem-frederik-lamoraal-boissevain-nederlands-koloniaal-ambtenaar/
https://jwboissevain.wordpress.com/2016/04/05/willem-frederik-lamoraal-boissevain-nederlands-koloniaal-ambtenaar/
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hen. Later heeft men hen, uit zucht tot perfectionisme, van veel beroofd dat aanzien gaf.’330 

B.B.-ers werden naar hun mening ten onrechte buiten spel gezet. Zij waren ‘de enige groep 

ambtenaren, die door opleiding en practijk geschoold was in het begrip van het land.’331  

De concurrentie met ambtenaar-specialisten maakte het voor bestuursambtenaren 

belangrijk om (opnieuw) te benadrukken dat de Javaan en de Javaanse samenleving geheel 

anders was. Zonder een dergelijk ‘anders zijn’ dat slechts door het B.B. kon worden begrepen, 

verloor het B.B. immers een groot deel van zijn bestaansrecht. Ph. Coolhaas spreekt in Wij 

gedenken van de specialist die ‘niets begreep van de Indische maatschappij, van de Indonesiër 

en daardoor ook niets van de functie van de bestuursambtenaar, in wie hij, de democratische 

specialist, een autocratische domoor zag, die uit sleur of uit heerszucht bij het oude wilde 

blijven.’332 Juist het ‘anders zijn’ van de Javanen rechtvaardigde echter volgens vele B.B.-ers 

het voortduren van de voogdij. Volgens Wij gedenken bleven er onder de B.B.-ers gelukkig ook 

‘grote heren die zich van niemand iets lieten zeggen en die zich op hun terrein, de kennis van 

land en volk en de kunst van het werkelijk besturen, terecht onbeperkt heer en meester 

voelden.’333  

 

7.4 Collega-ambtenaren Inlands bestuur en hun hoofden 

In circulaires werd benadrukt dat de gewestelijke bestuursambtenaren van het B.B. moesten 

samenwerken met hun collega’s van het Inlands bestuur en respect moesten tonen voor de 

regenten, ook omdat dit alles een kostengunstig, indirect bestuur mogelijk maakte. In een 

gedenkboek uit 1956 van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in 

Nederlands-Indië werd erkend dat ‘de invloed, welke de regering op de massa kon uitoefenen 

niet verder ging dan die, welke het Europese B.B. op het Inlandse bestuur had.’334  

 

‘Bijna overal in Indië, en speciaal op Java en Madoera, wortelt ons gezag in dat der Inlandsche hoofden 

over de bevolking. Daarop is ons bestuurssysteem gebouwd; wij regeeren door middel van de eigen 

hoofden der Inlandsche bevolking, waardoor deze als het ware onmerkbaar gewend raken aan den 

nieuwen toestand, het nieuwe gezag. Het is de oude beproefde methode (…) Wij hebben dus te zorgen: 1. 

dat de gehechtheid en trouw der Inlandsche hoofden niet verandert; 2. dat hun macht en invloed op de 

bevolking niet verloren gaan.’335 

 

De Javanen zouden van oudsher respect hebben voor de regenten en hun leiding accepteren. 

Door het feodale karakter van het regentschap te benadrukken, werd getracht om de positie van 

regenten te verstevigen en ze een pijler te laten zijn onder het koloniale bestuur.  

 
330 B.C. de Jonge, Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge (Groningen 1968) 428-429. 
331 Koenders, ‘Het Binnenlands Bestuur’, 302. 
332 Ph. Coolhaas, ‘Ontstaan en groei’ in: Wij gedenken, 33-141, aldaar 64. 
333 Koenders, ‘Het Binnenlands Bestuur’, 292. 
334 Burger, ‘Het Binnenlands Bestuur op Java en Madoera’, 90. 
335 Van Eyken en Van Assen, De bestuursambtenaar in Nederlandsch Indië, 6. 
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Oud-ambtenaren waren in Wij gedenken van mening dat de verhouding tussen het B.B. en het 

Inlands bestuur werd gekenmerkt door ‘door ondergeschiktheid en rivaliteit’ maar vooral ook 

door ‘hoffelijkheid en samenwerking.’336  

In werkelijkheid liet het gedrag van de ambtenaren vaak te wensen over. Raciale 

vooroordelen en superioriteitsgevoelens speelden een grote rol. In de twintigste eeuw was ook 

de dreiging die volgens veel bestuursambtenaren uitging van ontvoogding van invloed op hun 

houding jegens collega’s van het Inlands bestuur. Overheveling van taken aan deze collega’s 

zou, net als de eerdergenoemde opkomst van gespecialiseerde diensten, ten koste gaan van het 

belang en het aanzien van het B.B. Ambtenaren zagen een regent vaak als het derde wiel aan de 

wagen, al strookte dat niet met hun instructie. Deze instructie droeg hen op om ‘zooveel 

mogelijk gebruik te maken van de tusschenkomst van de van regeeringswege aangestelde 

[Javaanse] hoofden’, ‘het aanzien der inheemsche invloedrijke geslachten te handhaven’ en te 

proberen om hen ‘meer en meer aan het Nederlandsche gezag te verbinden.’337 Dat de regent 

door een dergelijke verbinding als intermediair gecompromitteerd raakte, werd niet erkend. 

Een regent moest zich houden aan de bevelen en instructies van de resident en/of 

assistent-resident. Het was de taak van de resident om regenten te beoordelen, hen te benoemen 

of te ontslaan. De verhouding tussen resident en regent vroeg dan ook om tact. Alleen al het feit 

dat de regenten de ondergeschikten waren van de assistent-residenten en residenten, leidde bij 

regenten tot irritatie. Ze voelden zich door hun adellijke afkomst vaak boven de Europese 

bestuursambtenaren verheven.338 In de omgang met hen en hun familie werd hiermee 

onvoldoende rekening gehouden. De resident moest zich verhouden tot die regenten alsof deze 

hun jongere broers waren.339 Dat een dergelijke houding kwetsend was, werd onvoldoende 

beseft.  

Regent Djajadiningrat herinnerde zich vernederingen, niet alleen in de begindagen van 

zijn loopbaan bij het Inlandse bestuur maar ook later nog: ‘Mijn tweede Europeesche chef was 

de Aspirant-Controleur. Deze was van mijn leeftijd (…) Nooit heeft hij mij gevraagd om op een 

stoel plaats te nemen. Als ik een dienstzaak met hem te behandelen had, moest ik steeds voor 

hem op den grond zitten.’340 Hij betreurde het ook dat ambtenaren van het B.B. geen gebruik 

maakten van zijn kennis van de Javaanse bevolking en het ‘niet dulden konden, dat ik het leven 

en denken van den Javaan beter begreep.’341 De teleurstelling van Djajadiningrat was 

 
336 Burger, ‘Het Binnenlands Bestuur op Java en Madoera’, 90-91. 
337 Posno, Handboek voor den Oost-Indische ambtenaar, 19 en 22. 
338 De Neve, Asal Oesoel, 95. 
339 Posno, Handboek voor den Oost-Indische ambtenaar, 51. Volgens een nieuwe instructie van 1859 was de resident 
niet langer ‘de oudere broer’ van de regent. De regent was voortaan ‘de vertrouwde raadsman’ van de resident. In 
werkelijkheid bleef het beeld van ‘de oudere broer’ invloed uitoefenen op het gedrag van bestuursambtenaren. 
340 Djajadiningrat, Herinneringen, 121. 
341 Ibidem, 184-185, 254 en 306. Djajadiningrat herinnerde zich ook B.B.- ambtenaren met wie de samenwerking en 
het menselijk contact wel prettig verliep. Zo prees hij de Bantamse residenten Canne, Hardeman en vooral ook 
Frederik Overduyn voor hun meer respectvolle houding jegens het inlandse bestuur.  
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begrijpelijk omdat in instructies was vastgelegd dat de regent ‘in zaken, welke het inlandsch 

bestuur aangaan, den vertrouwden raadsman van den resident was.’342  

Regenten vonden het ook vernederend dat bestuursambtenaren zich traditionele, 

Javaanse tekenen van eerbied en gezag hadden toegeëigend.343 Adjeng Kartini meende dat de 

ambtenaren zich belachelijk maakten ‘wanneer zij van ons de eerbewijzen vragen, waarop 

alleen onze eigen hoofden aanspraak hebben.’344 Kartini was ook van mening dat de 

Nederlandse bestuurders de tekenen van de tijd niet zagen: 

 

‘Met leede oogen ziet menig Europeaan hier aan, hoe de Javanen zich langzamerhand ontwikkelen, en er 

telkens een bruine opduikt, die bewijst, dat hij evengoed hersens in zijn kop en een hart in zijn lijf heeft 

als de blanke. Maar gaat uw gang maar, gij zult den drang van den tijd toch niet kunnen tegenhouden. Ik 

heb de Hollanders heel lief, en ben hun dankbaar voor veel (…) Velen onder hen mogen wij onze beste 

vrienden noemen, maar ook zeer, zeer velen, staan vijandig tegenover ons, om geen andere reden dan dat 

wij het waagden in ontwikkeling en beschaving hun nabij te streven.’345 

 

Uit de ‘hormat-circulaire’ van 1904 blijkt dat van een correcte behandeling van regenten ook in 

de twintigste eeuw geen sprake was.346 Het gouvernement wees in deze circulaire 

bestuursambtenaren ‘op het afkeurenswaardige van de minder heusche behandeling, waaraan 

Inlanders dikwijls van de zijde der Landsdienaren bloot staan.’ Bestuursambtenaren gedroegen 

zich vaak nog als kleine vorsten. Kartini spreekt van dwaze vertoningen: ‘O, godheid, wist gij 

maar, hoe de menigte, die nu eerbiedig voor het schitterende zonnescherm terzijde wijkt, u 

straks achter uwen rug uitlacht.’347 In 1913 wees gouverneur-generaal Van Idenburg nogmaals 

op ‘de onvoldoende naleving’ van de genoemde circulaire.348 

 

‘Het is een wanbegrip te denken, dat het gezag bij vereenvoudiging der Inlandsche beleefheidsvormen 

gevaar zou loopen en dat met de instandhouding van gebruiken, als het zitten op den grond (…) een 

staatsbelang gemoeid zou zijn (…) Bij elke gepaste gelegenheid moeten de Inlandsche ambtenaren, 

vooral de Regenten, op het nadeelige der hormatgebruiken worden gewezen en aangespoord om tot 

vereenvoudiging daarvan mede te werken; eene vermaning die te meer zal uitwerken, naarmate de 

Europeesche bestuurder het voorbeeld geeft van zijnerzijds geene specifieke eischen op het gebied der 

hormat te stellen en vooral met de Inlandsche ambtenaren, die eene min of meer Europeesche opvoeding 

genoten hebben, op eene daaraan geëvenredigde wijze te verkeeren.’349 

 

 
342 Posno, Handboek voor den Oost-Indische ambtenaar, 51. 
343 Ibidem, 13-14. In het handboek werd bijvoorbeeld gewezen op hun recht ‘tot het voeren van den vergulden 
pajoeng of zonnescherm.’ 
344 Kartini, Door duisternis tot licht, 35. 
345 Ibidem. 
346 Onder ‘hormat’ wordt verstaan; de eerbied en officiële eerbewijzen die de Javaan aan zijn meerderen verschuldigd 
was. De circulaire werd in 1906 en 1909 nogmaals verzonden omdat de ‘misbruiken’ hardnekkig bleken te zijn. 
347 Kartini, Door duisternis tot licht, 35. 
348 Zie over de circulaire en discussies hierover: ‘Romana Locuta Est’, Bataviaasch nieuwsblad, 28 augustus 1913; 
‘Circulaire No. 2014. Slotcommentaren op de bewoordingen van het rondschrijven’, De Expres, 29 augustus 1913; 
‘De G.G. Beleefdheidsapostel’, De Preanger-bode, 27 augustus 1913. 
349 ‘Circulaire van den Algemeenen Secretaris ,16 November 1904, no. 4623’ in: Djajadiningrat, Herinneringen, 224-
226, aldaar 225. 
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Volgens Burger was ‘de wijsheid van het zichzelf wegcijferen’ altijd een bestuursbeginsel 

geweest voor het B.B. Ook hij erkende echter dat binnen het B.B. ‘hoogmoed en ijdelheid niet 

onbekend waren’ en dat het B.B. ‘daarom behalve keur-corps ook wel geur-corps werd 

genoemd.’350 Ook controleur H.A. de Groot wees op hoe hoogmoedswaanzin bij ambtenaren 

van het B.B. de relatie met hun collega’s van het Inlandse bestuur verstoorde.351 Ambtenaren 

van het B.B. aanvaarden vaak niet dat verheffing en ontvoogding inhield dat ze een stap opzij 

moesten zetten. Volgens Van Doorninck waren in Indië velen van mening dat de ethische koers 

moest worden gevolgd maar was daar in de praktijk weinig van te zien.352 Ook volgens 

Djajadiningrat beleden Europese B.B.-ambtenaren met de mond dat ze ‘gaarne samen wilden 

werken met Inlandsche bestuursambtenaren van hun gelijke ontwikkeling en beschaving’ maar 

als dergelijke kandidaten zich aanmelden dan was er ‘voor hen in den Inlandschen 

bestuursdienst geen plaats.’353 Djajadiningrat constateerde dat ‘ontvoogding’ in de praktijk 

weinig voorstelde: ‘Slechts onbeduidende administratieve bevoegdheden van den Assistent-

Resident en Controleur, werden op den Regent en het districtshoofd overgedragen; het 

Europeesch bestuur bleef daarbij volkomen intact, zoodat “ontvoogding” in wezen niet de 

minste verandering in de bestaande toestanden en verhoudingen bracht.’354 

Vooruitstrevende ambtenaren als J.H. Nieuwenhuijs bepleitten een andere houding ten 

aanzien van inlandse bestuursambtenaren. Hij vond dat Nederlandse B.B.-ambtenaren zich te 

veel bemoeiden met de uitvoering van het bestuur en dat hun aantal kon worden teruggebracht. 

