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VOORWOORD 

Tot aan de ondergang van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tegen het eind van de 18de

eeuw was de Kleine Oost, het immense eilandenrijk in de zuidelijke Molukken tussen Timor en
Nieuw-Guinea (Irian Jaya), niet meer dan een voetnoot in de geschiedenisboeken. Vanaf
omstreeks 1820 werd het na een halve eeuw van de facto vrijheid en onafhankelijkheid door
de Nederlanders weer ingelijfd en in de nieuwe kolonie Nederlands-Indië opgenomen. Maar
er waren kapers op de kust. De Britten en Portugezen werden ervan verdacht een begerig oog
te hebben laten vallen op de enorme natuurlijke rijkdommen van dit afgelegen en dunbevolkte
deel van de Indische archipel.
In dit essay zal geprobeerd worden de integratie van de Kleine Oost in Nederlands-Indië te
plaatsen in een bredere context dan alleen de binnenlands-bestuurlijke. Wat in de eerste decen-
nia van de 19de eeuw gebeurde was bepalend voor het staatkundige leven van maritiem
Zuidoost-Azië tot op de dag van vandaag.

1. LAND EN VOLK

1.1. Ligging en bevolking 
De Kleine Oost bestaat uit een grote groep grote en kleine eilanden in een immens zeegebied,
in vroeger dagen de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden genaamd. Een aantal is van vulkani-
sche oorsprong, waarvan sommige in het recente verleden nog actief waren, zoals Gunung Api
ten noorden van Wetar. Andere eilanden zijn niet meer dan een al of niet door koraalbanken
omgeven rots die boven water uitsteekt.
Het meest westelijke van de Zuidwester-eilanden, destijds ook Klein-Timor genoemd, was
Wetar, een bewoond eiland ten noorden van Oost-Timor. Ten oosten daarvan lagen de eveneens
bewoonde Kisar, Roma, Leti, Moa en Babar. Kleinere bewoonde eilanden waren Lakor, Damar,
Luang, Sermata, Teun, Nila of de Zwavelberg, en Seru. Aan het begin van de 19de eeuw werd
de totale bevolking van de Zuidwester-eilanden geschat op omstreeks 19.000 zielen.1 
Ten oosten hiervan lagen de Zuidooster-eilanden, die bestonden uit de Tanimbar-archipel met
volgens een zeer ruwe schatting 20.000 inwoners, de noordelijk daarvan gelegen Kei-archipel2 
met 8.000 à 10.000 zielen en de Aru- of Parel-archipel met ongeveer 15.000 zielen. Deze laatste
archipel ligt tussen Groot-Kei en wat in 1700 nog gezien werd als “den Oostelijcksten bekenden
oever des werelts”, de zuidwestkust van Nieuw-Guinea.3 Er zijn auteurs die ook de eilanden
tussen Ceram en de Kei-archipel en het tot de Residentie Banda behorende oostelijk deel van
Ceram tot de Zuidooster-eilanden rekenen.4 Die eilanden blijven hier buiten beschouwing.

1 J.B. Dielwart, “Rapporten van Aroe, Tenimber en Verdere Zuid Ooster en Zuid Wester Eilanden 1825”,
ANRI, AAS b337/s101, Bt. 27/10/1826 nr 10.

2 De namen “Kei”, “Key, “Kai” en “Kay” werden door migranten en Europeanen gebruikt. Volgens
Rosenberg, Reize, 70, (19de eeuw) gebruikten de eilanders zelf Evar (de gehele Kei-archipel), Ioet
(Groot-Kei) en No�ho�roa (Klein-Kei). De geografische namen in dit essays zijn die welke in de 19de
eeuw algemeen gebruikt werden.

3 Stapel, Pieter van Dam’s Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Tweede boek, deel 1, 209; voor
bevolkingscijfers van de Kleine Oost per ultimo 1865, zie De Hollander, Aardrijksbeschrijving, 281-290.

4 Zie bijv. Van de Graaff, “Rapport over de Molukkos” (1821/1856), 192; zie ook “Bijdrage tot de kennis
der Zuid-Wester-eilanden, door eenen Zendeling”.
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De bewoonde eilanden van de Kleine Oost waren even zo vele aparte werelden met ieder hun
eigen taal of talen, clans, geschiedenis, economie en (schriftloze) cultuur, waarvan tot na 1850
bij de buitenwereld weinig of geen details bekend waren.5 Gedurende de laatste decennia is
baanbrekend onderzoek verricht naar de herkomst van de autochtone eilandbevolking en hun
talen. Negentiende-eeuwse reizigers constateerden dat de talen weliswaar van elkaar verschil-
den maar ze vermoedden dat de meeste dezelfde oorsprong hadden. Dat vermoeden is door
modern onderzoek in grote lijnen bevestigd. Thans wordt ervan uitgegaan dat de voorouders
van de autochtone eilanders, aangeduid als Austronesiërs, afkomstig waren uit Zuidoost-China.
Vanaf ca. 3000 vC hebben ze in verschillende golven hun geboorteland verlaten en zich over
het zeegebied tussen de oostkust van Afrika en de eilanden ten oosten van Nieuw-Guinea
verspreid. In de Grote (en de Kleine) Oost bereikte de immigratie haar hoogtepunt tussen 2500
en 1500 vC.6 
Wat de Grote Oost aangaat, het eilandenrijk tussen Celebes en Nieuw-Guinea, wijzen zowel
legenden als historisch onderzoek de Buginezen en Makassaren van Zuid-Celebes aan als de
eerste en belangrijkste kolonisatoren uit de moderne geschiedenis. Op verschillende eilanden
stichtten ze handelskoloniën, die vervolgens allerlei handelaars, migranten, arbeiders en geluk-
zoekers aantrokken, die uit alle windstreken van Zuidoost-Azië afkomstig waren. Het was
onder deze hoofdzakelijk Maleis-sprekende kustbewoners dat de islam zijn aanhangers vond.7

Algemeen gesproken werd het delicate evenwicht tussen de verschillende eilanden en auto-
chtone bevolkingsgroepen op het gebied van handel en sociale relaties, dat eeuwen oud was,
door hun komst ruw verstoord en vervangen door een systeem van samenleven waarin de
kolonisten en hun nakomelingen in de regel de dominante partij werden.

1.2. Visserij en handel
Gaande van west naar oost in de Kleine Oost nam het economische belang van de landbouw,
nijverheid en huisindustrie af en dat van de zee toe, met name van de tripang- en parelvisserij.
Van de tripang (ook zeekomkommer en zeekwab genaamd) bestonden verschillende soorten
die op de markt in waarde uiteenliepen. Ze kwamen in de gehele Grote Oost en de Philippijnen
voor, maar waren het overvloedigst aanwezig in de ondiepe kustwateren van Luang, Teun,
Lakor, de Tanimbar-archipel en de oostzijde van de Aru-archipel. Samen met schildpadschil-
den, paradijsvogels, sago, parelmoer, bijenwas, haaienvinnen en vogelnestjes ging de tripang

5 Van Engelenhoven,  “Van Proto Malayo-Polynesisch naar Proto Luangisch-Kisarisch”; McKinnon, From
a shattered sun; [Earl], “An Account of a Visit to Kisser”, 111; De Josselin de Jong, Studies in Indone-
sian culture I: Oirata, a Timorese settlement on Kisar; Van Eijbergen, “Korte woordenlijst”.

6 Bellwood geeft het volgende schema van de eerste fase van de expedities van de Austronesiërs vanuit
China/Taiwan: tussen 2500 en 1500 vC koloniseerden ze de Filippijnen, oostelijk Ned.-Indië en
noordelijk Borneo (Kalimantan); omstreeks 1500 vC arriveerden ze op de Marianen (westelijk
Micronesië), 2500 km ten oosten van Luzon; kort hierop bereikten ze delen van Melanesië, m.n. de
Bismarck Archipel, Salomons Eilanden, Nieuw-Caledonië, Vanuatu en Fiji, en tussen 1000 en 800 vC
bereikten ze westelijk Polynesië (Tonga, Samoa, Wallis en Futuna). De migratie in westelijke richting
naar Borneo, Java, Sumatra en Madagaskar vond plaats tussen ca. 2000 vC en 1000 nC. Bellwood, “The
origins”, 25-38.

7 Azra, “The race”. De waarschijnlijk oudste berichten van Arabische reizigers en handelaars over Sumatra
en Java dateren van ca. 860 nC. Voor een schets van de verspreiding van het Maleis in Zuidoost-Azië,
zie Adelaar, “Where does Malay come from?”; Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680,
II, hfdst. 3, spec. 135.
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in hoofdzaak naar China en Cochinchina (Midden- en Zuid-Vietnam).8 De handel tussen de
eilanden van de Kleine Oost omvatte gevogelte, vis, rijst, rietsuiker, zout, harsen voor lampen
en fakkels, klapperolie, muskaatnoten en hun bijproduct foelie, knollen (Mal.: ubi), sago,
erwten, maïs, bonen, manga’s, klappers, pinang, grote zeilprauwen en kleinere handelsvaartui-
gen, aardewerk, rotan, gevlochten matten, kleden, zeilen en hoeden, amber, vislijnen en -haken,
varkens, geiten, runderen, pluimvee, huiden en andere zaken. Hoe weinig opwindend een
dergelijke opsomming moge zijn, er blijkt wel uit dat de handel tussen de eilanden een grote
variëteit aan goederen omvatte.

1.3. Rijkdom en welvaart
Hoewel sommige eilanden in de Zuidwester-archipel er vanuit zee onherbergzaam uitzagen,
was de grond op veel plaatsen vruchtbaar en waren de bewoners ijverig.9 Anders dan op Wetar,
een eiland waar wegens slepende conflicten “diepe ellende en armoede zich overal vertoon-
den”,10 was de bevolking van eilanden als Kisar en Leti niet onbemiddeld, sommigen waren
zelfs rijk. In de 18de eeuw werd reeds de lof van Leti bezongen,11 en een bezoeker in 1821
bevestigde de welvaart van de eilanden.12 Dat deed ook Geerlof Heijmering, een zendeling die
van 1829 tot 1832 op Leti werkte, erbij voegende dat de boeren hard moesten werken.13 George
Windsor Earl (1813-1865), een Engelse ontdekkingsreiziger die Indië goed kende en Kisar in
1838 aandeed, was getroffen door de netheid en zindelijkheid van de huizen en dorpen, de rijke
en keurig onderhouden tuinen en de vele kudden buffels, geiten en schapen. Voor zover er
misstanden en armoede onder de bevolking heersten, dan waren zijns inziens de Nederlanders
daarvoor verantwoordelijk. De eilandbevolking besefte dat volgens hem heel goed “and now
look up to us as they formerly did to the Dutch; indeed from us they have received nothing but
benefits, while from other quarters they have only met with extortion.”14 Volgens een bezoeker
begin 1839 was de bevolking van Kisar de intelligentste van de Kleine Oost.15 Ook de Engelse
kapitein Owen Stanley, onder meer belast met het in kaart brengen van de wateren tussen
Noord-Australië en de Indische archipel, kwam in 1841 woorden te kort om de bevolking van
Kisar te prijzen voor haar netheid en ijver.16 Dergelijke propaganda miste zijn uitwerking in
Europa niet. Een Engelse historicus werd er in 1853 door verleid de Zuidwester-eilanden en

8 Olivier, Reizen, II, 336; Earl, The Eastern Seas, 432; Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen
van den ambtenaar”, 172-173. Voor de handel tussen de oostelijke eilanden en China/Japan tegen het
einde van de VOC-tijd, zie Forrest, Voyage, hfdst. xiv; over China als vroege economische grootmacht,
zie Hamashita, China, East Asia and the global economy.

9 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 350. 
10 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 131. 
11 Zie Von Zimmerman, De Aarde, deel 19, 79-80. Op pp 79-94 worden de lotgevallen van de Duitse

korporaal in VOC-dienst Ernst Christoph Barchewitz op Leti beschreven. Barchewitz verbleef er van
1714 tot 1720 en was er met het bestuur belast.

12 De Vriese, Reis, 371-373.
13 “Uittreksel uit het dagverhaal van G. Heimering, Zendeling bij het Nederlandsch Zendelinggenootschap

op het eiland Letij, van de maand Julij 1829 tot April 1830”, 1102-1/1403, sub nov./dec.
14 [Earl], “An Account of a Visit to Kisser”, 110.
15 “Port Essington” (april 1840), 372.
16 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 349.
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Paduakan uit Zuid-Celebes, http://www.forumms.com/traditional_boats.htm

haar bevolking in de meest lyrische bewoordingen en de Nederlanders als barbaren te beschrij-
ven.17

Niet alleen buitenlanders, ook de Nederlanders viel de groeiende welvaart op sommige eilanden
op.18 Tombra op de noordkust van Leti, dat aan het begin van de 19de eeuw een vies dorp was
met 25 armzalige hutjes,19 was een halve eeuw later uitgegroeid tot een grote, welvarende
nederzetting van 140 goedgebouwde huizen, waar pinisi’s en paduakans, snelle zeilprauwen
van 30 tot 100 ton met een bemanning van 30 of meer koppen van Makassar, Bone, Surabaya
en Bonerate (een eiland ten zuidoosten van Zuid-Celebes) kwamen om handel te drijven.
Hetzelfde gold de negorij Luhulele op Leti. Die was welvarend en bezat een grote rijkdom aan
vee.20 De weg waarover de gouverneur van de Molukken in 1864 langs de noordkust van Leti
reisde liep “onder eene menigte vruchtboomen (voornamelijk de broodboom) langs en door de
padie- en djagong-tuinen der inlanders.” Vanuit zijn draagstoel zag hij dat de tuinen “met
groote zorg omgewerkt waren, gereed om bij den eersten regen het zaad te ontvangen, eene zoo
geregelde omspitting van den grond als ik hier zag, doet zich elders in Indië weinig voor; de
grond, meestal zware grijze klei met zand vermengd, scheen zeer vruchtbaar te zijn.”21 

1.4. Maar schijn bedroog
Hoewel er getuige de toenemende importen sprake was van groeiende materiele welvaart, niet
alleen in de Zuidwester-eilanden maar ook in de Aru-archipel en elders in de Grote Oost,22 was

17 St. John, The Indian Archipelago, 87-88.
18 “Reis naar Banda”, 228-229 (1852) . Bosscher, “Statistieke schets der Zuidwester-eilanden”, 420-421.
19 Kolff, Reize, 63-64.
20 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 153, 157.
21 H.A. Andrée Wiltens, “Aanteekeningen der verrigtingen van den Gouverneur der Moluksche Eilanden

op eene inspectie reis naar de zuid Wester- Key- en Aroe-Eilanden in de maand November 1864”,
20/12/1864 ANRI, AA 1600. 

22 Bosscher, “Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-eilanden”, 375-378. De troonrede van 21 oktober
1839 constateerde hetzelfde: “De voorspoed der Oost-Indische bezittingen is steeds toenemende.” Niet
iedereen was het hier mee eens.
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individuele rijkdom betrekkelijk. De kampongman had meestal wel wat wapens, vee en koperen
en gouden sierraden en soms een of twee slaven, maar het bestaan was onzeker. Een fenomeen
dat als een rode draad door de geschiedenis van de Kleine (en Grote) Oost loopt was de forse
manier van zakendoen van de grote prauwvaarders, vooral de Makassaren en Buginezen uit
Zuid-Celebes. De boeren en vissers waren nauwelijks ingesteld op productie voor de markt. Ze
kochten op krediet en hadden dientengevolge doorlopend schulden. Soms waren de prauwvaar-
ders hardhandig bij het invorderen daarvan, maar vaak werden de schuldenaars nauwelijks in
de gelegenheid gesteld hun schulden af te betalen.23 Indien de betaling van een schuld meer dan
een moesson op zich liet wachten, dan werd een gedeeltelijke afbetaling slechts als rente op het
uitstaande bedrag beschouwd en niet in mindering gebracht op de hoofdsom.24 Hier heerste het
recht van de sterkste. Een groot deel van de bevolking leefde feitelijk in een permanente staat
van slavernij, die gemakkelijk tot moord en doodslag of uitbarstingen van volkswoede kon
leiden.25

Als de eilandbevolking niet ten prooi viel aan de willekeur en hebzucht van de prauwvaarders,
dan konden altijd een langdurige droogte, een allesvernietigende alang-alang- of bosbrand, een
insectenplaag, een oorlog tussen dorpen of eilanden of een overval door zeerovers of slavenja-
gers een oogst vernietigen of een dorp het werken onmogelijk maken.26 Besmettelijke ziekten,
orkanen en droogte konden een bevolking decimeren. Begin jaren 1820 werden in de Aru-
archipel de negorij Wokam door de pokken uitgedund van 600 tot 60 zielen en de negorij
Maikoor (Meijkor) van 700 tot 70. In de gehele Aru-archipel vielen toen zo veel slachtoffers
“dat die tijd als een tijd van algemeene ramp door iederen bejaarde herdacht wordt”, noteerde
een bezoeker in 1864.27 In 1833-1835 gebeurde iets soortgelijks op Leti en in 1849 bezweken
in de Aru-archipel ruim 3000 mensen aan de cholera.28 In 1855 sleepten op Roma de pokken,
die waren meegebracht door een prauw uit Makassar, 1800 mensen ten grave, meer dan de helft
van de bevolking.29 Dergelijke ziekten en rampen, alsmede het overvloedige gebruik van
goedkope sterke drank, waren tevens de belangrijkste oorzaak van het feit dat de bevolking van
de Kleine Oost lange tijd in omvang ruwweg gelijk gebleven is. In de loop van de 19de eeuw
kwam hierin echter verandering. Door het aantrekken van de handel, de plaatsing van enkele
Dokter Jawa, de introductie van vaccinatie tegen de pokken en de verbetering van de medische
zorg in het algemeen begon de bevolking in omvang toe te nemen. Voor 1852 werd het aantal
inwoners van de Zuidwester-eilanden geschat op 46.000 zielen. Dit betekende ruim een verdub-
beling in vergelijking met 1825. Hoewel de schatting misschien aan de hoge kant was, lijdt het

23 Zie bijv. de kwestie tussen de Arunezen van Workai en de Buginezen in de Aru-archipel in 1843, in
Brumund, “Aanteekeningen”, 264-267.

24 Kolff, Reize, 49.
25 Van Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maanden April en Mei 1864”,

324-325. Pandelingschap (staat van slavernij tot de schuld betaald was) en permanente slavernij troffen
niet alleen de schuldenaar of slaaf maar ook zijn gezin en verdere familie, tot ongeboren kinderen toe.

26 Omstreeks 1845 werden bijna alle kampongs op Larat en Fordate door zeerovers geplunderd en verwoest.
De bevolking, v.z.v. die de aanval overleefde, nam tijdelijk haar toevlucht op naburige eilanden, Van
Doren, “De Tenimber-eilanden, ten zuid-westen van de Keij-eilanden”, 101.

27 H.C. van Eijbergen a. GME, 21/5/1864, ANRI, AA 1574.
28 Bosscher, “Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-eilanden”, 354.
29 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 138.
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geen twijfel tegen het midden der 19de eeuw dat de bevolking betrekkelijk snel begon te groei-
en.30

30 De schatting is van Bosscher, “Statistieke schets der Zuidwester-eilanden”, 435. Voor de algemene
bevolkingstrend, zie Reid, “Low Population Growth”.
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2. DE KLEINE OOST IN GROTER VERBAND

2.1. Bestuurlijk vacuüm 
De overwinning in de veldslagen bij Plassey (Bengalen, 1757) en Buxar (Bihar, 1764) bezorgde
de Britten de hegemonie over belangrijke delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. Tegelijkertijd
verhevigde zich de aftakeling van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), die sedert
de inname van Ambon in 1605 de dienst had uitgemaakt in grote delen van de Indische archi-
pel. De aftakeling van de VOC was des te ingrijpender daar deze niet alleen het karakter had
van handelslichaam maar ook van soeverein.31 Deze combinatie bleek fataal. In de archipel
werden VOC-posten opgeheven, haar schepen werden uit de vaart genomen of elders ingezet
en troepenaantallen gereduceerd. In 1799 werd de VOC opgedoekt, waarna de Nederlandse
staat de boedel overnam. De kolonie Nederlands-Indië was geboren.
Groot-Brittannië daarentegen stond in deze tijd op de drempel van haar industriële Gouden
Eeuw. Fabrieken, scheepswerven, spinnerijen en weverijen, de kurk waarop het Britse imperia-
lisme dreef, draaiden op volle toeren. Overproductie dreigde, nieuwe afzetmarkten waren nodig.
Werkeloosheid, verpaupering en sociale spanningen stegen, overvolle gevangenissen en armen-
huizen vroegen om nieuwe koloniën. De ambities van Albion overzee waren niet te stuiten. De
East India Company, de Britse tegenhanger van de VOC, was daarbij wat het Verre Oosten
betrof een belangrijk instrument.
Sinds Drake (1579) dreven Britse koopvaarders incidenteel handel in de Indische archipel (o.m.
met Timor, Ternate, Bantam, Banjermassin, Benkulen, Aceh, Makassar, Ambon, Banda, Min-
danao), voor zover de Nederlanders hen daartoe ruimte lieten. Hun bedrijvigheid intensiveerde
tijdens de nadagen van de VOC. Doelend op de Indische archipel zei Alexander Dalrymple,
auteur van A Plan for Extending the Commerce of this Kingdom, and of the East-India-Compa-
ny,32 het in een ander werk (1769) als volgt: “Although the extension of the East-India Compa-
ny’s trade by opening an intercourse with the eastern parts of India, has always been a favourite
object of every wise administration, there never was a time when [– – –] this matter was of such
importance as at present.”33 Dit hoorde men graag in Londen. Terwijl de Britse East India
Company haar macht en invloed op het Indiase subcontinent uitbreidde, drongen Alexander
Dalrymple (1759-1764), Philip Carteret (1767),34 James Cook (1770),35 Thomas Forrest (1774-
1776)36 en andere “empire builders” vrijwel ongehinderd diep in VOC-gebied door en boorden
er nieuwe markten aan. 
Het bestuur van de Nederlanders over Indië was in deze jaren chaotisch en versnipperd. Het
land bracht niets meer op en de Molukken, de eens zo rijke specerij-eilanden, waren zelfs een
financiële last geworden. De Britten dwongen met succes een aantal concessies van de Neder-
landers af, zoals de uitbreiding van het recht van vrije doorvaart van de route China-Batavia-
Europa v.v. tot alle wateren van de Indische archipel. In 1795 raakten de Nederlanders Malak-
ka, Padang en hun nederzettingen op de Coromandelkust aan de Britten kwijt. In 1800 blok-

31 Van Goor, De Nederlandse Koloniën, hfdst. 5.
32 London: Printed for the author; and sold by J. Nourse, and T. Payne, 1769.
33 [Dalrymple], An account, 2-3; over hem: Cook, “Alexander Dalrymple’s A Collection of Plans of Ports

in the East Indies (1774-1775)”. 
34 Henry, An historical account, III, 152-159; Prior, All the voyages, 291-292.
35 The voyages of Captain James Cook. I, hfdst. 8-12.
36 Forrest, A Voyage.
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keerden de Britten de haven van Batavia, wat tot voedselgebrek in de stad leidde. Niet lang
daarna werd de Nederlandse oorlogsvloot weggevaagd en werden militaire versterkingen en
ander oorlogsmaterieel vernietigd. Britse koopvaarders hadden vrij spel in de archipel. Ze
hadden of verwierven exclusieve toegang tot inlandse havens op Sumatra, Borneo, Sulu,
Bunwoot (Mindanao) en in Dore (Nieuw-Guinea) en openden op enkele plaatsen al of niet
permanente handelsposten, waar ze katoen, wol, koper, brons, ijzer, staal en gereedschappen
uit Europa, Amerika en Brits-Indië ruilden tegen goederen uit de archipel, de Philippijnen en
China.37 In 1819 volgde de stichting van het moderne Singapore, ondanks protesten van Batavia
dat er een schending in zag van een verdrag tussen de VOC en de sultan van Johor, een vazal
van (het toen Nederlandse) Malakka, tot wiens jurisdictie Singapore behoorde.38 

2.2. De terugkeer van de Nederlanders in Indië
Na afloop van de Napoleontische oorlogen moest Nederland op twee fronten zijn belangen in
Zuidoost-Azië verdedigen: op het binnenlandse front in Indië en op het internationale. Ten
aanzien van het binnenland kan hier volstaan worden met te verwijzen naar de opstanden en
ongeregeldheden, die op verschillende plaatsen tegen de Nederlanders uitbraken, waaronder
Ambon (de Pattimura-opstand in 1817), Cirebon (1817), Palembang (1817-1825), West-Borneo
(1820, 1823-1824), West-Sumatra (de Padri-oorlog, 1819-1838), Zuid-Celebes (1821-1824),
Oost-Java (1818, 1825-1830) en andere. Geen van deze verzetsbewegingen en opstanden, die
vaak zeer bloedig waren en veel geld kostten, leverden het door de opstandelingen gewenste
resultaat op.
Wat het buitenlandse front aangaat, sloot Nederland in 1814, een jaar nadat het zijn bestaan als
zelfstandige natie terug had, een belangrijk verdrag met Groot-Brittannië. Beide partijen kwa-
men overeen dat Nederland, met enkele uitzonderingen, zijn bezittingen in Amerika, Afrika en
Azië terugkreeg die het op 1 januari 1803 bezeten had, doch die tijdens de Napoleontische
oorlogen door de Britten bezet waren.39

Ten aanzien van de Kleine Oost leek er even nog een partij te zijn die de Nederlanders niet uit
het oog mochten verliezen: de Portugezen op Oost-Timor.

2.3. Oost-Timor aan het begin van de 19de eeuw
De Portugezen op Oost-Timor (of Timor-Dili), die na de bezetting door de Verenigde Oost-
Indische Compagnie van Kupang op West-Timor in de 17de eeuw door de Nederlanders als
onbelangrijk ongemoeid waren gelaten, waren aan het begin van de 19de eeuw straatarm.40 Het
gebied werd vanuit Goa (India) bestuurd, en de gouverneur was vaak iemand die om politieke
of andere redenen naar deze uithoek verbannen was. De Portugese bezittingen op Timor-Dili
bestonden uit een aantal armoedige kampongs langs de noordkust en hun directe omgeving.
Daar woonde ook de handvol tot het rooms-katholicisme bekeerde Timorezen; de rijkjes in het

37 “British manufactures exported to Asia”, 500; Berg, “Britain’s Asian Century”, 133-134.
38 “Singapore” (1820), 92; “Dutch encroachment. Singapore”, 319-320; “Historical sketch”, 25. Protest en

zelfs obstructie tegen de voorgenomen stichting van Singapore kwamen ook uit Penang (Prince of Wales
Island), dat evenals Malakka de concurrentie van een nieuwe vrijhaven vreesde. “Singapore” (1827), 541-
542.

