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Stellingen
1.

Kermis van ruimtelijke verscheidenheid in demografisehe ontwikkelingen draagt niet bij
aan inzicht in wetmatigheden in demografisch gedrag.

2.

De grote aandacht die tegenwoordig in wetenschappelijk onderzoek wordt geschonken aan
beleidsvraagstukken werkt de neiging in de hand a l l e sociale, economische en demografische ontwikkelingen, die gedurende de koloniale tijd in de Indonesische archipel
plaatsvonden, in verband te brengen met het koloniale beleid.

3.

Gedurende de laatste zestig jaar van de koloniale t i j d heeft de koloniale overheersing
er toe bijgedragen dat de ruimtelijke verscheidenheid in f e r t i l i t e i t en mortaliteit in
de Indonesische archipel is toegenomen; onzeker b l i j f t op welk ruimtelijk schaalniveau
dit proces zieh heeft voltrokken.

4.

Indien migratiepatronen zieh ruimtelijk manifesteren als migratieregio's vormen deze
regio's een zinvol kader voor de bestudering van ruimtelijke verscheidenheid in
bevolkingsgroei, f e r t i l i t e i t en mortaliteit.

5.

De ruimtelijke verscheidenheid in de f e r t i l i t e i t van de inheerase bevolking van de
Indonesische archipel werd in het begin van de twintigste eeuw niet veroorzaakt door
regionale verschillen in de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst in het huwelijk t r a den.

6.

Het feit dat de inheemse bevolking van de Buitengewesten in het begin van de twintigste
eeuw niet te lijden had van de pest, terwijl deze ziekte op Java wel heerste, moet
worden toegeschreven aan een corabinatie van geringe bevolkingsdichtheid en nauwgezet
toezicht op de volksgezondheid in de Buitengewesten.

7.

Het verdient aanbeveling
congressen en symposia.

8.

Begeleidingscommissies voor beieidsondersteunend onderzoek moeten door degenen die het
onderzoek uitvoeren goed worden begeleid.

9.

Veldwerk in de beroepsoplei ding tot
theoretische onderbouwing.
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te

behoeft

verschaffen

tot

een expliciete

10.

Vervanging van de rijdende SRV-wagen door een wagen die, net als de biblio-bus,
dagelijks van standplaats Wisselt komt de verkeersveiligheid in de landelijke gebieden
ten goede en biedt tevens een alternatief voor de verdwenen buurtwinkel.

11.

Vragen naar het nut van historisch onderzoek Staat gelijk aan het licht uitdoen tijdens
een stroomstoring.

12.

Wanneer wordt gezegd dat een uitleg van muziek essentieel is dreigt de essentie van de
muziek verloren t e gaan.
A.J.Gooszen
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VOORWOORD
Dit boek bevat een historisch-demografische beschrijving van de inheemse bevolking
van de Indonesische archipel in de jaren 1880-1942 waarin 'geografische verscheidenheid'
de hoofdrol speelt. Bij het verzamelen en verwerken van de gegevens en het schrijven van
de tekst zijn vele personen mij behulpzaam geweest.
Bij mijn eerste pogingen enig inzicht te krijgen in de veelheid van documentatie over
Indonesië's koloniale geschiedenis waren het vooral de medewerkers van de bibliotheek van
het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam die mij raad en hulp gaven. Ook voor
nun hulp tijdens de latere fasen van mijn onderzoek ben ik hen zeer dankbaar. Bij het
verzamelen van gegevens ben ik voorts geholpen door de medewerkers van diverse andere
bibliotheken en archieven. In Nederland waren dit de algemene bibliotheek van de Universiteit van Utrecht (afdeling beschikbaarstelling), het Algemeen Rijksarchief in Den Haag,
de bibliotheek van het Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden en in Indonésie
het Arsip Nasional in Jakarta en Bogor, de bibliotheken van het Museum Nasional en van
de Fakultas Kedokteran en Lembaga Demografi van de Universitas Indonesia in Jakarta.
Tijdens een —helaas veel te kort— bezoek aan de Minahasa, een landstreek in het noorden
van Sulawesi, kon ik dank zij de bijzondere hulpvaardigheid van het dagelijks bestuur van
de Synode van de Hervormde Kerk in Tomohon demografische gegevens verzamelen nit
de doop- en huwelijksregisters van de kerk.
In diverse fasen van de verwerking van de gegevens en het schrijven van gedeelten
van de tekst hebben verschillende mensen mij geholpen met advies en commentaar. Mijn
dank gaat hierbij vooral uit naar Anton Kunst van het Instituut voor Maatschappelijke
Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit in Rotterdam met wie ik uitvoerig heb
gesproken over de beoordeling van de gezondheidszorg en de mortaliteit bij de ondernemingsarbeiders aan Sumatra's Oostkust. Ook wil ik Prof. Schoorl van de Vrije Universi-