Er waren volgens hem voldoende geschikte Javaanse ambtenaren. Laatstgenoemden bezaten 

‘het hart des volks’ en kenden ‘de zeden, gewoonten en denkwijzen des volks beter dan wij dat 

ooit zullen kunnen. Zij zijn in waarheid voor een goed besturen onontbeerlijk.’355 

 

‘Overal hebben de Nederlandsche ambtenaren nevens de leiding en de controle ook de uitvoering, en 

deze bijna geheel, en als bij uitsluiting, in handen genomen, terwijl men de Inlandsche ambtenaren juist 

goed genoeg acht de eenvoudigste werkzaamheden te verrichten en dan nog op aanwijzing hunner 

Nederlandsche collega’s. En waarom? (…) Wat moet er dan geschieden, om tot een gezonden toestand te 

geraken? Wegneming, zoo radicaal mogelijk, van alles wat dien toestand zoo voos heeft gemaakt: nl. 

overdracht van de uitvoering van de bestuursmaatregelen met al den aankleve van dien op de Inlandsche 

ambtenaren. Die uitvoering schijnt men hun thans niet te durven toevertrouwen.’356 

 

Dat progressieve ambtenaren als Nieuwenhuijs of Van Eyken ontvoogding bepleitten, 

betekende niet dat die ontvoogding voor hen geen grenzen kende: ‘Vóór alles, hetzij nogmaals 

herhaald, ieder op zijn plaats. Het Nederlandsche Bestuur blijve door Nederlanders vervuld en 

 
350 Burger, ‘Het Binnenlands Bestuur op Java en Madoera’, 93 en 98. 
351 H.A. de Groot, ‘De positie der Inlandse hoofden op Java. De ambtelijke verhouding tussen Europeesche en 
Inlandsche ambtenaren’, De locomotief: Samarangsch handels- en advertentie-blad, 26 augustus 1893. 
352 Van Doorninck, Het leven op Java, 133. 
353 Djajadiningrat, Herinneringen, 261-262. 
354 Ibidem, 291. 
355 Nieuwenhuijs, ‘Kan het aantal controleurs’, 588. 
356 Ibidem, 582 en 585. 
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behoude de leiding. Evenmin als een Nederlander Regent kan worden bijvoorbeeld, moet een 

Javaan Resident kunnen zijn.’357  

Veel ambtenaren van het B.B. stemden volgens Van den Doel in met een beperkte 

ontvoogding, niet omdat ze hun zeggenschap wilden delen met Javaanse collega’s maar omdat 

het daardoor mogelijk werd om onaantrekkelijke, tijdrovende taken af te stoten. 

Vooruitstrevende, ethische ideeën zoals ontvoogding en associatie leefden in werkelijkheid 

slechts bij een minderheid van de B.B.-ambtenaren. Juist onder de jongere generatie 

bestuursambtenaren, veelal controleur of assistent-resident, was er weinig draagvlak voor 

ontvoogding, waarschijnlijk omdat zij hun toekomst bedreigd achtten.358 Residenten zoals 

Nieuwenhuijs en Van Eyken werden opgevolgd door in meerderheid conservatieve collega’s als 

Jan Bedding, Franciscus Bloemen-Waanders, Jacob van Gigch, Pieter van Gulik, Adrien Maas-

Geesteranus en Johannes Mullemeister.359  

Assistent-resident en lid van de Vereeniging van ambtenaren bij het Binnenlandsch 

Bestuur in Nederlandsch-Indië, Max Buttner van der Jagt gaf op een bijeenkomst van de 

Volksraad op 15 november 1918 een donderspeech waarin hij zich verzette tegen ontvoogding: 

‘Opheffing, bevrijding, ontvoogding, voorlichting, associatie, socialisme, ethiek zijn de 

slagwoorden waaronder de pseudo-voormannen, de Inlandse , en tegenwoordig ook, God beter 

‘t, volbloed Europeanen, aan hun werk van afbreken, van slopen zijn getogen.’360 Hij verweet 

aanhangers van ethische politiek dat ze geen kennis hadden van de Javanen en ‘desondanks, 

uitgaande van de evolutie op staatkundig gebied die zich elders voltrok, de staatkundige 

verhoudingen in Nederlands-Indië wensten aan te passen bij de gewijzigde omstandigheden.’361 

Toen Van der Jagt werd gekapitteld om die rede, tekenden tachtig procent van de ambtenaren 

van het B.B. − waaronder Jacob van Gigch − een adhesieverklaring waarin ze instemming 

betuigden met wat van der Jagt had gezegd.362 Djajadiningrat gaf voor dit conservatisme [onder 

ambtenaren van het B.B. en onder conservatieve regenten] in een toespraak bij de opening van 

het eerste Inlands bestuurscongres in 1927 een verklaring:  

 

‘De geheele Inheemsche maatschappij was bezig een hervorming te ondergaan. Op politiek, op 

economisch en op maatschappelijk gebied, overal openbaart zich een streven naar nieuwe levensvormen; 

doch daarnaast ziet men duidelijk blijken van vrees en verbolgenheid van hen, wier traditioneel 

overwicht is bedreigd en die dientengevolge tegenover alles wat nieuw is een agressieve houding 

aannemen. Door zulke botsingen tusschen oud en nieuw kunnen onzekerheid, verwarring en 

anachronismen ontstaan.’363 

 
357 Nieuwenhuijs, ‘Kan het aantal controleurs’, 588. 
358 Van den Doel, De stille macht, 303 en 364; Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 60. 
359 Zie voor hun conservatieve houding: Van den Doel, De Stille macht, 88, 134, 141, 363, 378, 396 en 402. 
360 M.B. van der Jagt, geciteerd in: ‘De verwording’, De Preanger-bode, 27 november 1918. 
361 Rob Nieuwenhuys, ‘Een rechtse en een linkse oudgast, Tirade 1 (1957) afl. 5, 166-167, aldaar 167.  
362 Van den Doel, De stille macht, 367. 
363 Djajadiningrat, Herinneringen, 296 en 329-331. 
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Het conservatisme werd in Wij gedenken niet gezien als een anachronisme. Het afremmen van 

het proces van ontvoogding en het bestrijden van de nationalisten paste juist bij de tijd. 

Ambtenaren van het B.B. hadden terecht ‘meer oog voor de vraag of de zaken goed werden 

gedaan dan door wie zij werden gedaan.’ Dat verantwoordelijkheidsbesef dwong de ambtenaren 

‘om meer boeman en tegenspeler, dan medespeler en helper van de nieuwe bewegingen te zijn, 

al vonden ze hun beginsel nog zo sympathiek.’364 Java en Javanen waren er (nog) niet klaar 

voor. 

Oud- ambtenaren benadrukten in Wij gedenken dat het Oosten geheel anders was dan 

het Westen. Vanuit dit cultuurrelativisme achtten zij de introductie van westerse, meer 

democratische bestuursmodellen onjuist en deden hervorming en vernieuwing soms meer 

kwaad dan goed: ‘Veel van wat “ethisch” was, bleek voor de bevolking geen zegen, veel wat 

“conservatief” was, goed voor haar.’365 Een hernieuwd conservatisme paste ook bij een B.B. dat 

van een top- naar een maatschappelijke middenpositie was verschoven en concurrentie 

ondervond, van bovenaf (instelling van raden, democratisering, ontvoogding) én van onderaf 

(opkomst gespecialiseerde ambtenaren). Ook zagen ambtenaren dat steeds meer Europeanen en 

Indo-Europeanen hen maatschappelijk voorbijstreefden. Pijnlijk aan het hernieuwde 

conservatisme (en zijn verankering in raciale vooroordelen) was dat hierdoor een 

democratisering van het bestuur werd vertraagd of tegengehouden. Juist democratisering bood, 

in combinatie met een acceptatie van Javaanse ambtenaren als volwaardige collega’s, de 

mogelijkheid om het vertrouwen onder de bevolking te vergroten. Van die mogelijkheid werd 

echter weinig gebruikgemaakt.  

Toenemende staatsbemoeienis had ertoe geleid dat het aantal dure Nederlandse 

ambtenaren sterk was toegenomen. Tegelijkertijd was er door het verbeterde onderwijs een 

hoger opgeleide Javaanse elite ontstaan. Hierdoor kwam de vraag op of het niet beter, en vooral 

ook goedkoper zou zijn ‘om hooggeschoolde leden van de inheemse bevolking toe te laten 

treden tot de hoogste regionen van de koloniale bureaucratie?’366 Uiteindelijk werden dan ook 

meer functies binnen de koloniale bureaucratie opengesteld voor leden van de Javaanse 

bevolking. De rangen van het B.B. bleven voor Javanen echter gesloten. Modern geschoolde 

Javanen konden volgens Minister van Koloniën A.W.F. Idenburg (1861-1935) nimmer het 

moederland, ‘den westerschen, beter nog den Nederlandschen inslag in de organisatie van het 

koloniaal bestuur’ vertegenwoordigen. Ook de Raad van Indië vond een scheiding tussen het 

Europese en Inlandse bestuur noodzakelijk, ‘toelating van Javanen tot het eerste even 

onwenselijk als die van Nederlanders tot het laatste.’367  

 
364 Burger, ‘Het Binnenlands Bestuur op Java en Madoera’, 98-99. 
365 Koenders, ‘Het Binnenlands Bestuur’, 276, 286 en 302. 
366 Van den Doel, Zo ver de wereld strekt, 173. 
367 Ibidem, 175 en 178. 
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Het te lang uitblijven van ontvoogding (en werkelijke democratisering en decentralisatie) 

maakte dat het geloof in het B.B. als pleitbezorger voor Javaanse belangen verder afnam. 

Ambtenaren legden niet het oor te luister en meenden zelf te weten wat in het belang van de 

Javaan was, op weg naar ontvoogding in een verre toekomst. Zowel de ethische als de 

conservatieve zienswijze stonden een goede vervulling van een intermediaire functie in de weg. 

Beide zienswijzen leidden tot paternalisme. 
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8 Interactie met bevolking 

8.1 Interactie met Javanen 

Volgens Van Doorn is een koloniale samenleving altijd intern verdeeld. Het ging daarbij in het 

geval van Java niet alleen om een tweedeling in Europeanen en Javanen. Uit relaties tussen 

kolonisator en gekoloniseerden ontstond bijvoorbeeld de Indo-Europese bevolkingsgroep, die 

na enige tijd een eigen sociale positie innam. Bovendien, zo geeft Van Doorn aan, stroomden 

ook Chinezen en Arabieren naar de kolonie omdat die hen economische kansen bood.368 Een 

resident moest zich weten te verhouden tot die veelheid aan sociale, raciale, economische en 

culturele groepen. Geen eenvoudige taak, zeker niet toen na 1900 de belangrijkste 

bevolkingsgroepen (Javanen, Indo-Europeanen, Nederlanders) zich meer bewust werden van 

hun identiteit. Dat de intensivering van de bureaucratie en de toenemende staatsbemoeienis de 

behoefte aan intermediairs deed toenemen, maakte het er ook niet eenvoudiger op.  

Een afnemend vertrouwen in wat de bestuursambtenaren als intermediairs voor die 

samenleving konden of wilden betekenen, was in de twintigste eeuw er medeoorzaak van dat 

diverse bevolkingsgroepen (Europeanen, Indo-Europeanen, Javanen) hun heil zochten in 

zelforganisatie. Door organisatie in volksbewegingen, partijen en vakbonden en vooral ook door 

het gebruik te maken van een opkomende dagbladpers schiepen ze alternatieve kanalen voor 

pleitbezorging. Ze probeerden zo hogerop in de bestuurlijke keten of buiten de keten om invloed 

uit te oefenen en/of achterstelling tegen te gaan. Onder de Javaanse bevolking groeide zelfs 

steun voor een volledige losmaking van Nederland. Volgens Van Doorn was er op Java vanaf 

het einde van negentiende eeuw, mede door de toegenomen migratie van Nederlandse vrouwen 

naar Indië, geen sprake van raciale vermenging maar juist van ontmenging.369 Ook dat kwam de 

verhouding tussen Javanen en Europeanen niet ten goede. 

Gewestelijke bestuursambtenaren hadden de taak om de Javanen te beschermen tegen 

misbruik. Ook moesten ambtenaren de band tussen Javanen en het Nederlandse gouvernement 

verstevigen. Daarnaast was het hun taak om niet alléén pleitbezorger te zijn voor de 

Nederlandse belangen maar ook oog te hebben voor de belangen van de Javanen:  

 

‘Het meest gewichtige, het moeielijkste, maar ook tevens het schoonste deel van zijn werkkring is, dat hij 

den band vormt tusschen overheerscher en overheerschte! Daardoor is hij in de gelegenheid op tactvolle 

wijze de dikwijls onvermijdelijke, pijnlijke aanrakingen met den overheerschte te verzachten, de scherpe 

kanten af te ronden en den band hechter te maken. Waar toch de dikwijls tegenstrijdige belangen van het 

blanke en het bruine ras met elkaar in botsing komen, daar is het de beleidvolle en bekwame hand van 

den bestuursambtenaar, die een voor beide partijen bevredigende oplossing moet aanwijzen!’370 

 

 
368 Jacques van Doorn, A divided society. Segmentation and mediation in late-colonial Indonesia (Rotterdam 1983) 3. 
369 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 68. 
370 Eyken en Van Assen, De bestuursambtenaar in Nederlandsch Indië, 5. 
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Voorstanders van ethische politiek vonden het ook belangrijk dat het koloniale bestuur bijdroeg 

aan beschaving en ontwikkeling en de Javanen voorbereidde om bestuurlijke taken in eigen 

hand te nemen. Al sinds de begindagen van de kolonie werd ambtenaren echter tegelijkertijd op 

het hart gedrukt om in de contacten met de bevolking de macht en voortreffelijkheid van het 

gouvernement te tonen en eerbied en ontzag af te dwingen.371  

De wijze waarop de bestuursambtenaren deze taken uitvoerden, werd beïnvloed door 

hun voorstellingen van en hun (voor)oordelen over de Javanen én zichzelf. Deze voorstellingen 

en oordelen waren hen aangereikt in de milieus waaruit ze werden gerekruteerd en tijdens hun 

opleiding. Ze droegen later ook zelf met hun persoonlijke ervaringen en hun verhalen en 

publicaties bij aan het ontstaan, bevestigen of veranderen van dergelijke beelden en oordelen, 

zowel in Nederlands-Indië als in Nederland. Zo versterkte bestuursambtenaar Eduard Douwes 

Dekker met zijn roman Max Havelaar in 1860 het beeld van de zwakke Javaan die moest 

worden beschermd tegen misbruik door particuliere ondernemers en Javaanse hoofden. Dit 

beeld inspireerde jonge Nederlanders om naar Indië te trekken en daar als beschermer op te 

treden. Het beeld voedde paternalisme.  