39 Hoek, Herstel, hfdst. I, II.
40 Over de ongemakkelijke betrekkingen tussen de Nederlanders en Portugezen in dit gebied, zie Fox, Out

of the ashes, hfdst. 1.
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bergachtige binnenland waren in naam wel aan de Portugezen onderworpen maar trokken zich
in de praktijk weinig van hen aan. De gouverneur woonde in een armoedig hutje in de kampong
Dili. Een bezoeker in april 1803 vernam dat hij de enige blanke Portugees op Timor-Dili was.41

Voor de ontvangst van gasten moest hij stoelen en serviesgoed lenen. De gouverneur, elke
militair en elke andere gouvernementsdienaar was tevens koopman. Een belangrijke bron van
inkomsten was de uitvoer van slaven.42 De uitgevoerde slaven – krijgsgevangenen, veroordeel-
den en ontvoerde mannen, vrouwen en kinderen, en mensen die hun schulden niet konden
betalen – waren voornamelijk afkomstig van Timor, alsmede van Solor, Flores en andere
eilanden in de buurt. Als gevolg van het verbod op de handel in slaven van 15 juni 1814, dat
door Nederland voor zijn onderdanen onder druk van de Engelsen werd uitgevaardigd43 (het
bezit van slaven en pandelingen werd pas met ingang van 1860 gedeeltelijk verboden), nam de
uitvoer van slaven uit Dili wel af maar verdween niet. Medio 19de eeuw verkochten de Bugine-
zen per jaar zo’n 100 slaven in de Zuidooster- en Zuidwester-eilanden. Andere slaven gingen
naar Celebes, Borneo (Kalimantan), Aceh, de Sulu-archipel en Siam (Thailand) waar ze tegen
olifantstanden geruild werden. De export van Timor-Dili omvatte verder tarwe, bijenwas,
waskaarsen, sandelhout, buffels en paarden.44 Ingevoerd werden katoenen en zijden stoffen,
vuurwapens, klewangs, aardewerk en dergelijke uit Europa, Brits-Indië, Siam, Birma, Manila
en China. Ook de ravitaillering van Europese en Amerikaanse walvisvaarders, koopvaarders
en ontdekkingsreizigers genereerde enige inkomsten. Het totale aanbod van goederen en dien-
sten op Timor-Dili was in de eerste helft van de 19de eeuw echter nog te klein om welvaart van
enige betekenis te creëren. In de tweede helft van de eeuw nam de economische bedrijvigheid
er wel toe.45

De Nederlanders waren er aanvankelijk niet geheel gerust op dat de Portugezen, gedwongen
door de miserabele economische omstandigheden op Timor-Dili en als compensatie van de
onttakeling van hun koloniale imperium elders, hun tot dan toe vruchteloos gebleven pogingen
tot gebiedsuitbreiding naar het noorden en oosten niet zouden hervatten. Bovendien waren de
betrekkingen tussen Dili en Kupang tot na 1850 gespannen, niet in de laatste plaats door de
rijke bodemschatten als koper, waarop beide landen hun begerig oog hadden laten vallen. Kort
na de eeuwwisseling echter deden (onjuiste) geruchten de ronde dat Batavia om financiële
redenen enkele eilanden waaronder Solor, Savu, Roti en zelfs West-Timor (of Timor-Kupang)
aan de Portugezen wilde overdragen. Toen begin 1817 West-Timor door de Britten aan de
Nederlanders werd teruggegeven, bleek dat de Portugezen niet alleen verschillende vorsten
gedwongen hadden de Portugese vlag te hijsen, maar ook daadwerkelijk een deel van West-
Timor bezet hadden, er hoofden hadden aangesteld en er belasting hieven.46 Ook over hun
rooms-katholieke geloofsgenoten op Solor, Oost-Flores en andere eilanden ten noordwesten van
Timor oefenden de Portugezen invloed uit, om waar ze konden het anti-Nederlandse vuur
zoveel mogelijk gaande te houden. De Nederlanders vreesden dat dit zou leiden tot meer
Portugese territoriale claims, niet in de laatste plaats omdat de Portugezen morele steun ontleen-
den aan het streven van de gewezen gouverneur van Java, Raffles, om na 1816 de Britse in-

41 Flinders, A voyage to Terra Australis, II, 254-255.
42 Voor het Amerikaanse aandeel in de Aziatische handel, zie “American Export Trade to China”.
43 “Decree” .
44 K[ruseman], “Beschrijving van Timor” , 8; J. Finn a. Hb NZG, 18/9/1841, ARvdZ 1102-1/1432.
45 Zie verder: B., “Het eiland Timor”.
46 Farram, “Jacobus Arnoldus Hazaart”, 471. 
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vloed in Indië te handhaven en waar mogelijk uit te breiden. Maar die angst bleek ongegrond.
De Portugezen hadden noch de mensen, noch de middelen, noch de ondernemingszin, noch de
moed om militaire initiatieven te ontplooien en ze hebben zich in de Kleine Oost niet laten
zien.47

47 Kolff, Reize, 38-41; Heyman, De Timor tractaten (1859 en 1893), 14-18.
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3. STRIJD OM DE ARCHIPEL

3.1. De Brits-Nederlandse verdragen van 1814 en 1824
Zo vol overgave als een aantal Britse pioniers en boekaniers het verval van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie had gebruikt om hun handelsactiviteiten in maritiem Zuidoost-Azië uit te
breiden, zo weinig hebben de Britten tijdens hun interim-bestuur over de Molukken (1796-
1803, 1810-1817) en West-Timor (1797, 1810-1811, 1812-1817) zich aan het oostelijk deel van
de archipel gelegen laten liggen. Ze beschouwden het gebied als weinig meer dan een win-
gewest. Voorzover ze al belangstelling hadden voor het welzijn, kerkelijk leven en volksonder-
wijs van de inheemse bevolking, dan beperkte die zich tot Ambon en Banda.48 De contacten van
de bevolking van de Kleine Oost met de Europese buitenwereld waren even sporadisch als in
de nadagen van de VOC en zelden bezocht een bestuursambtenaar of koopvaarder de eilanden.
Bijgevolg wisten maar weinig eilanders dat de Nederlanders in Batavia en Ambon het veld
hadden geruimd voor de Britten of welke drama’s zich in Europa afspeelden. De Britse macht-
hebbers hebben in de Kleine Oost weliswaar een aantal nationale vlaggen uitgedeeld, maar
slechts een enkel dorpshoofd had er een bewaard. Gewapperd hebben ze nergens.
De bezetting van delen van Indië door de Britten was niet blijvend, maar vormde het tijdelijke
antwoord op de Franse inlijving van de Nederlanden. Ze wilden tot elke prijs de uitbreiding 
voorkomen van de macht en invloed van rooms-katholiek Europa in Zuidoost-Azië, dat in-
geklemd lag tussen de rooms-katholieke machthebbers van de Philippijnen en hun even rooms-
katholieke collega’s in Oost-Timor. 
De teruggave van Java aan de Nederlanders werd geëffectueerd op 16 augustus 1816, de Mo-
lukken werden op 25 maart 1817 overgedragen. Dit gebeurde op basis van het Verdrag van
Londen van 13 augustus 1814.49 In het Traktaat van 17 maart 1824 tussen Londen en Den
Haag50 werd een aantal zaken uit het verdrag van 1814 nader geregeld en een aantal problemen,
dat voor vertraging had gezorgd, werd opgelost. Wat Zuidoost-Azië betrof, werd overeengeko-
men dat de Molukken (Ambon, Banda en Ternate en Onderhorigheden) tot nader order voor
de Britse handelsvaart gesloten bleven (art. 7). Voor het overige dreven de onderdanen van
beide naties in elkaars Aziatische bezittingen handel op basis van de status van meest begun-
stigde natie (“most favoured nation”) (art. 1). De ex- en importheffingen op schepen van de
andere natie mochten niet meer dan tweemaal zo hoog zijn als die op de eigen schepen (art. 2).
De Nederlanders zegden toe dat inlandse prauwvaarders niet zouden worden belet havens in
de Britse bezittingen te bezoeken (art. 4). De vraag of de Nederlanders en Britten nieuwe
vestigingen in “the Eastern seas” zouden mogen stichten en, zo ja, waar en onder welke voor-
waarden, was een zaak die in Europa beslist moest worden (art. 6). Art. 8 bepaalde dat de
Nederlanders hun bezittingen in Brits-Indië zouden ontruimen en aan de East India Company
overdragen. Alle Britse vestigingen op Sumatra werden aan de Nederlanders overgedragen.
Hieronder was Fort Marlborough (Benkulen), ooit een belangrijk centrum van de teelt van
specerijen, dat al meer dan een eeuw in Britse handen was. Hiervoor kregen de Britten het

48 De Jong, De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900, I, docs. 7-12.
49 Tekst in Hoek, Herstel, 50-53; “Convention between Great Britain and the United Netherlands”; “Con-

vention between Great Britain and the Netherlands”.
50 “Treaty between Great Britain and the Netherlands”.
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Nederlandse Malakka (art. 9, 10).51 De Nederlandse aanspraak op het grondgebied van Singapo-
re werd geruild tegen de claim van de Britten op het tin-eiland Biliton en op andere eilandjes
ten zuiden van Singapore (art. 11, 12). Een belangrijke bepaling was ook dat wanneer een van
beide naties een of meer van zijn bezittingen in zijn gezagsgebied zou opgeven, deze niet aan
een derde mogendheid zou(den) mogen worden overgedragen, maar dat de andere verdragspart-
ner automatisch het recht kreeg die te bezetten (art. 15).
Het zou in strijd met de letter en de geest van beide verdragen geweest zijn indien de Britten
in de Indische archipel een vestiging, marinehaven of handelspost zouden hebben behouden of
geopend, laat staan opstandelingen te hulp zijn geschoten. Dat nam niet weg dat Singapore en
Penang (Prince of Wales Island), een Brits eilandje voor de westkust van het Maleisische
schiereiland, de Nederlandse opmars op Sumatra en Borneo met lede ogen aanzagen. Hun
handelsbelangen in het gebied stonden op het spel.52 Begin jaren 1830 deden geruchten de
ronde dat de Britten zich aan de zijde van de opstandelingen in de Padri-oorlog op Sumatra in
de strijd zouden mengen.53 Zeker is dat verschillende volkeren op Midden-Sumatra, die in de
dagen dat Sir T.S. Raffles gouverneur van Benkulen was (1817-1824) een verdrag van vriend-
schap en samenwerking met de Britten gesloten hadden, de hulp van Singapore inriepen.54 Dat
is daar niet op ingegaan, de handen van de Britten waren gebonden door het Traktaat van 1824,
waarin bepaald was dat de Britten op Sumatra geen vestigingen zouden openen of verdragen
sluiten met inlandse vorsten of staten (Art. 9).55

Dit alles gold m.m. ook voor de Nederlanders. De verdragen en de toelichting spraken niet
expliciet over de mogelijkheid dat ze zich in Australië zouden vestigen. Dat zouden ze hebben
kunnen doen, bijvoorbeeld op Bathurst Island en Melville Island, waar ze in 1705 voet aan wal
gezet hadden56 en waarop ze nog steeds aanspraak konden maken. Maar na dit verdrag lieten
de Nederlanders definitief alle aanspraken op Australisch grondgebied varen. Londen en Den
Haag hielden elkaar wat hun territoriale expansiedrift in dit deel van de wereld betrof, op basis
van het “principle of reciprocity” beleefd doch resoluut in bedwang.57

3.2. De praktijk
De verstandhouding tussen Londen en Den Haag mocht goed zijn, in Zuidoost-Azië werd die
gekenmerkt door rivaliteit, naijver, wantrouwen en bij vlagen gewelddadigheden over en weer.

51 Malakka was Nederlands sinds 1641; 1795-1818 Brits; 1818-1825 Nederlands; vanaf 1825 Brits.
52 “Dutch India” (dec. 1839), 304. In 1826 werden Singapore, Malakka en Penang (sinds 1786 Brits; hiertoe

behoorde ook de provincie Wellesley, een strook land op het Maleisische vasteland) in een gouvernement
of “presidency” verenigd. In 1830 werd dit gouvernement opgeheven waarna de drie entiteiten direct
vanuit Calcutta werden bestuurd.

53 Deze geruchten waren de directe aanleiding dat in 1833 Diponegoro, een opstandelingenleider in de Java-
oorlog (1825-1830), in allerijl van zijn gevangenis in Fort Amsterdam in Manado overgebracht werd naar
het veiliger geachte Fort Rotterdam in Makassar. Men wilde voorkomen dat de Britten hem zouden
bevrijden en naar Java terugbrengen, “Netherlands India” (nov. 1833), 182.

54 “Dutch India” (febr. 1839), 115; “Dutch India” (dec. 1839), 304. 
55 “Treaty between Great Britain and the Netherlands”.
56 Swaardecroon, “Verslag eener reis naar de noordkust van Nieuw-Holland, in 1705”.
57 “Miscellaneous” (febr. 1825) 212; “Dutch Treaty of 1824”, 54. De stichting in 1839 van Sarawak op

Noord-Borneo door de Engelsman James Brooke was weliswaar een particuliere onderneming, maar
vormde strikt genomen een inbreuk op het Traktaat van 1824. Den Haag, dat toen het bestuur over Indië
vrijwel geheel aan zich had getrokken en Londen niet voor het hoofd wilde stoten, reageerde niet. 
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Dat was al eeuwen zo.58 De Britten hadden zich nog niet uit Indië teruggetrokken (1816/1817)
of er klonken waarschuwende geluiden dat ze hun politieke en commerciële belangen in het
gebied niet uit het oog mochten verliezen. Terwijl Londen en Den Haag hun toekomstige
betrekkingen ten oosten van Kaap de Goede Hoop regelden, klonken er waarschuwende gelui-
den dat het Nederlandse gezagsgebied in Zuidoost-Azië beperkt zou moeten blijven tot de
voormalige VOC-enclaves en dat de vrijheid en onafhankelijkheid van de inlandse vorstendom-
men die daar buiten vielen of die zich inmiddels onafhankelijk hadden verklaard, gerespecteerd
moesten worden. Een aantal sultanaten op Borneo en Sumatra werd in dit verband genoemd.
Op deze manier zou voor de Britten de mogelijkheid blijven bestaan om, buiten de Nederlan-
ders om, in de archipel handel te drijven en de vaarwegen tussen Brits-Indië, Australië en China
open te houden mocht er een gewapend conflict tussen Nederland en Groot-Brittannië uitbre-
ken. De stichting van Singapore in 1819 als Brits entrepot en het opeisen van Malakka in 1824
dienen mede in dit licht gezien te worden. Malakka en Singapore lagen halverwege Brits-Indië
en China, beheersten de Straat Malakka, toen al een van de drukste vaarwegen ter wereld, en
boden uitstekend toegang tot de Indische archipel.
Nadat de Britse Lt. Gouverneur van Java en Onderhorigheden Sir T.S. Raffles (1811-1816) er
met het oog op de onderhandelingen tussen Londen en Den Haag (tevergeefs) voor gepleit had
Java voor Groot-Brittannië te behouden,59 verscheen in 1819 in Londen een pamflet van de
hand van Charles C. Assey (1780-1821), eerste gouvernementssecretaris onder Raffles en
secretaris van de commissie die de overdracht van Java aan de Nederlanders had geregeld. In
de geest van Raffles betoogde Assey dat de vrije toegang tot de markten van de archipel van
groot belang was zowel voor de Britse economie als voor de inheemse bevolking. Hij vreesde
dat daaraan in de onderhandelingen tussen Den Haag en Londen onvoldoende aandacht werd
besteed, aangezien daar geopolitieke overwegingen de boventoon voerden.60 De verschijning
van dit pamflet, dat in kringen van Britse vrije handelaars en de liberale Britse pers een warm
onthaal vond, was voor Batavia aansporing om krachtig door te gaan met het streven de Britten
uit de nieuwe kolonie te weren en ervoor te zorgen dat ze er niet weer of opnieuw een brugge-
hoofd zouden kunnen vestigen.
Bezwaren en wensen als die van Raffles en Assey vonden in Londen en Calcutta slechts gehoor
in zoverre dat men akkoord ging met de stichting van Singapore. De Straat Malakka werd
belangrijker gevonden dan de Straat Sunda, de waterweg tussen Java en Sumatra. 

58 Veel Engelsen raakten niet uitgepraat over wat zij de “massacre of Amboyna” noemden, toen een aantal
Engelsen en Japanners wegens hoogverraad in Ambon ter dood werd gebracht (febr. 1623). Deze gebeur-
tenis heeft eeuwen als een donkere wolk boven de betrekkingen tussen beide naties gehangen. In de
aanloop naar het Verdrag van Westminster (1654) tussen Londen en Den Haag, waarin de laatste beloofde
de “schuldigen” te straffen, verscheen in 1651 A true Relation of the late Unjust, Cruel, and Barbarous
Proceedings against the English at Amboyna in the East-Indies, by the Neatherlanders there, upon a
forged Pretence of a Conspiracy of the said English. Dit pamflet was uitgegeven door de East India
Company en opgedragen aan Oliver Cromwell. Om anti-Nederlandse sentimenten aan te wakkeren
werden in 1821 delen van dit pamflet opnieuw gepubliceerd, zie “Barbarous Proceedings against the
English at Amboyna, in 1622”; vgl. “Dutch encroachment. Singapore”.

59 Hall, A history of South-East Asia, 487; [Raffles], Memoir, “Letter to Sir Hugh Inglis”, 13/2/1814;
Ibidem, “Letter to Wm. Marsden”, 6/8/1815.

60 Charles Assey, On the Trade to China and the Indian Archipelago: With Observations on the Insecurity
of the British Interests in that Quarter. London: Printed for Rodwell and Martin, 1819. Zie over hem
“Biographical Memoir of Mr. Charles Chaston Assey”.
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Op basis van de verdragen van 1814 en 1824 werd vrijwel het gehele eilandenrijk ten zuiden
van het Maleisische schiereiland en de Philippijnen in het verband van de nieuwe kolonie
Nederlands-Indië opgenomen.61 De vraag waarvoor de Nederlanders zich thans gesteld zagen,
was hoe een effectief bestuur op te bouwen. De Britten betwijfelden of de Nederlanders daartoe
de middelen hadden en achtten hen niet in staat de bevolking op te voeden en te beschaven op
de manier die henzelf voor ogen stond. Om te voorkomen dat hierdoor in maritiem Zuidoost-
Azië een bestuurlijk “niemandsland” zou ontstaan waar de Fransen, Denen, slavenjagers en -
handelaars van Celebes en Ceram en anderen van zouden kunnen profiteren, werd art. 15 in het
Traktaat van Londen opgenomen.

61 “Dutch India” (dec. 1839), 304.
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4. DE KLEINE OOST 

4.1. Van Yperen, Reinwardt en Kam
De Britten kregen echter ongelijk, althans wat de bestuurlijke en militaire talenten van de
Nederlanders betrof. Ondanks grote moeilijkheden en chronisch geldgebrek is het hun gelukt
een bestuurssysteem op te bouwen dat vrijwel de gehele archipel omvatte, al heeft dat ten
aanzien van delen van Celebes, Borneo en Sumatra een kleine eeuw geduurd en veel offers aan
mensen en materieel gevergd.
Zo niet in de Kleine Oost. Van een langdurig en bij vlagen bloedig verzet tegen de Nederlan-
ders zoals dat bijvoorbeeld op Sumatra bestaan heeft, is er geen sprake geweest. De laatste
gezaghebber van de Zuidwester-eilanden was Josua van Yperen, die gevestigd was op Kisar.
Hij was aan het begin van het tweede Britse interim-bestuur over de Molukken (1810-1817)
naar Ambon teruggetrokken, waarna de post opgeheven en het gebied aan zijn lot overgelaten
werd. Enkele van zijn voorgangers waren naar gezegd werd vergiftigd en men vreesde dat hem
hetzelfde lot te wachten stond. Alleen zijn talrijke nakomelingen op het eiland herinnerden in
de eerste decennia van de 19de eeuw aan de ooit zo nauwe banden met de Nederlanders.62

De eerste die na de teruggave van Indië (1816/1817) de Kleine Oost bezocht was een man van
de wetenschap, C.G.C. Reinwardt, hoogleraar aan het Athenaeum Illustre der Stad Amsterdam
en directeur van ’s Lands Kabinet van Natuurlijke Historie. In 1821, twee jaar na een Engelse
wetenschappelijke expeditie naar de Molukken,63 reisde hij via Kisar naar Ambon. Zijn taak
was een beschrijving te geven van land en volk en een overzicht te maken van de geologische
gesteldheid, flora en fauna en onderzoek te doen naar mogelijke delfstoffen en andere bodem-
schatten. Van zijn bezoek aan Kisar zijn twee beschrijvingen overgeleverd, een van hemzelf
en een van J.Th. Bik, die de reis meemaakte als “kunstteekenaar”. Reinwardt constateerde dat
Kisar, hoewel “dikwijls” geteisterd door droogte en hongersnood, een overvloed aan varkens,
pluimvee en groenten had en dat de bevolking over “zeer goede” huizen beschikte, die beter
waren dan die op eilanden in de buurt, voorzover hij in het voorbijvaren kon zien.64

In maart 1823 bezocht Joseph Kam, sinds 1815 zendeling op Ambon, kort Leti en Kisar, waar
de meeste (voormalige) christenen woonden. Hij deed dat in dezelfde tijd dat een andere
zendeling, Reint le Bruijn van West-Timor,65 kort op Moa, Kisar en zuidelijk Wetar werkzaam
was. Door het houden van kerkdiensten, het dopen van enkele honderden eilanders en het
kerkelijk bevestigen van een aantal huwelijken hoopten ze de groepen christenen, die al een
halve eeuw niet kerkelijk waren bezocht, een impuls te geven en latente gevoelens van loyaliteit
en aanhankelijkheid jegens de Nederlanders aan te wakkeren. Ook probeerden ze (tevergeefs)
een conflict tussen Leti en Wetar te sussen, dat in 1820 was uitgebroken toen Letinezen uit
wraak voor een overval op enkele van hun prauwen voor de kust van Wetar in de kampong

62 Van der Crab, De Moluksche eilanden, 97; De Vriese, Reis, 370. In “Bijdrage tot de kennis der Zuid-
Wester-eilanden, door eenen Zendeling”, 225, wordt echter gezegd dat de bestuurspost op Kisar en alle
bezettingen op de overige der Zuidwester-eilanden in 1816 werden ingetrokken toen de resident N. van
Eijperen overleed. Van de werkzaamheden van NZG-zendelingen op de eilanden tussen 1825 en 1841
is de auteur slecht op de hoogte. Dat er in die jaren en daarna schoolmeesters werkten is hem onbekend.

63 “Natural History of the Moluccas”, 75. 
64 De Vriese, Reis, 369-373; Bik, “Aanteekeningen”, 140.
65 Reijnt le Bruijn (1799; 1820-1829), zendeling van het Nederlands Zendelinggenootschap (NZG) te

Kupang, die er tevens waarnemend predikant van de Indische Kerk was.
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Ilwaki een aantal huizen en tuinen, de kerk en het blokhuis verwoest en de bewoners verjaagd
hadden. Dit bloedige conflict, waarbij over en weer gemoord en geroofd werd en de handels-
vaart van Leti op Wetar en Timor bij tijd en wijle werd verstoord, sleepte zich voort tot 1859
toen een bestuursambtenaar erin slaagde de vrede te herstellen.66 

4.2. A.J. Bik
De eerstvolgende expeditie naar de Kleine Oost vond plaats in de maanden maart, april en mei
1824. Onder leiding van A.J. Bik (broer van J.Th. Bik) bezochten de koloniale schoeners
Daphne en Pollux de eilanden Keffing en Goram beoosten Ceram en de Kei- en Aru-archipels.
Op last van de gouverneur-generaal Van der Capellen (1819-1826) toonde Bik er de Nederland-
se vlag en maakte hij kennis met de bevolking. Hij moest nagaan hoe de kwijnende handel en
economie van het gebied bevorderd en geïntegreerd konden worden in die van Nederlands-Indië
als geheel. Dit plan maakte deel uit van het (niet gerealiseerde) voornemen van de gouverneur-
generaal om in de Molukken het specerijenmonopolie af te schaffen.67 Tijdens zijn bezoek aan
de Aru-archipel stelde Bik er enkele Ambonse schoolmeesters aan en slaagde er tevens in een
schadelijk en kostbaar conflict tot een goed einde te brengen.68

4.3. Gouverneur P. Merkus, “a man of liberal principles and enlightened mind”69

Als vervolg op de missie van Bik bezocht in de maanden mei tot oktober 1825 de gewapende
brik van oorlog Dourga onder kapitein D.H. Kolff de belangrijkste eilanden van de Kleine
Oost. Deze reis was volgens de Ambonse gouverneur Merkus  (1822-1828) urgent geworden
door de vestiging in 1824 door de Britten van een handelsnederzetting op de noordkust van
Australië. De Grote Oost was dan wel bij verdrag voor Britse schepen gesloten, maar Merkus
was er – naar al snel bleek terecht – niet gerust op dat individuele Britse koopvaarders zich
daarbij zouden neerleggen. Kolff’s opdracht was dezelfde als die van Bik: herstel van het
Nederlandse gezag.70 Waar nodig moest hij hoofden aanstellen of officieel benoemen en alle
andere noodzakelijke bestuurszaken regelen, conflicten bijleggen, de bevolkingsomvang
bepalen, de kleine handelsvaart tussen de eilanden, de nijverheid, landbouw en andere economi-
sche activiteiten in kaart brengen en voorstellen doen om de veiligheid en welvaart van de
eilanders te bevorderen. Ook moest hij de bevolking duidelijk maken dat ze geen zaken mocht
doen met Britse koopvaarders. Tenslotte moest hij nagaan wat er over was van de groepen
gereformeerde christenen die onder het VOC-bewind in de Zuidwester-eilanden en de Aru-
archipel ontstaan waren en, voorzover die er nog waren, op welke wijze die ondersteund en
uitgebreid konden worden. Met het oog op dit laatste maakte Joseph Kam de reis van de Dour-
ga mee.71 Inheemse christenen werden vrij algemeen gezien als (voor de Nederlanders) be-
trouwbaarder onderdanen dan islamieten en de autochtone, overwegend heidense bevolking.

66 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 133-134, 145-147.
67 [Van der Capellen], “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”,

284-288; G.A.G.Ph. Baron van der Capellen a. MvK, 2/2/1825, nr 46, NA, AMvK, inv. nr 474; Spengler,
De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, I, 85-89; Tijdeman, De Nederlandsche Handel-
Maatschappij, 108.

68 Bik, Dagverhaal, 43-52; Kolff, Reize, 197.
69 “Eastern Seas”, 593.
70 GME a. Lt. GGvNI, 15/5/1826, nr 51, ANRI, AAS b337/s101, Bt. 27/10/1826 nr 10.
71 De Jong, “Verslag”. 
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Het was het Gouvernement een gruwel te bedenken dat de overwegend islamitische migranten
en prauwvaarders in de zuidelijke Molukken proselieten zouden maken onder de autochtone
bevolking of dat christelijke of heidense dorpen zich onder hun invloed tot de islam zouden
bekeren. Als dat op grote schaal zou gebeuren, dan zou dat betekenen dat er moeilijk beheersba-
re gebieden van de soort Zuid-Celebes en Kei-eilanden bij zouden komen. Merkus waarschuw-
de Batavia: 

zoo het hun dan mogt gelukken in hunne ontwerpen te slagen gelijk maar te waarschijn-
lijk is, mag men stellen dat het Gouvernement in de bekeerde volken, in stede van vrien-
den, vijanden zal vinden, daar het maar al te zeker is, dat Mahomedanen zich onver-
draagzaamheid tot deugd maken, en ook niet langer verdraagzaam zijn dan zij daartoe
door magt gedwongen worden.72 

Het beleid ten aanzien van “de staat van rust en tevredenheid” hing ten nauwste samen met de
koloniale godsdienstpolitiek. Dit betekende dat de (her)kerstening van de eilanden dringend
aandacht behoefde. Merkus was van mening dat de integratie van de Kleine Oost in het verband
van Nederlands-Indië tevens de opvoeding en beschaving (in westerse zin) van de bevolking
inhield. In een brief aan L.P.J. du Bus de Gisignies, van 1825 tot 1830 commissaris-generaal
des konings over Nederlands-Indië, constateerde hij dat indien “de inlandsche bevolking zich
schikke naar de gebruiken, zeden en zoo mogelijk den godsdienst van de Europesche overheer-
schers, moet dit naar mijn inzien niet dan de wenschelijkste gevolgen te weeg brengen.”73 Dit
doel kon zijns inziens even goed en misschien wel beter en sneller bereikt worden met de
zachte hand van christelijke leraars dan met de harde hand van soldaten. Hun morele gezag was
groter dan dat van bestuursambtenaren en militairen en ze riepen minder aversie op dan een
militaire bezetting, wat uiteraard niet wegnam dat er met krachtige hand moest kunnen worden
ingegrepen indien dat nodig was. Niet alleen kostte een dergelijke regeling de staat vrijwel
niets, gecombineerd met het bevorderen van de handel en de veiligheid op zee zouden alle
betrokkenen er wel bij varen.
Aangaande de praktische uitvoering van deze politiek had Merkus een belangrijke rol toebe-
dacht aan Ambonse schoolmeesters. Het aantal van zeven, dat ten tijde van Kolff’s reis in 1825
in de Kleine Oost werkte (drie in de Aru-archipel en een op Roma, Kisar, Damar en Leti elk),
wilde hij aanzienlijk uitbreiden. Dat zijn voorkeur uitging naar Ambonse schoolmeesters boven
Europese zendelingen kwam doordat de eersten zijns inziens beter tegen het geïsoleerde en
primitieve bestaan op de eilanden opgewassen waren dan Europeanen. De Europese zendelin-
gen die beschikbaar waren, zag hij het liefst in Noord-Celebes. Merkus heeft de komst van een
aantal Europese zendelingen naar de Zuidwester-eilanden niet kunnen tegenhouden, al kreeg
hij wel gelijk wat hun ongeschiktheid betrof. Ondanks de grote persoonlijke offers die ze zich
getroostten, hebben ze het er niet lang volgehouden.74 

72 GME a. Lt. GGvNI, 15/5/1826, nr 51, ANRI, AAS b337/s101, Bt. 27/10/1826 nr 10. De haat van veel
islamieten jegens de Nederlanders en de christenen was al eerder door de Britten opgemerkt, toen zij in
1796 de Molukken bezetten. Lennon, Journal, 292.