rryp. j u i i 1993

teit en de leden van de studiegroep demografische antropologie van de Universiteit van
Amsterdam danken voor hun kritische en informatieve bijdragen.
Vanaf mijn eerste aarzelende pogingen een raamwerk voor deze Studie te ontwerpen,
heeft Prof. Van der Woude zieh een inspirerende en bemoedigende begeleider getoond en
ik ben hem daarvoor zeer dankbaar.
Joan Vrind dank ik hartelijk omdat zij het hele manuscript en alle Verbeteringen op
professionale wijze voor me heeft uitgetypt en een mooie lay-out heeft verzorgd. Angie
Pleit-Kuiper dank ik voor haar correctie van de Engelse summary.
Tot slot wil ik in het bijzonder mijn man, Dirk van Batenburg, bedanken, niet alleen
omdat hij diverse versies van de tekst van commentaar heeft voorzien en de vele figuren,
die de tekst illustreren, heeft getekend, maar vooral voor zijn voortdurende steun en bemoediging.

Hans Gooszen
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HOOFDSTUK I

EEN REFERENTTEKADER VOOR ONDERZOEK
NAAR EENHEID EN VERSCHEEDENHEID IN
DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
IN INDONESIE, 1880-1942

I Inleiding

1.1

Onder de zinspreuk "Bhinneka Tunggal Ika", "Eenheid in Verscheidenheid",
verenigt de Staat Indonésie sedert 1949 de vele bevolkingsgroepen die de archipel bewonen.
V6ör die tijd was door de koloniale overheersers eenheid van bestuur opgelegd aan deze
bevolkingen. Vanaf de zeventiende eeuw, toen de Nederlanders voor het eerst voet aan wal
zetten in de archipel, zou het overigens nog tot het begin van de twintigste eeuw duren
voordat het hele eilandenrijk, dat later de Staat Indonésie zou vormen, onder hun bestuur
kwam ). Aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw vond
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grootschalige koloniale exploitatieplaats en werd westerse scholing langzamerhand verbreid.
Ook was dit de tijd van de opkomst van het Indonesisch nationalisme.
\
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l a deze Studie zal worden nagegaan of in deze hoogtijdagen van de koloniale overheersing eenheid in demografische ontwikkelingenbestond. Maakte de autochtone bevolking
in de diverse delen van de archipel dezelfde demografische ontwikkelingen door of was er
sprake van regionale verscheidenheid? Deze vraagstelling betekent, dat alleen de inheemse
bevolking onderwerp van Studie zal zijn. De Europeanen, Chinezen en andere niet-inheemsen
(voornamelijk Indiers en Arabieren) worden buiten beschouwing gelaten.
Hetjaar 1880 is als beginpunt van debeschrijving gekozen. Een ingrijpende verandering in de koloniale exploitatiebegon al eerder, namelijk in 1870 toen de liberalen definitief
de overhand kregen in de koloniale politiek en westerse particuliere ondernemers veel meer
bewegingsvrijheid in de kolonie werd gegeven \ De keuze van 1880 als vertrekpunt berust
2