Frances Gouda wijst op de invloeden die oordelen over en beelden van 

(on)mannelijkheid hadden op de wijze waarop koloniale bestuurders de Javaanse bevolking 

tegemoet traden. Alle residenten waren man en de Nederlandse heerschappij over Nederlands-

Indië werd volgens Gouda ‘ondersteund door de overtuiging van een superieure Westerse 

mannelijkheid ten opzichte van kinderlijke en vrouwelijke inheemse onderdanen’; een 

heerschappij die ‘zowel instrumenteel als symbolisch was belichaamd in blanke 

mannelijkheid.’372 Volgens Charles Boissevain was de relatie tussen Nederlandse overheerser en 

de gekoloniseerden als een huwelijk waarin de sterke Nederlandse blanke man zijn kwetsbare 

Oosterse vrouw leidt: 

 

‘Er is iets in den band, die ons aan deze Oostersche rassen bindt, dat mij doet denken aan den 

huwelijksband. Wij, Noordsche mannen zijn sterk en onze kracht is onze zwakte. Zij daarentegen zijn 

zwak en hun zwakheid is hun kracht En wij worden tot haar aangetrokken juist omdat ze anders zijn dan 

wij. (…) Een ouderwetsch huwelijk tusschen een mannelijke man en een vrouwelijke vrouw, met den man 

als hoofd van ’t gezin, moet onze verbinding met het Oostersche ras zijn.’373 

In Nederlandse visies op de Javaanse bevolking lag de nadruk op hun ‘zachtaardige, volgzame, 

onmannelijke karakter.’374 Volgens Kolhbrugge, hoogleraar aan de Utrechtse 

indologenopleiding, bestond ‘de psyché van de Javanen als bij vrouwen, bovenal uit 

gevoelsmatige reacties op willekeurige prikkels in de buitenwereld (…) Zij vormen een niet 

 
371 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 106. 
372 Frances Gouda, ‘Beelden van (on)mannelijkheid in de koloniale cultuur van Nederlands-Indië, 1900-1949’, 

Sociologie 3 (2007) afl. 1, 64-80, aldaar 64 en 76. 
373 Charles Boissevain, Tropisch Nederland: Indrukken eener reis door Nederlands-Indië (Haarlem 1909) 200-201. 
374 Gouda, ‘Beelden van (on)mannelijkheid’, 71. 
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denkende willooze hoop.’375 Ook in columns van de progressieve [‘ethisch’] bestuursambtenaar 

en oud-resident G. L. Gonggrijp werd de Javaan omschreven als ‘lief’, ‘onschuldig’ en 

‘kinderlijk’; een typering die kon worden misbruikt om de voogdij te rechtvaardigen. 376  

Zoals in de inleiding werd aangegeven gaat het bij het vervullen van de intermediaire 

rol om kennis van en een begrip voor de waarden en overtuigingen van betrokken partijen. Het 

gaat om een nieuwsgierigheid in ‘de anderen’, om sensitiviteit en ontvankelijkheid; kwaliteiten 

die noodzakelijk zijn voor het overbruggen van culturele verschillen.377 In werkelijkheid was er, 

mede door (voor)oordelen van dit alles vaak weinig sprake. De relatie tussen bestuursambtenaar 

en Javanen zou ‘door dagelijkse aanraking en verkeer’ kunnen worden uitgebouwd.378 Misbruik 

en onderdrukking kon vervolgens worden bestreden. Maar ‘de relatie tussen de Europese 

ambtenaren en de bevolking was niet zo nauw - en werd dat ook nooit - als men meende of 

wenste.’379 

Ten tijde van het cultuurstelsel werd de ambtenaar door variabele beloning verleid om 

eigen belang voorop te stellen. Ambtenaren keken weg bij misbruik door regenten of planters. 

Ook in latere jaren lieten bestuursambtenaren steken vallen, al werden sommigen, zoals de 

resident van Madoera F. Fokkens juist geprezen omdat ze reageerden op klachten vanuit de 

bevolking.380 Voorwaarde voor het durven indienen van klachten was vertrouwen bij de 

bevolking en kennis van de landstalen bij de ambtenaar; aan beiden ontbrak het veelal. 

Instructies schreven voor dat een resident ervoor moest zorgen ‘dat aan de inlanders overal 

gelegenheid gegeven worde, om vrijelijk klachten in te leveren.’381 De werkelijkheid was 

anders: ‘Die vertrouwelijkheid tusschen volk en ambtenaar, is niets meer dan een idylle en geen 

werkelijkheid. Houd maar eens een koempoelan [vergadering] in de dessa (…) en vraag ten 

slotte, wie nog het een of ander aan den controleur heeft mede te deelen. Doorgaans heerscht 

stilzwijgen.’382  

De bevolking had geen vertrouwen in ambtenaren omdat ze wisten dat deze vaak 

spoedig weer van standplaats wisselden; de regent wisselde niet.383 Ook het (te) uitgebreide 

takenpakket en de uitgestrektheid van de residenties stond frequent (direct) contact en de 

opbouw van vertrouwen in de weg. Dat het contact tussen resident en bevolking niet frequent 

was, kwam echter niet alleen door taakbelasting en de uitgestrektheid van het gewest.  

 
375 Kohlbrugge, Blikken in het zieleleven van den Javaan’, 92-93 en 95. 
376 Gouda, ‘Beelden van (on)mannelijkheid’, 71-72; G. J. Gonggrijp, Honderd Brieven van Opheffer, 152-153. 
377 Randeraad, ‘Introduction’, 11-13. 
378 ‘Kennis der inlandsche talen bij ambtenaren, en hun omgang met hoofden en bevolking’, Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indië 3 (1865) Eerste deel, 101-114, aldaar 101. 
379 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 236. 
380 ‘De vertrekkende Resident van Madoera F. Fokkens’, De Locomotief, 3 februari 1909. 
381 Posno, Handboek voor den Oost-Indische ambtenaar, 19. 
382 Herz, ‘De kennis der inlandsche talen’, 400.Voorwaarde voor het durven indienen van klachten was vertrouwen 
bij de bevolking en kennis van de landstalen bij de ambtenaar; aan beiden ontbrak het vaak. Zie: ‘Een verzoek van 
iemand, die gaarne leeren wil’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Derde deel (Batavia 
1898) 379, aldaar 379. 
383 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 25. 
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Een resident was verplicht om regelmatig op reis te gaan in zijn gewest en zich op de hoogte te 

stellen van de situatie. Sommige residenten moesten echter hiertoe bij herhaling worden 

gemaand.384 Een direct en frequent contact met bevolking paste volgens sommige residenten 

ook niet bij hun status. Dat sommige Javaanse vorsten ‘het principe koesteren door hunne 

onderdanen niet te mogen worden aanschouwd, zullende dit hunne grootheid en waardigheid 

kwetsen’ was voor hen een legitimatie om van contact af te zien.385 Toekomstig resident August 

Eyken voelde zich nog in 1909 geroepen om dat argument te verwerpen: ‘Velen meenen dat een 

vertrouwelijk omgaan met den kleinen man, schadelijk is voor het veelgeprezen prestige van 

den bestuursambtenaar. Niets is minder waar dan dat, integendeel.’386 Het contact met ‘de kleine 

man’ ging volgens bestuursambtenaar Herz particulieren beter af dan de bestuursambtenaren. 

Zij bewogen zich vrijelijker onder hen, juist omdat ze minder status hadden op te houden: 

 

‘De particulier gaat dagelijks met den kleinen man om, bespiedt hem in zijn doen en laten en in den 

omgang met elkander; hij hoeft er niet tegen op te zien om aanvankelijk fouten te maken in het spreken of 

zich belachelijk uit te drukken; hij heeft geen prestige op te houden. Hij vangt de taal op uit den mond 

van het volk, terwijl de ambtenaar allicht te veel aan de boekentaal blijft hangen.’387 

 

Op het einde van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw maakte een betere infrastructuur 

het reizen gemakkelijker. Het werd daardoor eenvoudiger om het contact met de bevolking te 

onderhouden. Bureaucratisering, en daarmee samenhangend het vele schrijfwerk maakten het 

echter moeilijk om het bureau te verlaten en wierpen nieuwe drempels op, iets dat regent van 

Bantam A.A. Djajadiningrat betreurde: 

 

‘In mijn tijd vroeg men zich, wanneer men pas benoemd was tot ambtenaar ter beschikking bij het B.B., in 

de eerste plaats af: hoe kan ik aan een goed, doch goedkoop rijpaard komen? Tegenwoordig daarentegen 

is de eerste vraag, die men zich daarbij stelt: Van welk merk is de beste vulpenhouder en waar kan men 

dien krijgen? (…) In het begin van mijn loopbaan waren er gelukkig nog Europeesche B.B.-ambtenaren, 

die voor hun werk een rijpaard noodig hadden. Voor zulke ambtenaren voelde ik zeer veel sympathie, 

omdat zij er met ernst naar streefden om de zeden en gewoonten en de nooden en behoeften van het volk 

niet uitsluitend uit boeken en officieele geschriften te leeren kennen, doch ook uit eigen aanschouwing.’388 

 

Veel ambtenaren hadden echter de overtuiging dat hun contacten met de bevolking wel degelijk 

diepgang hadden. Ze hadden een groot vertrouwen in eigen kennis en kunde. Sommige 

ambtenaren meenden zelfs dat ze, meer dan bij bestuurders van buitenlandse koloniën het geval 

was, de ziel van het Indische volk doorgronden en dat hierop het succes van hun bestuur 

berustte. Volgens oud-bestuursambtenaar C.J. Hasselman hield ‘hun zucht tot Europeaniseering 

de Engelschen op een afstand van de Inlandsche bevolking’ en verhinderde dit ‘de nauwere 

 
384 Kommers, Besturen in een onbekende wereld, 229. 
385 Ibidem, 108. De afkeer van direct contact is wellicht, naast taakontlasting voor residenten aanleiding geweest om 
taken te delegeren aan controleurs. Zie hierover bijvoorbeeld: Herz, ‘De controleurs betrekking’, 342 
386 A.J.H. Eyken, De werkkring van den controleur op Java (Leiden 1909) 9. 
387 Herz, ‘De kennis der inlandsche talen’, 398. 
388 Djajadiningrat, Herinneringen, 211. 
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aanraking tusschen het overheerschende en het overheerschte ras, zooals die bij ons bestaat en 

tot heilzame resultaten leidt.’ Hij zag bij de Engelse ambtenaren anders dan bij de Nederlandse 

koloniale ambtenaren ‘geen genegenheid zich in te denken in de Inlandsche begrippen en zich 

op de hoogte te stellen van de nooden en behoeften der Inlandsche bevolking’: 

 

‘Dat onze ambtenaren dit wel doen en de Engelsche niet, is voor een groot deel toe te schrijven aan het 

verschil in raseigenschappen en het daaruit voortvloeiend verschil in opvatting van de taak die eene 

koloniseerende natie te vervullen heeft. Dat wij die taak op meer loffelijke wijze vervuld hebben dan de 

Engelschen is zeer wel mogelijk. Maar de eer daarvan komt in hoofdzaak toe aan onze nationale 

karaktertrekken.’389 

 

Assistent-resident Walbeehm kwam op het einde van de negentiende eeuw tot een geheel andere 

conclusie. Hij constateerde bij jongere ambtenaren, waarschijnlijk door de grotere instroom van 

kandidaten die ‘echte’ Nederlanders waren, maar wie het aan eigen ervaring met Nederlands-

Indië ontbrak, ‘een hoe langer hoe grooter wordende onbekendheid met de taal van het volk en 

daardoor ook met hetgeen er in de ziel en in de gedachten van dat volk omgaat.’390 Deze 

onbekendheid ging ten koste van vertrouwen: 

 

‘Kan men het dan den z.g. kleinen man wel kwalijk nemen, dat hij over het algemeen niet voldoende 

vertrouwen stelt in den wil of althans in de macht van het Europeesch bestuur om hem te beschermen 

tegen de willekeur van wien ook.’391 

 

Superioriteitsgevoelens, een te groot vertrouwen in de kennis van de Javaanse samenleving en 

beschavingsidealen maakten dat de houding ten aanzien van de Javanen, zeker nadat de ethische 

politiek gemeengoed was geworden, werd gekenmerkt door centralisme en paternalisme.  