73 GME a. Comm. Gen., 31/3/1827, nr La B, AMvK 606, Vb 14 maart 1828, nr 61.
74 GME a. Lt. GGvNI, 15/5/1826, nr 51, ANRI, AAS b337/s101, Bt. 27/10/1826 nr 10.
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4.4. Kolff en Kam
Het eerste bezoek dat Kolff en Kam op hun reis in 1825 aflegden was aan de Portugezen op
Oost-Timor. Toen ze arriveerden lag juist een koopvaarder met bestemming Macao (een Portu-
gese eiland-kolonie bij Kanton) op de rede van Dili. Van Timor staken ze over naar Zuid-
Wetar, het meest westelijke van de Zuidwester-eilanden, en trokken vervolgens oostwaarts. De
ontvangst op de meeste eilanden was “hartelijk”, al was daar soms enige aandrang van gewa-
pende matrozen van de Dourga voor nodig. Op Moa (1825: 4000 inwoners), waar het deels
vervallen Nederlandse fortje De Haan al een halve eeuw leeg stond, vond de bevolking in hun
bezoek zelfs aanleiding tot een “nationaal feest”.75 Het oostelijk daarvan gelegen Luang was
een klein eiland met 1250 inwoners die zich nasarani (christenen) noemden. Maar alleen een
paar bejaarden konden zich herinneren dat hun verre voorouders ooit gedoopt waren. Desalniet-
temin spande Luang met haar feestvreugde en betoonde dienstvaardigheid en dankbaarheid voor
het bezoek de kroon. Nergens ontmoetten Kolff en Kam “meer eensgezindheid, tevredenheid,
verdraagzaamheid, onderlinge hulp- en dienstvaardigheid, huisselijk geluk en vrede, gastvrij-
heid en menschlievendheid” dan daar.76 De realiteit was dat de bevolking van Luang uit piraten
en koppensnellers bestond, die van tijd tot tijd passerende schepen en naburige eilanden over-
vielen om hun bloedig handwerk uit te oefenen en mensen te roven voor de slavenhandel.77

In de negorij Durjela op Wamar, een eilandje in het noordwesten van de Aru-archipel, was de
ontvangst eveneens hartelijk. De orang kaya was een fervent voorstander van modern, Maleis
onderwijs en had Kam ooit om enkele onderwijzers verzocht, die vervolgens door Bik in 1824
waren meegebracht.78 In de VOC-tijd was hier een grote stenen kerk gebouwd van 30 bij 13
meter, die door de bevolking nog steeds goed onderhouden werd en waar de meester des
zondags in kerkdiensten voorging.79

Deze hartelijkheden waren meestal allesbehalve belangeloos, want dat de oude banden met de
Nederlanders in bloed geschreven waren, was niemand vergeten. De hoofden beseften heel
goed dat de terugkeer van de Nederlanders betekende dat hun in de adat gewortelde positie
waarschijnlijk ondergraven zou worden, te meer daar Ambon het inlands bestuur wilden reorga-
niseren en waar nodig en mogelijk verschillende dorpen samenvoegen onder een hoofd. De
belangrijkste beweegredenen van de eilanders om eventueel toch bestuursambtenaren, zende-
lingen en wellicht ook soldaten te accepteren of zich bij hun komst neer te leggen was enerzijds
de verwachting dat die voor vrede en veiligheid zouden zorgen en een einde zouden maken aan
de overvallen van piraten en de kwalijke handelspraktijken van de grote prauwvaarders, en
anderzijds pure angst voor “de Compagnie”. De meesten hadden het gevoel geen keus te
hebben. Wat dit aangaat lijken Kam en Kolff zich niet gerealiseerd te hebben dat zij in de ogen
van de bevolking een grote, vreemde en soms beangstigende economische en militaire macht
belichaamden, waartegen ze niet opgewassen was. Hoewel het koloniale bestuur na 1800
openlijk afstand nam van de gruwelen en dwang uit het VOC-verleden en de bevolking voor-
hield in eerste instantie haar geluk en welzijn na te streven, bleef ze argwanend. Een hoofd op

75 Kolff, Reize, 91, 247.
76 Kolff, Reize, 139-140.
77 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 153, 161, 175.
78 [Van der Capellen], “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko’s”,

289.
79 Bosscher, “Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-eilanden”, 366.
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Fordate (Tanimbar-archipel) waarschuwde Kolff niet te veel waarde te hechten aan de gemaakte
afspraken met en de gedane beloften van de eilanders.80

Niet overal was de ontvangst van Kolff en Kam even plezierig. Op veel plaatsen ontbrak ten
enen male de wens dat de Nederlanders zouden terugkeren, vooral daar waar het gebrek aan
orde en veiligheid kansen op aanzienlijke verdiensten schiep. Anti-Nederlandse sentimenten
bestonden op Solor, Wetar en andere eilanden ten noorden van Timor, op de meeste eilanden
van de Kei- en Tanimbar-archipels, in enkele migrantendorpen op Damar en langs de oostkust
van Babar.81 De bewoners van het noorderstrand van Wetar waren volgens Kolff “van een’
woesten, roofzuchtigen aard” en waren op geen enkele wijze ondergeschikt aan de christenen
in het zuiden. Vlak voor zijn komst hadden ze nog een paar passerende prauwen “afgelopen”82

– en dat bleven ze doen. Bij meer veiligheid op zee of het betalen van belasting aan de Neder-
landers hadden ze geen belang.83 
In de VOC-tijd hadden in Tepa aan de westkust van Babar een kerk, school, wachthuis en
onderwijzerswoning gestaan. Maar in de jaren 1770 waren alle hoofden vermoord en de school-
meester, kooplui en soldaten verjaagd. Babar werd toen door de VOC opgegeven, wat het
prestige van de Nederlanders geen goed deed.84 Soms “verontrustten” de negorijen langs Ba-
bar’s oostkust (1825: totaal 1400 inwoners) Wetan(g) of Weeting, een eilandje voor de westkust
van Babar, waar West-Babarezen hun tuinen hadden. Kort voordat Kolff in augustus 1825 op
Babar arriveerde, had de bevolking van Alutur, een van die Oost-Babarese negorijen, de Engel-
se brik Linson, die er juist een partij vuurwapens en munitie had geruild tegen vee, schildpad-
schilden en drinkwater, overvallen en in brand gestoken. Alle opvarenden werden vermoord.
Dat lot had kort tevoren en op dezelfde plaats ook een prauw van Banda getroffen. Hier hadden
twee bemanningsleden de overval overleefd. Toen een van hen met de dochter van een van de
kapers trouwde, werden beiden prompt van medeplichtigheid verdacht. Kolff moest er wegens
ontoereikende middelen en tijdgebrek tot zijn leedwezen vanaf zien “om er het Nederlandsch
gezag te handhaven”.85 Hun buren in Tepa en andere dorpen aan de westkust van Babar daaren-
tegen, in 1825 in totaal omstreeks 1200 zielen, met wie de Oost-Babarezen in een vrijwel
permanente staat van conflict leefden, waren de Nederlanders niet onwelgezind. Ze zochten
koloniale bescherming en stemden ermee in dat een zendeling of schoolmeester op hun eiland
geplaatst werd. Die kregen ze echter niet, het was er te gevaarlijk.86 Hierna ging het met het
christendom ter plaatse bergaf en werd het een zaak die alleen ouderen zich konden herinneren.
In 1852 trof een bezoeker in Tepa een groot houten beeld op een paal aan, dat diende als “be-

80 Kolff, Reize, 278.
81 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 351; Bosscher, “Statistieke schets der Zuidwester-eilanden”,

421; de reputatie van Wetar was aan het eind van de 19de eeuw nog even slecht als aan het begin, The
Times (30/1/1884), 7.

82 Kolff, Reize, 45-46.
83 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 133. 
84 Van der Crab, De Moluksche eilanden, 97. 
85 Kolff, Reize, 155-156. In Van Doren, “De Tenimber-eilanden”, 95, wordt de Linson ten onrechte in

verband gebracht met de overval voor de zuidoostkust van Jamdena, zie voetnoot 90.
86 Kolff, Reize, 158-159; De Jong,“Verslag”.
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De kampong Oliliet aan de oostkust van Jamdena, Lort Stokes, Discoveries, I, 458-459

schermheilige”. De pro-Nederlandse gezindheid van de dorpsbevolking was echter niet verdwe-
nen.87

Ook sommige bewoners van Leti (1825: 2500 inwoners) en de inwoners van de negorij Kalio-
bor (1825: 1200 inwoners) op Larat negeerden, beledigden of verjoegen Kolff en zijn gezel-
schap; die van Fordate (of Vordate, 1825: 4240 inwoners; 1863: 2500 inwoners) ontvingen de
bezoekers tot de tanden bewapend en in krijgstooi, terwijl ze een onvriendelijk bedoelde
oorlogsdans uitvoerden; die van Roma (1825: 530 inwoners; 1864: totaal zes negorijen met ca.
1500 inwoners) waren wel vriendelijk maar meden Kam’s godsdienstoefeningen.88 Tijdens
Kolff’s bezoek aan Kaliobor waren vrouwen en kinderen het bos ingevlucht, een teken dat de
dorpelingen zich op het ergste voorbereidden, inclusief een gewapend treffen en mensenroof.89

Op Jamdena (of: Timorlaut) eveneens in de Tanimbar-archipel werden zijn manschappen bij
hun landing onthaald op een regen van pijlen, wat de Nederlandse matroos J. Moll het leven
kostte. Een poging van Kolff om een Engelse matroos vrij te krijgen die daar gevangen werd
gehouden, mislukte en de beloften van de hoofden van Larat en Sera zich hiervoor in te spannen
werden niet nagekomen.90 

87 “Reis naar Banda”, 224; H. Knottnerus, “Extract verslag van een kerkelijke dienstreis naar de Minahasa
en Ambon, gemaakt gedurende de maanden Augustus en September 1881”, 15/11/1882, nr 10, NA,
AMvK 3581.

88 De Jong, “Verslag”.
89 Kolff, Reize, 279-280.
90 The Times (22/4/1939), 5; (20/12/1839), 4; (22/4/1940), 5; (7/4/1841), 7; (30/9/1841), 4; Lort Stokes,

Discoveries in Australia, I, 473, 475-478, en “Een Engelschman”, geven het relaas van de overval op een
Engels schip uit Port Cockburn voor Oliliet aan de oostkust van Jamdena in febr. 1825. De gehele
bemanning werd vermoord, op twee matrozen na, Joseph Forbes (“Timor Joe” in de Australische pers)
en John Edwards. Beiden werden in de kampong Laouran op Jamdena als slaven gevangen gehouden.
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De verstandhouding van de inwoners van Pengambil, Samang en Ujir, de drie belangrijkste
islamitische negorijen in het noordwesten van de Aru-archipel, met de Nederlanders was
redelijk goed, al waren de dagen dat de VOC regelmatig de nootmuskaatbomen vernietigde niet
vergeten. Ujir, de oudste van de drie, was in de tweede helft van de 17de eeuw gekerstend doch
later onder druk van Buginese prauwvaarders en migranten tot de islam overgegaan. Dat nam
niet weg dat de Ujirezen tijdens een opstand tegen de Nederlanders in 1808 de militaire en
civiele bezetting van het fort te Wokam, dat juist weer bezet was na een lange afwezigheid der
Nederlanders, gered en naar Banda in veiligheid gebracht hadden.91 Het fort werd niet opnieuw
bezet en Kolff trof het leeg en vervallen aan.92 
De Dourga werd in september 1825 op de rede van Ujir met de vereiste saluutschoten en andere
eerbewijzen en ceremonieel ontvangen. Enkele hoofden verzochten om de opening van een
Nederlandse bestuurspost in de Aru-archipel. Die moest de handel reguleren en een einde
maken aan de veelvuldige twisten tussen dorpen en eilanden, overvallen vanuit zee en afpersing
door handelaars en piraten.93 Die permanente post kwam er echter niet, al werd daar later nog
verschillende malen om verzocht, zoals tijdens het bezoek van bestuursambtenaar J.F.D. Fedder
en zendeling J. Finn, beiden van Banda, in 1831.94

4.5. Kam’s werkzaamheden
Waar de ontvangst van de Dourga in 1825 het hartelijkst was, bleek ook de belangstelling voor
de missie van Kam het grootst. Het was Kam’s taak de eilanders duidelijk te maken dat de
Nederlanders zich niet alleen hun stoffelijk welbevinden maar ook hun geestelijke belangen
aantrokken. Tijdens meestal goed bezochte kerkdiensten bevestigde hij tientallen huwelijken
en doopte hij omstreeks 900 personen, groot en klein. Het totaal aantal christenen in de
Zuidwester- en Zuidooster-eilanden kwam hierdoor volgens Kam op 2560 zielen, van wie 750
volwassenen. Omstreeks 40% woonde op Kisar, de rest op de eilanden Roma, Leti, Moa in de
Zuidwester-eilanden en in de negorijen Wokam, Wangil, Durjela en Maikoor in de Aru-archi-

Edwards overleed binnen enkele maanden, Forbes werd in 1839 bevrijd. Deze kwestie wordt ook
genoemd in een notitie van J.E. Bernard, wnd magistraat op Ambon, 2/6/1827, ANRI, AA 1062; Roberts,
“Notice”, 5; Kolff, Reize, 242-244, 250-254, 290-291, 295, 297, 305; “Port Essington” (april 1840), 372,
en, niet erg nauwkeurig, in The Sydney Monitor (NSW), (30/4/1836), 3. Een jaar later overkwam een
ander Engels schip hetzelfde voor de kust van Babar. Hier overleefde niemand de overval. Campbell,
“Geographical Memoir of Melville Island and Port Essington”, 132-133. 

91 Von Rosenberg, Reis, 11.
92 Van Doren, Fragmenten uit de Reizen in den Indische Archipel, I, 385.
93 Kolff, Reize, 225-227; Ver-Huell, “Verslag van eenen kruistocht”, 306; Brumund, “Aanteekeningen”, 78;

Van Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maand Junij 1862”, 239.
94 Kerkelijk behoorden de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden tot het ressort van de predikant van Banda.

Na de dood van ds. Philippus de Graaff (1793-1800) was Banda gedurende drie decennia vacant en
werden er derhalve geen officiële kerkelijke bezoekreizen naar de Zuidwester- en Zuidooster-eilanden
gemaakt. Finn was een NZG-zendeling die in 1820 op Banda was gearriveerd en daar tot 1841 als
waarnemend predikant dienst deed. Notitie van Finn over de Aru-archipel in: Bundel 387, afgaande
stukken, Kerkarchief Banda; J. Finn a. Hb NZG, 22/3/1832, ARvdZ 1102-1/1432; reisverslagen in
Berichten en Brieven [...] van het Nederlandsch Zendeling-Genootschap (Rotterdam), (jrg. 1832), 17-
27, en De Boudyck-Bastiaanse, Voyages, hfdst. iv, v.
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pel.95 Het avondmaal vierde Kam nergens, daarvoor was de kennis van de bevolking van het
christendom onvoldoende. Van de doopkandidaten accepteerde hij een simpele geloofsbelijde-
nis, maar verlangde wel dat ze bij de schoolmeester onderwijs in de christelijke leer zouden
volgen. Bovendien moesten alle beelden en andere “openbare afgoden” uit hun dorpen verwij-
derd worden. Indien dat niet onmiddellijk kon, nam hij genoegen met de belofte dat ze dat te
gelegener tijd zouden doen. Het ging Kam om de wil om christen te worden. Hij inspecteerde
de scholen en de schoolmeesters en noteerde klachten en verzoeken. De schoolmeesters en
anderen die konden lezen en Maleis en misschien wat Nederlands begrepen voorzag hij van
Nieuwe Testamenten, Heidelbergse Catechismussen en daarbij behorende “vragenboeken”96,
delen van het Oude Testament en verschillende traktaten. Een aantal hiervan was gedrukt op
zijn drukpers in Ambon, andere waren hem uit Nederland, Singapore en van elders toegezon-
den. 
Hier en daar leidde Kam’s bezoek tot heftige debatten. Lang niet alle (voormalige) christenen
waren bereid aan zijn wensen tegemoet te komen en het kerkelijk leven te ontdoen van de
voorvaderlijke gewoonten en gebruiken. Ingebrachte bezwaren waren de kans op vijandige
reacties van naburige eilanden of dorpen, het mogelijk teloorgaan van profijtelijke handelscon-
tacten en de verlangde herendiensten voor de (her)bouw en het onderhoud van een onderwij-
zerswoning, kerk en school. Er waren er ook die zich te oud vonden om (opnieuw) in een
nieuwe of aangepaste godsdienst ingewijd te worden en het liefst alles bij het oude wilden laten.
Daarbij kwam tenslotte dat veel hoofden tot priestergeslachten behoorden of dat hun families,
christen of niet, de priesters van de traditionele religie leverden. Waar een hoofd weigerde
christen te worden of zijn godsdienstig leven aan de wensen van de Europeanen te passen, was
ook de bereidheid van de bevolking om die stap te doen gering.

4.6. Kerken en scholen; isolement
Wat Kam’s missie leek te vergemakkelijken was de toezegging van Kolff dat de koloniale
overheid een geordend bestuur zou invoeren. Voor veel eilanders zou dit betekenen dat oorlo-
gen en conflicten zouden afnemen, zo niet verdwijnen, waardoor de interinsulaire handel zou
opbloeien en hongersnoden tot het verleden zouden behoren. Tegen de aanvankelijke verwach-
ting in was het niet eenvoudig de eilandbevolking te bewegen een of meer zendelingen in haar
midden te accepteren. Met name op Moa en Leti had een kwartiermaker in 1828 veel moeite
de eilanders ervan te overtuigen “dat de Broeders er wat goeds kwamen stichten”.97 Maar het
lukte uiteindelijk wel. Tussen 1825 en 1841 hebben acht zendelingen van het Nederlandse
Zendelinggenootschap (NZG) in de Zuidwester-eilanden gewerkt.98 Ze gingen voor in kerk

95 De Jong, “Verslag”. De getallen zijn onzeker. G.W. Earl meldde naar aanleiding van zijn bezoek aan
Kisar in 1838 dat daar meer dan 1700 christenen woonden op een bevolking van tussen de 7000 en 8000
zielen, [Earl], “An Account of a Visit to Kisser”, 111. Volgens Bosscher, “Statistieke schets der
Zuidwester-eilanden”, 442, telde Kisar in 1852 1008 christenen. In de gehele Zuidwester-archipel waren
er volgens hem 2282 christenen. Van hen waren 377 lidmaten, 198 vrouwen en 179 mannen; 575
volwassen christenen en 268 kinderen van christenen waren nog ongedoopt. Zie ook voetnoot 104.

96 De Jong, De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900, I, doc. 7, noot 23.
97 G. Heijmering a. “Waarde Heer en Vriend”, nr 4, 4/3/1840, ARvdZ 1102-1/1404.
98 1. J.J. Bär sr. (1786-1851) 1825-1840 Kisar; 2. A. Dommers (1797?-1841) 1828-1829 Kisar, 1829-1834

Damar, 1834-1841 Moa; 3. H.A.F. Wieenkötter (Wiënkötter), (1792?-1828) 1828 Leti; 4. G. Heijmering
(1792-1867) 1828-1832 Leti; 5. F.W. Holtz (1799-1843) 1832-1841 Leti; 6. J.E. Höfker (Höveker; 1798-
1873) 1828-1833 Moa; 7. W. Luijke (1798-1886) 1828-1829 Moa, 1829-1841 Leti; 8. J. Verhaag
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diensten, namen hoofdenzonen in huis om hen een christelijke opvoeding te geven, leidden
helpers en ouderlingen op, gaven in samenwerking met de schoolmeesters catechisatie, zegen-
den huwelijken in, doopten, bezochten naburige dorpen en eilanden, hielpen zieken en gewon-
den en bemiddelden bij conflicten.99 
Ter ondersteuning van het zendingswerk liet Kam een schip bouwen dat hen regelmatig zou
moeten bezoeken. De kosten zouden bestreden moeten worden uit de handel die het tegelijker-
tijd dreef, maar op zijn eerste reis in mei 1829 verging de Amboyna op de onbarmhartige kust
van Kisar.100 In 1829, het jaar van zijn dood, bezocht Le Bruijn van Kupang opnieuw de
Zuidwester-eilanden, gevolgd door zendeling Heijmering in 1833 en 1834. Heijmering kon
gebruik maken van een klein vaartuig dat hij speciaal voor dit doel had aangeschaft en dat in
Kupang gestationeerd was. Toen hij repatrieerde bezocht Finn Timor, Roti en Savu (juli-augus-
tus 1841).101 Vlak voor zijn dood in 1833 maakte Kam vanuit Ambon in gezelschap van enkele
schoolmeesters nog een korte bezoekreis naar het gebied.102

Bezien vanuit het perspectief van de zending heeft al deze moeite weinig vrucht gedragen. Dat
gold zowel voor de Zuidwester-eilanden als voor de Aru-eilanden waar in de 19de eeuw geen
zendelingen gewerkt hebben103 maar de kerkelijke gemeenten en scholen verzorgd werden door
Ambonse schoolmeesters.104 Zendelingen en schoolmeesters waren vrijwel onvoorbereid voor
hun nieuwe omgeving. Ze werden geconfronteerd met allerlei praktische problemen, die te
maken hadden met het isolement van de eilanden en hun bij tijd en wijle vijandige omgeving
– de schoolmeester van Maikoor in de Aru-archipel werd in 1859 vermoord,105 zijn collega van
Wokam werd in 1867 door het dorpshoofd verjaagd.106 De belangrijkste oorzaak van het falen
van de zendelingen was hun gebrekkige visie op en organisatie van hun werk. Dat uitte zich in
hun exclusieve gerichtheid op de expansie van het Europese christendom en de versnippering
van hun werk over verschillende eilanden en periodes. Fataal was dat ze ondanks waarschu-
wingen niet inzagen dat, gegeven de specifieke eisen van hun werkomgeving, hun eerste taak

(1803?- ?) 1827-1829 Moa. Over de manier waarop deze zendelingen over de eilanden verdeeld werden,
zie “Dagboeken van W. Luijke”, fols. 115-119, ARvdZ 1102-1/1446.

99 J.C. Mackaij a. MvK, 13/7/1837, NA, AMvK 1113; H.A. Andrée Wiltens, “Aanteekeningen der
verrigtingen van den Gouverneur der Moluksche Eilanden op eene inspectie reis naar de zuid Wester-
Key- en Aroe-Eilanden in de maand November 1864”, 20/12/1864 ANRI, AA 1600. 

100 Enklaar, Joseph Kam, 141-144.
101 J. Finn a. Hb NZG, 18/9/1841, ARvdZ 1102-1/1432.
102 Kam’s reis aan boord van de Nautilus duurde maart tot juni 1833, maar wegens ziekte kwam hij niet

verder dan de eilanden Wamar en Wokam in de Aru-archipel en Larat in de Tanimbar-groep, Enklaar,
Joseph Kam, 152-153; F.N. Muller, “Reize gedaan in 1833 van Banda naar Goram, Aroe, Key, Tenimber
en verdere eilanden van de kleine Oost, met Zr Ms Koloniale brik Nautilus”, KITLV Leiden, Ned.
Handschr. H 146; J. Kam a. Hb NZG, 21/3/1833, ARvdZ 1102-1/1441.

103 In 1843 of 1844 is er sprake van geweest dat zendeling J.E. Jellesma naar de Aru-archipel zou komen,
maar dat ging niet door.

104 In 1852 waren er in de Aru-archipel 188 islamieten, verdeeld over de negorijen Pengambil, Samang en
Ujir in het noordwesten en enkele negorijen langs de westkust van het eiland Trangan in het zuiden. In
Ujir stond een stenen moskee en woonde een imam. Afgezien van de 309 christenen bestond de rest van
de bevolking uit aanhangers van de traditionele religie. Deze werd omschreven als “een tot het polythe-
isme overhellend feticisme”, Bosscher, “Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-eilanden”, 364-365.

105 Van Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maanden April en Mei 1864”,
330; “De Zending op de Zuidwester-eilanden”.

106 GME, “Besluit nr 3”, 23/3/1868, ANRI, AA 1580.
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was hulp te verlenen bij het verbeteren van de bestaande landbouwmethoden ten dienste van
het algemene welzijn. Dat het gebied potentie had, is boven al opgemerkt. Dat een Europeaan
bovendien veel meer kon doen dan zij hebben gedaan en dat het Gouvernement in Batavia
bereid was om eventuele initiatieven te ondersteunen, was eerder aangetoond door A.J. Bik en
werd vanaf medio jaren 1830 bewezen door B.N.J. Roskott op Ambon.107 Dat had hongersno-
den en gewelddadigheden in de Zuidwester-eilanden kunnen tegengaan en de bevolking gunsti-
ger tegenover de zending en het koloniale bestuur kunnen stemmen dan vaak het geval was.108 
Het NZG heeft weinig of niets gedaan om de omstandigheden van de zendelingen te verbeteren,
behalve dat het de overheid herhaaldelijk – maar tevergeefs – heeft verzocht om de uitbreiding
van het koloniale gezag in het gebied en de doorbreking van het isolement van de eilanden door
een bestuurlijke herindeling (i.e. de overgang van de Zuidwester-eilanden van de Residentie
Banda naar de Residentie Timor, vanwaaruit de eilanden veel gemakkelijker bereikbaar waren).
De wens van de zendelingen dat het toezicht op het Maleise volksonderwijs en de schoolmees-
ters in de Zuidwester-eilanden van het Gouvernement aan hen zou worden overgedragen, ging
pas in 1840 in vervulling, toen de laatste zendeling zich opmaakte voor vertrek.109

De weerslag op de bevolking van het uitblijven van resultaten was onvermijdelijk en onmisken-
baar. Toen gaandeweg bleek dat de verzekering van Kolff en Kam van de goede bedoelingen
van het Gouvernement weinig betekende en dat overvallen op dorpen en schepen, ontvoeringen,
mensenroof, gewelddadigheden en moordpartijen onverminderd doorgingen en dat de eilanden
evenmin enig concreet voordeel van de aanwezigheid van zendelingen hadden, leek de belang-
stelling voor de Nederlanders en hun godsdienst weer te tanen.
Hier is echter enige voorzichtigheid op zijn plaats, aangezien het Gouvernement anders over
de christenen oordeelde dan de zending. C. Sluijter, sedert 1851 resident van Banda, die eerder
resident van Timor was geweest (1842-1848) en de situatie op de eilanden goed kende, consta-
teerde in 1852 dat de bevolking van de Aru-archipel en de Zuidwester-eilanden aan de Neder-
landers gehecht was en dat de toestand van het christendom in de meeste negorijen veel gunsti-
ger was dan men na zo lange verwaarlozing mocht verwachten. Hem had meerdere malen
vanuit de Zuidwester-eilanden het verzoek bereikt om toezending van zendelingen en om
uitbreiding van het aantal schoolmeesters,110 zij het dat die verzoeken onveranderlijk vergezeld
gingen van berichten over ziekte, droogte en een op handen zijnde hongersnood of oorlog.111 

107 Zie: “Leven en werk van Bernhard Nikolas Johann Roskott (1811-1873) op Ambon (1835-1864)”, onder
2012 op deze website.

108 B.N.J. Roskott a. Hb NZG, 20/3/1844, ARvdZ 1102-1/1452.
109 GGvNI, “Besluit nr 3”, 20/2/1840, ANRI, AAS b337/s101.
110 Op dat moment werkten er vijf schoolmeesters in de Zuidwester-eilanden: Yesaijas Bakker (Kisar),

Joseph Roef (of Rouf) (Wetar), Jonas Matita (Roma), Simon Noija (Leti), Izaak da Costa (Leti) en Joel
Matita (Moa), GME, Besluit nr 1, 7/2/1854; Neumann, “Lijst”, is niet nauwkeurig, daar Roef volgens de
bezoekende ambtenaar C. Bosscher op Wetar stond. In 1840 waren er nog tien schoolmeesters: twee op
Kisar, een op Roma, drie op Leti en vier op Moa, A.H. Rijkschroeff, “Lijst der Schoolmeesters welke op
de Zuid-Wester Eilanden werkzaam zijn”, 20/11/1840, ANRI, AA 1396. In de Aru-archipel stonden in
1847 twee schoolmeesters. GME a. Algemeen ontvanger, nr 389, 11/6/1847, ANRI, AA 1847. In de jaren
1850 werd hun aantal weer uitgebreid. De Jong, De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-
1900, II, doc. 24, noot 161. 

111 Res. van Banda a. GME, 28/10/1852, ANRI, AA 1396; vgl. Bosscher, “Statistieke schets der Zuidwester-
eilanden”, 442.
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De meningen die binnen de kerk van Ambon en de zending over de inlandse christenen van de
Zuidwester- en Zuidooster-eilanden bestonden, waren overwegend negatief. Naar aanleiding
van wat hij van schoolmeesters gehoord had, koesterde zendeling W. Luijke al zijn bedenkin-
gen voordat hij in 1827 op Leti arriveerde: 

Wat het godsdienstige betreft, dienen de Christenen op Timor Lettij nog meer den Afgo-
den dan den waren God. Die Christenen worden daar door nog meer in getal aan Heide-
nen omringd dan zij bestaan, dus zij vermengen zich met dezelven, zoodat zij te zamen
Afgoden van hout op een ruimte oprichten en danken en zingen daar om toe en bidden er
3 dagen en nachten bij om regen enz.112 

Ds. J.F.G. Brumund113 van Ambon maakte in juli 1843 een inspectiereis naar de Aru-archipel
en arriveerde op Wamar op het moment dat de eilanders onderling en met de Buginezen in
oorlog waren.114 Ten aanzien van kerk en onderwijs constateerde hij hetzelfde als Finn twaalf
jaar eerder, “dat zij ten eenenmale onbekend zijn met de geschiedenis, waarheden en zedenleer
der Christenen. Voorgegaan met vormen, geleerd door gebrekkige meesters en in eene hun
onbekende taal [i.e. Maleis], bestaat hun Christendom slechts in eenige vormen, overigens diep
en bedroevend onkundig, zijn zij door den naam van heidenen onderscheiden, inderdaad meer
heiden dan Christen.” Van de bevolking kreeg hij op de simpelste vragen antwoorden die
getuigden van “geheel verwaarloosde verstandsontwikkeling en den beperktsten denkkring”.115

J.J. Bär, een Zwitserse zendeling in Nederlandse zendingsdienst, die tot 1840 op Kisar werkte,
had dezelfde ervaring.116 Na in 1841 namens het Gouvernement een lading rijst op het hon-
gerende eiland te hebben afgeleverd,117 noteerde hij in zijn dagboek over het moment van zijn
vertrek:

veel weenten en zeiden: wat zal thans uit ons worden? Nu worden wij geheel verlaten.
Toch ook anderen, en in het bijzondere de grooten van het Land, betoonden zich onver-
schillig. Doch heelaas! Degeenen die weenten wegens mijn weggaan, waren het meest
bedroeft om reden zij thans geene ligchamelijke hulp meer van mij konten verwachten,
over het geestelijke kon ik heel weinig droefheid bemerken. – – – In waarheid aandoene-
lijk voor mij, bijkans 16. jaren lang op dit Eiland gewerkt, geweent en geleden, en zoo
weinig vrucht op mijnen arbeid te zien.118

112 Fol. 68, in: “Dagboeken van W. Luijke”, -/10/1827, ARvdZ 1102-1/1446.
113 J.F.G. Brumund; 1814-1863; 1840 te Surakarta/Yogyakarta; 1842 te Ambon; 1844 te Rembang; 1846

te Surakarta; 1851 te Surabaya; 1854 te Batavia; 1859 te Pontianak; 1860-1863 te Batavia. 
114 Brumund, “Aanteekeningen”, 70, 252-255.
115 Citaten ontleend aan J.F.G. Brumund a. GME, 21/8/1843, ANRI, AHC 17, bijlage 589; in dezelfde trant

berichtten Bosscher, “Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-eilanden”, 365-366, en J. Finn a. Hb
NZG, “Dagaantekeningen 2/7/1839 tot –/4/1840”, ARvdZ 1102-1/1432.

116 Zie het verslag van het bezoek van Lion aan Bär op Kisar in 1836 in Lion, “Herinneringen”, 354-358.
117 Ook vanuit Timor-Kupang werd (in 1840) een poging gedaan om de Zuidwester-eilanden van rijst te

voorzien, maar die mislukte door de financiële chaos die bij de Timor -zending heerste. G. Heijmering
a. “Waarde Heer en Vriend”, nr 21, 14/1/1843, ARvdZ 1102-1/1404.