op de overweging, dat de economische veranderingen zieh met abrupt voltrokken maar
veeleer geleidelijlA Bovendien—en dit geeft voor deze demografische Studie de doorslag—markeert 1880 uit bevolkings-statistischoogpunt een scheidslijn. In datjaar werd op Java
namelijk de eerste van de zgn, Bevolkingsopnamen gehouden. Dit waren vijfjaarlijkse
tellingen die als voorlopers van de twintigste eeuwse volkstellingen kunnen worden beschouwd. De beschrijving eindigtin 1942, hetjaar waarin door de Japanse bezettingvan
de archipel in feite een einde kwam aan de koloniale tijd.
Regionale verscheidenheid in demografische ontwikkelingen is in deze Studie het
centrale thema. Dit thema is gekozen naar aanleiding van bevindingen ten aanzien van de
demografische ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw in Europa. Het betreft
ten eerste een conclusie uit het grootscheepse onderzoek van Princeton University naar de
regionale verscheidenheid in de fertiliteitsdaling die in de negentiende en twintigste eeuw
in Europa plaatsvond. Daarbij werd namelijk vastgesteld dat niet alle regionale verschillen
in het verloop van de daling met behulp van sociaal-economische variabelen konden worden
verklaard. Specifieke eigenaardigheden van de diverse regio's speelden tevens een rol en
culturele verschijnselen, zoals godsdienst, taal en etniciteit oefenden in hun geografische
verscheidenheid invloed uit op de fertiliteit ^. Verder is in studies met betrekking tot de
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mortaliteit het belang vastgesteld van regionale of zelfs lokale verschillen in voedings- en
leefgewoonten, die geen verband Melden met sociaal-economische verschillen. Dit betreft
zowel analyses van de mortaliteit in het zeer recente verleden zoals uitgevoerd door
Mackenbach e s . ) , als historisch-demografische studies. Knodel, bij voorbeeld, conclu5

deert naar aanleiding van zijn onderzoek naar demografische ontwikkelingen in Duitsland
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in de acbttiende en negentiende eeuw dat plaatselijke verschillen in gewoonten met betrekking tot borstvoeding van grote invloed waren op de zuigelingensterfte ).
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Gezien deze onderzoeksresultaten is het interessant regionale verschillen in demografische ontwikkelingen in een gekoloniseerde samenleving als de Indonesische te bestuderen ).
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De vraag op welke wijze deze verschillen door sociaal-economische ontwikkelingen enerzijds
en cnlturele ontwikkelingen anderzijds zijn bepaald, krijgt dan een extra dimensie. We
kunnen ons namelijk afvragen welk Stempel de koloniale overheersing door haar sociaaleconomische en culturele invloed op de demografische ontwikkelingen heeft gedrukt. Het
is mogelijk dat deze overheersing, die zieh aan het einde van de negentiende en in het begin
van de twintigste eeuw tot in verre uithoeken van de archipel deed gelden, eenheid in
demografische ontwikkelingen in de hand werkte. In deze tijd groeide in de Buitengewesten
(alle eilanden buiten Java) de koloniale ondernemingsland- en mijnbouw explosief, terwijl
tevens het koloniale bestuursapparaat werd uitgebreid. Lindblad spreekt in dit verband van
het ontstaan van "een nieuwe staatkundige eenheid" . Wellicht verminderden hierdoor de
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regionale verschillen in levensomstandigheden van de inheemse bevolking. Verbetering van
transport en communicatie, introduetie van westerse gezondheidszorg en Verbreitung van
westerse scholing kunnen daartoe hebben bijgedragen. Vermindering van regionale economische verschillen kan hebben geleid tot vermindering van regionale demografische verscheidenheid ). Anderzijds is het denkbaar dat de koloniale overheersing juist tot nieuwe
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tegenstellingen leidde. Hugo e s . leggen er de nadruk op dat koloniale exploitatie een geheel
nieuw ruimtelijk patroon van economische activiteiten deed ontstaan. De regionale economische ongelijkheidnam daarbij toe, de bevolkingsspreiding veranderde en er entstand een
ander patroon van ruimtelijke verschillen in bevolkingsgroei ^. Ook de culturele verschei1

denheid van de bevolking van de archipel kan tijdens het koloniale bewind dusdanige
wijzigingen hebben ondergaan dat de demografische verscheidenheid erdoor veranderde.
De economische exploitatie van de Buitengewesten bracht bij voorbeeld aanzienlijke migratie
teweeg, waardoor de etnische samenstelling van de bevolking in diverse gebieden veranderde. Dit was wellicht van invloed op de demografische ontwikkelingen. Verder is
mogelijk van belang, dat zending en missie plaatselijk zeer actief waren. De zendelingen
en missionarissen trachtten niet alleen de levensomstandigheden van de inheemse bevolking
te verbeteren, maar probeerden tevens andere waarden en normen ten aanzien van huwelijk
en voortplanting ingang te doen vinden. Indien deze pogingen succesrijk waren, kan de
culturele verscheidenheid en daardoor de demografische verscheidenheid zijn toegenomen.
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