‘Of het nu ging om decentralisatie of ontvoogding van het Inlandse bestuur, om de vorming van 

stadsgemeenten, om irrigatieplannen, landbouwvoorlichting of volkskrediet − altijd werkte men 

van boven naar beneden en altijd domineerde het ambtelijke gezichtspunt.’392 Dat was volgens 

vele ambtenaren ook gerechtvaardigd. Resident Pieter Sijthoff stelde in 1901 dat ‘het onjuist 

was te veronderstellen dat de inlander zelf in staat was te begrijpen wat goed voor hem was en 

dat Javaan uit eigen beweging tot verandering en verbetering van zijn leefwijze komt.’393  

Volgens buitenlandse koloniale experts kon een Javaanse dorpeling niet krabben op zijn hoofd 

zonder dat een ambtenaar hem eerst had laten zien hoe dat moest en vervolgens toestemming 

had gegeven voor het gekrab, alsof het hulpeloze kinderen betrof.394  

 
389 C.J. Hasselman, ‘Algemeene ontwikkeling of vakkennis?’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch 
Bestuur. Zeventiende deel (Batavia 1899) 193-205, aldaar 200-201. 
390 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 25. 
391 Ibidem. 
392 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 40. 
393 Van den Doel, De stille macht, 224. 
394 G.H. Bousquet, J.S. Furnivall en J. Chailley-Bert, geciteerd/geparafraseerd in: S.H. Genee, Gedreven 
volksverheffers? De ‘Ethische grondslag’ bij discussies van de residenten van het Oost-Indisch Binnenlandsch 
Bestuur, 1920-1930 (Bachelorscriptie Universiteit van Utrecht 2019) 4-5. 
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Deelname van de Javanen aan de latere Volksraad of decentrale raden bracht in dit alles geen 

grote verandering. Als nieuwe ‘intermediaire’ organen bleken ze voor de Javanen van weinig 

waarde omdat ook daar ambtenaren, Europeanen en Indo-Europeanen domineerden. Van vrije 

verkiezing was nauwelijks sprake. Decentralisatie kon bij ambtenaren van het B.B. op draagvlak 

rekenen, maar vooral wanneer dit hun autonomie vergrootte ten opzichte van het gouvernement. 

In het delen van hun zeggenschap met de Javanen had men minder trek. Zelfs volgens 

voorstanders van een ethische politiek kon de Nederlandse hand nog niet worden gemist en het 

(wellicht ongewild) denigrerende taalgebruik is veelzeggend: 

 

‘Het belang dier inboorlingen brengt mede, dat de ethische koloniale politiek blijft gevolgd, dat het 

daaruit ontstane proces van opvoeding en ontwikkeling in de richting van zelfstandigheid niet wordt 

onderbroken, de leiding ervan in dezelfde hand blijft, en dat in geen geval de inboorlingen geraken onder 

de heerschappij van anderen, die niet de waarborgen kunnen geven, dat op dien weg wordt 

voortgegaan.’395 

 

Vrijwel iedereen in de kolonie zag de waarde in van wat vooruitgang de kolonie had gebracht. 

Dat ontwikkeling en modernisering de Javanen mondiger maakten, werd echter niet als 

consequentie aanvaard. Moderniteit vroeg volgens het B.B. niet om een bijpassende politieke 

vertaling.396 Omdat ze door hun te specialistische opleiding opgesloten zaten in hun ambt en de 

concurrentie voelden van specialisten en hoogopgeleide Javanen, waren ambtenaren van het 

B.B. tegen ieder beleidsvoornemen dat in hun positie verder zou kunnen aantastten. De 

bestuursambtenaren wisten dat ze hun ziel en zaligheid hadden verbonden aan een ambtelijke 

loopbaan maar dat er inmiddels betrekkingen waren ‘die veel beter betalen en de ongerieven, 

aan het ambtenaarsambt verbonden, missen.’397 Dit alles leidde ertoe dat ambtenaren van het 

B.B. vaak conservatiever waren dan de beleidsmakers aan de top. Dat nationalisten niet wilden 

samenwerken en onafhankelijkheid nastreefden, getuigde van ondankbaarheid. Oud-ambtenaren 

waren ook nog in 1956 ervan overtuigd dat Indonesia alleen kon bestaan dankzij een door hen 

gelegd fundament. Zij hadden de White Man’s Burden op zich genomen:  

 

‘In het algemeen is het voor een land natuurlijk beter, dat de ontwikkeling in handen is van een nationale 

dan van een koloniale regering. Een eigen regering heeft meer oog voor de nationale belangen, kan op 

meer medewerking rekenen en heeft met allerlei nationale, godsdienstige, ras- en andere verschillen 

tussen regeerder en geregeerden geen rekening te houden. Zij is ook beter in staat om eigen wegen te 

zoeken die het beste bij de volksaard passen. Als een aantal volken moet worden onderworpen om tot een 

staatkundige eenheid te worden aaneengesmeed, is het soms maar beter dat een koloniale overheid dit 

doet, zoals in het vroegere Nederlands-Indië. Het daaraan verbonden “vuile” maar onvermijdelijke en 

moeilijke werk drukt dan als een last minder op de nationale eenheid dan op de koloniale verhouding; de 

ontstane wrok richt zich tegen de koloniale overheersers.’398 

 
395 Van Doorninck, Het leven op Java, 133. 
396 Bloembergen en Raben, Het koloniale beschavingsoffensief, 17. 
397 Excelsior, ‘De promotie der Europeesche ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur’ in verzamelband: Tijdschrift 
voor het Binnenlandsch Bestuur. Elfde deel (Batavia 1895) 177-180, aldaar 178. 
398 Burger, ‘Het Binnenlands bestuur op Java en Madoera’, 105. 
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8.2 Interactie met Europeanen 

In de instructies voor de resident werd nauwelijks aandacht besteed aan hoe hij zich moest 

verhouden tot de Europeanen op Java. Men ging ervan uit dat de B.B.-ambtenaren en deze 

burgers gelijke belangen hadden en dat er tussen hen geen animositeit bestond. Op zich niet 

verwonderlijk: in de eerste helft van de negentiende eeuw was de meerderheid van de 

Europeanen zelf als ambtenaar in dienst van het gouvernement. Ook had het koloniale bestuur 

zich meestal een goede hoeder getoond van de belangen van de Europeanen. De 

ondemocratische, autocratische wijze van besturen zorgde echter op het einde van negentiende 

eeuw en vooral in de twintigste eeuw voor spanningen tussen Europeanen en bestuurders. Een 

citaat uit Wij gedenken getuigt daarvan: ‘Voor de gemiddelde Nederlander met wie de 

bestuursambtenaar ex officio in aanraking kwam, bleef hij de vertegenwoordiger van het 

centraal gezag en daar het gezag die Nederlander in die dagen niet beviel, beviel ook de 

bestuursambtenaar hem over het algemeen niet.’399  

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog veranderde de koloniale samenleving in 

Nederlands-Indië van karakter. Voor belang hierbij was de groei van de Europese bevolking. 

Voor Nederlandse nieuwkomers stond het autocratische, centralistische karakter van het 

koloniale bestuur in schril contrast met hun recente ervaringen in Nederland. Het is dan ook niet 

vreemd dat die bestuurswijze hen stoorde. De ambtelijke bemoeienis kende geen grenzen. Van 

medezeggenschap of decentralisatie was in de ogen van de Europeanen geen sprake. Verder 

groeide er in Indië een cultuurkloof tussen de wereld van de ambtenaar en die van de burger. De 

oude koloniale samenleving verdween geleidelijk, daarvoor in de plaats kwam ‘een brok 

Europeesche maatschappij in de koloniën; een moderne samenleving, hard, dynamisch, 

individualistisch en welvarend, meer overeenkomst vertonend met Amerika dan met 

Nederland.’400 Charles Winckel wijst op de gevolgen van maatschappelijke verandering voor 

het leven en het aanzien van een bestuursambtenaar in Indië: 

 

‘Hij vindt er naast de lichtzijden der moderne, naar het Oosten overgeplante, westersche maatschappij, 

ook de schaduwzijden, van de naar Westersch tempo verlangzaamde carrière, van een bestaan, dat 

langzaam maar zeker de oude tropenglorie verliest, om te vervlakken tot een Westersch bestaan in een 

Oostersche omgeving, waar de toean van vroeger van zijn voetstuk is afgedaald, nu naast hem ook de 

Europeesche fruitventer, chauffeur, ja zelfs prostituee haar intrede heeft gemaakt.’401 

 

Lange tijd was de meerderheid van de Europeanen op Java ambtenaar. Zij voelden zich 

verheven boven de Javanen maar ook boven Europeanen en Indo-Europeanen die geen 

ambtenaar waren. Vooral tussen ambtenaren en Europese en Indo-Europese planters en andere 

ondernemers was er wantrouwen en irritatie: ‘Want dat is een van die eigenaardige constanten 

 
399 Koenders, ‘Het Binnenlands Bestuur’, 273. 
400 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 43. 
401 Charles W.F. Winckel, ‘De ontwikkeling der Europeesche maatschappij in Ned. Indië gedurende de laatste 100 
jaren’, Mens en Maatschappij 11 (1935) afl. 2, 81-93, aldaar 92-93. 
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in de moderne geschiedenis van Nederlands-Indië: hoezeer alles draaide om economische 

belangen, er was steeds − nu eens meer, dan weer minder − een kloof tussen ambtenaar en 

planter.’402  

Aanvankelijk was in Nederlands-Indië de economie het monopolie van de overheid. 

Indië bleef ook nog in de twintigste eeuw, ‘trekken vertonen van een modern bestel, geleid door 

een actieve overheid, geneigd tot ordening en planning, in onderdelen zelfs naderend tot een 

stelsel dat staatskapitalistisch of staatssocialistisch zou mogen heten.’403 Dit verklaart mede 

waarom in een ambtenarenstaat als Indië ook na 1870, de term particulier altijd ‘de ongunstige 

klank van een iets beter soort scharrelaar heeft behouden.’404 Reinsma wijst erop dat ambtenaren 

alleen door toekenning van cultuurprocenten konden worden ‘verleid’ om zich met zoiets 

ordinairs als landbouw bezig te gaan houden. ‘Op zulke momenten zijn wij geen Residenten 

meer, maar worden boeren. Het nieuwe stelsel ruikt te veel naar de ploeg.’405 Ook de uitspraak 

van de minister van Koloniën Engelbertus de Waal is veelzeggend: ‘Geldbejag is wel de 

voornaamste drijfveer van den industrieel, niet van den ambtenaar.’406  

De boodschap van Multatuli’s Max Havelaar en hun scholing in ethische politiek 

overtuigden bestuursambtenaren ervan dat alleen zij, ‘als vertegenwoordigers van een niet 

langer baatzuchtig koloniaal bestuur, de bevolking konden beschermen tegen willekeur en 

misbruik.’407 Het was zaak om aan de macht van de inlandse hoofden, maar ook van de 

Europese ondernemers tegenwicht te bieden: ‘Waar het bruine ras economisch zwakker is dan 

het blanke, daar is het niet te verwonderen, dat de bescherming van den Inlander tegenover het 

sterke Europeesche element, alras een der eerste plichten van den bestuursambtenaar is 

geworden.’408 De bestuursambtenaar was ‘de beschermer der aan zijn zorgen toevertrouwde 

Inlandsche bevolking, ook daar, waar haar belangen in botsing komen met die van een machtige 

industrie of van over even machtige kapitalen.’409  

Deze beschermende houding ging Europese ondernemers vaak te ver. Ze klaagden over 

ambtenaren die ‘uit den aard hunner beginselen vijandig staan tegenover de groote 

ondernemingen (…) en niet gevoelen dat bloeiende cultures en ondernemingen in het algemeen 

het land voordeel brengen.’410 

 

 
402 Van Doorn, De laatste eeuw van Indië, 34. 
403 Ibidem, 97. 
404 P. van ‘t. Veer, ‘De machthebbers van Indië’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden 86 (1971) afl. 1, 40-46, aldaar 41. Particulier: aanduiding voor Europeanen (en Indo-Europeanen) die 
geen ambtenaar maar ondernemer waren of elders werkzaam waren. 
405 Reinsma, ‘De cultuurprocenten in de praktijk’, 61. 
406 Engelbertus de Waal, geciteerd in: Reinsma, ‘De cultuurprocenten in de praktijk’, 77. 
407 C. Fasseur, ‘De nadagen van de ethische politiek’, voordracht op 9 mei 2012 gehouden te Amsterdam bij het 
symposium Van ethische politiek naar dekolonisatie, georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.  
408 Van Eyken en Van Assen, De bestuursambtenaar in Nederlandsch Indië, 5. 
409 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 27. 
410 Oud-minister en voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië M.W.F. Treub, geciteerd in: 
Fasseur, De Indologen, 415. 
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‘Ik heb den indruk gekregen dat van de zijde der ambtenaren aan de particuliere industrie niet de 

aandacht geschonken werd die zij verdient (…) Ik begrijp dat gezorgd moet worden voor handhaving van 

de wet (…), dat het niet mogelijk is te voldoen aan al de wenschen van handel en nijverheid. Maar ik 

meen dat de ambtenaar zich toch ook kan en moet beschouwen als de helpende en beschermende macht, 

die den mannen van goeden wil ter zijde staat wanneer deze hun geestkracht, hun kennis, hun kapitaal 

beschikbaar stellen, om dit uitgebreid gewest tot ontwikkeling te brengen. Ik acht het de roeping van het 

administratief gezag om de belemmeringen op te ruimen die het gevolg zijn van vooroordeelen, 

belemmeringen, die ondernemingen verhinderen tot bloei te komen.’411 

 

De schrijver erkende dat een B.B.-ambtenaar een bijzondere opdracht had en dat ingrijpen soms 

gerechtvaardigd was:  

 

‘Voorkomend en meegaand als de ambtenaren zijn zullen, waar dat pas geeft, zullen zij pal staan voor de 

hun toevertrouwde belangen der inlandsche bevolking. Mijn op jarenlange practijk gegronde 

ondervinding, leert mij, dat bij vele Europeanen de neiging bestaat om niets te ontzien (…) Het zij hier 

gezegd, tegen hen die buiten hun boekje gaan, trede men steeds beslist op.’412 

 

In de ogen van ondernemers was het koloniaal bestuur zich echter na 1900 te veel gaan richten 

op de belangen van de Javaanse bevolking. Resident Bastiaan Baak werd bijvoorbeeld openlijk 

beticht van een te grote liefde voor de Javaan en zijn, hierdoor slechte relatie tussen met planters 

en landhuurders.413 Een dergelijke liefde ging ten koste van de belangen van ondernemers die 

waren gebaat bij onmondigheid en lage lonen.414.  