118 “Journal van den zendeling J.J. Bär van den 1e  Maart 1841 tot den 1e Januarij 1842”, ARvdZ 1102-
1/1425. 
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Dit betekent niet dat Bär’s verblijf op de eilanden en dat van zijn collega’s geheel nutteloos was
geweest. Van verschillende zijde werd geconstateerd dat hun invloed geleid had tot “verzach-
ting der zeden dezer aanvankelijk woeste volken en tot versterking van den band die hen aan
Nederland hecht”.119 De eilanders waren door het Maleise onderwijs en de morele vorming, die
ze van de zendelingen en schoolmeesters ontvangen hadden, enerzijds weerbaarder geworden
tegen invloeden van buitenaf dan ze voordien waren, anderzijds stonden ze opener en minder
afwerend tegenover Europeanen dan elders vaak het geval was. Maar daar was het bij gebleven.
Een Engelse reiziger ontmoette in 1829 in Kupang (West-Timor) een zendeling, waarschijnlijk 
J.C. Terlinden,120 en vatte zijn gesprek met hem als volgt samen:

He had not been particularly successful in converting the heathens whom he had taken
under his pastoral care; but he had succeeded in softening their manners considerably,
and restraining their accustomed habits of plundering and murdering those unfortunate
beings who might, either from shipwreck, or by stratagem, fall into their power.121 

Voor het overige had hij weinig waardering voor het zendingswerk van de zendelingen. Hij
vervolgde: 

This, it will be admitted, is doing effectual good. Indeed, it may be affirmed, that such a
rational mode of proceeding is more likely to be attended with beneficial consequences,
than the endeavour to force down the throats of shrewd heathens abstruse truths, very
difficult to be comprehended, even by the most enlightened; and far more so, when, from
imperfect knowledge of the language necessary to communicate the desired ideas, –
admitting that the teacher has a clear perception thereof in his own mind, – such subjects
must appear to the uninitiated more perplexed and obscure.122

Owen Stanley bezocht in juli 1841 Kisar. Hij ontmoette er zendeling Bär en stelde vast dat deze
in zijn beginjaren “very successful” was geweest. Maar uiteindelijk had hij gefaald: “the poor
Missionary’s influence was over; he was obliged to quit the island”.123 De oude geloofswaarhe-
den waren nooit verdwenen, nieuwe hadden die slechts aan het oog onttrokken en Kisar een
min of meer christelijk uiterlijk gegeven – en soms zelfs dat niet eens. De directe oorzaak van
de herleving van de traditionele religie op Kisar was de langdurige droogte van eind jaren 1830.
De hieruit resulterende hongersnood, die ruim 300 levens kostte, werd gezien als een straf van
de voorouders en dorps- en clangoden voor zo veel afvalligheid en overtreding van de adat.
Men kon niet straffeloos de wijsheid en welwillendheid van voorgaande generaties negeren. De
eilanders keerden in alle openlijkheid terug naar hun oude godsdienstige rituelen en praktijken
in de hoop op betere tijden.124 

119 Bosscher, “Statistieke schets der Zuidwester-eilanden”, 423.
120 J.C. Terlinden, 1803-1832; 1827 te Kupang, 1828-1829 op Roti; 1829-1832 wnd predikant te Kupang.
121 Wilson, Narrative of a voyage round the world, 178; in dezelfde geest: J.C. Mackaij a. MvK, 13/7/1837,

NA, AMvK 1113.
122 Wilson, Narrative of a voyage round the world, 178.
123 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 349.
124 Ibidem.
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5. HET NEDERLANDSE BESTUUR 

5.1. Regeren op afstand 
De vraag waar de Nederlanders zich voor gesteld zagen was hoe de Zuidwester- en Zuidooster-
eilanden bestuurd moesten worden. In 1824 werden de eilanden bestuurlijk bij de Residentie
Banda ondergebracht. Enkele plaatsen kwamen volgens Merkus in aanmerking voor de perma-
nente vestiging van een bestuursambtenaar en eventueel een paar soldaten. Dat waren de Aru-
archipel en de Tanimbar-groep. Hun taak zou moeten bestaan in het handhaven van rust en
orde, het toezicht houden op en aanstellen van de inlandse hoofden en het in goede banen leiden
van de handel. Waar geen post geopend werd, diende op zijn minst jaarlijks een ambtenaar
vanuit Ambon op bezoek te komen.125 
Afgezien van Merkus-oord op de zuidwestkust van Nieuw-Guinea (1828-1835), bedoeld om
de Nederlandse territoriale claim op het gebied tot uitdrukking te brengen – volgens het Trak-
taat van 1824 behoorde Nieuw-Guinea niet tot de Molukken126 –, zijn er in dit deel van de
Molukken geen nieuwe bestuursposten gekomen. De dieptreurige staat van de Indische financi-
en, mede het gevolg van kostbare koloniale oorlogen, bood niet alleen geen ruimte voor uitbrei-
ding van het bestuursapparaat, maar dwong zelfs elders in Indië tot inkrimping en opheffing van
bestuursposten.127 In plaats daarvan ging het Gouvernement ertoe over “de kruisers van het
gouvernement op deze meest verwijderde eilanden gestadig kleine daden van souvereiniteit te
doen plegen, opdat alzoo de kring, waarop de uitsluitende bepalingen voor de Molukkos toepas-
selijk zijn, zich niet verkleine, maar veeleer ongemerkt vergroote.”128 Een koloniale salamitac-
tiek.
De Kleine Oost was betrekkelijk vredig en bood geen bedreiging voor de interne stabiliteit van
de jonge kolonie. Bovendien werden er geen havengelden en in- en uitvoerrechten geheven,
zodat de eilanden zelf niets konden bijdragen ter bestrijding van de kosten van een of meer
permanente bestuursposten.129 In 1827 werd bepaald dat het gebied elk jaar door een ambtenaar
bezocht moesten worden.130 Maar aangezien de schoolmeesters geacht werden naast hun norma-
le werkzaamheden de doop-, trouw- en begrafenisregisters van het christelijk deel van de
eilandbevolking bij te houden en zo een deel van het dagelijkse bestuurswerk waar te nemen,
meende het Gouvernement te kunnen volstaan met het zenden om de paar jaar van een oorlogs-
bodem of gouvernementsstomer, die een ambtenaar of een jaksa (officier van justitie) aan boord
had. Bij dergelijke bezoekreizen werden bovendien nooit meer dan enkele van de grotere
eilanden aangedaan.

125 GME a. Lt. GGvNI, 15/5/1826, nr 51, ANRI, AAS b337/s101, Bt. 27/10/1826 nr 10.
126 Volgens een Notitie bij het Traktaat van 1824 waren de Molukken die groep eilanden die lagen tussen

Celebes in het westen, Nieuw-Guinea in het oosten en Timor in het zuiden, maar waren deze drie eilanden
er zelf niet onder begrepen, Paper, 7.

127 Mijer, “Kronijk van Nederlandsch Indië”, jrg. 7/3 (1845), 106-109; A Resident at Batavia, “Letter”, 320.
128 Stuk XI, 31/12/1843, in: ANRI, AA 588.
129 De handelaars betaalden hun heffingen in de haven waar ze hun goederen losten of oversloegen of, als

daar geen mantri belasting was zoals op Bali en Lombok, in hun thuishaven. De kleine, lokale
prauwvaarders betaalden niets, hoogstens enige sterke drank als havenggeld. GME a. Lt. GGvNI,
15/5/1826, nr 51, ANRI, AAS b337/s101, Bt. 27/10/1826 nr 10.

130 Stuk XI, 31/12/1843, in: ANRI, AA 588.
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In de tweede helft van de 19de eeuw kwam in het isolement van de eilanden enige verlichting,
wat waarschijnlijk te danken was aan de inspectiereis door de Molukken van A.L. Weddik als
Buitengewoon Commissaris in 1847. Het gebied werd opgenomen in het vaarschema van de
Nederlands-Indische Stoomvaart Maatschappij, later de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij.
De frequentie van de inspectiereizen van bestuursambtenaren nam toe en op enkele plaatsen
stelde het Gouvernement gemachtigden of gezaghebbers en vaccinateurs aan. Na een bezoek
aan Leti in mei 1852 omschreef een scheepskapitein de christenen daar als “vrij beschaafd, zeer
werkzaam en godsdienstig”. Ook van Moa en Kisar bracht hij gunstige berichten en concludeer-
de dat de zendelingen goed werk hadden gedaan.131 Hierop stelde de resident van Banda later
dat jaar voor opnieuw zendelingen in de Zuidwester-eilanden te plaatsen,132 maar een desbetref-
fend voorstel door het Gouvernement aan het NZG in 1855 gedaan werd niet gehonoreerd.133

Pas in 1861 en 1864 bezochten twee zendelingen van Ambon in het gevolg van een bestuurs-
ambtenaar een aantal gemeenten in de Zuidwester-eilanden.134 In 1872 maakten twee predikan-
ten van de Indische Kerk een inspectiereis, in 1881 kwam een predikant van Batavia naar
enkele eilanden van de Kleine Oost.135 Pas in oktober 1878 werd de vacature vervuld die door
het vertrek van de laatste zendeling in 1840 ontstaan was, toen een Europese hulpprediker van
de Indische Kerk op Leti werd geplaatst. Tot zijn schapen behoorden niet alleen de handvol
gouvernementsambtenaren, maar ook de inlandse christenen.136

5.1.1 De hoofden 
Gedurende een groot deel van de 19de eeuw regeerden de Nederlanders de Kleine Oost op
afstand. Ze lieten het dagelijks bestuur over aan de oude machthebbers, de (opper-)orang kaya
of raja, en lagere hoofden als de orang tua, kapitan en anderen, meestal leden van de hoogste
stand, in de Zuidwester-archipel de marna (= tuan - heer (Mal.)) geheten. De migrantenkolonies
hadden hun eigen hoofden. Hoewel de inlandse hoofden een plaats kregen in het koloniale
bestuursapparaat, waren ze onbezoldigd. De verhoudingen binnen en tussen de oude clans en
families bepaalden de omvang en samenstelling van de bestuurlijke eenheden (kampongs,

131 “Reis naar Banda”, 228, 231-233.
132 Res. van Banda a. GME, 28/10/1852, ANRI, AA 1396.
133 “3º Conferentie te Amboina 7 October 1855”, NA, AMvK 566, Vb 23/12/1856, nr 43; Hb NZG a. MvK,

12/8/1860, nr 718, NA, AMvK 1232; Hb NZG a. MvK, 11/2/1863. Begin jaren 1860 waren de regering
in Den Haag en het NZG het bijna eens, maar problemen in de Midden-Molukken leidden kort hierop tot
de gedwongen beëindiging van alle zendingswerk van het NZG in dat gebied. Daarmee verdween ook
de herbezetting van de Kleine Oost door het NZG van de agenda. Zie De Jong, De Protestantse Kerk in
de Midden-Molukken 1803-1900, II, doc. 91.

134 Reisverslagen in: M. Teffer a. Hb NZG, 1/8/1861, “Verslag nr 7”, ARvdZ 1102-1/1411, en J.J. Bär jr,
a. Hb NZG, 16/12/1864, ARvdZ 1102-1/1424.

135 In april 1872 maakte ds. B.Th.W. van Hasselt (1866-1872 te Ambon) een dienstreis naar de Zuidwester-
eilanden, zie “Kort verslag van den stand van zaken, en van het personeel in de residentie Amboina over
de maand April 1872”, 4/5/1872, ANRI, AA 587 ; in mei 1872 bezocht zijn collega J. van der Ven (1870-
1875 te Ambon) de Aru-eilanden, zie “Kort verslag van den stand van zaken en van het personeel in de
residentie Amboina over de maand Mei 1872”, 6/6/1872, ANRI, AA 587. De predikant die in 1881 de
Aru-archipel en de Zuidwester-eilanden bezocht was H. Knottnerus, zie H. Knottnerus, “Extract verslag
van een kerkelijke dienstreis naar de Minahasa en Ambon, gemaakt gedurende de maanden Augustus en
September 1881”, 15/11/1882, nr 10, NA, AMvK 3581.

136 De Jong, De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900, II, doc. 140; “Hoe lang nog zullen
de Zuidwestereilanden aan hun lot blijven overgelaten”.
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wijken) en de verdeling van de bestuursfuncties. De Kleine Oost was geen zelfbestuurd gebied
en de orang kaya en regenten waren geen zelfbestuurders. Hun positie in het lokale bestuur was
dezelfde als die van de regenten op bijvoorbeeld de Ambonse en Bandase eilanden. Ze hadden
slechts te gehoorzamen. Dat nam niet weg dat ze sedert het vertrek van de laatste Europese
residerende bestuursambtenaren (1808 van Wokam, 1810 van Kisar) genoodzaakt waren zonder
ruggespraak zelf bestuurs- en strafzaken en andere dringende kwesties af te handelen. Hiervan
moesten ze later aan de bezoekende ambtenaar en jaksa verantwoording afleggen. Het Gouver-
nement ging ervan uit dat de hoofden rechtspraken en bestuurden in overeenstemming met de
gewoonten van het land, de adat, althans het drong daarop aan. Maar dat gebeurde lang niet
altijd. De vrijheid en willekeur die de hoofden zich permitteerden, maar ook hun traagheid,
corruptie en belangenverstrengeling wekten ergernis, niet alleen van het Gouvernement maar
ook en vooral van hun onderdanen. 
De greep van de Nederlanders op het dagelijks bestuur van de verschillende eilanden liep
uiteen, maar was over het algemeen niet groot. Ook de inlandse hoofden hadden weinig gezag,
dat zich bovendien beperkte tot een dorp. Slechts in een enkele geval werd het gezag van een
hoofd op een naburig eiland of dorp erkend, waarbij niet-formele banden als familiebetrekkin-
gen en cliëntisme meestal de doorslag gaven. Daar kwam bij dat gedurende de eerste helft van
de 19de eeuw de overgrote meerderheid van de eilanden nooit door ambtenaren bezocht werd
en tijdens ambtelijke bezoeken de hoofden van omliggende dorpen en eilanden in een hoofd-
plaats bij elkaar geroepen moesten worden. Aangezien de eerste wetenschappelijke studies van
land en volk pas na 1850 verschenen, waren de Nederlanders weinig bekend met de interne
situatie van de eilanden en konden derhalve gemakkelijk misleid worden. Conflicten konden
zich zo jaren voortslepen. 
De oude hoofdengeslachten waren gezagsdragers zonder gezag. Ze hadden bij het koloniale
bestuur weinig of niets in te brengen en hun onderdanen trokken zich nauwelijks iets van hen
aan. Ze hadden te weinig middelen om hun wil op te leggen en de volksvergadering, de musya-
warah, die voor zwaarwegende kwesties bijeengeroepen kon worden, was een log en weinig
doortastend orgaan. Ook konden de hoofden geen schoolmeesters ontslaan of aanstellen, dat
kon alleen het Bestuur op Ambon. Maar ze moesten wel hun “rantsoen” opbrengen, dat wil
zeggen voor hun levensonderhoud zorgen, en de meesterswoning, school en kerk bouwen en
onderhouden. Op eilanden waar een zendeling gestationeerd was, konden de hoofden rekenen
op straf indien ze die al te zeer tegenwerkten. In 1834 werden enkele hoofden van Damar naar
Roma verbannen, aangezien ze de zendeling Dommers zover hadden weten te krijgen dat hij
hun eiland verliet.137

5.1.2 De “stanger-kings”
Tegenover het heidense, i.e. het niet-christelijke en niet-islamitische deel van de bevolking van
de Kleine Oost namen de christelijke en islamitische hoofden in de regel een vergelijkbare
positie in, zij het dat de meeste christenen geen afstammelingen van migranten waren, maar tot
de autochtone bevolking behoorden. Alleen in de Zuidwester-archipel (m.n. Kisar) stamde een
deel van de christelijke bevolking van Europese en Ambonese migranten af. Op veel plaatsen
in de Kleine Oost waren de islamitische migranten en kolonisten en hun afstammelingen
dankzij hun superioriteit op militair, commercieel en nautisch gebied de dominante politieke

137 G. Heijmering a. Hb NZG, 30/5/1834, 14, ARvdZ 1102-1/1404.
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en economische factor. Ze sloten contracten met de prauwvaarders en verhandelden de produc-
ten die de bevolking hen van hun tuinen, bossen en van de zeeën aanleverde.138 Op Kisar, Leti,
Moa, Luang, Lakor, Roma en westelijk Babar, waar weinig of geen islamieten woonden, waren
het de christenen of zij die van christenen of Europeanen afstamden, die de broodheren van hun
heidense omgeving waren.139 
De positie van de “stranger-kings” in de eilandsamenlevingen was ingewikkelder dan wel is
beweerd.140 Zolang de bevolking de vruchten kon plukken van de bescherming van zulke
machtige heren en in vrede en betrekkelijke welvaart kon leven, nam ze genoegen met deze
situatie, die met enig recht omschreven kan worden als fluwelen (en soms minder fluwelen)
slavernij. Maar met name in het oosten van de Kleine Oost vond de usurpatie van de politieke
en economische macht door Maleissprekende migranten niet overal op vredige wijze of met
instemming van de bevolking plaats. Dit leidde soms tot gewapend verzet tegen de “stranger-
kings” en de prauwvaarders met wie die meestal gemene zaak maakten. Het kwam ook voor
dat een heel dorp of zelfs een geheel eiland uitweek naar elders of steun zocht bij de Nederlan-
ders, waarmee de koloniale overheid in zekere zin de rol van “stranger-king” op zich nam.
Dergelijke mogelijkheden om haar macht en invloed uit te breiden – en die der prauwvaarders
binnen de perken te houden – greep de koloniale overheid, evenals de VOC voor 1800 gedaan
had, meestal met beide handen aan.141 Soms had het autochtone protest (ook) een symbolisch
vorm en namen de eilanders Nederlandse namen aan of droegen ze Nederlandse kleding en
uniformen. In 1833, na de verwoesting door de Nederlanders van enkele opstandige kampongs
in de Kei-archipel, vroegen verschillende autochtone negorijen daar om een schoolmeester en
lieten blijken niet ongenegen te zijn om tot het christendom over te gaan.142

In de Aru-archipel was de economische en politieke macht in handen van de hoofden van de
westelijke helft, ook wel de Voorwal of Westwal genaamd.143 Van de zeven belangrijkste
negorijen van de Voorwal werden vier bewoond door christenen en drie door islamieten. De
zeven hoofden hadden de controle over het oostelijke deel van de archipel, de Achterwal, onder
elkaar verdeeld.144 Via een systeem van cliëntisme beheersten ze de exploitatie en uitvoer van
de rijkdommen die de dichte, uitgestrekte bossen, wateren en riffen opleverden, en bepaalden
welk dorp waar naar tripang mocht vissen en naar parels duiken. In geval van onrust of gewa-
pende conflicten over vangst- en visserijrechten en overbevissing traden ze gezamenlijk op om

138 Van Doren, “De Keij-eilanden, ten N.W. van de Arroë-eilanden”, 253-254, 258.
139 Kolff, Reize, 50, 67, 86, 132; [Earl], “An Account of a Visit to Kisser”, 111; “Reis naar Banda”, 228.
140 De term “stranger-kings” komt voor bij Andaya, The World of Maluku, 65-66. De auteur schetst een

tamelijk rooskleurig beeld van de betrekkingen van deze vreemdelingen en de autochtone bevolking.
141 Hierover: Henley, “Conflict”. 
142 “Dag-register a/b Z.M. kolenbrik Nautilus ao 1833”, ANRI, AA 1096A. Kam maakte deze reis mee, zie

J. Kam a. Hb NZG, 21/3/1833, ARvdZ 1102-1/1441.
143 J.B. Dielwart, “Rapporten van Aroe, Tenimber en Verdere Zuid Ooster en Zuid Wester Eilanden 1825”,

ANRI, AAS b337/s101, Bt. 27/10/1826 nr 10; Kolff, Reize, 168.
144 Bik, Dagverhaal, 43-44.
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de vrede te herstellen en de lucratieve export niet in gevaar te brengen.145 Maar soms raakten
ze onderling slaags. Dan werd de hulp van de Nederlanders ingeroepen.146

In de jaren 1840 en 1850 gistte het op de oostkust van Wokam, een der grootste eilanden van
de Aru-archipel.147 In de negorij Watteleë (Wattili, Watteleï, Watulei) op de Achterwal, het
belangrijkste centrum van de tripang- en pareloestervangst van de gehele Aru-archipel, liepen
de hoog opgelopen schulden van de vissers uit op enkele opstand tegen de Buginezen, waarbij
handelaars omkwamen. Watteleë brandde af, de bevolking sloeg op de vlucht en de handel
raakte ontwricht.148 Na een mislukte bemiddelingspoging van een bestuursambtenaar volgde
in 1859 een strafexpeditie tegen het dorp, doch die leverde weinig op. In 1864 constateerde een
bezoeker dat de schulden nog steeds niet afbetaald waren, maar dat de Buginezen en hun
agenten van de Achterwal verdwenen waren en de handel door Chinezen was overgenomen.149

Teneinde geschillen voortaan op vreedzame wijze op te lossen werd een permanente arbitrage-
commissie geïnstalleerd, die bestond uit drie Chinese handelaars.150

De islamieten van Groot-Kei waren voor een deel de nazaten van Bandanezen die tijdens de
massaslachting van J.P. Coen in 1621 hun eiland ontvlucht waren.151 Het waren ondernemende
handelaars en prauwvaarders en woonden voornamelijk in drie negorijen, Eli in het noorden,
Ellat in het westen en Feer (of Fer, Fehr) op de zuidpunt.152 Hun liefde voor de Nederlanders
was niet groot, die er dan ook weinig te vertellen hadden. In de jaren 1840 en 1850 heeft er
voortdurend onrust bestaan. Een aantal autochtone hoofden klaagde bij een bezoekende Neder-
landse  bestuursambtenaar dat de orang kaya en de imam van Eli zich een “drukkende suprema-
tie” over de omliggende heidense negorijen aanmatigden. Desgevraagd moesten beiden toege-
ven “vreemdelingen te zijn op Key en dus hadden zij volstrekt geen regt van eenige inmenging
in het bestuur over de oorspronkelijke bevolking, nog minder om eenige heffing te doen of
boeten, om welke reden ook, op te leggen.” De aanleiding tot die boeten, die al vele jaren
jaarlijks werden opgelegd en soms met grof geweld geïnd, was een belediging die Eli ooit zou
zijn aangedaan. De ambtenaar verbood de hoofden van Eli nadrukkelijk zich met de omliggen-
de negorijen te bemoeien. Maar dat hielp niet, Eli bleef haar omgeving domineren en boeten
innen. Zelfs nadat de imam van het eiland was verwijderd en gevankelijk naar Ambon gebracht
hield de onrust aan.153 

145 H.A. Andrée Wiltens, “Aanteekeningen der verrigtingen van den Gouverneur der Moluksche Eilanden
op eene inspectie reis naar de zuid Wester- Key- en Aroe-Eilanden in de maand November 1864”,
20/12/1864 (ANRI, AA 1600), 153-157; Van Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-
eilanden, in de maanden April en Mei 1864”, 311-312, 320-321.

146 GME, “Besluit nr 2”, 16/3/1868, ANRI, AA 1580.
147 Brumund, “Aanteekeningen”, 251-263.
148 Van der Crab, De Moluksche eilanden, 92-95.
149 Van Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maanden April en Mei 1864”,

313.
150 GME, “Besluit nr 4”, 23/3/1868, ANRI, AA 1580.
151 Ver-Huell, “Verslag van eenen kruistocht”, 308.
152 Over de moordpartij die de Nederlanders in 1621 op Banda aanrichtten, zie Niemeijer, “‘Als eene lelye

onder de doornen’”. 
153 Van Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maand Junij 1862”, 252-253,

259-262, 265-267; Van Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maanden
April en Mei 1864”, 335-346; Von Rosenberg, Reis, 74.
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Dulah en Tual (noordelijk Klein-Kei) waren in deze tijd eveneens onrustig, waar naar gezegd
werd Eli eveneens de hand in had. Hoewel de autochtone bevolking van Dulah jegens de
migranten en handelaars altijd “een onbeperkten eerbied” had gekoesterd, waren eind jaren
1850 de spanningen wegens een schuldenkwestie hoog opgelopen.154 Op Tual was de belang-
rijkste oorzaak echter een vergrijp van de imam en zijn broer tegen de huwelijksadat. Begin
jaren 1860 verlieten alle islamieten uit lijfsbehoud hierom tijdelijk Tual, nadat er openlijk
verzet tegen hen was uitgebroken.155

5.1.3 De gouvernementsambtenaren
Tijdens hun spaarzame en onregelmatige bezoeken deden de ambtenaren wat ze konden. Ze
inspecteerden de negorijen, kerken en moskeeën, betaalden de traktementen van de schoolmees-
ters, deelden geschenken uit, brachten nieuwe schoolmeesters mee en namen andere mee terug
naar Ambon, voorzagen de scholen van nieuw lesmateriaal, namen examen af van de schoolkin-
deren, benoemden hoofden, regelden bestuurskwesties, spraken recht, bemiddelden in ruzies,
onderzochten beschuldigingen van “knevelarijen” door hoofden en bestraften het snellen van
koppen en het met dwang bevorderen van de “heidensche godsdienst”.156 Ze beteugelden al te
ambitieuze hoofden, zoals de orang kaya van Batumeau op Leti, die in de jaren 1850 probeerde
zijn macht uit te breiden over Moa en Lakor en er slaven te halen.157 Overal drongen zij er bij
de bevolking op aan hun hoofden en de schoolmeesters met respect te behandelen en dreigden
met straffen indien ze in gebreke bleef.158 Ze zagen toe op de bouw in herendienst van steen-
kolendepots op Leti, Dulah en Wamar, en trachtten waar mogelijk pokkenvaccinaties te intro-
duceren.159 Bij gelegenheid wierven ze arbeiders voor de notenperken op de Banda-eilanden,
wat overigens maar moeizaam lukte.160 
In tijden dat er geen zendelingen op de eilanden waren of wanneer de gemeenten geen kerkelijk
bezoek kregen, stelden de ambtenaren ouderlingen (orang tua agama) aan en benoemden ze
christelijke godsdienstonderwijzers voor de oudere jeugd. Ze namen huwelijkskandidaten in
“ondertrouw”, wat gold als burgerlijk huwelijk, waarna de schoolmeester het huwelijk van de
christenen onder hen na drie afkondigingen in de kerk bevestigde.161 

154 Van Eijbergen, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maand Junij 1862”, 268-269.
155 H.A. Andrée Wiltens, “Aanteekeningen der verrigtingen van den Gouverneur der Moluksche Eilanden

op eene inspectie reis naar de zuid Wester- Key- en Aroe-Eilanden in de maand November 1864”,
20/12/1864 (ANRI, AA 1600), 122-123.

156 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 163.
157 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 168-170.
158 Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”, 141, 143-144.
159 Verslag in: H.A. Andrée Wiltens a. GGvNI, 28/5/1864, nr 1416, ANRI, AA 1574.
160 Zie “Extract uit het Register der Besluiten van den Gouverneur der Moluksche Eilanden”, Nr 6, De

gouverneur der Molukse Eilanden a. AR t.b., 2/3/1859; idem, Nr 1, idem a. idem, 7/9/1859; idem, Nr 4,
De gouverneur der Molukse Eilanden a. H.C. van Eijbergen, 20/5/1859, en idem, Nr 5, idem a. idem,
1/10/1859, stukken in AA 1542; Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”,
133, 141. Van Eijbergen, “Aanteekeningen, gehouden op eene reis naar de Zuid-Wester-Eilanden (Maart
1862)”.

161 Het is onbekend in hoeverre de bevolking de moeite nam haar adat-huwelijken bij de bezoekende
bestuursambtenaar te melden. Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar”,
141-142.
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Zeer tijdrovend was de afhandeling van de schulden en achterstallige betalingen van de eilan-
ders aan de prauwvaarders, en van onopgehelderd of onbestraft gebleven misdrijven, zoals
diefstallen, mensenroof en gewapende conflicten. Deze kwesties werden zo veel mogelijk in
overleg met de hoofden en aan de hand van soms eindeloze getuigenverhoren volgens de lokale
adat afgehandeld. Lukte dat niet dan werden de verantwoordelijken of verdachten meegenomen
naar Ambon of Banda, waar de kwestie volgens inzicht van het Bestuur en veel strenger werd
aangepakt. Gouverneur Andrée Wiltens maakte op Kisar in 1864 een eind aan een gecompli-
ceerd kwestie, die in enkele jaren negentien doden en evenveel gewonden geëist had. Het kostte
de Molukse gouverneur meerdere dagen en al zijn gezag om een voor alle partijen bevredigende
oplossing te vinden.162 Moa werd in de jaren 1852-1864 geteisterd door een reeks gewelddadig-
heden tussen twee dorpen, waar ook Leti zich mee bemoeide en waar geen einde leek aan te
komen. Perioden van betrekkelijke rust werden afgewisseld door plotseling oplaaiend geweld.
Door de jaren heen heeft dit tientallen levens gekost en enorme materiële schade aangericht.
De Kleine Oost was geen idyllische plattelandssamenleving. 

