
De kolonisatie van de Archipel 1

 Ze moet Frankrijks expansie betomen via 
een strategische veldleger-reserve

 Holland als handelspartner maar tevens 
concurrent kan daar geschikt voor zijn

 Het moet dan een mobilisabel veldleger 
hebben dat Whitehall gehoorzaamt

 Groot-Brittannië wil in 1813 dat noordelijk 
van Frankrijk een militaire bufferstaat ligt.

 Machtsevenwicht op het 

continent

 Dit is de geopolitiek van Wellington en 
Castlereagh
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Holland moet een afhankelijk 

koninkrijk worden

 Het moet economisch georiënteerd 
zijn op Londen en niet kunnen 
concurreren

 Zijn maritieme middelen moeten 
onderdoen voor de Britse oorlogsvloot

 Zijn veldleger moet zuidwaarts kunnen 
gaan bij eerste aanwijzing door 
Whitehall

 Het moet in de zuidelijke Nederlanden 
afwachtingsposities innemen

 Frankrijk zal agressief blijven
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Holland moet versterkt

 Holland is bankroet

 Het moet gebiedsuitbreiding krijgen in 

het Rijnland  of het moet de 

Oostenrijkse Nederlanden erbij krijgen

 Het moet koloniën hebben in het 

Verre Oosten.

 Daaruit moet het winst boeken om 

militaire macht te kunnen uitoefenen 

voor Whitehall

 Het zal een volksleger moeten kunnen 

oproepen

 Londen moet het daarvoor geld lenen

 Dit alles kan Whitehall het best regelen 

via Oranje dat toch al schulden heeft
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De beste optie is: Midden-Rijnland en 

België als Verenigd Koninkrijk Nederland

 Oranje zal dit aangezegd worden

 Met een bedrag, te trekken op de Rothschild-
bank, af te betalen met de winsten uit de 
Archipel

 Het moet dat volksleger in het veld hebben 
voor de definitieve vredesregeling met 
Pruisen, Rusland, Oostenrijk

 De Britten zullen Sumatra en Java voorlopig 
als vuistpand ter beschikking houden

 Maar dan moet Oranje militair presteren ten 
genoege van Whitehall tegen Frankrijk

 De bevolkingen hebben niets in te 
brengen

 Maar hun godsdiensten moeten vrij 
zijn via constitutionele waarborgen

 Gezant A.R. Falck regelt dat 10/25/2022
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Pruisen wil het Rijnland. Oostenrijk schikt in

 Het gaat niet helemaal door. Pruisen 
wil eigenlijk tot aan de rechteroever 
der Maas zitten. Maar neemt met 
Rijnland genoegen

 Oostenrijk schikt in, als het in Noord-
Italië compensatie krijgt

 De Archipel lijkt niet exploitabel, maar 
Nederland mag het proberen en 
Britten vrije toegang houden

 Frankrijk breekt uit, maar 
wordt verslagen
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Whitehall concessioneert Sumatra en Java 

1816

 In afzonderlijke arrangementen worden de 
concessievoorwaarden gedfinieerd

 De Engelse gouverneur luitenant-Generaal 
Thomas Raffles moet de overdracht van de 
soevereiniteit regelen als Nederland een 
politioneel veldleger bijeen heeft

 1814 oprichting van het Nederlandsch Indisch 
leger dat Java moet kunnen contrôleren
zonder bezetting

 Sumatra zal later ter beschikking komen 
krachtens het Sumatraverdrag-1824

 Whitehall zal superviseren bij het 
koloniaal beheer: is de controle 
“effectief”?”
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Raffles wantrouwt de 

Hollanders

 Hij vindt dat de Archipel geen wingewest mag 

worden

 Hij wil geen slavernij of uitbuiting van de 

inlanders, die hij volledige rechtssubjectiviteit 

gunt die Britten ook hebben

 Toch kent ook hij een gedwongen cultuurstelsel, 

al is het milder dan de V.O.C. aanvaardde 

tussen 1602-1795

 Hij bleef gouverneur van Benkoelen op Sumatra 

en  legde de Hollanders aan banden

 Hij stichtte een factorij in Malakka op de zuid-

oostpunt dat Singapore zou worden
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Whitehall: zolang Nederland Britten en de 

Straat Malakka beschermt, komen we niet 

tussen beide

 UK heeft geen troepen om de Archipel 

effectief  te bezetten

 Het kan ook geen militaire 

gouvernementsmarine in de zeestraten 

inzetten

 Als een Brit de bescherming krijgt vanwege 

Den Haag, alsof de Brit in Engeland ware, is 

het OK.