Ook niet-ondernemende Europeanen, en later ook Indo-Europeanen vonden dat een 

ethische geest bij ambtenaren hun belangen schaadde. Het opkomende nationalisme werd door 

de Europeanen als een bedreiging gezien voor hun maatschappelijke positie. Een B.B. dat zijn 

oren liet hangen naar ethici, naar ontvoogding, naar politieke zeggenschap voor Javanen kon 

geen goede intermediair zijn voor de Europeanen. ‘Populariteit was vlugger verspeeld dan 

gewonnen bij de Europese groep, die de bestuursambtenaar op haar tijd ook nodig had, maar die 

goed besefte dat jij [de bestuursambtenaar] er niet was om in de eerste plaats haar belangen te 

dienen.’415  

Residenten werden in kranten steeds openlijker bekritiseerd. De pers was ‘de uitlaatklep 

bij uitstek van wat er in de kolonie aan frustraties leefde’ omdat de koloniale bevolking 

nauwelijks politieke zeggenschap had over het koloniaal bestuur.416 In discussies over 

ontvoogding of het optreden tegen het Indonesische nationalisme kozen de kranten, 

 
411 Kroesen, ‘Indische ambtenaren en particulieren’ in verzamelband: Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. 
Zeventiende deel (Batavia 1899) 270-273, aldaar 270. 
412 Ibidem, 272. 
413 ‘Indische kroniek’, De locomotief: Samarangsch handels- en advertentieblad, 24 december 1887; ‘De resident 

Van Baak en de landhuurders’, De Locomotief, 21 oktober 1879. 
414 Zie ook: M.S., ‘De houding van sommige ambtenaren van B.B. tegenover de suiker-cultuur’ in verzamelband: 
Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Achtste deel (Batavia 1893) 67-69, aldaar 69; Van Doorn, De laatste 
eeuw van Indië, 34. 
415 S.L. van der Wal, Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlands bestuur in 
Nederlandsch-Indië (Franeker 1977) 9. 
416 Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 
1744-1905 (Amsterdam 2001) 20-21. 
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spreekbuizen voor Europeanen én Indo-Europeanen, partij en aarzelden ze niet om 

bestuursambtenaren die andere ideeën hadden fel aan te vallen.417 Deze aanvallen beperkten 

zich niet tot de ideeën van de ambtenaar, ook persoonlijke aanvallen werden niet geschuwd. 

Resident Bastiaan Baak werd bijvoorbeeld in De Locomotief verweten dat hij te veel op zijn 

eigen gemak was gericht. Hij mocht dan voor zijn vrienden een goede tafelgenoot zijn en ook 

zijn bloementuin stond er goed bij, maar volgens de redactie was hij meer op zijn plaats in Den 

Haag.418  

Publieke aanvallen op beleid en/of persoon bemoeilijkten het functioneren van 

residenten en deden volgens hen afbreuk aan de status en het gezag van het Binnenlands 

Bestuur. In het Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur drongen bestuursambtenaren daarom 

aan op maatregelen: 

 

‘Dat is wenschelijk, omdat een stelselmatig, dagelijks terugkeerend, minachtend bespreken van 

ambtenaren, in algemeenen zin nadeelig moet zijn voor het aanzien van het gezag, een aanzien, dat de 

grootste demokraat hier niet onnoodig zal achten (…) Het beste correctief zou zijn, als de regeering 

bekend maakte, dat ieder ambtenaar, die in eenig blad wordt beticht van ongeoorloofde handelingen, het 

recht heeft, daarvan de onjuistheid aan te toonen in een antwoord in hetzelfde blad. Dan zou de regeering 

zijn ingelicht; de lezer van het blad weten, waaraan hij zich te houden had; de ambtenaar zich kunnen 

absolveeren; deze zijn prestige in zijn gebied kunnen bewaren.’419 

 

De kritiek in kranten gaf residenten het gevoel in een glazen huis te leven, midden in een 

complexere en mondiger samenleving. Volgens Walbeehm was er ‘geen betrekking aan te 

wijzen, waarin men zich zoo veelvuldig gesteld ziet tegenover de persoonlijke belangen van in 

hun middelen dikwijls niet al te kieskeurige personen.420 Hij zag het harde, materialistische 

klimaat als oorzaak voor onthechting, en wellicht zelfs afstomping bij zijn ambtelijke collega’s: 

 

‘Als men zoo midden in een drukke maatschappij woont, die gedreven wordt door de jacht naar gewin, 

beheerscht door onderlingen na-ijver, veeten en kuiperijen, dan gaan gebeurtenissen en rampen geheel 

langs het eigen hart heen en beschouwt men ze ten slotte alleen nog maar als onderwerpen, waarover 

gerapporteerd of, als het heel erg is, een voorstel gedaan moet worden.’421 

 

Dit klimaat droeg bij aan een conservatieve opstelling tegen alles wat afbreuk deed aan de 

positie van de bestuursambtenaar, zoals ontvoogding, democratisering en Indonesisch 

nationalisme. Ook keken ze met afgunst naar het toenemende aantal particulieren met hoge 

inkomens. ‘In ieder gewest zorgde de resident ervoor dat eenieder hem bejegende als 

“Kangdjeng Toewan” [Hoogedele Heer], hetgeen lange tijd eenvoudig was, maar steeds 

 
417 De hoofdredacteur van De Locomotief werd zelfs ‘de residentenvreter’ genoemd. Zie: ‘Is er reden van bezorgdheid 
en in welk opzigt?’, Java-bode: nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 19 september 1876. 
418 ‘De ongeregeldheden in Djokdja’, De Locomotief, 21 oktober 1879. 
419 Hasannoedin, ‘De verhouding tusschen de ambtenaren en de organen van het publiek’ in verzamelband: 
Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur. Derde deel (Batavia 1889) 380-382, aldaar 382. 
420 Walbeehm, Het leven van den bestuursambtenaar, 26. 
421 Ibidem. 
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moeilijker werd na de komst van steeds meer ‘particulieren’ met macht, aanzien en hoge 

inkomens.’422  

Europeanen bleven zich storen aan de voorliefde van de ambtenaren voor 

staatsbemoeienis en aan hun afkeer van inspraak. In het interbellum vonden Europese 

ambtenaren en niet-ambtenaren elkaar echter in een weerzin tegen of angst voor het 

Indonesische nationalisme. Zelfs in kranten zoals De Locomotief, tot 1925 pleitbezorger van de 

ethische politiek, ging een conservatieve mentaliteit domineren. 

 

8.3 Interactie met Indo-Europeanen 

De Indo-Europeanen, in Wij gedenken op neerbuigende wijze getypeerd als ‘een emotioneel 

volkje’ vormden de meerderheid van het Europese bevolkingsdeel.423 In het interbellum vonden 

de Indo-Europeanen, de koloniale bestuursambtenaren en de Europeanen elkaar in de gevoelde 

noodzaak om zich te weren tegen de aantasting van hun positie. Zij zagen hun belangen 

bedreigd door het opkomende Indonesische nationalisme en mondige Javanen. Een 

opmerkelijke coalitie want Indo-Europeanen ondervonden net als de Javanen hinder van 

(racistische) vooroordelen in kringen van het ministerie en koloniaal bestuur.  

 

‘Mocht iemand omstreeks 1910 in een willekeurige Indische sociëteit de Indo-Europeanen als toegewijde 

onderdanen van het Nederlandse gezag gekarakteriseerd hebben, dan zou hij waarschijnlijk wat 

ongelovig en meewarig zijn aangekeken. Een tiental jaren later zou zijn uitspraak nauwelijks meer 

betwist worden. De houding van de Indo-Europese groep leek omgeslagen van verzet van de underdog 

tegen, naar een vereenzelviging met het Nederlandse gezag.’424 

 

Het clichébeeld van de Indische Nederlander die altijd loyaal was aan het koloniale bewind, was 

volgens Bosma slechts een beeld dat ‘de koloniale blanke elite goed uitkwam maar voorbijging 

aan wat er onder de Indo-Europeanen leefde.’425  

Een deel van hen maakte qua carrière, welstand en/of opleiding deel uit van de koloniale elite. 

Een veel groter deel van de Indo-Europeanen bevond zich in sociaal en economisch opzicht in 

een ondergeschikte positie en bleef ver achter bij de Europeanen van volledig westerse afkomst. 

Deze ‘paupers’ waren onderwerp van discriminatie en spot. Van der Capellens idee dat Indo-

Europeanen een ‘verderfelijk middel-ras waren’ leefde ook in de twintigste eeuw nog in kringen 

van het B.B. en daarbuiten426  

Indo-Europeanen beseften dat raciale vooroordelen hun emancipatie in de weg stonden, 

bijvoorbeeld als het ging om benoeming in hogere bestuurlijke ambten. In het interbellum nam 

 
422 Van den Doel, Voor zo ver de wereld strekt, 240. 
423 Koenders, ‘Het Binnenlands Bestuur’, 291. 
424 Ulbe Bosma, ‘De Indo-Europeaan en de autonomie voor Indië’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden, 104 (1989) afl. 1,17-38, aldaar 17. 
425 Ulbe Bosma, ‘De pers en de Indische emancipatiebeweging’, Indisch Anders, 16 mei 2018. https://indisch-
anders.nl/de-pers-en-de-indische-emancipatiebeweging/, laatst geraadpleegd op 9 november 2021. 
426 G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, geciteerd in: Fasseur, De Indologen, 43-44. 

https://indisch-anders.nl/de-pers-en-de-indische-emancipatiebeweging/
https://indisch-anders.nl/de-pers-en-de-indische-emancipatiebeweging/


114 
 

het aantal Indo-Europeaanse ambtenaren sterk toe, maar dan vooral in de lagere en middelbare 

rangen. Verder stoorden Indo-Europeanen zich aan het gebrekkige onderwijs in Nederlands-

Indië; een gevolg van een onderwijsbeleid, gericht op conservering van maatschappelijke 

kloven en het afremmen van emancipatie. Veel Indo-Europeanen rekenden zichzelf tot de 

‘blijvers’. Een koloniaal bestuur dat veelal uit ‘trekkers’ bestond, had naar mening van veel 

Indo-Europeanen niet voldoende oog voor de belangen van de kolonie en de Indo-Europeanen. 

Het waren dan ook vooral Indo-Europeanen die bij monde van de in 1898 opgerichte Indische 

Bond en in door Indo-Europeanen geleide kranten pleitten voor financiële scheiding van Indië 

en Nederland, voor de uitbouw van een economische basis die hen minder afhankelijk zou 

maken van het wel en wee van Nederland en voor verbetering van het onderwijs in Indië.  

De gematigden onder de Indo-Europeanen zochten bij dit alles samenwerking met de 

Europeanen, anderen zagen meer heil in confrontatie, wilden zich niet neerleggen bij de 

koloniale status-quo en eisten meer onafhankelijkheid.427 Aanvankelijk richtte men zich op de 

emancipatie van zowel Indo-Europeanen als de Javaanse bevolking. Juist voor ‘blijvers’ was het 

van belang dat de gehele samenleving tot ontwikkeling kwam, wilde de kolonie op eigen benen 

kunnen staan. Aan het begin van de twintigste eeuw nam het emancipatiestreven van de Indo-

Europeanen ook radicalere vormen aan. De Indische Partij, gesticht in 1912, is hiervan het 

voorbeeld. Deze partij streefde naar een onafhankelijke natie, naar een ‘Indië los van Holland’. 

Het uitdragen van een dergelijk radicaal standpunt werd door het gouvernement niet 

geaccepteerd en in 1913 volgde een verbod. Daarna kreeg deze partij meer gematigde opvolgers 

in Insulinde of de Nationale Indische Partij (NIP) en in 1919, het Indo-Europeesch Verbond 

(IEV).428  

Van het door het gouvernement zo gevreesde gezamenlijk optrekken van Indo-

Europeanen en Javanen was in de twintiger en dertiger jaren steeds minder sprake. In het IEV 

was ook niet langer sprake van een zich afzetten tegen Europeanen. Men wilde vooral het 

belang dat Europeanen en Indo-Europeanen gemeenschappelijk hadden centraal stellen, 

namelijk consolidatie van hun posities in een snel veranderende maatschappij. Ook een 

blijvende oriëntatie op het Westen werd belangrijk gevonden.429 De voortschrijdende 

ontwikkeling van de Javaanse bevolking en de radicalisering van nationalisten vormde steeds 

duidelijker een bedreiging voor de middenpositie van de Indo-Europeanen. Ook in een 

progressieve, ethische politiek van het koloniaal bestuur school gevaar. Die politiek gaf vooral 

aandacht aan de ‘opheffing’ van de Javaanse bevolking. 