Excurs
In februari 1862, een maand voordat ambtenaar H.C. van Eijbergen in de Zuidwester-
eilanden arriveerde, was de negorij Klisbarat op het eiland Moa het toneel van een
moordpartij die 38 levens kostte, deels vrouwen en kinderen. Er werden ook 100 karbou-
wen en 80 stukken goud geroofd en er werd brand gesticht. De materiële schade werd
geschat op 50 stukken bewerkt goud, voor de eenvoudige boerenbevolking een enorm
bedrag. De schuldigen waren de inwoners van Klistimor, een naburige negorij.163 Deze
gewelddadigheden maakten deel uit van een reeks wraakacties die waren uitgelokt door
een overval van Klisbarat op Klistimor in 1852, toen daar enkele mensen gedood waren
en veel goud geroofd was.164 Die kwestie, waarbij motieven als gekwetste eer, dynastieke
aanspraken, opportunisme en handelsbelangen een rol speelden, was in 1854 onderzocht
door de bezoekende assistent-resident t.b. Bosscher en ten gunste van Klistimor beslecht.
Maar toen Bosscher vertrokken was, werd zijn beslissing, die bestond in de vervanging
van enkele hoofden en het toewijzen van een schadevergoeding, teruggedraaid. Op het
moment dat de bestuursambtenaar Van Eijbergen in 1859 op Leti arriveerde was juist een
legertje gewapende Letinezen op plundertocht op Moa. De pogingen van Van Eijbergen
in 1862 om orde te herstellen mislukten wederom en het moorden en stelen over en weer
ging door. De laatste gewelddaden vonden plaats in januari 1864. Toen werden door
Klistimor elf karbouwen gestolen die aan Klisbarat toebehoorden. Van vergoeding was
geen sprake, waarna Klisbarat negen mannen van Klistimor doodde. Klistimor beant-
woordde dit door drie koppen van mannen van Klisbarat te snellen, waarna de negorij
Klisbarat werd afgebroken en aan de andere kant van Moa weer werd opgebouwd.
Hierop kwamen de overige negorijen van Moa eindelijk via een musyawarah tussenbeide.

162 H.A. Andrée Wiltens, “Aanteekeningen der verrigtingen van den Gouverneur der Moluksche Eilanden
op eene inspectie reis naar de zuid Wester- Key- en Aroe-Eilanden in de maand November 1864”,
20/12/1864 ANRI, AA 1600.

163 Van Eijbergen, “Aanteekeningen, gehouden op eene reis naar de Zuid- Wester-Eilanden (Maart 1862)”,
204-205.

164 Ibidem, 240.
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Die besliste dat Klistimor aan Klisbarat een boete in goud diende te betalen. Dat gebeur-
de waarmee de twist eindigde. Na 12 jaar keerde de rust op het eiland weer.165

5.1.4 Koloniaal geweld
In 1830 schreef een correspondent van Singapore Chronicle over de Buginezen, die hij op
verschillende plaatsen in de archipel had leren kennen:

The Bugis are the most mercenary, blood-thirsty, inhuman race of the whole, not excep-
ting the Diaks,166 the most deadly foes to all Europeans whenever they get them in their
power. It is utterly impossible to deal with them excepting in European settlements, and
even then they should not be trusted beyond the range of guns.167

Waar of overdreven, geweld, moord en doodslag behoorden bij het dagelijks bestaan van de
eilanders. De Europeanen hebben het niet geïntroduceerd, ze pasten zich hoogstens aan, verfijn-
den het en pasten het toe op een manier waar de prauwvaarders en anderen niet tegenop konden.
In een “bestuursmodel”, waarbij de Kleine Oost op afstand moest bestuurd moest worden en
de Nederlanders te maken hadden met een deels vijandige omgeving, behoorde geweld onver-
mijdelijk tot de instrumenten van beleid. De Nederlanders betoogden terughoudend te zijn met
het gebruik ervan en zo lang mogelijk te proberen onwillige hoofden en dorpelingen via overre-
ding, dreigementen, boetes en verbanning tot inschikkelijkheid te bewegen. Meestal lukte dat,
soms niet. Gaven ze van hun tevredenheid blijk met eerbewijzen en beloningen, indien nodig
aarzelden ze niet om “kwalijk gezinde eilanders eene kleine proef van de kracht onzer wapenen
– – – te geven”.168 Dat gold ook de prauwvaarders voor zover die zich niets van de Nederlandse
regels en voorschriften aantrokken en inspectie van hun ladingen ontdoken. In 1833, acht jaar
na de goodwill missie van Kolff en Kam, maakten twee Nederlandse schepen, de gewapende
brik Nautilus en de schoener Johanna Charlotte, een inspectiereis door het oostelijk deel van
de Kleine Oost. Op de rede van de negorij Tual (Klein-Kei), waar een Buginese handelsneder-
zetting was, troffen ze twee paduakans aan die er een lading steek-, slag- en vuurwapens en
toebehoren gelost hadden. In plaats van hun handelspassen te tonen, waarin de aard en omvang
van de lading, het aantal opvarenden, de plaats van herkomst en de bestemming van een schip
vermeld stonden, beschoten ze de Nautilus met twee lilla’s, een klein soort kanonnen. Beide
prauwen, alle opslagloodsen, enkele huizen en de moskee van dit “roversnest” werden hierop
door de Nautilus in brand geschoten. Vervolgens werd de negorij Feer op Groot-Kei aangedaan.
Ook hier hadden de Buginezen een handelspost, die om dezelfde reden in de as werd gelegd.169 

5.1.5 Zeeroof

165 Ibidem, 205-218; H.A. Andrée Wiltens, “Aanteekeningen der verrigtingen van den Gouverneur der
Moluksche Eilanden op eene inspectie reis naar de zuid Wester- Key- en Aroe-Eilanden in de maand
November 1864”, 20/12/1864 ANRI, AA 1600; Van Eijbergen, “Aanteekeningen der verrigtingen van
den ambtenaar”, 144-151.

166 I.e. Dayaks.
167 “The Bugis”, 151.
168 Van Doren, “De Tenimber-eilanden, ten zuid-westen van de Keij-eilanden”, 77.
169 “Dag-register a/b Z.M. kolenbrik Nautilus ao 1833”, ANRI, AA 1096A.
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Gezien de belangstelling van de Britten voor maritiem Zuidoost-Azië, waren zeeroof en kapin-
gen geen louter binnenlandse aangelegenheden van Nederlands-Indië. Wanneer Britse onder-
danen het slachtoffer waren, bemoeide de gouverneur-generaal in Calcutta of de regering in
Londen zich ermee. Men kon zich daarvoor beroepen op het Traktaat van 1824 waarin was
vastgelegd dat beide mogendheden de strijd zouden aanbinden met de piraterij. Veel aandacht
trok de overval op de Alexander, een koopvaarder die eigendom was van een Engels handels-
huis op Java, in juni 1835 voor de kust van Fordate. De meeste opvarenden, Engelsen en
Javanen, werden vermoord, de rest werd ontvoerd. Op verzoek van de gouverneur-generaal van
Brits-Indië organiseerden de Nederlanders een klopjacht op de daders. De schuldigen bleken
de inwoners van Aweer, Sebeano en Adobo op Fordate te zijn, negorijen die tien jaar eerder
Kolff en Kam al weinig hartelijk ontvangen hadden. Nadat alle pogingen om de lading en de
overlevenden via een combinatie van onderhandelingen en dreigementen terug te krijgen, waren
mislukt, verwoestten de Nederlanders in mei 1836 de drie kampongs en een groot deel van de
tuinen en plantages in hun achterland. De kapers ontsnapten en de ontvoerden werden niet
teruggevonden.170 

6. INDIË IN INTERNATIONAAL VERBAND

6.1. Raffles en daarna
Tijdens het bewind van Raffles over Indië (1811-1816/1817) had de Britse handelsvloot in de
archipel vrij spel, al werd daarvan niet optimaal gebruikgemaakt. Daarna keerde het tij. Offi-
cieel heette het dat het alle naties waarmee Nederland in vrede leefde vrij stond om in Indië
handel te drijven. Maar dat was slechts schijn. In werkelijkheid werd na de bestuursoverdracht
een ingewikkeld stelsel van regels, vergunningen en heffingen in het leven geroepen, dat als
doel had de vrije handel aan banden te leggen en de Nederlandse handel en industrie te bescher-
men.
In de eerste jaren leek het allemaal nog mee te vallen. Hoewel buitenlanders steen en been
klaagden over de hoge tarieven en andere handelsbelemmeringen en hoewel de import uit Brits-
Indië tussen 1820 en 1830 dramatisch afnam (voornamelijk opium),171 vertienvoudigde in de
periode 1813-1826 de import van Britse stoffen in Java in waarde.172 In 1831 beweerde John
Deans, van 1806 tot 1828 koopman en agent van een Engels handelshuis op Java, die door het
bestuur van de East India Company over de handel op Nederlands-Indië ondervraagd werd, dat
“the British manufactures [katoen, wol] have almost entirely suppressed the native in Java: the
people are now almost entirely clothed in British manufacture”.173 Hoewel dit sterk overdreven
was en bedoeld om zijn pleidooi om het China-monopolie van de East India Company op te
heffen ten gunste van de vrije handel kracht bij te zetten, duidt zijn verklaring er wel op dat de

170 Ver-Huell, “Verslag van eenen kruistocht”, 313-320.
171 Korthals Altes, General Trade Statistics 1822-1940, 13.
172 “Minutes of evidence before the Select Committee of the Commons, on the affairs of the East-India

Company”, (maart 1831), 167.
173 “Minutes of evidence before the Select Committee of the Commons, on the affairs of the East-India

Company”, (juni 1831), 101.

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[39]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Britse handel met Java op dat moment, ondanks de soms exorbitant hoge belastingen van 40%
of 50%,174 allerminst was ingestort. En dat gebeurde nadien ook niet175

Gouverneur-generaal Van der Capellen nam tijdens zijn ambtsperiode (1819-1826) verschillen-
de (kostbare) maatregelen die erop gericht waren de belangen van de Javaanse en Madurese
boeren te behartigen. Deels ging het om het nieuwe maatregelen, deels om een voortzetting van
wat de Britten hadden ingevoerd. De landrente werd aanvankelijk gehandhaafd, later aangepast,
en de vrijheid van handelen van Nederlandse en andere Europese pachters van landbouwgrond
werd aan banden gelegd ten gunste van de boeren. Verboden werden ook de wurgcontracten
waarmee inheemse handelaars de boeren soms aan zich wisten te binden. Deze en andere
hervormingsmaatregelen van Van der Capellen gingen evenwel aan de Kleine Oost voorbij,
voornamelijk wegens het ontbreken van effectieve controle door het Gouvernement.176 
Maar voor zover Van der Capellen al in de gelegenheid is geweest zijn plannen uit te voeren,
werden die na zijn (gedwongen177) vertrek op last van koning Willem I (1815-1840) terugge-
draaid. Du Bus de Gisignies en de gouverneurs-generaal na hem achtten strenge regels op het
gebied van economie, landbouw (Cultuurstelsel), bestuur en rechtswezen noodzakelijk om
onderlinge twisten en oorlogen van de “woelzieke” inlandse bevolking te voorkomen, de
economie te verbeteren en de inkomsten daarvan “eerlijk” over de bevolking en de koloniale
overheid te verdelen.178

6.2. Strenge regels in Indië
6.2.1 Afscherming en beheersing van de markt

Wegens de alom heersende onrust in de Indische archipel na de terugkeer van de Nederlanders,
alsmede om de strijd tegen zeeroof en slavenhandel nieuw leven in te blazen, werd voor de
binnenlandse handelsvaart een uit de VOC-tijd daterend systeem van handelspassen opnieuw
ingevoerd en werden de import van en handel in vuurwapens en toebehoren aan streng toezicht
onderworpen.179 
Ingrijpend waren ook de handelsbeperkingen die aan buitenlanders werden opgelegd. Een
systeem van im- en exportheffingen en vergunningen werd van kracht dat, behoudens kleine
aanpassingen, tot 1874 bestaan heeft. De Nederlanders vreesden de industriële grootmacht
Groot-Brittannië, die de archipel dreigde te overspoelen met de voortbrengselen van zijn
nijverheid en industrie. Ze waren bang dat in Nederlands-Indië iets soortgelijks zou gebeuren
als in Brits-Indië na de opheffing van het India-monopolie van de East India Company in 1813
gebeurd was. De plotselinge import op grote schaal in Brits-Indië van goedkoop mousseline en
andere machinaal vervaardigde stoffen uit Groot-Brittannië, die daar het gevolg van was, had
desastreuze gevolgen voor de inheemse nijverheid. Door deze “de-industrialisatie” waren veel

174 “Netherlands India. Duties on British Merchandise”, 18.
175 Zie hierover Korthals Altes, General Trade Statistics 1822-1940, hfdst. iv.
176 “Java: – – – Commercial”, (april 1820), 407-409.
177 Verzet tegen de komst van de Nederlandse Handel-Maatschappij naar Indië kostte Van der Capellen zijn

baan. Tijdeman, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, 201.
178 Van der Wijck, De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, 64.
179 “Netherlands India” (1825), 293; The Moluccas”, 367-368.
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wevers in Bengalen – een half miljoen volgens sommige berichten – werkeloos geworden.180

Talloze weverijen waren verdwenen en veel verpauperde wevers zagen zich gedwongen zich
tot de katoenteelt ten behoeve van de textielindustrie in Groot-Brittannië te beperken.181

Na de teruggave van Indië aan de Nederlanders werden importen in Java van agrarische en
industriële producten van Nederlandse herkomst vrijgesteld van invoerrechten,182 terwijl impor-
ten van katoen en wol uit andere landen, zowel Europese als Aziatische, zwaar werden belast
(1824). Het vervoer van gouvernementsproducten die bestemd waren voor de Nederlandse
markt werd aan onder Nederlandse vlag varende schepen voorbehouden.183 Daartegenover stond
dat met ingang van 1826 in westelijk en centraal Nederlands-Indië een groeiend aantal havens
werd opengesteld voor de internationale handel, in een poging de concurrentie van Singapore
te neutraliseren.184

Gecombineerd met de hoge invoerrechten op in vreemde schepen aangevoerde goederen bleken
deze maatregelen tot op zekere hoogte effectief. Bijvoorbeeld: in de eerste helft van 1833 liepen
708 schepen van buiten Nederlands-Indië een Javaanse haven binnen. Hiervan waren 593
Nederlandse tegenover 28 Britse, zeventien Amerikaanse, vijf Portugese, een Fransman, een
Zweed en 61 schepen uit Azië, voornamelijk jonken uit China.185 Dit nam niet weg dat het
aandeel van de (reguliere) importen door vreemde schepen in Java wel steeg, van 10% van de
totale import in 1826 tot omstreeks 20% in 1836.186

6.2.2 De Molukken
Den Haag was van oordeel dat de verdragen met Groot-Brittannië voldoende ruimte boden om
Britse koopvaarders uit de Molukken te weren. Daar werden alleen nog Nederlandse schepen,
schepen van ingezetenen van Nederlands-Indië en, onder bepaalde voorwaarden, Chinese
jonken toegelaten. Uitvoer uit de Molukken diende via de havens van Ambon, Banda, Ternate,
Manado en Kema (beide laatste in Noord-Celebes) te lopen, waar de handelspassen getoond
en de in- en uitvoerrechten en andere heffingen betaald moesten worden. De handel in en op
de Kleine Oost was alleen toegestaan aan ingezetenen van de Molukse archipel en van Java,
Madura en Zuid-Celebes. Maar behoudens een speciale vergunning, moest tot 1848 en daarna,
toen een aantal havens op Celebes en in de Molukken tot vrijhavens werd verklaard en voor de
internationale handel werd opengesteld, alle in- en uitvoer via de vijf genoemde havens lopen.
De bevolking van de Midden-Molukken en Noord-Celebes werd verplicht kruidnagelen (Am-

180 De “de-industrialisatie” van grote delen van Azië, die het gevolg zou zijn van de industriële revolutie in
Groot-Brittannië, is een veel besproken thema in de economische geschiedenis. Ray, Bengal Industries
and the British Industrial Revolution, 1757-1857, betoogt dat de negatieve gevolgen van Britse
textielimporten in Bengalen beperkter van aard en omvang waren dan algemeen wordt aangenomen,
althans op de langere termijn.

181 “Minutes of evidence before the Select Committee of the Commons, on the affairs of the East-India
Company”, (aug. 1831), 228; Marshall, Bengal, 2/2, 107-113.

182 “Resolutie – – – 7den Januarij 1820” (nr 2), 5. 
183 “Resolutie – – – 9den Mei 1820” (nr 21), 97-98.
184 “Netherlands India” (juli 1826), 92-93; Korthals Altes, General Trade Statistics 1822-1940, hfdst. 5.
185 “Netherlands India. Trade” (juli 1834), 194.
186 “Dutch India” (sept. 1838), 21. 
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Chinese jonk, in: Crawfurd, History, III, 140-141

bon), nootmuskaat (Banda) en rijst en koffie (Manado) aan te planten, die het Gouvernement
tegen vastgestelde prijzen afnam.187

6.3. De Nederlandse Handel-Maatschappij
In 1824 werd op last van koning Willem I de Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM) opge-
richt. Deze maatschappij, die later in de eeuw door Multatuli in zijn Max Havelaar zo vilein
bekritiseerd werd,188 was een instrument van de staat ter bescherming van de Nederlandse
handel zowel ten aanzien van Europa als van Indië, die naar men vreesde in de handen van
buitenlanders (Amerikanen, Britten) dreigde te vallen. Het doel was het bevorderen of nieuw
leven inblazen van de Nederlandse landbouw, visserij, nijverheid en industrie. Aan Indië was
de rol toebedacht van leverancier van goedkope grondstoffen (koffie, suiker, specerijen, indigo)
en afzetmarkt (Twents textiel). De Nederlandse Handel-Maatschappij ging voort op de weg die
in 1819 en 1820 was ingeslagen toen de regering, op last van de koning, enkele besluiten had
genomen ter bevordering van de Nederlandse wolindustrie.189 De maatschappij kreeg de status

187 Deze en andere regels en voorschriften betreffende de Molukken, deels bestaande, deels nieuwe, werden
door commissaris-generaal L.P.J. du Bus de Gisignies vastgesteld per 13 aug. 1827, Van der Wijck, De
Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, 64-67. Een Engelse vertaling verscheen in verschillende
Engelstalige kranten, zie o.m.: “Netherlands India. The Moluccas”, 367-368.

188 Multatuli, Max Havelaar, of de koffie-veilingen der Nederlandse Handel-Maatschappij. Amsterdam: J.
de Ruyter, 1860.

189 “Resolutie – – – 17den October 1820” (nr 42); The Times (27/2/1818), 2; King, Narative, I, 128-129; The
Times (9/6/1826), 2.
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van “agent van de regering”.190 Als zodanig genoot ze de bescherming van het koninklijk huis,
dat verreweg de grootste aandeelhouder was, en had allerlei privileges, wat haar concurrentie-
positie ten opzicht van de Britten en Amerikanen ten goede kwam. Het feit dat de revenuen
grotendeels in ’s konings wijde zakken vloeiden, leverde de maatschappij in de Britse pers de
bijnaam “dear pet of Dutch royalty” op.191 In Indië nam de maatschappij ook een aandeel in de
handel “van haven tot haven”, waaronder bij gelegenheid in de Molukken.192

6.4. Een 19e-eeuwse VOC 
Het India-monopolie van de East India Company verviel in 1813, haar China-monopolie op 24
april 1834. Ze behield alleen het monopolie op de handel in opium uit Brits-Indië.193 Waar
Londen, mede onder druk van het groeiende aantal Amerikaanse koopvaarders in Zuidoost- en
Oost-Azië,194 de tijd van het mercantilisme en gereguleerde handel geleidelijk achter zich begon
te laten en de weg naar liberalisering van handel en economie insloeg, zij het aarzelend, sloeg
men in Nederlands-Indië vanaf medio jaren 1820 de tegenovergestelde richting in. Het leek wel
alsof de VOC over haar graf heen regeerde. Voor een deel wenste men de Britten buiten de deur
te houden en Bengalese toestanden te voorkomen. Hoewel er veel kritiek was op het (in 1830
ingevoerde) Cultuurstelsel, nam op Java en Madura de productiviteit van de landbouw sterk toe.
Over de periode 1826-1836 steeg de export van landbouwproducten met bijna 175% van 15 tot
41 miljoen gulden per jaar.195 Tegen het eind van de jaren 1830 werd de landbouw tot op zekere
hoogte geliberaliseerd, waarbij de teelt van onder meer specerijen op Java, Madura en Sumatra
werd vrijgegeven. Maar tevens bleef de staat der Indische financiën dramatisch zwak. Dat nam
niet weg dat ook in de Kleine Oost onmiskenbaar sprake was van groeiende welvaart, zoals
boven reeds is gesignaleerd.

6.5. Britse reacties
In de Engelstalige pers brandde een discussie los over de voors en tegens van de overeenkomst
van 1824 in het bijzonder en over de Britse handelspolitiek meer in het algemeen. Vooral in
Singapore, dat het meest getroffen werd door de Nederlandse handelsbeperkingen, werd krach-
tig geprotesteerd tegen het beleid van de Nederlanders en het woud aan regelingen, rechten,
vrijstellingen, belastingen en ontheffingen dat ermee gepaard ging. Batavia en Den Haag
werden ervan beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van de welwillendheid die door de
Britten betoond was toen ze Indië aan hen teruggaven. Een journalist sprak in 1825 schande van
het Traktaat van 1824 en van het vijandige gedrag van de Nederlanders in Azië ten opzichte van
de Britten:

190 Tijdeman, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, 136-137, 188-189, 194.
191 “Netherlands India. Commercial prospects”, 29. 
192 Tijdeman, De Nederlandsche Handel-Maatschappij, 136-137, 188-189, 194; “Minutes of evidence before

the Select Committee of the Commons, on the affairs of the East-India Company”, (juli 1831), 160-162.
193 Fairbank, Cambridge History of China, 10/1, 170; Bayly, Indian society and the making of the British

Empire, 116. 
194 Hierover: Fichter, So great a proffit.
195 Voor productiecijfers over de periode 1815-1836, zie Boomgaard, Food Crops, table 8/109; “Dutch

India” (dec. 1838), 297; Temminck, Coup-d’oeil général, I, 260-262.
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as regards our commerce with the Dutch possessions in the East, the Treaty has in fact
accomplished nothing, or something worse; and, with all the disposition, the Dutch seem
to have, or to have considered themselves, left by it with all the power they formerly
possessed, to impose duties at discretion upon British trade, without the slightest regard
to those terms upon which they have been allowed, according to the Treaty, to conduct
their trading operations in the ports of British India.196

Het Traktaat was bedoeld geweest om twee eeuwen van wrijvingen en irritaties in Azië tussen
beide naties te beëindigen. Maar in werkelijkheid gaf het zijns inziens aanleiding tot het ont-
staan van tal van nieuwe en was het “no better than only so much waste paper”.197 De regering
in Londen werd verweten dat ze onvoldoende voor de Britse handelsbelangen in Zuidoost-Azië
opkwam. In het House of Commons, het Britse Lagerhuis, werd in mei 1829 door de Kamer van
Koophandel van Birmingham, een belangrijk centrum van handelskapitalisme en snelgroeiende
industriële productie van de meest uiteenlopende goederen, een petitie ingediend met het
verzoek bij de Nederlanders te interveniëren.198 
Maar een officieel protest van Londen in Den Haag lag niet voor de hand. Ten eerste waren aan
de teruggave van Indië aan de Nederlanders in 1816/1817 geen voorwaarden verbonden. Ten
tweede waren de verdragen van 1814 en 1824 geen (vrij)handelsverdragen maar verdragen
tussen twee bevriende Europese mogendheden die hun geopolitieke belangen in Azië tegen
elkaar afschermden en toekomstige vijandelijkheden wilden voorkomen; en ten derde hanteer-
den de Britten zelf het wapen van het protectionisme maar al te voortvarend, zoals de beruchte
Graanwetten, 1815-1846, waardoor Nederland zwaar getroffen werd. Bovendien wisten de
Nederlanders op alle klachten en protesten wel een min of meer plausibel antwoord te geven.
Dat de voorwaarden waaronder de Nederlanders in Brits-Indië handel mochten drijven zoveel
beter waren dan die waaronder de Britten zaken deden in Nederlands-Indië, zoals beweerd
werd, was een mythe. Het Britse mercantilisme kende een lange doodstrijd. In Brits-Indië
behield de East India Company ook na 1813 een stevige greep op de productie, teelt en im- en
export van verschillende goederen en gewassen, waarmee maar moeilijk te concurreren viel.
De Nederlanders hadden weliswaar recht op enige compensatie voor het verlies aan inkomsten
doordat de East India Company voor de export van opium naar China alleen onderdanen van
de Britse kroon inzette, maar die regeling werd in 1824 afgeschaft, tezamen met alle andere
rechten en privileges die ze tot dan toe ontleend hadden aan hun bezittingen op het Indiase
subcontinent. Handelaars, journalisten, Kamers van Koophandel en anderen mochten klagen,
in het East India House aan de Leadenhall Street in Londen, waar het bestuur van de East India
Company zetelde, heerste louter tevredenheid: “in short, everything had found its way into this
treaty, that could give general and individual satisfaction”.199

196 “Dutch Treaty of 1824”, 54.
197 “Netherlands India” (jan. 1826), 94; “Dutch Treaty of 1824”, 56.
198 “Abstracts of petitions to the House of Commons”, 200-201. Een overzicht van Britse klachten tegen het

Nederlandse optreden, in: Papers.
199 ¨Debates at the East-India House”, 67.
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7. NIEUWE BRITSE VESTIGINGEN

7.1. Singapore, Port Cockburn en Fort Wellington 
Met enige zorg bezagen de Nederlanders de stormachtige ontwikkeling die de vrijhaven Sin-
gapore, the “Queen of the Eastern seas”,200 gedurende het eerste decennia van haar bestaan
doormaakte.201 Een groeiende stroom goederen uit de Nederlands-Indië die voorheen in havens
op Java werd verhandeld, droeg daar in belangrijke mate aan bij. In november 1821 turfde een
journalist op een willkeurige dag 80 tot 100 Buginese prauwen tegelijk in de haven van Sin-
gapore, “besides many that had gone up the Straits” naar Malakka, Penang, Johor, Birma en
Siam.202 Uit alle streken van de archipel voerden ze de kostbaarste ladingen aan, waaronder
peper, goud, sago, rijst, paradijsvogels, muskaatnoten, bijenwas, koffie, damar, haaienvinnen,
rotan, tin, schildpadschilden, tabak, sandelhout en andere kostbare houtsoorten, gedroogde vis,
rotan en tripang. Hun retourvrachten bestonden uit zijde, thee, aardewerk en porselein uit
China,203 Siam en Cochinchina, opium uit Brits-Indië, wol en katoen uit Bengalen en Madras,
olifantstanden uit Siam, ijzer, staal en allerhande wapens uit Europa, Groot-Brittannië en
Amerika, en allerlei andere goederen, “including English chintz, of which every Bugis that can
afford it has some jackets”.204 De autoriteiten van Singapore waren over het algemeen zeer
ingenomen met hun Buginese inwoners,205 die er in 1827 na de Chinezen, “Malays” en Indiërs
van de Coromandelkust in grootte de vierde bevolkingsgroep vormden, en legden hen niets in
de weg.206

De roep om uitbreiding van het aantal Britse havens in Zuidoost-Azië resulteerde niet alleen
in de stichting van het moderne Singapore maar ook in de opening van enkele vrije havens aan
Australië’s noordkust. Deze havens ontstonden en werden beheerd geheel buiten de East India
Company om. Het belang ervan was sterk toegenomen door de opheffing van de India- en
China-monopolies van de East India Company, waardoor de vrije handelsvaart tussen Australië,
Brits-Indië, Singapore en China gestimuleerd werd. Dit maakte een officiële vertegenwoordi-
ging van de Britse kroon alsmede de stationering van enkele oorlogsbodems langs de route naar
Australië noodzakelijk. Bovendien lonkten nog steeds de onuitputtelijke rijkdommen van het
oostelijk deel van Nederlands-Indië. 
De handelsposten en militaire posten annex gevangenkampen, die in deze jaren in Noord-
Australië hebben bestaan, waren Port Cockburn met Fort Dundas aan de westkust van Melville

200 Roberts, “Notices”, 8. 
201 “Island of Singapore”, 556; Martin, Statistics, 410-411.
202 The Times (27/5/1822), 3.
203 Over de porselein-industrie in China, zie Berg, “Britain’s Asian Century”.
204 The Times (27/5/1822), 3; “On the trade of the Bugis”, 141-143; “Oriental commentary on a European

critique”, 246; “Singapore. Commercial intercourse with eastern ports”, 325. Tussen mei en dec. 1831
bezochten ca. 180 Buginese prauwen Singapore; voor hun vaarschema, zie “Singapore. Bugis trade”, 212.

205 “Singapore. Character of the Bugis”. Minder te spreken waren ze over de Chinezen. “We have scarcely
ever known an instance in which fraud has been attempted by a Bugis; instances of its being practised
upon them by the Chinese are, on the contrary, very common, and of every-day occurrence”, ibidem.