 De Straat van Malakka moet vrij zijn van 

zeeroof en piraterij. Den Haag moet dat 

borgen.
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Om dit te kunnen moet den Haag 

Java beheersen

 Daarom begint Den Haag pacificatie-acties op 

Java, het centrale bestuurseiland

 Het moet het opnemen tegen Dipo Negoro, een 

Ratoe Adil, een Messias op Midden-Java

 Het KNIL is echter een Napoleontisch opgeleid 

veldleger voor massa-slagen

 Deze kan het niet aannemen in de jungle zonder 

verwoesting van de rijstvelden

 Het gaat over tot politionele terreur 1825-1830

 Dat leidt tot guerrilla in de binnenlanden

 Effectieve contrôle zal er tot 1950 niet zijn
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Cultuurstelsel Midden-Java

 Na een soort wapenstilstand voert Batavia een 
cultuurstelsel in

 De Inheemsen moeten 20% van hun gronden 
vrijmaken voor de teelt van 
gouvernementsproducten

 De koloniale regering koopt ze voor Europese 
afzet en naar die marktprijzen

 De Nederlandsche Handelsmaatschappij is hierbij 
centrale makelaar

 De producten worden verrekend met de pacht 
van de gronden uitgegeven door de Kroon 
(Willem I)
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Gedwongen arbeid tegen 

gefixeerde prijs

 Indigo, thee, suiker, koffie naar prijzen van 

de NHM

 Vorsten voerden het cultuurstelsel uit 

onder marginale supervisie van de 

koloniale regering

 Zelden kregen de inheemsen plantloon 

en de herendiensten waren exuberant 

omdat de vorsten cultuurprocenten 

kregen

 Hongersnood, verpaupering, mindere 

welvaart

 Het stelsel was noodzakelijk op de 

Londense leningen vanaf 1813 af te 

betalen 10/25/2022

11



Het Amortisatiesyndicaat

 Willem I beschouwde de Londense leningen als een 
private zaak van zijn dynastie

 De aflossingen werden gedaan door een 
rechtspersoonlijkheid bezittend doelvermogen: het 
Amortisatiesyndicaat

 De gelden zouden worden bestemd voor de 
economische infrastructuur ter bevordering van 
beurtvaart en nijverheid

 De oorlog met België werd ook te laste van deze buiten 
de staatsbegroting blijvende kas gebracht evenals de 
Java-oorlog. P.A. van Boetzelaer beheerde de kas in 
1823-1826) buiten de ministers om.

 In 1840 was de schuld 2200 millioen
Rijnlandse guldens 10/25/2022
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In 1840 eist Londen versnelde 

aflossing

 De oorlog met België is ten einde. Het 
wordt tijd voor delging omdat de positie 
van Oranje wankel is.

 Floris van Hall wordt nu opgezadeld met 
de bereddering

 Maar hij kan dat niet via accijnzen 
bereiken in korte termijn.

 Hij moet een gedwongen hoofdelijke 
staatslening aanzeggen onder de 
notabiliteit

 De Tweede Kamer wordt nu erin 
gemengd: inkomsten- en 
vermogensbelasting dreigt
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Daarom kunnen de batige 

sloten uit Indië niet worden 

gemist

 Ook al kon het cultuurstelsel de 
toets der critiek niet doorstaan, de 
baten waren noodzakelijk

 Anders zou Londen ingegrepen 
hebben in Nederlandsch-Indië
waarvan de rijkdom steeds 
duidelijker bleek

 Alleen werd nu voorzien in een 
Indisch Regeeringsreglement
waarbij de Indische begroting bij 
wet zou moeten worden 
vastgesteld in het belang van het 
Rijk in Europa in 1854

10/25/2022

14



In wezen zal dat zo blijven tot 

8 maart 1942

 Ook al worden de wetten over het 

grondbeheer in Indië aangepast, het 

cultuurstelsel blijft voortbestaan, zij het 

onder andere benamingen

 En het wordt aan private 

multinationals uitbesteed net als 

destijds in de V.O.C. Tijd

 Billiton- Deli- Djambi-maatschappij, het 

Landbouw-Syndicaat, De Bataafsche

Petroleum-maatschappij, de 

Koninklijke Shell, Philips, de NHM.
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Alle ppp over de kolonisatie van de 

Archipel op gerardstrijards.nl 

INSTRUCTIES via de groene werkbalk 
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