 

 
427 Gerard Termorshuizen, Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers 1905-1942 
(Amsterdam 2011) 32-35. 
428 ‘Indische Partij’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Partij, laatst 
geraadpleegd op 27 januari 2022. Deze partij werd opgericht door de Indo-Europeaan Ernest Douwes Dekker en de 
Javaanse artsen Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi Soerjaningrat. 
429 Bosma, ‘De Indo-Europeaan’,30. 
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‘Een onweerstaanbare evolutie van het Indisch leven bracht een druk te weeg, die deze groep in de 

koloniale samenleving een beperkter bestaansgrond scheen te gunnen. Tallooze plaatsen, die vroeger 

vrijwel alleen door Indo-Europeanen werden ingenomen, werden veroverd door de tot hoogere 

ontwikkeling gekomen Inlanders en Chineezen. Dit moest leiden tot sociale teleurstelling.’430 

 

Van progressieve ambtenaren hadden de Indo-Europeanen weinig goeds te verwachten. Die 

ambtenaren drongen aan op een ‘verinheemsing’ van het koloniaal bestuur, weliswaar onder 

toezicht van Nederlandse bestuurders.431 In sommige krantenartikelen werd erop gewezen dat 

Indo-Europeanen lange tijd bevoorrecht waren geweest en dat van verdringing minder sprake 

was dan ze zelf benadrukten: ‘Terzelfder tijd verdringen Indo-Europeanen Inlanders uit de 

laagste en lagere betrekkingen, welke tot dusver vrijwel het domein waren der Inlanders.’432 

Indo-Europeanen vonden echter dat het gouvernement moest ingrijpen. Ze waren bereid om de 

concurrentie met Javanen aan te gaan maar dan moest de competitie wel eerlijk verlopen: 

 

‘Concurrentie zal den Indo prikkelen zich van zijn beste zijde te laten kennen en dan behoeft hij voor die 

concurrentie heusch niet bang te zijn. Maar de eerlijke strijd, waarin de beste capaciteiten zegevieren, is 

hier niet meer mogelijk. Er zijn ons voorbeelden bekend van bevoorrechting van den inheemschen 

candidaat, gevallen, waarin geen sprake was van een afwegen van de geschiktheden der gegadigden, 

doch eenvoudig bij voorbaat de inheemsche candidaat de voorkeur zou genieten.’433 

 

De Indo-Europeanen wisten dat de behartiging van hun belangen jarenlang niet in goede handen 

was geweest bij het koloniale bestuur. In het interbellum voelden Indo-Europeanen zich echter 

genoodzaakt om zich aan te sluiten bij de conservatieven in dat bestuur en hen te steunen in hun 

verzet tegen ethische politiek, ontvoogding en Indonesisch nationalisme. Wat wel bleef was, net 

als bij Europeanen, de irritatie over het autocratisch handelen van het koloniaal bestuur, over de 

problematische verhouding tussen ambtenaren en Europese én Indo-Europese ondernemers, 

over achterstelling als het gaat om (hogere) posities binnen het B.B. en over de nog steeds 

beperkte onderwijsfaciliteiten in Indië. De toenadering tot het B.B. was dan ook een 

verstandskwestie. In de roerige eerste decennia van de twintigste eeuw bood een conservatief 

B.B. dat ontvoogding afremde, de beste garantie ‘dat niet alles in de nabije toekomst op losse 

schroeven zou komen te staan.’434 De Indo-Europese middenklasse hechtte net als vele anderen 

aan vooruitgang en aan moderniteit. Ging het echter om politieke verhoudingen, dan leek het 

hen beter om de koloniale status quo te handhaven. In vergelijking met de Javanen hadden zij, 

ondanks discriminatie en achterstelling economisch meer baat bij een blijvende Nederlandse 

aanwezigheid en een niet-Javaans bestuur.  

  

 
430 ‘F.H. de Hoog’, De Sumatra Post, 1 maart 1939. 
431 Termorshuizen, Realisten en reactionairen, 252-253. 
432 ‘Is er wel verdringing?’, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 14 maart 1935. 
433 ‘Bevoorrechting’, Bataviaasch nieuwsblad, 4 april 1936. 
434 Koenders, ‘Het Binnenlands Bestuur’, 269. 
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Conclusies 

In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre de residenten van Bantam, Semarang en 

Madioen in de periode 1860-1940 fungeerden als intermediairs tussen staat en samenleving. 

Kenmerk van intermediairs is dat ze staat en samenleving met elkaar verbinden en daarbij niet 

alleen optreden als uitvoerders van de regels van een gecentraliseerd bestuur maar ook als 

pleitbezorgers voor gewestelijke en lokale behoeften en wensen.435 De wijze waarop residenten 

deze intermediaire rol vervulden, werd beïnvloed door groepskenmerken van deze ambtenaren 

én door de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke context waarbinnen ze opereerden. 

Het doorlopen van fase 2 (intensivering staatsbemoeienis), fase 3 (democratisering) en 

fase 4 (verzelfstandiging) van het koloniale staatsvormingsproces kenmerkte de onderzochte 

periode. Vooral in fase 3 en 4 deden zich problemen voor. Deze problemen hadden invloed op, 

maar kwamen ook voort uit de wijze waarop bestuursambtenaren hun rol als schakels tussen 

staat en bevolking vervulden. Deze rol vroeg om persoonlijke kwaliteiten. Het succes waarmee 

de rol kon worden vervuld, hing echter ook af van het beleid van het ministerie en 

gouvernement met betrekking tot verbinding en integratie. Ook de mate waarin carreering en de 

inzet van lokale machtshebbers werden benut om steun te geven aan beleid en intermediaire 

functies waren van invloed. 

Het koloniale beleid onderging in de onderzochte periode wijzigingen, zoals het 

verlaten van het cultuurstelsel, de opkomst van de ethische politiek en de latere heropleving van 

meer conservatieve beleidsopvattingen. Er waren echter ook constanten zoals het handhaven 

van een duaal stelsel van indirect bestuur, het bij herhaling steun zoeken in feodale 

gezagsstructuren (de regenten) en het streven naar een toch vooral kostengunstig bestuur. 

Raciale vooroordelen waren medebepalend voor de hoofdlijnen en uitwerking van het koloniaal 

beleid. Van een, ook buiten een top van beleidsmakers breed gedragen assimilatiebeleid was 

geen sprake. Ook het draagvlak voor associatie was − zelfs in de hoogtijdagen van de ethische 

politiek − buiten de kringen van een progressieve minderheid van beleidsmakers en bestuurders 

bestuur beperkt. Verschillen in de bestuurlijke structuur van West- en Oost-Indië werden niet 

opgeheven. Zelfs binnen het gebied van Indische archipel was er geen uniforme 

bestuursstructuur of bestuurscultuur. Van een consequent integratiebeleid, gericht op het 

verbinden van de diverse overzeese gebieden was geen sprake.  

Het koloniale bestuur droeg bij aan vooruitgang, had ontegenzeggelijk oog voor 

sommige misstanden en heeft getracht om de levensomstandigheden van Javanen te verbeteren. 

Het koloniale bestuur, en zeker ook zijn ambtenaren keerden zich echter op beslissende 

momenten tegen een politieke vertaling van vooruitgang en modernisering. Het beleid 

kenmerkte zich op Java vooral door het conserveren van de maatschappelijke segmentatie en de 

 
435 Randeraad, ‘Faces of centralization’, 87-88; Lester, ‘Imperial Circuits and Networks’, 125.  
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wil om een ‘Nederlandse’ elite aan het roer houden. De emancipatie van andere 

bevolkingsgroepen werd daartoe afgeremd. Een dergelijk beleid bemoeilijkte het vervullen van 

intermediaire functies. Javanen (en lange tijd ook Indo-Europeanen) zagen hoe residenten én 

regenten zich compromitteerden, als uitvoerders en vaak ook mede-vormgevers en 

ondersteuners van dit beleid. 

Residenten waren nooit alleen uitvoerders van de in Den Haag of in Batavia 

vastgestelde regels. De gelaagdheid van de bestuurlijke hiërarchie (ministerie, gouvernement, 

gewestelijk bestuur) en de uitgestrektheid van de kolonie boden ambtenaren gelegenheid om het 

beleid naar eigen inzichten te vervormen. Uit de interactie van de residenten met ambtenaren 

van het inlands bestuur en hun houding naar de (Javaanse) bevolking werd bijvoorbeeld 

duidelijk hoe gewestelijke bestuursambtenaren het centrale beleid ten aanzien van 

decentralisatie en ontvoogding probeerden te vertragen. Net als in Colombijns studie bleek uit 

de interacties van de residenten met collega-ambtenaren en bevolking dat residenten ook in de 

twintigste eeuw nog probeerden om het bestuur in eigen handen te houden en hun autonomie ten 

opzichte van de gouverneur-generaal te vergroten.436  

Dat residenten een zekere vrijheid van handelen hadden en namen, maakte hen nog niet 

tot intermediairs. Volgens de definitie van Randeraad en Lester toont een intermediair 

flexibiliteit in bestuurlijk optreden, niet vanuit eigen belang maar als reactie op lokale, 

gewestelijke omstandigheden en behoeften. Bij het vervullen van een intermediaire rol was het 

belangrijk dat een ambtenaar kennis van en begrip had voor de doelen, waarden en 

overtuigingen van betrokken partijen. Ook nieuwsgierigheid in ‘de anderen’, sensitiviteit en 

volharding waren noodzakelijke kwaliteiten. Daarnaast moest een ambtenaar bereid zijn om 

zich onafhankelijk op te stellen en waar nodig centrale regels terzijde te schuiven of aan te 

passen. Voldoende intellectuele en economische autonomie moest een dergelijke onafhankelijke 

opstelling mogelijk maken. Snouck Hurgronje vond het verder belangrijk dat 

bestuursambtenaren ‘oog hadden voor de tekenen van de tijd’, juist omdat de Indische 

samenleving snel veranderde.437 Groepskenmerken als herkomst, sociale achtergrond, opleiding, 

loopbaanpaden, bezoldiging en circulatie waren er echter oorzaak van dat intermediaire 

competenties vaak ontbraken of dat op de ontwikkeling daarvan onvoldoende werd toegezien. 

Het onderzoek maakte tevens duidelijk dat de mogelijkheid die de inzet van lokale elites 

bood voor een breder bestuurlijk draagvlak en integratie onbenut bleef. De radius van de 

rekrutering van de bestuursambtenaren was beperkt. Deze ‘in-crowd rekrutering’ voedde de 

oriëntatie op de eigen groep en stond maatschappelijke openheid in de weg.438 Van rekrutering 

 
436 Colombijn, ‘Het schakelingen-perspectief’, 386-387. 
437 Bosma en Oonk, ‘Bombay Batavia’, 39; Randeraad, ‘Introduction’,11-13; Fasseur, ‘Hemelse godin of 

melkgevende koe’, 220. 
438 Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland’, 235.  
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van Javanen voor benoemingen in het B.B. was geen sprake; de rekrutering van Indo-

Europeanen was beperkt. De intermediaire potentie van de ambtenaren uit deze groepen werd 

daardoor onvoldoende benut. Van een rekrutering uit de in de twintigste eeuw opkomende 

nieuwe, niet-feodale koloniale elites was niet of nauwelijks sprake. Telkens opnieuw werd een 

nieuwe bestuurlijke elite vanuit Nederland ‘geïmporteerd’. Dit alles ging ten koste van het 

draagvlak voor het koloniale bestuur. Het rekruteringsbeleid droeg bij aan een handhaving van 

de maatschappelijke segmentatie. Ook het in hoofdstuk 3 genoemde huwelijkspatroon van de 

ambtenaren droeg bij aan een scherpere markering van de grens tussen kolonisator en 

gekoloniseerden. 

Het opleidingsbeleid moest onkunde tegengaan en een bolwerk zijn tegen gunstbetoon. 

Dat bestuursambtenaren voortaan dezelfde opleidingen volgden, droeg net als in-crowd 

rekrutering bij aan het ontstaan van een ‘official mind’.439 In de opleidingen werden 

etnocentrische denkbeelden en superioriteitsgevoelens verankerd. Doordat de opleidingen 

bedoeld waren als voorbereiding op een specifiek ambt, was van ‘een brede opleiding tot 

zelfstandigheid’, gericht op het ‘leren verstaan van de tekenen van de tijd’ en ‘het ruim leren 

denken’ geen sprake. De opleidingen waren geen garantie voor ‘intellectuele autonomie’. Het 

geleerde bleek in de praktijk ook vaak van weinig waarde. De eenzijdige focus van de opleiding 

op een loopbaan bij het B.B. belemmerde een (tijdelijke) overstap naar andere werkkringen en 

het opdoen van ervaringen en indrukken elders. Ambtenaren waren ‘veroordeeld’ tot hun 

ambtelijk bestaan. Dit maakte hen in de twintigste eeuw beducht waren voor aantasting van hun 

status en positie. Het beleid ten aanzien van opleidingen diende ook uitsluiting en achterstelling. 

Keuzes met betrekking tot opleidingsduur, lesgelden en plaats van vestiging werden beïnvloed 

door (raciale) vooroordelen en droegen bij aan conservering van de maatschappelijke 

segmentatie en handhaving van de koloniale status quo. 

Via carreering, het doorlopen van verschillende functies in verschillende plaatsen, 

gewesten of kolonies binnen rijk, kon een ambtenaar vaardigheid opdoen, leren omgaan met 

diverse bevolkingsgroepen en zijn ervaringen en methoden afstemmen met collega’s van 

verschillende diensten. Volgens Lambert en Lester was de kwaliteit van koloniaal bestuur 

gebaat bij het trekken van lessen uit elders opgedane ervaringen. Het vervullen van functies in 

verschillende rijksdelen stelde een ambtenaar in staat om zijn indrukken in perspectief te 

plaatsen en verschillende aanpakken op hun merites te beoordelen.440 De meerderheid van de 

residenten bekleedde echter voorafgaand aan hun ambtelijke loopbaan of na afloop van die 

loopbaan geen functies van gewicht. Ook van zij-instroom of het tijdelijk verwisselen van een 

functie bij het B.B. voor functies elders was geen sprake. De uitwisseling van ervaringen, 

ideeën en opvattingen tussen ambtenaren van verschillende diensten of tussen Nederlandse en 

 
439 Zie voor ‘official mind’: Lambert en Lester, ‘Introduction’, 3. 
440 Ibidem, 1-2 en 11. 
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koloniale ambtenaren was door dit alles beperkt. Loopbanen bleven tot op zekere hoogte een 

‘galloping, disordered and uncontrolled path.’441 Het ministerie, en in mindere mate het Indische 

gouvernement oefende in de praktijk weinig regie uit op carreering.  