206 “Singapore” (1828), 229-230; vgl. “Singapore”, 292-293; “Island of Singapore”, 556. De bevolking van
Singapore groeide explosief, van omstreeks 200 inwoners op het moment dat de Britten het dorp
overnamen (febr. 1819) via 15.000 in 1828 en 40.000 in 1840.
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Island aan Apsley Strait (1824-1829),207 Fort Wellington aan Raffles Bay208 op het schiereiland
Cobourg209 (1827-1829) en iets ten westen daarvan op hetzelfde schiereiland de nederzetting
Port Essington (1838-1849).210 Alle drie lagen pal ten zuiden van Molukken en waren, wat de
heersende winden betrof, het gehele jaar door, zowel in de zuidoost- als in de noordwestmoes-
son, goed te bezeilen. De noordkust van Australië werd spaarzaam bewoond door Aborigines
(autochtone bevolking), over wie een journalist schreef dat “the natives are hostile, to a degree
of ferocity seldom exbibited elsewhere”.211 Dat was in sommige gevallen overdreven, maar
voorzover ze bezoekers vijandig gezind waren, lag een van de oorzaken daarvan in Indië. Niet
alleen de Indische eilanden, ook de kusten van Noord-Australië werden aangedaan door slaven-
jagers, onder wie zowel Buginezen en Makassaren als Portugezen. De laatsten verkochten hun
vangst in Timor-Dili door aan inlandse slavenhandelaars. De betrokkenheid van de Portugezen
hierbij leidde de commandant van Fort Dundas af uit het feit dat enkele Aborigines op Melville
Island een paar woorden Portugees spraken. Soms lukte het de settlers vredelievende contacten
met de Aborigines in hun omgeving te leggen, wat hen de mogelijkheid bood zich vrij buiten
de nederzetting te begeven. Maar meestal lukte dat niet en leefden ze in voortdurende staat van
waakzaamheid.212

De Britten hadden hun hoop gevestigd op prauwvaarders uit Zuid-Celebes, die elk jaar naar de
kustwateren van Noord-Australië kwamen om tripang te steken. Dat deden ze naar verluid sinds
de jaren 1780 toen een van hen door een storm van de oude visgronden tussen Java en Timor
op de noordkust van Australië werd gedreven. Daar vonden ze tripang in overvloed en sinds-
dien keerden ze er regelmatig terug.213 Ze verkochten hun vangst op Java, in Kupang en in
Makassar aan Chinese handelaars, die deze in China met een forse winstmarge van de hand
deden.214 De totale invoer van tripang in China medio 19de eeuw bedroeg ca. 90.000 pikol per
jaar, waarvan 10% uit Makassar afkomstig was.215

207 “Home Intelligence” (mei 1824), 574; “New South Wales” (1825), 143; “New settlement”, 39-41. De
namen van de versterking en het eiland waren afkomstig van de Engelse kapitein Phillip P. King, die ze
in 1818 vernoemde naar Robert Dundas, 2nd Viscount Melville, First Lord of the Admiralty. Port
Cockburn was genoemd naar Vice Admiraal Sir George Cockburn, G.C.B., een van de Lord Commission-
ers van de Admiralty, zie King, Narrative, I, 106, 301; The Times (7/4/1841), 7.

208 In 1818 door de Engelse kapitein Phillip P. King zo genoemd naar Sir T.S. Raffles, zie King, Narrative,
I, 84. Over Fort Wellington, zie Wilson, Narrative of a voyage round the world, hfdst. V, IX-XI.

209 In 1818 door King zo genoemd naar Prins Leopold Georg Christian Friedrich van Saxe-Coburg-Saalfeld
(1790-1865), King, Narrative, I, 98; Campbell, “Geographical Memoir of Melville Island and Port
Essington”; Earl, The Eastern Seas, 423.

210 De baai waaraan Port Essington lag was in 1818 door King zo genoemd naar de Engelse vice-admiraal
Sir William Essington, zie King, Narrative, I, 87.

211  “Australasia. New South Wales. Melville Island”, (okt. 1831), 72.
212 Campbell, “Geographical Memoir of Melville Island and Port Essington”, 155-156.
213 Flinders trof in febr. 1803 bij de noordwestelijke ingang van de Golf van Carpentier een vloot van 60

grote prauwen, die eigendom was van de vorst van Bone (Z.-Celebes) en op tripang viste, Flinders, A
voyage to Terra Australis, II, 229-233, 257; King trof er in 1818 eveneens een vloot uit Makassar, King,
Narrative, I, 64-65, 73-77, 81-83, 92-95, 136-138.

214 De Chinese handel op Makassar wordt besproken in: Sutherland, “Trepang and wangkang”. Voor de
interessante visie dat voorafgaand aan de Buginezen en Makassaren Chinese tripang-vissers nederzettin-
gen langs de noordkust van Australië hadden, zie L. Levathes, When China Ruled the Seas. The Treasure
Fleet of the Dragon Throne, 1405-1453. (New York, Oxford: OUP, 1994) hfdst. 195-204.

215 Lion, “De Tripang-visscherij”, 2.
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De hoop van de Britten op een aandeel in deze lucratieve handel is niet in vervulling gegaan
en Port Cockburn en Fort Wellington zijn geen succes geworden. Over Port Cockburn meldde
een krantenbericht van juli 1827: “The settlement formed about three years since at Melville
Island, with a view to open a commercial intercourse with the Malays, has completely failed.”216

Het eerste seizoen kwamen enkele tripangvissers naar Port Cockburn, waar ze goede zaken
deden, maar wegens de ongunstige ligging aan een smalle, moeilijk begaanbare waterweg
bleven ze daarna weg.217 Het feit dat de bezetting bestond uit 45 veroordeelden en 81
soldaten,218 zal misschien ook een rol gespeeld hebben. 
Dan was er het probleem van de bevoorrading van de nederzettingen. De omgeving had weinig
te bieden. Hoewel de sagopalm in overvloed groeide en de grond niet onvruchtbaar was, waren
landbouw en veeteelt van weinig betekenis. De jacht leverde slechts magere buideldassen
(bandicoots) en een enkele kangoeroe en soms een krokodil op. Sydney in New South Wales
was ver weg en de bevoorrading van daaruit was onregelmatig. De Molukken en westelijk
Nieuw-Guinea waren voor de Britten officieel gesloten gebied, bovendien was ook daar de
bevolking vreemdelingen vaak vijandig gezind.219 Hierover beneden meer. 
Dit alles hield in dat de nieuwe nederzettingen voor hun levensonderhoud voornamelijk op
West-Timor, Savu, Roti en omliggende eilanden waren aangewezen, waar de Nederlandse
handelsbeperkingen minder streng waren aangezien het gebied (sinds 1819) niet tot de Moluk-
ken behoorde en het handelsmonopolie er derhalve niet gold. Bovendien had Kupang als gevolg
van het Traktaat van 1824 voor een aantal goederen, waaronder paarden, de status van vrijhaven
gekregen. Maar ook West-Timor was niet zonder problemen en gevaren, daar de bevolking
buiten de hoofd- en garnizoensplaats niet altijd betrouwbaar en bezoekers welgezind was en
de kusten verraderlijk waren. Bovendien duurden, afhankelijk van het jaargetijde, zowel de
heen- als de terugreis twee tot vier weken. Begin 1827 stierf op de terugweg van Kupang  een
derde van de pony’s en buffels aan boord van de Ann, het schip dat voor de bevoorrading van
de nederzettingen was ingezet. Sommige schepen vergingen tijdens de reis. Voortdurend
dreigde voedselgebrek.220

Meden de prauwvaarders Port Cockburn, Fort Wellington wisten ze daarentegen wel te vinden.
Dat bood bescherming tegen overvallen door de Aborigines, waar ook zij dikwijls het slachtof-
fer van waren. De eerste paar prauwen arriveerden in mei 1828.221 Tussen 23 maart en 10 mei
1829 werd Fort Wellington bezocht door 34 Buginese en Makassaarse zeilprauwen, doch een
veelvoud passeerde, op weg naar de Golf van Carpentier, Raffles Bay zonder er binnen te lopen.
Zij die wel er binnenliepen, bouwden er hun hutten, kookten en droogden er hun tripang en
verkochten die aan de Britten. Ze repareerden er hun schepen, daarbij geholpen door Britse
touwslagers en timmerlieden. Europese goederen namen ze van de Engelsen echter niet af,
aangezien ze daarop in een Indische haven hoge invoerrechten zouden moeten betalen. Doch

216 “Australia. Melville Island”, 100. 
217 “Melville Island”, 232-233.
218 Campbell, “Geographical Memoir of Melville Island and Port Essington”, 134; Maritime and Inland

Discovery, 129.
219 Zie bijv. het verslag van het rampzalig verlopen bezoek van de Engelse brik Johanna Maria in 1830 aan

Nieuw-Guinea, in: “New Guinea”. Zie voetnoot 90.
220 “Voyage to the Eastern Islands”, 781. 
221 Wilson, Narrative of a voyage round the world, 149.
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ook hier waren hun bezoeken onregelmatig en onvoorspelbaar, het jaar daarop verscheen geen
enkele prauw.222 
In een poging Fort Wellington van een toekomst te verzekeren, zocht Capt. Collet Barker,223

de laatste commandant van de nederzetting, contact met de Nederlanders in Makassar. Hij riep
hun hulp in om aan Raffles Bay een permanente nederzetting van Buginezen en Makassaren
te stichten. Op deze manier wilde hij de handel bevorderen en een scheepverbinding met
Makassar en China in het leven roepen. Maar de Nederlanders reageerden hier niet op, die
hadden geen belang bij de opkomst van Noord-Australische havens.224 
De archipel werd door de Engelsen gezien als bron van goedkope arbeid. Maar de gehoopte
komst van Chinese en Javaanse handwerkslieden, arbeiders, handelaars en ondernemers ging
evenmin door.225 Wegens de slechte voorbereiding, onzekere toekomstverwachtingen, tegen-
werking door Singapore en Penang, die concurrentie vreesden, de moord op de arts en een
aantal andere inwoners van Port Cockburn door de autochtone bevolking, voortdurende ziekte
(scurvy) van de bewoners wegens slechte voeding en allerlei conflicten en andere tegenslagen
werden beide posten in 1829 weer opgeheven.226

7.2. Port Essington. Emma Roberts. 
In de tijd dat Fort Wellington werd gesticht, onderzochten enkele settlers ook Port Essington
en enkele andere plaatsen langs de Australische noordkust.227 Maar dit leidde vooreerst tot niets.
In november 1838 werd een begin gemaakt met de bouw van de nederzetting Port Essington,
die naar de nieuwe Britse koningin Victoria (1837-1901) ook City of Victoria heette.228 Deze
nederzetting heeft tot eind 1849 een zieltogend bestaan geleid. Recent is betoogd dat van Port
Essington niet werd verwacht dat ze een commercieel succes zou worden, maar dat ze allereerst
gezien moet worden als onderdeel van de Britse annexatie van Australië.229 (Die was begonnen
op 23 augustus 1770 toen James Cook de oostelijke delen van New South Wales en Queensland
voor de Britse kroon in bezit had genomen.) 
Deze zienswijze is slechts juist in zoverre die het officiële beleid van Whitehall weergeeft.
Maar buiten Londense regeringskringen werd daar anders over gedacht. Al begin jaren 1820
werd Port Essington als plaats voor een handelsentrepot door de Engelse kapitein Phillip P.
King van harte aanbevolen: 

As a harbour, Port Essington is equal, if not superior, to any I ever saw; and from its
proximity to the Moluccas and New Guinea, and its being in the direct line of communica-
tion between Port Jackson [i.e. Sydney] and India, as well as from its commanding

222 “On the recent Establishment at Port Essington”; Mulvaney, The search for Collet Barker of Raffles Bay,
9.

223 Mulvaney, The search for Collet Barker of Raffles Bay; “The Assassination of Captain Barker”. 
224 Lort Stokes, Discoveries in Australia, I, 400; Wilson, Narrative of a voyage round the world, 180.
225 Wilson, Narrative of a voyage round the world, 156, 179. 
226 “New Settlements” (sept. 1828), 380; Wilson, Narrative of a voyage round the world, 172-174; “Melville

Island, New Holland”, 691-692.
227 “New Settlements” (sept. 1828), 380.
228 Earl, Enterprise, hfdst. 3.
229 Allen, Port Essington.
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situation with respect to the passage through Torres’ Strait, it must, at no very distant
period, become a place of great trade, and of considerable importance.230 

Deze aanbeveling werd verschillende malen herhaald, onder meer door Major Campbell, de
voormalige commandant van Fort Dundas, die Port Essington in 1834 beschreef als “the friend-
ly hand of Australia, stretched out towards the north, openly inviting the scattered islanders of
the Javanese, Malayan, Celebean, and Chinese seas”.231 Lort Stokes, die in dienst van de Royal
Navy in de jaren 1830 en 1840 nog onbekende delen van de noordkust van Australië in kaart
bracht zei: “its importance, as a commercial station, is incalculable”.232 Dat de Britten veel van
de handel met Nederlands-Indië verwachtten, met name op de wat langere termijn, bleek ook
uit wat Earl schreef naar aanleiding van zijn reizen door het gebied in de jaren 1830. Hij was
ervan overtuigd dat zijn verslagen 

will have made it evident to the reader, that few parts of the world present a fairer field
for British mercantile enterprise than the islands of the lndian Archipelago: for not only
are they exceedingly rich in raw produce of the most valuable description, but the natives,
being expensive in their tastes, and passionately addicted to commercial pursuits, have
always displayed the greatest readiness to exchange this produce for the manufactures
of a more civilized country, whenever an opportunity has been afforded them of so
doing.233

Ter gelegenheid van de bouw van Port Essington in 1838 sprak James John Gordon Bremer
(1786-1850), samen met Stanley de stichter van de nederzetting, soortgelijke hoopvolle woor-
den.234 Ze kregen bijval uit een onverwachte hoek. 

230 King, Narrative, I, 92.
231 Campbell, “Geographical Memoir of Melville Island and Port Essington”, 177.
232 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 359; Wilson, Narrative of a voyage round the world, 174.
233 Earl, The Eastern Seas, 421. Zie ook zijn Observations en Enterprise. 
234 “Port Essington” (april 1839), 285.
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Port Essington, in: Leichhardt, Journal, 536-537

Emma Roberts, een schrijfster die bekendheid genoot onder meer wegens haar lyrische beschrij-
vingen van Brits-Indië,235 herhaalde in een artikel in de Londense Oriental Herald and Colonial
Intelligencer van 1839 wat eerder door Assey, Earl en anderen betoogd was. In een vurig
betoog noemde ze de Nederlanders in Indië “unprincipled aggressors”, die zich schuldig maak-
ten aan “the most cruel recklessness of the interests and happiness” van de bevolking. Deze
werd door de Nederlanders met hun oerwoud aan regels en voorschriften moedwillig in een
permanente staat van armoede, achterlijkheid, onwetendheid, wetteloosheid en isolement
gehouden. Barbaren waren het, die Nederlanders. Alleen zij waren verantwoordelijk voor het
droeve lot van de bemanningen van Britse en andere schepen die in de handen van moordzucht-
ige eilanders en piraten vielen. Dit standpunt was gangbaar in Britse kringen en was al bij
Raffles te beluisteren.236 Aan deze situatie diende een einde te worden gemaakt. Net als de grote
meerderheid van haar tijdgenoten twijfelde Roberts geen moment aan de legitimiteit en waarde
van het Britse imperialisme en kolonialisme. Het ging haar echter niet alleen en zelfs niet in de
eerste plaats om de materiële voordelen voor het moederland, zei ze. Groot-Brittannië had een
voortrekkersrol in de wereld. Het had de morele plicht om het niet-Westerse, niet-christelijke
deel van de mensheid op te voeden en te beschaven en met het christendom in aanraking te

235 Gibson, Anglophone Poetry in Colonial India, 1780-1913, 3, noemt Roberts“ the first woman journalist
in India”. Maar ze was ook dichteres, historica, biografe en schrijfster van reisverhalen. Over Roberts
(1794-1840; 1828-1832 en 1839-1840 in India): Elwood, Memoirs, II, 333-347.

236 [Raffles], Memoir, 64-65. In 1853 schamperde een Engelse historicus dat de Nederlanders het bestuur
over Indië deelden met de zeerovers; was Indië in Britse handen gebleven dan zou het zijns inziens heel
wat minder wetteloos, veiliger, welvarender, beschaafder en christelijker geweest zijn. St. John, The
Indian Archipelago, II, 54. 
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brengen. De fraaie resultaten van een dergelijke politiek waren haars inziens zichtbaar in Brits-
Indië, waar ze een aantal jaren woonde. In de geest van de “invisible hand” van Adam Smith,237

Adam Ferguson238 en anderen wees ze erop dat indien kapitaal vrij kon stromen en de handel
zou geschieden “on just and liberal principles”, de inheemse bevolking van de Indische archipel
daar direct van zou profiteren. Dat gold vooral de bewoners van de binnenlanden, die in ontwik-
keling ver achterbleven bij de kustbewoners, aan wie ze veelal onderhorig waren. Dankzij de
vrije handel en de welvaart die deze Britse politiek onder de inheemse bevolking zou genereren,
zou de Westerse beschaving zich gemakkelijk en snel kunnen verbreiden. Bovendien, zo
betoogde ze, wanneer het Nederlandse wanbestuur en alle daarbij behorende handelsbeperkin-
gen, beknotting van individuele vrijheden, afpersing, hoge belastingen en dwangcultures
eenmaal verdwenen waren, dan had de bevolking geen aanleiding meer om in opstand te
komen. Vrijheid, tolerantie en welvaart zouden hun intrede doen. Mocht de inheemse bevolking
als gevolg van het Britse imperialisme lijden en onrecht aangedaan worden, wat niet geheel uit
te sluiten was, dan waren die slechts van tijdelijke aard. Ze zouden meer dan gecompenseerd
worden door de zegeningen die het christendom en de Westerse beschaving brachten.
In het geval van de Kleine Oost konden havens aan de noordkust van Australië volgens haar
uitstekend aan de realisering van deze vergezichten bijdragen, doordat het gebied van daaruit
betrekkelijk eenvoudig door de internationale handel en scheepvaart ontsloten kon worden. De
eilanders konden dan uitgebreid kennismaken met de producten van de Britse industrie en
nijverheid. Wellicht konden de Nederlanders, die volgens haar in de gehele Indische archipel
gehaat en geminacht werden, langs deze weg bewogen worden hun politiek van isolationisme,
dwangcultuur en protectionisme, de bronnen van alle kwaad, te herzien en de belangen van de
bevolking eens werkelijk ter harte te nemen. In feite hadden ze volgens Roberts geen keus, want
tegen Groot-Brittannië als superieure industrie-, cultuur- en handelsnatie moesten ze het toch
eens afleggen.239

Ondanks alle mooie woorden, ontbrak het Roberts en andere protagonisten van vrijheid, tole-
rantie en welvaart aan oprechte belangstelling voor inheemse culturen. Dat het systeem van
grootschalige industriele productie en (gedeeltelijk) vrije concurrentie, dat de keerzijde van haar
plannen en pleidooien was, zowel in het moederland als in Brits-Indië en elders aanleiding had
gegeven tot het ontstaan van de meest abominabele arbeids- en leefomstandigheden van grote
groepen van de bevolking, speelt in Roberts’ betoog geen enkele rol. Een argument dat haar
standpunt misschien enige steun zou kunnen geven was dat ongehinderde toegang tot de Aziati-
sche (en andere) markten de afzetproblemen van de Britse industrie en nijverheid zou kunnen
verlichten. Maar dat was onzeker. Het Britse systeem liet bovendien niet na op zijn beurt
ernstige problemen te veroorzaken, zoals aan de wevers in Bengalen was gebleken. Ook elders
ter wereld, van Ierland tot Latijns Amerika en China, was de ontmoeting met de Britten niet
iedereen altijd even goed bevallen. De gevolgen hiervan waren bepaald niet van voorbijgaande
aard. 

237 Beschreven onder meer in zijn The Theory of Moral Sentiments, 1759, en An Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations, 1776.

238 Ferguson, Essay, 215: “The objet in commerce is to make the individual rich; the more he gains for
himself, the more he augments the wealth of his country.”

239 Roberts, “Notices”.
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Tegen dergelijke publicaties van Britse zijde werd door meerdere  Nederlandse auteurs publie-
kelijk stelling genomen, onder meer door Temminck in zijn bekende driedelige Coup-d’oeil van
eind jaren 1840. Hierin herhaalde hij het beleid van de Nederlandse regering zoals dat eerder
door Du Bus de Gisignies en anderen uiteengezet was. De essentie van Temminck’s betoog was
dat de door Du Bus de Gisignies geformuleerde maatregelen onverkort gehandhaafd dienden
te worden, “to protect the people against the invasion of the privileged race – the Europeans”,
zoals het in de Engelse vertaling heette.240

7.3. De Britse claim op de noordkust van Australië
Hoe hoog de Britse verwachtingen ten aanzien van de handel ook gespannen waren, Port
Essington en de andere nederzettingen in het gebied waren uiteraard ook bedoeld om de Britse
claim op het gebied tot uitdrukking te brengen en vreemde mogendheden weg te houden.
Australië was van Londen, vond men. Op 20 september 1824 plantte Bremer, de stichter niet
alleen van Port Essington maar ook van Port Cockburn, de Britse vlag op het schiereiland
Cobourg, waarmee hij geheel Arnhem’s Land, het gebied tussen 129° en 137° OL, formeel
namens de Britse kroon in bezit nam.241 
De bezorgdheid van Londen in dit opzicht was niet geheel onbegrijpelijk. Nederland had dan
wel toegezegd af te zien van vestiging op Melville Island, waarop het sinds begin 18de eeuw
aanspraak maakte,242 maar er waren nog meer kapers op de kust. Amerikaanse, Deense, Pruisi-
sche, Russische, Spaanse en andere koopvaarders, ontdekkingsreizigers en wetenschappelijke
expedities waren al decennia geen onbekende verschijningen meer in Australische en Indische
wateren. Alleen al Frankrijk zond tussen 1760 en 1840 meer dan een dozijn expedities naar
Australië. Franse oorlogsschepen bezochten Sydney waar ze met alle egards werden ontvang-
en.243 Een correspondent van The Times berichtte in januari 1845 vanuit Sydney: 

The Pacific, it is observed, no longer deserves its name, — it is becoming the rendezvous
of hostile squadrons and the scene of quarrels. The French have there a powerful squad-
ron with several war steamers; the Americans, no less then 10 sail, of which three are
large frigates.244

Eind jaren 1830 werd bekend dat de Fransen in Toulon een expeditie voorbereidden, die een
bruggehoofd op de noordkust van Australië moest vestigen. Dit nieuws veroorzaakte in Londen
en Sydney enige consternatie en de Britten voelden zich genoodzaakt haast te maken met de
bouw van Port Essington.245 Maar hoewel in 1838 en 1839 twee Franse schepen voor de kust

240 C.J. Temminck, Coup-d’oeil général sur les possessions néerlandaises dans l’Inde Archipélagique. 3
Delen. Leide[n]: A. Arnz & Comp., 1846-1849. Engelse vertaling (gedeeltelijk) in: “Temminck’s general
view of the Dutch possessions in the Indian Archipelago”, in: The Journal of the Indian Archipelago and
Eastern Asia. (Deel 1, 1847) 127-149, 183-223. Citaat van 143.

241 Wilson, Narrative of a voyage round the world, 123.
242  “Australasia. New South Wales. Melville Island”, (okt. 1831), 72.
243 “New South Wales” (1838), 176. 
244 Een Times-correspondent in Australië meldde dat Sydney, Hobart (Tasmanië) en Port Essington niet over

afdoende verdedigingswerken of over voldoende oorlogsschepen beschikten, wat ze kwetsbaar maakte
voor Amerikaanse of Franse interventie, The Times (4/1/1845), 3.

245 “South Australia”, 64; [Dumont d’ Urville], “Verslag omtrent den togt der Fransche Oorlogschepen
l’Astrolabe en La Zèlée”, 16.
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van Cobourg werden gesignaleerd, die er enige tijd bleven liggen en Raffles Bay bezochten,
bleek alle opwinding voor niets. Anders dan bijvoorbeeld op Nieuw Zeeland, waar in deze jaren
spanningen bestonden tussen Britse en Franse immigranten en settlers, die ieder hun eigen
wetten en bestuurders hadden, heeft geen andere Westerse mogendheid dan Londen zich op de
noordkust nederzettingen gevestigd. Tropisch Australië had te weinig te bieden.246

7.4. Emporium Port Essington (1838-1849) 
De nederzetting Port Essington lag aan een ruime, diepe baai en bestond uit een aantal huizen
en hutten, een winkel, dorpshuis, officiersmess, lazaret, schuren en boothuizen. Er was ook een
kerk die in Sydney was gekocht. De nederzetting had in de beginjaren ongeveer 100 inwoners.
Onder hen bevond zich Earl, de enige die Maleis sprak. In 1843 werd hij als rechter en Commis-
sioner of Crown Lands aangesteld.247 De nederzetting werd beschermd door een aarden wal,
enkele kanonnen en een blokhuis, en fungeerde als gevangenis, militaire post, marinehaven,
aanloophaven voor walvisvaarders en voor koopvaarders op de route tussen Australië, Singapo-
re, Brits-Indië en China en als opvang voor schipbreukelingen en bevrijde slachtoffers van
kapingen en ontvoeringen. Nadat Port Essington op 24 en 25 november 1839 door een zware
storm en hevige regens volledig verwoest werd, waarbij acht doden vielen en een grote koop-
vaarder beschadigd werd, werd de nederzetting slechts gedeeltelijk weer opgebouwd.248 Op een
bezoeker maakte ze in juni 1841 een armzalige en verwaarloosde indruk. Hij zag de toekomst
van de nederzetting somber in.249 Hij was niet de enige die zo dacht.250

Dat nam niet weg dat in de beginjaren Buginese en Makassaarse vissers en handelaars Port
Essington wisten te vinden.251 Hoewel de Nederlanders alles in het werk stelden om de Britten
uit de Grote Oost weg te houden, spraken de laatsten hoopvol over Port Essington als een
tweede Singapore. Ze verwachtten te kunnen profiteren van de stoomschepen, die juist in deze
jaren op de routes tussen Europa, Australië en Azië in gebruik werden genomen en die de
wereldhandel in een stroomversnelling brachten.252 
De Britten hadden niet alleen de natuurlijke rijkdommen van de Molukse eilanden en Nieuw-
Guinea op het oog. Dat ook elders veel geld te verdienen viel, bleek aan twee Engelse kooplui,
de ene op Lombok, de andere op Bali, na Java de grootste rijstschuren van Indië. Tot ongenoe-
gen van Den Haag deden ze er in de jaren 1830 en 1840 uitstekende zaken. De Engelsman op
Lombok, King genaamd, was een invloedrijk figuur en werd door de inlandse vorst zelfs
benoemd tot havenmeester van Ampanan.253 Goede zaken deed ook een Engelse Matroos, die
zich in 1834 op Roti had gevestigd. Hij kocht er een suikerplantage en trouwde met een dochter
van het hoofd van Termanoh, een dorp op Roti, wat hem gemakkelijk toegang verleende tot
inlandse boeren en handelaars. Ook andere Engelsen, waaronder een matroos die uit Port

246 Na een aantal settlers naar Nieuw-Zeeland te hebben gezonden, gaven de Fransen in 1841 alle aanspraken
op soevereiniteit over Nieuw-Zeeland op. “New Zealand” (jan. 1842), 52. 

247 “Australasia”, 297. 
248 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 98-101; “Port Essington” (april 1840), 371-373; “Western

Australia” (okt. 1840), 126-127. Over de fysieke resten van Port Essington, zie Allen, Port Essington.
249 “Northern Australia”, 55.
250 Beete Jukes, Narrative of the surveying voyage of H.M.S. Fly, I, 350-353.
251 “Port Essington” (april 1839), 284.
252 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 360; The Times (4/5/1846), 6.
253 [Stanley], “Remarks on Ampanan”, 79.
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Essington verbannen was, en enkele Fransen en Denen hadden zich met het oog op de handel
(en smokkel) in de Timor-archipel gevestigd. Ze kochten er rijst, maïs en gedroogd vlees op en
exporteerden die naar Ceylon, Brits-Indië, China, Australië, Mauritius en Singapore. Ze lever-
den ook aan prauwvaarders van Sumbawa, Zuid-Celebes en Ceram, die rijst, graan, tabak en
van Singapore en China aangevoerde goederen naar andere delen van de archipel vervoerden.
Voor deze en andere producten van Timor, Bali en omliggende eilanden, zoals gedroogde vis,
levertraan, pony’s en paarden, hoornvee, hout, bijenwas, honing, Lombok’s katoen (dat voor
het beste van de geheel Indië werd gehouden), koffie, sago en tot dan toe vrijwel onontgonnen
delfstoffen als koper, goud en zout zou Port Essington een prima verwerkings- en overslagha-
ven zijn, zo was de verwachting.254

Hoewel er van handel van Britse koopvaarders op de Kleine (en Grote) Oost, waarvan Earl,
Roberts, Campbell en anderen de voordelen zo welluidend hadden geschetst, nauwelijks sprake
was, leken andere verwachtingen aanvankelijk wel uit te komen. In december 1838, nog geen
maand nadat een begin was gemaakt met de bouw van Port Essington, verscheen een vloot van
Buginese en Makassaarse prauwen die Chinese thee, suiker, gezouten vis, schildpadschilden
en tripang ruilden tegen “iron, rice and old clothes”.255 In maart 1839 bezochten opnieuw
twintig zeilprauwen Port Essington. In de volgende jaren was de aanvoer van schildpadschilden
uit de Golf van Carpentier en Straat Torres “considerable”, terwijl de aangevoerde tripang,
gedroogde vis, pareloesters, bijenwas en andere producten van “the Arafura Islands”, zoals de
Britten de eilanden ten zuiden van Banda noemden, van “superior value” waren.256 In de eerste
jaren brachten de Buginezen meer goederen in Port Essington aan land “than we had money to
purchase”.257 

7.5. Port Essington en de Kleine Oost
Evenals voorheen Port Cockburn en Fort Wellington betrok Port Essington zijn vee, kippen,
varkens, gierst, suiker, maïs, klappers, groente en fruit overwegend van West-Timor, Savu, Roti
en omliggende eilanden. Ook Kisar in de Zuidwester-eilanden trok de aandacht. Het eiland had
een stabiele regering en was een belangrijk handelsknooppunt, dat werd aangedaan zowel door
kleine prauwen van naburige eilanden als door Europese en Amerikaanse walvisvaarders en
zeilprauwen uit Ambon, Makassar, Ceram en Banda. George Windsor Earl, behalve ontdek-
kingsreiziger ook de vertaler van Kolff’s reisverslag uit 1826,258 bezocht Kisar en enkele
naburige eilanden vanuit Port Essington drie keer, de eerste maal was in november 1838. In
Wonreli op Kisar had hij een ontmoeting met zendeling Bär en op Moa trof hij diens collega
Dommers.259 Het bleek Earl dat de eilanders van Kisar, die hij omschreef als “a harmless and
well-disposed race of men”,260 maar al te graag bereid waren met hem zaken te doen en hun

254 Roberts, “Notices”, 6-7.
255 [Earl], “An Account of a Visit to Kisser”, 116; Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 356.
256 “On the recent Establishment at Port Essington”, 501; “Port Essington”, 372; [Earl], “An Account of a

Visit to Kisser”, 109.
257 [Earl], “Notes”, 141.
258 Voyages of the Dutch Brig of War Dourga, through the Southern and little-known Parts of the Moluccan

Archipelago, and along the previously unknown Southern Coast of New Guinea, performed during the
Years 1825 & 1826. By D.H. Kolff, Jun., Luitenant ter Zee 1e klasse, en Ridder van de Militaire Willems
Orde. Translated from the Dutch by George Windsor Earl. London: James Madden & Co., 1840.

259 [Earl], “An Account of a Visit to Kisser”, 109-110, 115.
260 “Address – – – 1841”, lxviii.
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goederen goedkoop van de hand deden. Binnen 48 uur na aankomst vertrok zijn schip weer met
in de ruimen “20 bullocks, 120 sheep, 60 pigs, a number of fowls, 3 tons of yams, with fruit,
cocoa-nuts, plants, &c., all of which had been purchased by goods which cost at Sydney less
than 50l. Sterling.”261 Ook Bremer die in de maanden februari en maart 1839 een reis naar
Kisar, Leti en Moa maakte, deed er naar eigen zeggen goede zaken. Hij bezocht toen ook Dili
op Portugees Timor. Van daaruit zond hij bericht van de stichting van Port Essington naar
Macao in de hoop dat dit de handel op China ten goede zou komen.262

Dobo op het eiland Wamar in de Aru-archipel beloofde niet minder rijke handel. Deze neder-
zetting, door Wallace omschreven als  “the trading settlement of the Bugis and Chinese”,263 was
het belangrijkste handelsknooppunt ten zuiden van Banda. De Nederlandse bestuurlijke invloed
was er gering en controle op de in- en uitvoer bestond vrijwel niet. Daar kwam bij dat Wamar
een van de weinig eilanden in dat gebied was dat een goede ankergrond voor raschepen bezat.
De in- en uitvoer was grotendeels in handen van handelshuizen in Makassar. Jaarlijks kwamen
aan het begin van de noordwestmoesson enkele tientallen grote prauwen en jonken naar Dobo,
waaronder die van de Chinese handelaar Lie Tjiem en de Nederlandse firma J.G. Weyergang
& Zoon, beide uit Makassar. Hun agenten verbleven permanent in de archipel en reisden de
dorpen en eilanden van de Achterwal af om parels, pareloesters en andere schelpdieren, tripang,
schildpadschilden, haaienvinnen, vogelnestjes en paradijsvogels op te kopen. Ook van eilanden
in de omgeving werden allerlei goederen in Dobo aangevoerd, die geruild werden tegen Euro-
pese industriële producten, geweren en kruit, wijn, sterke drank, thee en tal van andere zaken.264

Owen Stanley bezocht in 1839 vanuit Port Essington de Tanimbar-, Aru- en Kei-archipels. Hij
werd er vriendelijk ontvangen, was te gast bij verschillende hoofden en deed er etnologische
en natuurkundige observaties. Maar anders dan op Kisar wilde niemand zaken met hem doen,
naar hijzelf beweerde omdat hij geen wapens wilde leveren – wat onwaarschijnlijk is daar
vrijwel alle buitenlandse walvis- en koopvaarders grote hoeveelheden wapentuig aan boord
hadden om tegen vee, drinkwater en andere benodigdheden te ruilen.265 
In de maanden juni-augustus 1841 bereisde Stanley opnieuw de Kleine Oost, dit maal in het
gezelschap van Earl. In Durjela in de Aru-archipel werden ze ontvangen door de orang kaya,
Andries Barend, en de Ambonse schoolmeester, compleet met inspectie van een erewacht met
één – defect – musket en bezichtiging van de kerk. De schoolmeester was “an old man dressed
in a long black serge coat and trowsers, with a white shirt and handkerchief”, die de bezoekers
niet tevergeefs om een bijdrage voor het onderhoud van de kerk vroeg.266 Wel tevergeefs was
het verzoek van de orang kaya om militaire steun in zijn conflict met een naburig eiland.
Behalve zijn pogingen handel te drijven, deed Stanley in Dulah (Klein-Kei) nog iets dat een
schending inhield van de verdragen tussen Londen en Den Haag en een teken was dat sommige
Engelsen nog steeds een bruggehoofd in de Kleine Oost probeerden te vestigen. Stanley over-

261 [Earl], “An Account of a Visit to Kisser”, 115; Lort Stokes, Discoveries in Australia, I, 470.
262 “Port Essington” (april 1840), 372.
263 Wallace, The Malay Archipelago, 432.
264 Bik, Dagverhaal, 42-43; Van der Crab, De Moluksche eilanden, 87-92; De Boudyck-Bastiaanse, Voy-

ages, 43; voor enkele in- en uitvoercijfers, zie Bosscher, “Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-
eilanden”, 374-377.

265 Reisverslag van Stanley in 1839 in Lort Stokes, Discoveries in Australia, I, hfdst. XII. 
266 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 333-334; Bosscher, “Statistieke aanteekeningen omtrent de

Aroe-eilanden”, 366.
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Dobo, in: Wallace, The Malay Archipelago, 476-477

handigde het dorpshoofd een bewijs van aanstelling en een Britse vlag, daarmee de indruk
wekkend dat de Britse kroon zijn soevereine heer en meester was. Maar achteraf gezien was dit
niet meer dan een incident, dat geen consequenties had en niet herhaald is.267 
Wat de handel betrof viel er voor Stanley op deze reis niet veel te verdienen.268 Alleen op Kisar
kon hij een koe, wat kippen en een varken kopen, die bestemd waren voor de bevoorrading van
Port Essington. Groenten, vruchten en planten had men niet voor hem. Wegens het uitblijven
van de regens groeide er al enkele jaren vrijwel niets op het eiland. Met lege ruimen keerde hij
naar Port Essington terug.269 

7.6. Shadrach Philippus
Behalve door handelsreizen trachtten de Britten op nog een manier banden met de eilanden in
de Kleine Oost aan te knopen. Van zijn eerste bezoek aan Kisar nam Earl een Kisarees, Sha-
drach Philippus, mee terug naar Australië als zijn bediende, leerling en bron van informatie.
Shadrach, “a remarkably interesting and intelligent young man”, had op Kisar school gegaan
en was op Timor en Java geweest. Hij sprak wat Maleis en ook het Engels was hij snel meester.
Earl heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Kisarees te bestuderen en een woorden-
lijst te publiceren.270 Hij hoopte via Philippus bondgenoten op Kisar te maken, die de Britse

267 Von Rosenberg, Reis, 71.
268 Reisverslag van Stanley en Earl in 1841, in Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, hfdst. X.
269 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 348; “Address – – – 1842, lxxxi.
270 Earl, “Specimens”.
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belangen zouden behartigen en de kwaadaardige geruchten ontzenuwen die de Nederlanders
over de Britten rondstrooiden. Niet alleen genoten de Britten en hun bezittingen in Indië weinig
of geen bescherming van de koloniale autoriteiten, Earl was er zeker van dat inheemse hoofden
door de Nederlanders tegen hen werden opgezet en dat dit hem en zijn bemanning tijdens een
bezoek aan Lakor bijna het leven had gekost – dezelfde tactiek die de Britten toepasten om de
Nederlanders uit de havens van Aceh op Noord-Sumatra weg te houden.271

In juli 1841 bezocht Shadrach in gezelschap van Stanley en Earl zijn geboorte-eiland, maar
bleef er niet.272 In oktober 1843 werd in de Legislative Council van New South Wales gespro-
ken over de aanleg van een landverbinding tussen Port Essington en Sydney. Een van de advi-
seurs van deze vergadering was Earl, die het mogelijk achtte voor de aanleg van deze weg
arbeiders op de oostelijk van Timor gelegen eilanden te werven. Volgens hem waren de Kisera-
nen zeer geschikt voor zulk werk, want die waren “a very excellent, quiet, and orderly people;
they are tolerably educated, and can read and write very well”.273 Zijn “servant” Shadrach
woonde de vergadering ook bij. Op de vraag of zijn eilandgenoten bereid zouden zijn naar Port
Essington te komen om daar een stad naar het model van Sydney te bouwen, antwoordde hij
dat ze, gezien de overbevolking van Kisar en de hongersnood die er al enkele jaren heerste,
daartoe zeker bereid zouden zijn, als de verdiensten maar de moeite waard waren.274 In 1846
werd dit plan echter opgegeven en begon men na te denken over een verbinding met stoomsche-
pen tussen Londen/Singapore en Sydney.275 

7.7. Dunmore Lang
Tijdens deze discussies in de Legislative Council bleek dat de rivaliteit tussen de Britten en de
Nederlanders ook doorgedrongen was in de wereld van kerk en zending. Een lid van de Coun-
cil, de Schotse presbyteriaanse predikant J. Dunmore Lang,276 die in 1838 met hulp van de
Berlijnse Gossner-zending zendingswerk onder de Aborigines langs de Moreton Baai (Brisba-
ne) was begonnen,277 suggereerde om voor jongens als Shadrach in Australië een theologische
opleiding te openen. Ze zouden onderwezen moeten worden in het Engels en in de “arts and
sciences of civilization” en theologisch onderwijs moeten ontvangen “to fit them for the Chris-
tian ministry, and to be sent forth thereafter as Missionaries to the multitude of isles to the
northward.”278 Het is mogelijk dat Dunmore Lang de rooms-katholiek missie voor wilde zijn,
die juist bezig was in de buurt van Port Essington een statie te openen. Maar zijn plannen
strookten onmiskenbaar ook met de belangstelling die de Engelse London Missionary Society
en Baptist Missionary Society voor de archipel hadden. Sinds dagen van het Britse bestuur
werkten hun zendelingen op Java, Sumatra en Ambon. Een aantal maakte lange reizen door de
archipel, waarbij ze soms maanden op dezelfde plaats bleven, “some extending their tours to
places more remote, including the western coast of the Malayan Peninsula, Borneo, and Bali,

271 [Earl], “An Account of a Visit to Kisser”, 115; “Port Essington” (april 1840), 372. 
272 Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 348.
273 Lang, Cooksland in North-Eastern Australia, 299.
274 Lang, Cooksland in North-Eastern Australia, 300-301.
275 Earl, “Steam routes”, 444-446.
276 Over hem Baker, Days of Wrath.
277 “Miscellaneous” (sept. 1838), 25; “German Mission to the Aborigines” (nov. 1838), 214-215; “Excerpta”

(nov. 1838), 216. Dit zendingswerk werd gestaakt in 1843.
278 Lang, Cooksland in North-Eastern Australia, 302.
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preaching the gospel and distributing the Scriptures, and in many places never before visited
by a missionary”.279 In Benkulen, waar een van de drie zendingsposten van de Baptist Missiona-
ry Society in West-Sumatra gevestigd was (de andere waren in Padang en Sibolga), werd in
maart 1818 de Sumatran Bible Society opgericht, een hulpgenootschap van de British and
Foreign Bible Society. De initiatiefnemer en voorzitter was Raffles, die toen gouverneur van
Benkulen was. Dankzij zijn invloed richtte de Baptist Missionary Society, meer dan het Neder-
landse Zendelinggenootschap (NZG) dat in 1825 zijn werkzaamheden in de Kleine Oost begon,
zich ook op de algemene volksontwikkeling en -opvoeding. Met het oog hierop werkten in
Benkulen behalve enkele Engelse zendelingen ook een botanist en twee zoölogen. Naast stich-
telijke lectuur werden een algemeen tijdschrift uitgegeven, Malayan Miscellanies, en een
landbouwkundig blad, Proceedings of the Agricultural Society of Sumatra. Er bestonden
plannen deze publicaties, die gedrukt werden op de drukpers van de Baptist Missionary Society
in Benkulen, ook in het Maleis en Buginees te laten verschijnen, doch allerlei problemen,
waaronder het oplaaien van de Padri-opstand in 1825 en de opmars van de islam die daarmee
samenhing, dwongen de Engelse zending zich al snel weer van Sumatra terug te trekken.280

Dat het gebrek aan perspectief op handelscontacten met de Kleine Oost, waaraan Port Essington
uiteindelijk te gronde ging, zijn plannen bij voorbaat kansloos maakte, nam niet weg dat Dun-
more Lang, evenals andere Britse chauvinisten als Raffles, Roberts en Assey, van oordeel was
dat de bevolking van de archipel beter en meer verdiende dan wat de Nederlanders, inclusief
de Nederlandse zending, aan onderwijs en godsdienstige en culturele vorming te bieden hadden.

279 “Religious Intelligence” (okt. 1829), 473; “Religious Intelligence” (dec. 1831), 654-656 (citaat op 656);
Voor de beschrijving van een reis van een (niet met name genoemde) Engelse zendeling langs de westkust
van Sumatra in 1823, zie “Journal of a visit to several of the northern ports of Sumatra in 1823”; cf.
“Journey to the Bataks in Sumatra, by Messrs. Burton and Ward, 1824”.

280 Cox, History, 144-145;  “First Report of the Sumatran Bible Society”, 510; “Survey of Protestant Mis-
sions for 1823”, 259. 
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8. NASPEL: HET EINDE VAN PORT ESSINGTON. DARWIN 

Afgezien van enkele gunstige verlopen bezoeken aan Kisar en omliggende eilanden, die voor-
namelijk betrekking hadden op de bevoorrading van Port Essington, viel er in de Kleine Oost
met het oog op de China-handel niet veel te verdienen. De handelsreizen van Bremer, Earl en
Stanley in de jaren 1839-1841 – in feite smokkel – en het wegblijven van handelaars uit Syd-
ney, Singapore en Kanton, maakten al snel duidelijk dat Port Essington als handelsemporium
op langere termijn weinig kans van slagen had.
Tot overmaat van ramp overviel in januari 1843 een zware storm een vloot van twintig zeil-
prauwen uit Makassar, die op weg waren naar Port Essington. Drie schepen met in totaal 100
opvarenden vergingen op zee en twee andere sloegen op de kust van Cobourg te pletter. De
overige prauwen zochten zwaar gehavend elders een goed heenkomen. Ook een aantal prauwen
dat vanuit Port Essington onderweg was naar de Aru-archipel verdween in de golven. In januari
1845 vergingen opnieuw enkele prauwen voor de kust van Australië.281 Na dergelijke rampen
bleven de Buginezen en Makassaren soms geruime tijd weg.282

Net als in Fort Wellington hoopte men in Port Essington op de komst van Chinese en andere
Europese en Aziatische migranten als handelaars en arbeiders. Die zouden moeten worden
ingezet in de haven en de veehouderij en op de suiker-, katoen-, maïs- en sagoplantages en de
specerijtuinen, die men er wilde aanleggen.283 Maar die kwamen niet. Hierdoor werden de
plannen om met hun hulp oostelijk Nieuw-Guinea te koloniseren en te pacificeren evenmin
gerealiseerd. Het Colonial Office in Londen, dat de werving en verscheping van emigranten
naar Australië verzorgde, richtte zich alleen op Zuid-Australië. Ook in zakenkringen in Sin-
gapore, Londen, Sydney, Adelaide en Calcutta bestond geen belangstelling om de landbouw
en veeteelt in het noorden van Australië tot ontwikkeling te brengen of om er in de mijnbouw
te investeren, ondanks het feit dat de grond hier en daar vruchtbaar en de bodem rijk aan ertsen,
olie en mineralen was. Port Essington was te klein, de economische basis te smal en te kwets-
baar en het klimaat te ongezond om te overleven. Na een bestaan van ruim een decennium werd
de nederzetting in november 1849 verlaten.284

Maar de Engelsen gaven niet op. Ze hadden plannen in overvloed en bevisten de Molukse
wateren met jaarlijk zo’n 60 schepen. In 1863 mislukte weliswaar de vierde poging om aan de
noordkust een nederzetting te openen (Port Flinders), maar succes had wel Palmerston, een
nederzetting die in 1869 gesticht werd en tot op heden bestaat, mede dankzij de toestroom van
enkele duizenden Chinese arbeiders en handelaars.285 De nederzetting was (is) gelegen op het
vasteland ten zuiden van Melville Island aan een baai die in 1839 door Lort Stokes voor het
eerst in kaart gebracht was. Hij noemde deze baai Port Darwin, ter herinnering aan “my friend,
Mr. Darwin”, die tot oktober 1836 een opvarende van zijn schip de Beagle was geweest.286

281 Bickmore, Travels, 101; Beete Jukes, Narrative of the surveying voyage of H.M.S. Fly, I, 358.
282 The Times, (1/12/1843), 3; Lort Stokes, Discoveries in Australia, II, 360.
283 The Times (3/9/1844), 5.
284 Leichhardt besteedt in Journal vrijwel geen aandacht aan de nederzetting. Eigentijdse beschrijvingen van

van Port Essington en de ontruiming, in Keppel, A visit to the Indian Archipelago in H.M. ship Meander,
II, 150-192; en Saunders, The Asiatic Mediterranean, hfdst. 8.

285 See-Kee, Chinese contribution to early Darwin, 1-2.
286 Lort Stokes, Discoveries in Australia, I, 108; ibidem, II, hfdst. I, spec. 6.
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Anders dan de vorige nederzettingen langs de noordkust ontleende Darwin, onder welke naam
Palmerston bekend werd, zijn reden van bestaan niet aan de (verhoopte) handel met de Kleine
of Grote Oost, maar aan het feit dat ze de Britse kolonisatie van de noordwestkust van Australië
bezegelde. Het strategische belang van Darwin werd onderstreept door de aanleg begin jaren
1870 van een telegraaflijn, die Sydney en Adelaide via Darwin met Java en Singapore verbond.
Daar sloot hij aan op de lijn van Azië naar Europa en Noord-Amerika, die in de voorafgaande
decennia was aangelegd.287 Ondanks de aansluiting op het “Victorian internet”288 verliep de
economische ontwikkeling van The Northern Territory (mijnbouw, landbouw, veeteelt) uiterst
traag en bleef tot in de 20ste eeuw achter bij de verwachtingen. 
Dit alles nam niet weg dat bij sommige Britse kooplui belangstelling voor de rijkdommen van
de Indische eilanden bleef bestaan. Inlandse prauwen bleven Port Darwin bezoeken en tot 1907
in de wateren voor de kust op tripang en schildpadden vissen.289 Aangezien de vaart door Straat
Torres steeds drukker werd, voelden men zich gedrongen om oostelijk Nieuw-Guinea te koloni-
seren, althans de zuidoever. Conform het advies van Stanley en Earl werd in de jaren 1860 op
Kaap York aan de Straat Torres, een gebied dat in oktober 1838 formeel door Stanley voor de
Britse kroon was geannexeerd,290 een vestiging geopend, die Port Essington moest vervangen.
Dat was Somerset. Andere vestigingen volgden.291

287 “On Goyder’s Survey of the Neighbourhood of Port Darwin”, 195-198.
288 Standage, The Victorian Internet.
289 Cense, “Makassaars-Boeginese prauwvaart”, 255, deelt mee dat de Australische regering in 1907 de

Buginese tripangvisserij in de wateren voor de noordkust verbood.
290 “Port Essington” (april 1840), 371.
291 Keppel, A visit to the Indian Archipelago in H.M. ship Meander, II, 191.
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9. EPILOOG

De integratie van de Kleine Oost in Nederlands-Indië na 1800 is naar verwachting verlopen.
Een gewapende strijd tussen Londen en Den Haag om het gebied heeft zich niet voorgedaan.
Dat kwam niet doordat de verdragen van 1814 en 1824 de lont uit een gespannen situatie
trokken. Die verdragen deden niets anders dan de aspiraties van beide mogendheden in
Zuidoost-Azië in goede banen leiden.
Dat betekent evenmin dat er niet om de Kleine Oost gestreden is. Dat is er wel degelijk. Maar
die strijd was van intellectuele, economische en propagandistische en niet van fysieke of
militaire aard en ging niet tussen twee soevereine staten maar tussen de Nederlandse koloniale
machthebbers en vrije Britse en andere handelaars, kooplui en pioniers, van wie Assey, Earl en
Roberts woordvoerders waren. Deze protagonisten van het 19de eeuwse Britse handelskapitalis-
me en imperialisme voelden zich aan het semi-mercantilistisme en protectionisme van de East
India Company en de Nederlandse Handel-Maatschappij uit het begin van de 19de eeuw ont-
groeid. In hun ogen dienden nationale handelsprivileges en -monopolies tot het verleden te
behoren. Maar wat Indië, inclusief de Kleine Oost, aanging hebben ze de strijd verloren. Tegen
het economische ancien régime in Den Haag, Het Loo en Batavia konden ze niet op. Deson-
danks waren ze de voorboden van nieuwe tijden.
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Afkortingen

AAS Archief Algemene Secretarie, ANRI-Jakarta
ANRI Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta
AMvK Archief Ministerie van Koloniën, NA, Den Haag
ARvdZ Archief van de Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk, Het Utrechts

Archief, Utrecht
BMS Baptist Missionary Society
(Lt.) GGvNI (Luitenant) Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië 
GME Gouverneur van de Molukse Eilanden 
Hb Hoofdbestuur
HUA Het Utrechts Archief
LMS London Missionary Society
Mal. Maleis
MvK Minister(ie) van Koloniën, Den Haag
NA Nationaal Archief, Den Haag 
NZG Nederlands Zendelinggenootschap 
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t.b. ter beschikking
VOC Verenigde Oost-Indische Compagnie
wnd waarnemend

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[62]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Geraadpleegde literatuur

Artikelen

“Abstracts of petitions to the House of Commons, presented during the session, on subjects
relating to the East”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its
Dependencies, 28 (juli-dec. 1829), 200-208
“Address to the Royal Geographical Society of London; Delivered at the Aniversary Meeting
on the 24th May, 1841, by George Bellas Greenough, F.R.S. &c. President”, in: The Journal
of the Royal Geographical Society of London, 11 (1841), xxxix-lxxvii
“Address to the Royal Geographical Society of London; Delivered at the Anniversary Meeting
on the 23rd May, 1842, by William Richard Hamilton, Esq., F.R.S., &c. President”, in: The
Journal of the Royal Geographical Society of London, 12 (1842), xxxv-lxxxix
Adelaar, K.A., “Where does Malay come from? Twenty years of discussions about homeland,
migrations and classifications”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 160-1
(2004), 1-30 
“American Export Trade to China”, in: The Oriental Herald, and Journal of General Literatu-
re, 21 (april 1829), 1-12
“Australia. Melville Island”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and
its Dependencies, 24, Asiatic Intelligence (juli-dec. 1827), 100
“New Guinea”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign India,
China, and Australasia. New series, Deel 8, Asiatic Intelligence (juli 1832), 140-141
“The Assassination of Captain Barker”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for
British and Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 7, Asiatic Intelligence
(jan.-april 1832), 150-151
“Australasia. New South Wales. Melville Island”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register
for British and Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 6, Asiatic Intelligence
(sept.-dec. 1831), 72
“Australasia”, in: The India Mail, A Monthly Register for British & Foreign India, China, &
Australasia, 1 (mei-dec. 1843), 296-297
Azra, A., “The race between Islam and Christianity theory revisited. Islamization and Christia-
nization in the Malay-Indonesian archipelago 1530-1670”, in: Journal for the History of Dutch
Missions and Overseas Churches, 7, nr. 2 (2000), 26-37
B., D., “Het eiland Timor”, in: Tijdschrift voor Nederlands-Indië, 14/1 (1852), 199-241
“Barbarous Proceedings against the English at Amboyna, in 1622”, in: The Asiatic Journal and
Monthly Register for British India and its Dependencies, 11 (jan.-juni 1821), 330-338 
“Beknopt Overzigt der Reize van den Gouverneur Generaal G.A.G.Ph. Baron van der Capellen,
naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, in den Jare 1824”, in:Tijdschrift voor
Neêrland’s Indië, 2/2 (1839), 623-658 
Bellwood, P., “The origins and dispersals of agricultural communities in Southeast Asia”, in:
I. Glover, P. Bellwood, eds., Southeast Asia. From prehistory to history, (Londen, New York:
Routledge, 2004), 21-40 
Berg, M., “Britain’s Asian Century: Porcelain and Global History in the Long Eighteenth
Century,”, in: The Birth of Modern Europe. Culture and Economy, 1400-1800. Essays in Honor
of Jan de Vries, ed. by L. Cruz, J. Mokyr. (Leiden: Brill, 2010), 133-156

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[63]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

“Bijdrage tot de kennis der Zuid-Wester-eilanden, door eenen Zendeling”, in: Tijdschrift voor
Nederlandsch Indië, 17/2 (1855), 225-237 
Bik, J.Th., “Aanteekeningen nopens eene reis naar Bima, Timor, de Moluksche Eilanden,
Menado en Oost-Java, gedaan in 1821 en 1822 met den Hoogleraar C.G.C. Reinwardt”, in:
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 14, 4th series, Deel 5 (1864), 125-183
“Biographical Memoir of Mr. Charles Chaston Assey”, in: The Asiatic Journal and Monthly
Register for British India and its Dependencies, 12 (juli-dec. 1821), 443-445
Bosscher, C., “Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-eilanden”, in: Tijdschrift voor
Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 2 (1854), 337-378
Bosscher, C., “Statistieke schets der Zuidwester-eilanden”, in: Tijdschrift voor Indische Taal-,
Land- en Volkenkunde, 2 (1854), 419-458
“British manufactures exported to Asia”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for
British India and its Dependencies, 21 (jan.-juni 1826), 500
Brumund, J.F.G., “Aanteekeningen, gehouden op eene reis in het oostelijke gedeelte van den
Indischen Archipel”, in: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7/2 (1845), 39-89, 251-299
“The Bugis”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign India,
China, and Australasia. New series, Deel 2, Asiatic Intelligence (mei-aug. 1830), 150-151
“Singapore. Bugis trade”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign
India, China, and Australasia. New series, Deel 5, Asiatic Intelligence (mei-aug. 1831), 211-
213
[Capellen, G.A.G.Ph. Baron van der], “Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne
reis door de Molukko’s”, in: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17/2 (1855), 281-315, 357-
396
Cense, A., “Makassaars-Boeginese prauwvaart op Noord-Australië in vroeger tijd (met kaart-
je)”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 108/3 (1952), 248-265
“Convention between Great Britain and the United Netherlands; signed at London, 13th Au-
gust, 1814”, in: T.C. Hansard, ed., The Parliamentary debates from the year 1803 to the present
time, 31, 2/5/-12/7/1815 (Londen, 1815), 707-712. 
“Convention between Great Britain and the Netherlands. Signed at London, August 13, 1814”,
in: L. Hertslet, ed., A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal
regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers etc., 1 (Londen:
H. Butterworth, 1840), 359-364 
Cook, Andrew S., “Alexander Dalrymple’s A Collection of Plans of Ports in the East Indies
(1774-1775). A Preliminary Examination”, in: Imago Mundi, 33 (1981), 46-64
¨Debates at the East-India House”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British
India and its Dependencies, 18 (juli-dec. 1824), 46-70
“Decree of the Sovereign Prince of the Netherlands, prohibiting the Slave Trade. 15th June,
1814”, in: L. Hertslet, ed., A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal
regulations, at present subsisting between Great Britain and foreign powers etc., 3 (Londen:
H. Butterworth, 1841), 270-271 
“Dutch India” (sept. 1838), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 27, Asiatic Intelligence (sept.-dec.
1838), 21
“Dutch India. Tariff of Import Duties for Java and Madura, which came into operation of the
16th October, 1837”, (april 1838), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[64]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 25, Asiatic Intelligence (jan.-april
1838), 236-238
“Dutch India” (dec. 1838), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and For-
eign India, China, and Australasia. New series, Deel 27, Asiatic Intelligence (sept.-dec. 1838),
296-297
“Dutch India” (febr. 1839), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 28, Asiatic Intelligence (jan.-april
1839), 115
“Dutch India” (dec. 1839), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and For-
eign India, China, and Australasia. New series, Deel 30, Asiatic Intelligence (sept.-dec. 1839),
304-305 
Doren, J.B.J. van, “De Keij-eilanden, ten N.W. van de Arroë-eilanden”, in: Bijdragen tot de
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Nieuwe reeks, deel 6 (1863), 238-259
Doren, J.B.J. van, “De Tenimber-eilanden, ten zuid-westen van de Keij-eilanden”, in: Bijdragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Nieuwe reeks, deel 7 (1864), 67-
101
[Dumont d’ Urville, J.], “Verslag omtrent den togt der Fransche Oorlogschepen l’Astrolabe en
La Zèlée (onder kommando van den Heer Dumont d’Urville) naar den Zuidpool, etc. – Voorge-
dragen in de vergadering van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,
op den 19den Junij 1839”, in: Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, 3/1 (1840), 1-24
“Dutch encroachment. Singapore”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British
India and its Dependencies, 11 (jan.-juni 1821), 317-320
“Dutch Treaty of 1824”, in: Calcutta monthly journal and general register of occurrences
throughout the British dominions in the East forming an epitome of the Indian press for the
year 1836 (Calcutta: S. Smith and Co., 1837), 54-57
Earl, G.W., “Specimens of the dialects of Timor and of the Chain of Islands extending thence
to New Guinea”, in: The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 2 (1848), 695-
704 
E[arl], G.W., “Steam routes through the Indian archipelago: established, proposed, and prospec-
tive”, in: The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 5 (aug. 1851), 441-450
[Earl, G.W.], “An Account of a Visit to Kisser, one of the Serawatti Group in the Indian Archi-
pelago. Extracted from a Letter written by G.W. Earl, Esq.”, in: The Journal of the Royal
Geographical Society of London, 11 (1841), 108-117
[Earl, G.W.], “Notes on Northern Australia and the neighbouring Seas. From Letters of Mr.
G.W. Earle”, in: The Journal of the Royal Geographical Society of London, 12 (1842), 139-141
“Eastern Seas”, in: The Oriental Herald, and Journal of General Literature, 14 (sept. 1827),
593-594 
Eijbergen, H.C. van, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maand Junij
1862”, in: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 15, 5th series, Deel 1 (1866),
220-272
Eijbergen, H.C. van, “Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maanden April
en Mei 1864”, in: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 15, 5th series, Deel
I (1866), 293-361
Eijbergen, H.C. van, “Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar ter beschikking van
den Gouverneur der Moluksche eilanden, belast met eene zending, bij besluit van den 10den