Van een circulatiebeleid waarin waarde werd gehecht aan beroepservaring buiten Java, 

of zelfs buiten de Indische archipel was geen sprake. Steeds vaker speelde de loopbaan van de 

onderzochte ambtenaren zich volledig af op Java. Van Affelens pleidooi voor circulatie tussen 

Java en de buitengewesten kreeg geen gehoor.442 Ook op Java zelf gold dat de overheid in de 

praktijk weinig grip had op de circulatie. De ‘jacht op de residentspet’ en veelvuldige verloven 

maakten dat te snel van standplaats werd gewisseld. Deze snelle doorstroom ging ten koste van 

de opbouw van een duurzaam contact met de bevolking en schaadde het vertrouwen van de 

bevolking in de bestuursambtenaren. 

De ambtenaren van het B.B. hadden discretionaire macht en oefenden hun ambt vaak uit 

buiten het zicht van beleidsmakers en meerderen. Dit gaf hen vrijheid van handelen en maakte 

dat ze regels terzijde konden schuiven of de uitvoering van centraal beleid konden vertragen. 

Dat een heldere aansturing door hun meerderen ontbrak, maakte die vrijheid nog groter. In de 

ogen van hun meerderen school in een te vrij handelen van ambtenaren echter het gevaar dat ze 

daarmee afweken van de officiële koloniale politiek. Vanaf het midden van de negentiende 

eeuw werd de handelingsvrijheid van ambtenaren dan ook ingeperkt, dit tot ongenoegen van de 

gewestelijke ambtenaren. Een passieve, niet-handelende houding van ambtenaren werd meer 

geaccepteerd dan een te actieve opstelling. Ook de afnemende kans op een residentfunctie en 

onheldere benoemingsprocedures maakten dat ambtenaren die kans wilden maken op de 

residentspet een volgzame houding aannamen, kritiek voor zich hielden en afzagen van het 

indienen van voorstellen die beter pasten bij lokale of gewestelijke omstandigheden. Dat het 

functioneren van bestuursambtenaren steeds vaker in kranten onderwerp was van kritiek en de 

mondigheid onder de bevolking toenam, voedde eveneens conformisme en conservatisme onder 

ambtenaren. Betere verbindingen maakten op het einde van negentiende eeuw en in de 

twintigste een directer toezicht van het gouvernement mogelijk. Bureaucratisering en een 

directer toezicht (mogelijk gemaakt door een verbeterde infrastructuur) zorgden ervoor dat de 

mogelijkheden van een resident om zijn handelen af te stemmen op lokale mogelijkheden steeds 

verder werden ingeperkt en dat zijn contact met de bevolking afnam.  

Ook de opkomst van nieuwe ambtelijke diensten deed volgens de residenten afbreuk 

aan hun intermediaire rol. Gewestelijke bestuursambtenaren wisten dat het voor het behoud van 

hun positie van belang was om hernieuwd te benadrukken hoe ‘anders’ de Javanen en het 

koloniale leven waren. De ambtenaren achtten zichzelf als enigen in staat om de kloof tussen 

 
441 Lambert en Lester, ‘Introduction’, 21-23. 
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gouvernement en deze ‘anderen’ te overbruggen. Deze benadrukking van het ‘anders-zijn’ van 

de Javanen droeg echter tegelijkertijd bij aan een verdieping van de kloof.  

Voor de Javanen, en langere tijd ook Indo-Europeanen was de resident een 

vertegenwoordiger en uitvoeder van een koloniaal bestuur dat uitsluiting en achterstelling tot 

beleid had gemaakt en keuzes veelal baseerde op raciale vooroordelen. De relatie tussen 

ambtenaren en de (Javaanse) bevolking was dan ook ‘niet zo nauw - en werd dat ook nooit – als 

koloniale ambtenaren meenden of wensten.’443 Het vertrouwen van de Javanen in de resident als 

intermediair nam verder af toen democratisering en decentralisatie − vaak met instemming van 

toenemend conservatieve ambtenaren – uitbleef. Ook de rol van regenten als mede-intermediair 

werd steeds minder aanvaard. Dat bestuursambtenaren zich ook in hun contacten met 

Europeanen autocratisch, paternalistisch en bureaucratisch opstelden, deed hun positie als 

intermediair eveneens geen goed. Een mondiger en beter opgeleide bevolking ging op zoek naar 

andere kanalen voor pleitbezorging en vond deze ten dele in pers en zelforganisatie.  

Residenten waren voor een toenemend professioneel en rationeel bestuur onmisbare 

schakels in de uitvoering van beleid en het verzamelen van data, nodig voor rationeler bestuur. 

Ze waren ‘pioniers van vooruitgang’ en droegen bij aan de worteling van het bestuur in de 

samenleving. Van een diepe worteling was echter geen sprake. Daarvoor was hun contact met 

de bevolking veelal te indirect en leidde hun hernieuwde conservatisme tot een groeiende 

afstand tot grote delen van de bevolking. Bij een intermediaire functie gaat het om de bereidheid 

zijn oor te luister te leggen en zijn handelingen af te stemmen op wat de bevolking zelf als haar 

belangen ziet. Vooroordelen en paternalisme stonden dat in de weg. In Wij gedenken spraken 

gewestelijke bestuursambtenaren over hun wil en kunde om op te komen voor de belangen van 

de bevolking, ook voor de Javanen. Snouck Hurgronje merkte echter al in 1911 op dat de 

‘grootste weldaden’ veelal aan de Javanen werden opgedrongen. De residenten waren altijd 

schakel maar zelden intermediair.  

Kartini was de Nederlanders ‘dankbaar voor veel.’444 Dat het koloniaal bestuur en de 

positie van de resident tot aan de Japanse bezetting geen radicale veranderingen onderging, was 

echter geen teken van draagvlak onder de Javanen voor het bestaande. Veranderingen konden 

uitblijven door een ook nog in de twintigste eeuw bestaande bereidheid om tegenkrachten te 

onderdrukken of te isoleren. Daarnaast stond in discussies over het bestuur van Nederlands-

Indië de koloniale relatie zelf slechts zelden centraal.445 Kostengunstige, bestuurlijke keuzes uit 

de VOC-tijd werden nooit volledig afgezworen.  
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Dit leidde tot constanten in koloniaal bestuur maar was er tevens de oorzaak van dat de 

bestuurlijke inrichting uiteindelijk verwerd tot een anachronisme. Ook de hardnekkigheid van 

raciale vooroordelen en de daarop gebaseerde bestuurlijke opvattingen stonden tijdige 

wijzigingen in bestuur en in de positie van residenten in de weg.  

Aanvullende studies van koloniën waarin beleid, structuur en wellicht ook 

groepskenmerken van de ambtenaren afweken van de situatie op Java, kunnen verduidelijken in 

welke mate context of juist groepskenmerken bepalend waren voor de intermediaire functie.446 

Uit studies als die van Lambert en Lester blijkt dat sommige kenmerken van ambtenaren in 

Nederlands-Indië ook kunnen worden gevonden bij hun Britste koloniale collega’s.447 Ook daar 

was er bij ambtenaren sprake van een ‘official mind’, van eigen belangen en (raciale) 

vooroordelen die van invloed waren op de interactie met de bevolking. Brits-Indië kende echter 

geen dualistisch bestuur. Ook werden aan Indiërs kansen werden geboden om toe te treden tot 

de hoogste ambtelijke rangen en was er een grotere bereidheid om aan modernisering ook 

politieke consequenties te verbinden.448 Onderzoek naar het intermediaire functioneren van 

koloniale bestuursambtenaren in Nederlands West-Indië, en meer in het bijzonder Suriname is 

vanuit dit perspectief eveneens waardevol. Aan Suriname werd door het moederland gedurende 

de onderzoeksperiode minder waarde toegekend. Er was geen ambtenarenopleiding voor West-

Indië. Ook was er geen bestuurlijke rol weggelegd voor lokale feodale heersers en veel eerder 

dan op Java kende de kolonie een zekere mate van zelfbestuur. Daarnaast was er een actief 

overheids- en onderwijsbeleid, gericht op assimilatie.449  

De al eerder aangehaalde studies van Randeraad en IJsselmuiden naar ambtenaren in 

Nederland bieden nog een geheel ander aanknopingspunt voor vervolgonderzoek.450 In deze 

studies wordt gewezen op het gesloten karakter van het Nederlandse ambtenarencorps, op de 

problematische verhouding tussen ambtenaren en niet-ambtenaren, op hooghartigheid en de 

gehechtheid van ambtenaren aan pracht en praal. Dit roept de vraag op in hoeverre de houding 

en het gedrag van koloniale bestuursambtenaren alleen vanuit koloniaal perspectief moet 

worden onderzocht. 

  

 
446 Tot op zekere hoogte was de context geen gegeven maar werd de context medegevormd door deze ambtenaren. 
447 Lambert en Lester, Colonial lives across the British empire. 
448 Van den Doel, De stille macht, 453-463. 
449 Idem, Zo ver de wereld strekt, 161-168. 
450 Zie bijvoorbeeld: Randeraad, ‘Ambtenaren in Nederland 1815-1915’; 210, 231-232 en 235; IJsselmuiden, 
Binnenlandse zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland, 201-202. 
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Summary 

In the nineteenth and twentieth centuries, a colonial state was formed on Java, the main island 

of the Dutch East Indies archipelago. Research into the functioning of a state is not possible 

without studying the way in which this state is rooted in society. Mediators play an important 

role in this rooting: ‘regional officials who connect state and society and act not only as 

executors of the rules of a centralized administration, but also as advocates for local needs and 

wishes.’451 This study focused on the so-called residenten, the most important administrative 

officials at the regional level in the Dutch East Indies. 

The research focused on the residenten of three regions of Java, appointed in the period 

1860-1940: a period in which state intervention increased, colonial society modernized and 

colonial administration had to respond to the increasing empowerment of the population and the 

call for decentralization and /or independence. The overarching research question has been to 

what extent the residenten of Bantam, Semarang and Madioen have functioned as 

intermediaries between state and society, in the period 1860-1940. 

Their functioning as intermediaries was influenced by the contexts in which they 

operated. However, the way in which they acted as intermediaries also depended on their 

personal characteristics and qualities. This study established the political, administrative and 

social context in which these residenten operated. Subsequently, their group characteristics were 

mapped and analysed, using prosopographical research of their personnel registers and other 

biographical sources. This concerned characteristics of their recruitment, their origin and 

decent, education and careers, circulation and their interaction within the state apparatus and 

with the population. 

The present study shows that the residenten have been important links between the state 

and the population. However, they were not intermediaries. Their actions turned out to be 

insufficiently geared to what the population itself saw as its interests. It was not only 

ambivalences in colonial policy and administrative choices based on (racial) prejudice that 

contributed to a gap between state and population. The aforementioned group characteristics 

were also the cause of a lack of intermediate competences. This turned out to be partly the result 

of a government that left untapped opportunities to develop such competencies through, among 

other things, open recruitment and more control over careers and circulation. Prejudice, 

paternalism and conservatism continued to characterize the interaction of the residenten with 

the population and with officials of the Inlands Bestuur. 