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[65]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Mei jl. No 4 naar de Zuidwester-eilanden”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
van Nederlandsch Indië. Nieuwe reeks, deel 8 (1864), VI, 129-196 
Eijbergen, H.C. van, “Aanteekeningen, gehouden op eene reis naar de Zuid-Wester-Eilanden
(Maart 1862)”, in: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 13, 4th series, Deel
4 (1864), 193-226
Eijbergen, H.C. van, “Korte woordenlijst van de taal der Aroe- en Keij-eilanden”, in: Tijdschrift
voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, 14, 4de reeks, deel 5 (1864), 557-568 
“Een Engelschman, gevangen op de Tenimber-eilanden”, in: Tijdschrift van het Nederlandsch
Aardrijkskundig Genootschap, 2de reeks, deel I (1884), 448-449 
Engelenhoven, A. van, “Van Proto Malayo-Polynesisch naar Proto Luangisch-Kisarisch”, in:
Connie Baak et al. (eds), Tales from a Concave World. Leiden: Projects Division, Department
of Languages andCultures of Southeast Asia and Oceania, Leiden University, 1995) 246-264
“Excerpta” (Nov. 1838), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign
India, China, and Australasia. Nieuwe reeks, deel 27, Continuation of Asiatic Intelligence
(sept.-dec. 1838), 216-217
Farram, S., “Jacobus Arnoldus Hazaart and the British interregnum in Netherlands Timor,
1812-1816”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 163-4 (2007), 455-475 
“First Report of the Sumatran Bible Society”, in: The Friend of India, 2 (1819), 507-515
“German Mission to the Aborigines” (Nov. 1838), in: The Asiatic Journal and Monthly Regis-
ter for British and Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 27, Continuation
of Asiatic Intelligence (sept.-dec. 1838), 214-215
Campbell, Major, “Geographical Memoir of Melville Island and Port Essington, on the Co-
bourg Peninsula, Northern Australia; with some observations on the Settlements which have
been established on the North Coast of New Holland. Accompanied by a Map of Melville and
Bathurst Islands, and a Plan of Port Essington”, in: The Journal of the Royal Geographical
Society of London, IV (1834), 129-181
Graaff, H.J. van de, G.F. Meijlan, “Rapport over de Molukkos”, Batavia, 5/6/1821, nr 8; NA,
ACD 1961, Vb 15/9/1849, nr 1, published as: “De Moluksche eilanden”, in: Tijdschrift voor
Nederlandsch Indie, 18/1 (1856), 73-137, 167-196, 231-265, 315-360
Henley, D., “Conflict, Justice, and the Stranger-King: Indigenous roots of Colonial Rule in
Indonesia and Elsewhere”, in: Modern Asian Studies, 38/1 (2004), 85-144 
“Historical sketch of the settlement of Singapore”, in: The Asiatic Journal and Monthly Regis-
ter for British India and its Dependencies, 16 (juli-dec. 1823), 24-30
“Hoe lang nog zullen de Zuidwestereilanden aan hun lot blijven overgelaten”, in: Maandberig-
ten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, (1877, nr 2), 17-26 
“Home Intelligence” (mei 1824), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India
and its Dependencies, 17 (jan.-juni 1824), 573-584
“Island of Singapore – admirable effects of free trade”, in: The Oriental Herald, and Journal
of General Literature, 9 (juni 1826), 555-557
“Java”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependencies,
6, Asiatic Intelligence (juli-dec. 1818), 656
“Java: – – – Commercial” (april 1820), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British
India and its Dependencies, 9, Asiatic Intelligence (jan.-juni 1820), 407-409

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[66]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Jong, Chr.G.F. de; M. van Selm, “Verslag van een reis naar de Zuidwester- en Zuidooster-
eilanden (Zuid-Molukken) door Joseph Kam (1825)”, in: Documentatieblad voor de Geschiede-
nis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken. 6/1 (1999), 47-78
“Journal of a visit to several of the northern ports of Sumatra in 1823”, in: The Asiatic Journal
and Monthly Register for British India and its Dependencies, 18 (juli-dec. 1824), 453-456
“Journey to the Bataks in Sumatra, by Messrs. Burton and Ward, 1824”, in: The Friend of India
(Quarterly series), 12 (1825), 65-109 
K[ruseman], J.D., “Beschrijving van Timor”, in: De Oosterling. Nr 2 (1834), 1-41
Lennon, Walter Caulfield, “Journal of an expedition to the Molucca Islands under the command
of admiral Rainier with some account of those islands at the time of their falling into our hands,
and likewise suggestions relative to their future better management in case of being retained
in our permanent possession”. Ed. J.E. Heeres, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkun-
de, 60 (1908), 253-363
Lion, H.J., “De Tripang-visscherij”, in: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17/1 (1855), 1-10
Lion, H.J., “Herinneringen eener reis van Soerabaja naar Ambon”, in: Tijdschrift voor Neder-
landsch Indië, 17/1 (1855), 341-367
“Melville Island”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Depen-
dencies, 28, Asiatic Intelligence (juli-dec. 1829), 232-233 
“Melville Island, New Holland”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India
and its Dependencies, 24 (juli-dec. 1827), 691-692
Mijer, P., “Kronijk van Nederlandsch Indië loopende van af het jaar 1816[-1826]”, in: Tijd-
schrift voor Neêrland’s Indië, 3/2 (1840), 265-306 (1816), 345-395 (1817, 1818), 477-541
(1819), 589-636 (1820); 4/1 (1842), 1-69 (1821), 129-228 (1822, 1823); 7/2 (1845), 429-566
(1824-1825); 7/3 (1845), 43-109 (1824-1825), 171-210 (1826) 
“Minutes of evidence before the Select Committee of the Commons, on the affairs of the East-
India Company”, (juni 1831), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 5 (mei-aug. 1831), 101-107
“Minutes of evidence before the Select Committee of the Commons, on the affairs of the East-
India Company”, (juli 1831), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 5 (mei-aug. 1831), 157-162
“Minutes of evidence before the Select Committee of the Commons, on the affairs of the East-
India Company”, (aug. 1831), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 5 (mei-aug. 1831), 223-229
“Miscellaneous” (febr. 1825), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India
and its Dependencies, 19 (jan.-juni, 1825), 212-213 
“Miscellaneous” (sept. 1838), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 27, Asiatic Intelligence (sept.-dec.
1838), 25-26 
“Natural History of the Moluccas”, in: Annals of Philosophy; or, Magazine of Chemistry,
Mineralogy, Mechanics, Natural History, Agriculture and the Arts, 14 (juli-dec. 1819), 75
“Netherlands India” (1825), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and
its Dependencies, 19, Asiatic Intelligence (jan.-juni 1825), 189-190, 293
“Netherlands India” (jan. 1826), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India
and its Dependencies, 21, Asiatic Intelligence (jan.-juni 1826), 94-98

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[67]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

“Netherlands India” (juli 1826), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India
and its Dependencies, 22, Asiatic Intelligence (juli-dec. 1826), 92-93
“Netherlands India” (Nov. 1833), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 12, Asiatic Intelligence (sept.-dec.
1833), 182
“Netherlands India. Commercial prospects”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for
British and Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 10, Asiatic Intelligence
(jan.-april 1833), 29-30
“Netherlands India. Duties on British Merchandise”, in: The Asiatic Journal and Monthly
Register for British and Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 1, Asiatic
Intelligence (jan.-april 1830), 18-20
“Netherlands India. The Moluccas”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British
India and its Dependencies, 27, Asiatic Intelligence (jan.-juni 1829), 367-368 
“Netherlands India. Trade” (juli 1834), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British
and Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 14, Asiatic Intelligence (mei-aug.
1834), 194
“New settlement on the north coast of New Holland”, in: The Asiatic Journal and Monthly
Register for British India and its Dependencies, 20 (juli-dec. 1825), 39-41
“New Settlements” (sept. 1828), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India
and its Dependencies, 26, Asiatic Intelligence (juli-dec. 1828), 380
“New South Wales” (1825), in: The Oriental Herald, and Journal of General Literature, 6
(1825), 142-143
“New South Wales” (1838), in: Parbury’s Oriental Herald and Colonial Intelligencer, 2 (juli-
dec. 1838), 172-177 
Niemeijer, H.E., “‘Als eene lelye onder de doornen’. Kerk, kolonisatie en christianisering op
de Banda-eilanden 1616-1635”, in: Journal for the History of Dutch Missions and Overseas
Churches. Vol. 1, nr. 1 (1994), 2-24 
“New Zealand” (jan. 1842), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and
its Dependencies. New Series, Deel 37, Asiatic Intelligence (jan.-april 1842), 52
“Northern Australia”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its
Dependencies. New Series, Deel 37, Asiatic Intelligence (jan.-april 1842), 52-56
“On Goyder’s Survey of the Neighbourhood of Port Darwin”, in: Proceedings of the Royal
Geographical Society, 14, session 1869-1870, nos. I. to V. (1870), 195-201
“On the recent Establishment at Port Essington, on the Northern Coast of Australia. Extract
from a letter of Captain Sir J.[J.] Gordon Bremer, Royal Navy. Communicated by Sir John
Barrow, Bart., F.R.S.”, in: The Journal of the Royal Geographical Society of London, IX
(1839), 499-501
“On the trade of the Bugis, in the Indian Archipelago”, in: The Oriental Herald, and Journal
of General Literature, 7 (okt.-dec. 1825), 141-143
“Oriental commentary on a European critique”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register
for British India and its Dependencies, 8 (juli-dec. 1819), 245-247
“Port Essington” (april 1839), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China and Australasia. New series, Deel 28, Asiatic Intelligence (jan.-april
1839), 284-285

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[68]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

“Port Essington” (april 1840), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China and Australasia. New series, Deel 31, Asiatic Intelligence (jan.-april
1840), 371-373 
Reid, A., “Low Population Growth and Its Causes in Pre-Colonial Southeast Asia”, in: Norman
Owen, ed., Death and Disease in Southeast Asia. (Singapore: Oxford University Press, 1987),
33-47
“Reis naar Banda, de Ceram-Laut-eilanden, het Zuid-Westelijk gedeelte van Nieuw-Guinea,
de Aroe- en de Zuid-Wester-eilanden, door Z.M. Schoonerbrik Egmond, onder bevel van den
Luitenant ter zee 1e klasse C.P. de Brauw, in de maanden Februarij, Maart, April en Mei 1852”,
in: Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde; verzameld en
uitgegeven door Jacob Swart. (Nieuwe volgorde, jrg. 1854, nr 2), 199-236
A Resident at Batavia, “Letter on the new Dutch company, and its operations in Batavia,
Batavia, 30th juli 1825”, in: The Oriental Herald, and Journal of General Literature, 8 (1826),
319-326
“Religious Intelligence” (okt. 1829), in: The Christian Advocate, 7 (1829), 472-474
“Religious Intelligence” (dec. 1831), in: The Christian Advocate, 9 (1831), 654-656
“Resolutie van den Gouverneur Generaal in Rade, van den 7den Januarij 1820, no. 7, betrekke-
lijk den van regten vrijgestelden invoer, van met Nederlandsche bodems aangebragt wordende
voortbrengselen van Nederlandsche grond en nijverheid” (nr 2), in: Staatsblad van Neder-
landsch Indië voor 1820. (Den Haag: A.D. Schinkel, 1839), 5 
“Resolutie van den Gouverneur Generaal in Rade, van den 9den Mei 1820, no. 1, houdende
nadere bepalingen omtrent de restitutie in Nederland van alhier geconsigneerde uitgaande
regten” (nr 21), in: Staatsblad van Nederlandsch Indië voor 1820. (Den Haag: A.D. Schinkel,
1839), 97-98
“Resolutie van den Gouverneur Generaal in Rade, van den 17den October 1820, no. 7, tot het
algemeen maken van maatregelen in Nederland genomen tot opbeuring van de fabrijken van
lakens en andere wollen stoffen” (nr 42), in: Staatsblad van Nederlandsch Indië voor 1820.
(Den Haag: A.D. Schinkel, 1839), 145-157
Roberts, E., “Notices of the north-west coast of Australia and Arafura Sea”, in: The Oriental
Herald and Colonial Intelligencer, 4 (juli-dec. 1839), 1-11
“Singapore” (1820), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its
Dependencies, 9, Asiatic Intelligence (jan.-juni 1820), 92-94
“Singapore”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its Dependen-
cies, 10, Asiatic Intelligence (juli-dec. 1820), 292-293 
 “Singapore. Commercial intercourse with eastern ports”, in: The Asiatic Journal and Monthly
Register for British India and its Dependencies, 18 (juli-dec. 1824), 325
“Singapore” (1827), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its
Dependencies, 23, Asiatic Intelligence (jan.-juni 1827), 541-542
“Singapore” (1828), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India and its
Dependencies, 26, (juli-dec. 1828), 229-230
“Singapore. Character of the Bugis”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British
India and its Dependencies, 22, Asiatic Intelligence (juli-dec. 1826), 91 
“South Australia”, in: The Oriental Herald and Colonial Intelligencer, 3 (jan.-juni 1839), 63-66
[Stanley, O.], “Remarks on Ampanan”, in: The Nautical Magazine and Naval Chronicle.
(1844), 78-81 

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



[69]De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

“Survey of Protestant Missions for 1823”, in: The Friend of India, 8, nr 74 (sept. 1824), 257-
263
Sutherland, H., “Trepang and wangkang. The China trade of eighteenth-century Makassar, c.
1720s-1840s”, in: R. Tol, K. van Dijk, G. Acciaioli, eds, Authority and enterprise among the
peoples of South Sulawesi. (Leiden: KITLV Press, 2000), 73-94 
Swaardecroon, H.K., C.S. Castelijn, J.S. Crauw, “Verslag eener reis naar de noordkust van
Nieuw-Holland, in 1705”, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-
Indië. 5de Deel, nieuwe volgreeks, 1e deel (1856), 193-202
“Treaty between Great Britain and the Netherlands, respecting Territory and Commerce in the
East Indies. Signed at London, March 17, 1824”, in: L. Hertslet, ed., A complete collection of
the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at present subsisting between Great
Britain and foreign powers etc., 3 (Londen: H. Butterworth, 1841), 284-289 
Ver-Huell, Q.M.R., “Verslag van eenen kruistocht, volvoerd in den jare 1836, met Z.M. fregat
Diana, onder de bevelen van den kapitein ter zee A. Anemaet, in den oosterschen archipel,
bewesten het eiland Nieuw-Guinea”, in: Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen
en de zeevaart; verzameld en uitgegeven door G.A. Tindal en Jacob Swart. New series, Deel
4 (Amsterdam: G. Hulst van Keulen, 1844), 299-321
“Voyage to the Eastern Islands”, in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British India
and its Dependencies, 24, Asiatic Intelligence (juli-dec. 1827), 781-782
“Western Australia” (okt. 1840), in: The Asiatic Journal and Monthly Register for British and
Foreign India, China, and Australasia. New series, Deel 33, Asiatic Intelligence (sept.-dec.
1840), 126-127
Wurtzburg, C.E., “The Baptist Mission Press at Bencoolen”, in: Journal of the Malayan Branch
of the Royal Asiatic Society. Vol 23, nr 3 (153) (August 1950), 136-142
“De Zending op de Zuidwester-eilanden”, in: Mededeelingen vanwege het Nederlandsch
Zendelinggenootschap, 4 (1860), 138-167

Monografieën 

Allen, J., Port Essington: the historical archaeology of a north Australian nineteenth-century
Military outpost. Studies in Australasian Historical Archaeology. Sydney: Sydney University
Press/Australian Society for Historical Archaeology, 2008
Andaya, L.Y., The World of Maluku. Eastern Indonesia in the Early Modern Period. Honolulu:
University of Hawaii Press, 1993
Baker, D.W.A., Days of Wrath. A life of John Dunmore Lang. Carlton, Vic.: Melbourne Uni-
versity Press, 1985
Bayly, C.A., Indian society and the making of the British Empire. The New Cambridge History
of India, Volume II.1. 6de dr., Cambridge: CUP, 2006 
Bik, A.J., Dagverhaal eener reis, gedaan in het jaar 1824, tot nadere verkenning der eilanden
Keffing, Goram, Groot- en Klein Kei en de Aroe-eilanden. Leiden: Sijthoff, 1928
Bickmore, A.S., Travels in the East Indian Archipelago. Londen: J. Murray, 1868 
Beete Jukes, J., Narrative of the surveying voyage of H.M.S. Fly, commanded by Captain F.P.
Blackwood, R.N. Two vols, Londen: T.&W. Boone, 1847

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



70De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Boomgaard, P., J.L. van Zanden, Food Crops and Arable Lands, Java 1815-1942. Deel 10 van:
Changing Economy in Indonesia. A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th

Century up to 1940. P. Boomgaard, ed. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1990
Boudyck-Bastiaanse, J.-H. van, Voyages faits dans les Moluques a la Nouvelle-Guinée et a
Célèbes. Paris: A. Bertrand, 1845
Cox, F.A., History of the English Baptist Missionary Society, from A.D. 1792 to A.D. 1842.
Boston: I. Tompkins, 1844 
Crab, P. van der, De Moluksche Eilanden. Reis van Z.E. den gouverneur-generaal Charles
Ferdinand Pahud, door den Molukschen Archipel. Batavia: Lange & Co., 1862
Crawfurd, J., History of the Indian Archipelago: containing an account of the manners, arts,
languages, religions, institutions, and commerce of its inhabitants. Three vols, Edinburgh: A.
Constable and Co., 1820
[Dalrymple, Alexander], An account of what has passed between the India directors and
Alexander Dalrymple: intended as an introduction to a plan for extending the commerce of this
kingdom, and of the Company, in the East-Indies by an establishment at Balambangan. Londen,
1769
Dam, Pieter van, Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie. Ed. by F.W. Stapel, II/1, ’s-
Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931
Doren, J.B.J. van, Fragmenten uit de Reizen in den Indische Archipel. Twee delen. Amsterdam:
J.D. Sybrandi, 1854-1856
Earl, G.W., Observations on the Commercial and Agricultural Capabilities of the North Coast
of New Holland, and the Advantages to be derived from the Establishment of a Settlement in
the vicinity of Raffles’ Bay. Londen: E. Wilson, 1836
Earl, G.W., The Eastern Seas, or voyages and adventures in the Indian Archipelago in 1832-
33-34, comprising a tour of the island of Java – visits to Borneo, the Malay Peninsula, Siam,
&c.; also an account of the present state of Singapore with observations on the commercial
resources of the archipelago. Londen: Wm. H. Allen and Co., 1837
Earl, G.W., Enterprise in tropical Australia. Londen: Madden and Malcolm, 1846
Elwood, Mrs. [A.K.], Memoirs of the Literary Ladies of England, from the commencement of
the last century. Twee delen, Londen: H. Colburn, 1843
Fairbank, J.K., ed., The Cambridge History of China, 10/1. Cambridge: CUP, 1978
Ferguson, A., Essay on the History of Civil Society. Dublin: Boulter Grierson, 1767 
Fichter, James R., So great a proffit: how the East Indies trade transformed Anglo-American
capitalism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010.
Flinders, M., A voyage to Terra Australis; Undertaken for the purpose of completing the
discovery of that vast country, and prosecuted in the years 1801, 1802, and 1803 etc.. Twee
delen, Londen: G. and W. Nicol, 1814 
Forrest, Th., A Voyage to New Guinea, and the Moluccas, from Balambangan: including an
Account of Magindano, Sooloo, and other Islands. Dublin: Price e.a., 1779
Fox, J.J., Dionisio da Babo Soares, eds., Out of the ashes: destruction and reconstruction of
East Timor. Adelaide: Crawford House, 2000 
Gibson, Mary Ellis, ed., Anglophone Poetry in Colonial India, 1780-1913: a Critical Antholo-
gy. Athens: Ohio University Press, 2011
Goor, J. van, De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
3d ed., Den Haag: Sdu Uitgeverij, 1994

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



71De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Hamashita, T., China, East Asia and the global economy: regional and historical perspectives,
ed. by Linda Grove, Mark Selden. Londen: Routledge, 2008
Hall, D.G.E., A history of South-East Asia. 3d ed., Londen, Basingstoke: Macmillan, 1968
Henry, D., An historical account of all the voyages round the world. Londen: F. Newbery;
Delen 1 en 2, 1774; Deel 3, 1773
Heyman, A., De Timor tractaten (1859 en 1893). Diss. RU Leiden. Leiden: Van Doesburgh,
1895
Hill, D., The Great Race: The Race Between the English and the French to Complete the Map
of Australia. William Heinemann Australia, 2013 
Hoek, I.H.J., Het herstel van het Nederlandsch gezag over Java en Onderhoorigheden in de
jaren 1816-1819. ’s Gravenhage: Gebr. Van Cleef, 1862
Hollander, J.J. de, Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Oost-Indië. Amsterdam: Seyffardt’s
Boekhandel, [1868]
Jong, Chr.G.F. de, De Protestantse Kerk in de Midden-Molukken 1803-1900. Een bronnenpu-
blicatie, I, 1803-1854; II,1854-1900. Leiden: KITLV Press, 2006
Jong, Chr.G.F. de, Nieuwe hoofden, Nieuwe goden. Geschiedenis van de Tolaki en Tomorone-
ne, twee volkeren in Zuidoost-Celebes (Indonesië), tot ca. 1950. Saarbrücken: LAP, 2011
Josselin de Jong, J.P.B. de, Studies in Indonesian culture I: Oirata, a Timorese settlement on
Kisar, Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmij, 1937 
Keppel, H., A visit to the Indian Archipelago in H.M. ship Meander. With portions of the
private journal of Sir James Brooke, K.C.B.. Twee delen, Londen: R. Bentley, 1853
King, Phillip P., Narrative of a survey of the intertropical and western coasts of Australia.
Performed between the years 1818 and 1822 etc.. Twee delen, Londen: John Murray, 1827
Kolff, D.H., Reize door den weinig bekenden zuidelijken Molukschen archipel en langs de
geheel onbekende zuidwest-kust van Nieuw-Guinea; gedaan in de jaren 1825 en 1826. Amster-
dam: G.J.A. Beijerinck, 1828 
Korthals Altes, W.L., General Trade Statistics 1822-1940. Deel 12a van: Changing Economy
in Indonesia. A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940.
P. Boomgaard, ed. Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1991
Lang, J. Dunmore, Cooksland in North-Eastern Australia; the future cotton-field of Great
Britain: its characteristics and capabilities for European colonization. Londen: Longman,
Brown, Green, and Longmans, 1847
Leichhardt, L., Journal of an overland expedition in Australia, from Moreton Bay to Port
Essington, a distance of upwards of 3000 miles, during the years 1844-1845. Londen: T.&W.
Boone, 1847
Levathes, L., When China Ruled the Seas. The Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405-
1453. New York, Oxford: OUP, 1994
Lort Stokes, J., Discoveries in Australia; with an account of the coast and rivers explored and
surveyed during the voyage of H.M.S. Beagle, in the years 1837-38-39-40-41-42-43 by com-
mand of the Lords Commissioners of the Admiralty. Also a narrative of Captain Owen Stan-
ley’s visits to the island in the Arafãra Sea. Twee delen, Londen: T.&W. Boone, 1846 
Marshall, P.J., Bengal: The British Bridgehead: Eastern India 1740-1828. The New Cambridge
History of India, Volume 2.2. Cambridge: CUP, 1987
McKinnon, S., From a shattered sun: Hierarchy, gender and alliance in the Tanimbar Islands,
Paperback; s.l., 31 March 1992

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



72De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Macknight, C.C., The Voyage to Marege', Macassan trepangers in northern Australia. Mel-
bourne University Press, 1979
Maritime and Inland Discovery, III, Londen: Longman, Rees e.a., 1833.
Martin, R.M., Statistics of the Colonies of the British Empire in the West Indies, South America,
North America, Asia, Austral-Asia, Africa, and Europe. Londen: Wm.H. Allen and Co., 1839
Müller, S., Reizen en onderzoekingen in den Indischen archipel. Twee delen. Amsterdam: Fr.
Muller, 1857
Olivier Jz., J., Reizen in den Molukschen archipel naar Makassar, enz., in het gevolg van den
Gouverneur-Generaal van Nederland’s Indië, in 1824 gedaan. Twee delen Amsterdam, G.J.A.
Beijerinck, 1837
Papers relative to the Execution of the Treaty of 1824, by the Netherland Authorities in the East
Indies. Presented to the House of Commons by the Queen’s Command, in pursuance of their
Address of the 28th May, 1840. Londen: T.R. Harrison, [1840]
Prior, S., All the voyages round the world from the first by Magellan in 1520 to that of Krusen-
stern in 1807. Londen: R. Phillips and Co., 1820
[Raffles, T.S.], Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles etc. By
his widow. Londen: John Murray, 1830 
Ray, Indrajit, Bengal Industries and the British Industrial Revolution, 1757-1857. New York:
Routledge, 2011
Reid, A., Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Twee delen, New Haven &
Londen: Yale University Press, 1988, 1993 
Rosenberg, C.B.H. von, Reis naar de Zuidoostereilanden, gedaan in 1865 op last der regering
van Nederlandsch-Indië . Den Haag: Martinus Nijhoff, 1867
Saunders, T., The Asiatic Mediterranean, and its Australian Port: the settlement of Port Flin-
ders, and the Province of Albert, in the Gulf of Carpentaria. (Uitgave in eigen beheer), Londen:
August 26th, 1853
See-Kee, C., Chinese contribution to early Darwin, Occasional papers, no. 3. Darwin: Northern
Territory Library Service, 1987
Spengler, J.A., De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den
gouverneur-generaal G.A.G.P. Baron van der Capellen. 1819-1925. Twee delen Utrecht:
Kemink en Zoon, 1863
St. John, Horace, The Indian Archipelago, its history and present state. Twee delen; Londen:
Longman, e.a., 1853
Standage, T., The Victorian Internet: the remarkable story of the telegraph and the nineteenth
century’s online pioneers. Londen: Weidenfeld and Nicolson, 1998.
Tijdeman, H.W., De Nederlandsche Handel-Maatschappij. Bijdrage tot hare geschiedenis en
waardeering, in verband met het koloniaal beheer. Leiden: Jac. Hazenberg, Corn. Zoon, 1867
The voyages of Captain James Cook. Twee delen; Londen: Wm Smith, 1842
Vriese, W.H. de, Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen archipel, in het jaar 1821,
door C.G.C. Reinwardt. Uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld, met een levensberigt
en bijlagen vermeerderd. Amsterdam: Frederik Muller, 1858
Wallace, A.R., The Malay Archipelago. New York: Harper & Brothers, 1869
Wilson, T.B., Narrative of a voyage round the world. Londen: Sherwood, Gilbert & Piper, 1835
Wijck, H., van der, De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den
Kommissaris Generaal Du Bus de Gisignies (1826-1830). Den Haag: Martinus Nijhoff, 1866

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013



73De Kleine Oost in de eerste helft van de 19de eeuw

Zimmerman, E.A.W. von, De Aarde en hare bewoners volgens de nieuwste ontdekkingen. 19
delen. Haarlem: De erven Fr. Bohn, 1826

Gedownload van www.cgfdejong.nl                    (versie 1.0, februari 2012)                           Versie 3.10, 1 september 2013


	VOORWOORD 
	1. LAND EN VOLK
	 1.1. Ligging en bevolking 
	 1.2. Visserij en handel
	 1.3. Rijkdom en welvaart
	 1.4. Maar schijn bedroog

	2. DE KLEINE OOST IN GROTER VERBAND
	 2.1. Bestuurlijk vacuüm 
	 2.2. De terugkeer van de Nederlanders in Indië
	 2.3. Oost-Timor aan het begin van de 19de eeuw

	3. STRIJD OM DE ARCHIPEL
	 3.1. De Brits-Nederlandse verdragen van 1814 en 1824
	 3.2. De praktijk

	4. DE KLEINE OOST 
	 4.1. Van Yperen, Reinwardt en Kam
	 4.2. A.J. Bik
	 4.3. Gouverneur P. Merkus, “a man of liberal principles and enlightened mind”69
	 4.4. Kolff en Kam
	 4.5. Kam’s werkzaamheden
	 4.6. Kerken en scholen; isolement

	5. HET NEDERLANDSE BESTUUR 
	 5.1. Regeren op afstand 
	   5.1.1 De hoofden 
	   5.1.2 De “stanger-kings”
	   5.1.3 De gouvernementsambtenaren
	   5.1.4 Koloniaal geweld
	   5.1.5 Zeeroof


	6. INDIË IN INTERNATIONAAL VERBAND
	 6.1. Raffles en daarna
	 6.2. Strenge regels in Indië
	   6.2.1 Afscherming en beheersing van de markt
	   6.2.2 De Molukken

	 6.3. De Nederlandse Handel-Maatschappij
	 6.4. Een 19e-eeuwse VOC 
	 6.5. Britse reacties

	7. NIEUWE BRITSE VESTIGINGEN
	 7.1. Singapore, Port Cockburn en Fort Wellington 
	 7.2. Port Essington. Emma Roberts. 
	 7.3. De Britse claim op de noordkust van Australië
	 7.4. Emporium Port Essington (1838-1849) 
	 7.5. Port Essington en de Kleine Oost
	 7.6. Shadrach Philippus
	 7.7. Dunmore Lang

	8. NASPEL: HET EINDE VAN PORT ESSINGTON. DARWIN 
	9. EPILOOG
	Afkortingen
	Geraadpleegde literatuur
	Artikelen
	Monografieën 