  

 
451 Randeraad, ‘Faces of centralization’, 90.  
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Bijlage 1: Naamlijst onderzochte residenten 

 
 

  

Resident: Residentie: Jaar van benoeming aldaar:

1 Adam,Lucien Madioen 1934

2 Andel,Willem_Frederik_van Bantam 1877

3 Baak,Bastiaan_van Bantam 1872

4 Bedding,Jan_Christiaan Bantam 1922

5 Bennebroek_Evertszn,Herman_Nicolaas Madioen 1917

6 Beusekom,Jan_Robert_van Bantam 1937

7 Bijleveld,Johannes Semarang 1928

8 Bijlevelt,Berend_Leonardus_van Bantam 1916

9 Boissevain,Willem_Frederik_Lamoraal Madioen 1903

10 Bos,Hendrik_Cornelis_van_den Madioen 1926

11 Bossche,Felix_Ernest_Parmenas_van_den Bantam 1875

12 Bruggen,Jan_Frederik_Antonie_van Semarang 1940

13 Canne,Cornelis Bantam 1920

14 Capellen,Theodoor_van Semarang 1862

15 Coert,Willem_Hendrik Bantam 1940

16 Cramer,Frederik_Gerhard_Putman Bantam 1925

17 Curtius,Hendrik_Herman_Donker Madioen 1886

18 Deventer,J.A.E._van Madioen 1914

19 Donner,Johan_Jacob Madioen 1896

20 Eijken,August_Johan_Herman Madioen 1920

21 Elst,Armand_Maurice_van_der Bantam 1934

22 Engelbrecht,Eduard_Alexander Bantam 1884

23 Geesteranus,Adrien_Henri_Maas Semarang 1924

24 Gigh,Jacob_van Semarang 1922

25 Gulik,Pieter_Johannes_van Semarang 1925

26 Hardeman,Johannes_Anthonie Bantam 1895

27 Harders,Johannes_Diederik Madioen 1890

28 Hell,Willem_Herman_van_der Semarang en Madioen 1875/1877

29 Hofland,Johan Madioen 1907

30 Hogendorp,Dirk_Carel_August_van Semarang 1855

31 Kaa,Gerard_Marinus_Willem_van_der Semarang 1875

32 Kanter,Jan_Scipio_de Bantam 1931

33 Kern,Petrus_karel_Willem Semarang 1914

34 Keuchenius,Adriaan_Anton_Maximilliaan_Nicolaas Semarang 1864

35 Kuneman,Hendrik_Jan Madioen 1938

36 Lannoy,Johan_Carel_van Bantam 1857

37 Leeuw,Victor_de Madioen 1928

38 Meister,Theodorus_Arnoldus Bantam 1921

39 Metman,Johannes_Petrus Bantam 1878

40 Mullemeister,Jan Madioen 1886

41 Nieuwenhuis,Jan_Hendrik Semarang 1920

42 Noordziek,Dirk_Cornelis Madioen 1861

43 Orie,Karel_Johann_Alex Semarang 1935

44 Oudemans,Anne_Mari Madioen 1880

45 Overduijn,Frederik_Karel Bantam 1906

46 Palm,Johan_Hendrik_van_der Bantam 1865

47 Parra,Henri_George_Charles_Louis_de_la Madioen 1924

48 Peltzer,Albert_Gustaaf_George Madioen 1877

49 Phitzinger,J.K.H Madioen 1866

50 Pino,Adolph_Maximiliaan Semarang 1937

51 Poel,Francois_Henri_Adolph_van_de Semarang 1868

52 Polanen_Petel,Oscar_van Bantam 1861

53 Ravenswaaij,Bernard_Hendrik_Huibert Bantam en Madioen 1892/1895

54 Ravenswaay,Hendrik_Willem Madioen 1895

55 Rering,Johannes_Hendrikus Madioen 1921

56 Rinsum,Cornelis_Willem_August_van Bantam 1911

57 Schmidt_auf_Altenstadt,Johan_George_Otto_Stuart_vonMadioen 1891

58 Spaan,Adrianus_Johannes Bantam 1881

59 Sythoff,Pieter_Frederik Semarang 1897

60 Thieme,Willem_Christiaan Bantam 1918

61 Toorenburg,Nicolaas_Dirk_Lammers_van Semarang 1873

62 Velders,Jacobus_Albertus Bantam 1888

63 Verhoog,Josef_Ferdinand Madioen 1928

64 Vleuten,Herman_Lodewijk_Cornelis_Bernard_van Bantam 1913

65 Vleuten,Jan_Marinus_van Semarang 1884

66 Vogel,Henri_Chretien_Antoine_Gerard_de Semarang 1905

67 Waanders,Franciscus_Gerard_van_Bloemen Madioen 1864

68 Wegener,Pieter_Frederik Semarang 1881

69 Wiggers,Charles Madioen 1858
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Bijlage 2: Korte beschrijving van de belangrijkste opleidingen 

 

Opleiding Jaar van 

oprichting 

en sluiting 

Korte omschrijving 

Militaire School te Semarang, 

Nederlands-Indië 

1818-1826 Bood mogelijkheid tot studie van de Javaanse taal 

Javaans Instituut te 

Soerakarta, Nederlands-Indië 

1832-1843 Tweejarige, door het Indische gouvernement ingestelde 

ambtenarenopleiding. Het ging om studie van de Javaanse taal. 

Ook was er aandacht voor onderwijs in aardrijkskunde, Javaanse 

gewoonten en de Javaanse rechtspraak. Voor dit eenzijdig op Java 

gerichte instituut golden als belangrijkste toelatings- of 

voorkeurseisen een leeftijd van achttien jaar of ouder en een in 

Europa genoten opvoeding. Het instituut werd opgeheven toen 

bleek dat de kwaliteit van het onderwijs en de vorderingen van de 

leerlingen gering waren.452 

Koninklijke Academie (KA) 

tot opleiding van Burgerlijke 

Ingenieurs te Delft 

1842-1864 De KA kreeg in 1842 een functie als opleiding voor Indische 

ambtenaren. Het curriculum bestond uit technische vakken. Ook 

was er aandacht voor vakken als Frans, Duits en Engels en voor 

scholing in de Javaanse en Maleise taal, kennis van 

Mohammedaanse recht en de land- en volkenkunde van 

Nederlands-Indië. Deze beroepsopleiding werd in 1842 

voorwaarde voor benoeming als ambtenaar van de 1e en 2e 

klasse.453 Een toelatingsexamen was verplicht. De Delftse 

opleiding had lange tijd het monopolie voor de opleiding van 

bestuursambtenaren voor Nederlands-Indië.  

Rijksinstelling voor Indische 

taal-, land- en volkenkunde te 

Leiden 

1864-1877 Rijksopleiding in de Indische taal-, land- en volkenkunde, 

gevestigd in Leiden. Ná 1864 was het niet langer verplicht om 

voorafgaand aan een ambtenarenexamen een opleiding in 

Nederland te volgen. Ook niet-studenten van de Leidse of Delftse 

opleidingen werden voortaan toegelaten tot een jaarlijks, zowel in 

Nederland als in Indië (te Batavia), af te nemen 'groot-

ambtenaarsexamen’. Een opleiding in Leiden (of Delft) was een 

van de manieren waarop men zich, anders dan door zelfstudie, op 

dit examen kon voorbereiden.454 Voorwaarde voor toelating tot 

het examen was een middelbaar schooldiploma (hbs of 

vergelijkbaar). 

De Instelling van onderwijs in 

de Taal-, Land- en 

Volkenkunde van 

Nederlandsch Oost-Indië (‘De 

Indische instelling’) te Delft 

1864-1900 Door de gemeente Delft ingesteld als opvolger voor de Delftse 

opleiding aan de Koninklijke Academie. De Delftse opleiding (2 

tot 4 jaar, naar gelang de vooropleiding) was jarenlang 

populairder dan de Leidse opleiding. Dertig jaar lang bestonden in 

Nederland de Delftse en Leidse opleidingen naast elkaar. Beide 

opleidingen fungeerden als voorbereiding op het groot-

ambtenaarsexamen. Vanaf 1891 werd een subsidie van rijkswege 

ontvangen. De instelling werd per 1 januari 1901 opgeheven. Niet 

alleen vanwege kritiek op de kwaliteit van het onderwijs maar ook 

omdat er een overschot aan gediplomeerden dreigde.455 

Afdeling B van het 

gymnasium Willem III te 

Batavia, Nederlands-Indië 

1867-1913 Opleiding van rijkswege tot Indisch ambtenaar. Een kostbaar 

verblijf en studie in Nederland was door deze opleidingsfaciliteit 

niet langer nodig. Dit bood dan ook kansen aan studenten van 

 
452 Fasseur, De Indologen, 60-67. 
453 Veer, De vorming van den bestuursambtenaar, 24-27. 
454 Fasseur, ‘Hemelse godin of melkgevende koe’, 213. 
455 ‘Indische Instelling’, Wikipedia. De vrije encyclopedie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Instelling, laatst 
geraadpleegd op 19 oktober.  
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minder kapitaalkrachtige ouders. In 1913 werd deze opleiding 

weer opgeheven. Het ministerie vond het essentieel dat 

toekomstige Nederlandse koloniale ambtenaren voortaan zonder 

uitzondering in Nederland werden opgeleid. Tegelijkertijd werd er 

een begin gemaakt met een stelsel van studiefinanciering. Vanaf 

1916 kwam iedere student die het toelatingsexamen had gehaald 

in aanmerking voor een studiebeurs. Hierdoor werd de studie ook 

voor minder vermogende studenten aantrekkelijk.456 

Instelling leerstoelen voor 

Javaans, Maleis, de 

geschiedenis en fysieke 

geografie van de Indische 

archipel, voor 

Mohammedaans recht en 

koloniaal recht.  

1877-  Leiden werd door instelling van deze leerstoelen het centrum voor 

wetenschappelijk Indisch onderwijs. De Delftse opleiding bleef 

echter domineren als het ging om het praktijkonderwijs aan 

toekomstige koloniale bestuursambtenaren. De Delftse, kortere, 

minder academische opleiding was nog lange tijd populair, zeker 

als het ging om de voorbereiding op het groot-

ambtenaarsexamen.457  

Tweejarige opleiding tot 

Indisch ambtenaar in Leiden. 

1903-1907 Een vakopleiding tot Indisch ambtenaar die, hoewel met de 

Universiteit van leiden verbonden, niet academisch was. Aan de 

opleiding werd het kandidaat-Indisch ambtenaarschap, inclusief 

toelatingsexamen, gekoppeld. Het was een opleiding die volgens 

critici net als die in Delft te oppervlakkig was. Daarbij werd ook 

gewezen op het feit dat de meeste studenten hbs-onderwijs hadden 

gevolgd en critici vonden die vooropleiding te laag.458 

Driejarige studie te Leiden  

 

1907-1921 Voor kandidaten met een middelbare schoolopleiding (veelal hbs). 

Toelating geschiedde door het afleggen van een vergelijkend 

examen.  

Nederlands-Indische 

Bestuursacademie te Den 

Haag 

1907-1924 Deze academie bood aan koloniale ambtenaren met tenminste zes 

jaar bestuurservaring gelegenheid om twee jaar hoger onderwijs te 

volgen, bijvoorbeeld tijdens een meerjarig (studie)verlof in 

Nederland. Voorwaarde voor toelating was dat de ambtenaar door 

zijn meerderen werd beschouwd als ‘veelbelovend’. 459 

Universitaire Indologische 

studierichting te Leiden, 

ondergebracht bij de 

faculteiten van de rechten en 

van de letteren en 

wijsbegeerte.  

1922-1952 Studenten hadden bij deze studie een keuze uit een taalkundig of 

een staathuishoudkundig kandidaatstraject. ‘Op een taalkundig 

kandidaats volgde een staathuishoudkundig doctoraal, op 

staathuishoudkundig kandidaats volgde een taalkundig 

doctoraal.460 

Universitaire Indologische 

studierichting aan de 

Universiteit van Utrecht 

1925-1956 Kritiek op de 'gezagsondermijnende geest' die het Leidse 

onderwijs zou kenmerken, leidde in 1925 tot dit alternatief voor 

de Leidse studie. Vanwege de financiële steun van het 

bedrijfsleven in Nederlands-Indië aan deze Utrechtse opleiding 

sprak men ook wel van 'suiker- en oliefaculteit'.461 

 

  

 
456 Fasseur, ‘Hemelse godin of melkgevende koe’, 221. 
457 Ibidem, 215. 
458 Ibidem, 218-219. 
459 Ibidem, 221. 
460 Ibidem, 223. 
461 Ibidem, 224. 
 



143 
 

Bijlage 3: Organogram en functies 

 

De hierboven genoemde Volksraad en provinciale, gewestelijke, gemeentelijke en regentschapsraden stammen uit de twintigste 

eeuw. Hun instelling maakte in de twintigere jaren deel uit van een aanzet tot (vooral administratieve) decentralisatie van het 

gewestelijk bestuur en tot het (ten dele) betrekken van (delen van) de bevolking van Java bij het koloniaal bestuur.  

 

De onderzochte residenten vervulden tijdens hun loopbaan veelal de navolgende functies (in 

chronologische volgorde) 

Klerk: 

Laagste, zuiver administratief-ondersteunende functie. Deze functie werd uitgeoefend op het 

algemene secretariaat van het centrale gouvernement, binnen de kantoren van de departementen 

van algemeen bestuur, maar ook op het gewestelijke secretariaat.  

 

Raad van 

Indië  

Volksraad 

Gemeentelijke, 

provinciale of 

gewestelijke raden  

Regentschaps- 

raden 
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Controleur/Kontroleur: 

Controleurs zagen er tijdens het cultuurstelsel op toe dat de voorschriften van het gouvernement 

en resident door de Inlandse regenten en ambtenaren werden opgevolgd en dat 

landbouwgronden werden onderhouden. Ze deden hiervan uitvoerig verslag. Oudere 

cultuurstelselfuncties als ‘opzichter’ en ‘opziener’ waren voorlopers van deze 

controleursfunctie. Ook na het verlaten van het cultuurstelsel speelden controleurs ‘in het veld’ 

een grote rol. Hij was de spil tussen B.B. en inlands bestuur. Zijn werkzaamheden omvatten 

onder andere het inspecteren van teelten, van scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, weg- en 

waterwerken en het bijwonen van vergaderingen van wedono’s en regent. De controleur stond 

hiërarchisch onder de assistent-resident.462  

Commies/Kommies: 

In rang gelijk aan de controleur. Een commies werkte echter niet in het veld maar vervulde 

zuiver administratieve taken op de kantoren van de algemene secretarie, de departementen of 

het gewestelijke secretariaat. 

Gewestelijk secretaris: 

Secretaris, werkzaam op de gewestelijke secretarie in de hoofdplaats. Hij stond ter 

ondersteuning ter beschikking stond van de resident en verving deze bij zijn afwezigheid, 

wanneer er in de hoofdplaats van het gewest geen assistent-resident was die deze vervanging 

voor zijn rekening kon nemen. 

Assistent-resident: 

Ambtenaren die de resident ondersteunden bij zijn bestuurlijke werk. De resident bepaalde zelf 

de werkzaamheden van assistent-residenten. Vaak stelde de resident hen tijdelijk ter 

beschikking van andere hoge ambtenaren, bijvoorbeeld om deel te nemen aan 

beleidscommissies of bijzondere campagnes, volkstellingen, rampenbestrijding, enzovoorts. 

Vaak oefenden assistent-residenten, in tegenstelling tot commies en controleur, zelfstandig 

bestuurstaken uit, zeker in de buitengebieden. In hiërarchische zin stond de assistent-resident 

boven een regent. 

 

 
462 Anrooij, De koloniale staat, 18-19. 


