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Inleiding 

 

Het Indonesische woord voor geld is in de spreektaal ‘duit’ (uitspraak: doe-it). Het daarvan afgeleide 

‘berduit’ betekent ‘geld hebben’. En in het hedendaags Jakartaanse Maleis gebruikt men het zinnetje 

‘berapa duit?’ om te vragen hoeveel iets kost.1 Zonder veel fantasie is in het Indonesische ‘duit’ het 

Nederlandse woord ‘duit’ te herkennen. Ook in het moderne Nederlands wordt de duit vaak aangehaald 

in spreekwoorden of gezegden die met geld te maken hebben. Denk aan gezegden als ‘een bom duiten’, 

‘een aardige duit kosten’ of ‘een duit in het zakje doen’.2 De duit is een klein oud-Nederlands geldstuk 

dat een waarde van 1/8 stuiver vertegenwoordigde.3 

De aanwezigheid van een Nederlandse munt in het hedendaagse Indonesisch roept direct vragen 

op. Een eerste vraag is bijvoorbeeld hoe die duit op Java komt. En aangezien het in het tegenwoordig in 

het dagelijkse spraakgebruik nog terug te vinden is, zal het aantal duiten waarschijnlijk groot zijn 

geweest. Dus de volgende vraag is hoeveel duiten er in omloop zijn gebracht. Historici zullen ook willen 

weten wanneer en onder welke omstandigheden de duit zich op Java verspreidde. Deze en vele andere 

vragen rondom de circulatie van de Nederlandse duit op Java zijn het onderwerp van dit stuk. 

 

De eerste Nederlandse duiten werden in 1723 door de VOC verscheept naar Java. Deze munten waren 

niet bedoeld voor de groothandel van de VOC. Dat blijkt onder andere uit de omvang van de handel en 

het tijdstip van de verzending. De Nederlanders waren al in 1596 naar Java gekomen om peper te 

kopen. Enkele jaren later, in 1602, werd de VOC opgericht die het monopolie verkreeg op de handel 

tussen de Nederlandse Republiek en Azië.4 De VOC betaalde de peper die de sultan van Banten (West-

Java) leverde in zilveren realen.5 Al gedurende een ruime eeuw kochten de Nederlanders peper voordat 

begonnen werd met de verzending van duiten. 

Afgezien van de contractuele verplichting de peper in zilver te betalen, was de omvang van de 

handel zo groot dat het onzinnig was dit in kopergeld te voldoen. De sultan en de VOC waren een prijs 

van 15 reaal per bahar (ca. 247 kg)6 peper overeengekomen. De gemiddelde exportwaarde van 

Bantense peper bedroeg tussen 1660 en 1750 150.000 reaal per jaar.7 De reaal was 240 duiten waard.8 

Zou de VOC de peper met duiten in plaats van met 150.000 realen betalen dan moest zij alleen al voor 

de peperhandel jaarlijks 36 miljoen stuks aan duiten meenemen. Ook het verschil in gewicht is enorm. 

De zilveren reaal woog 27,31 gram, zodat het totale gewicht op een ruime 4.000 kilogram komt, terwijl 

het totale gewicht in duiten op ruim 130.000 kilogram komt.9 De verzending van de koperen duiten kan 

gezien tijdsduur van de handel vóór de duiten, contractuele verplichtingen in zilver te betalen, gewicht 

en omvang van de duiten dus nooit bedoeld zijn voor de groothandel van de VOC. 

                                                 
1 A. Teeuw (m.m.v. I. Supriyanto en met bijdragen van T. Iskandar en H. Vruggink), Indonesisch-Nederlands 
Woordenboek (Dordrecht 1990) [KITLV Leiden] 173. 
2 Martha Cazemier & Hubert van Marum (red.), Als de kat van huis is... : 4000 spreekwoorden, gezegden en 
uitdrukkingen, (Leidschendam 2005) 12. 
3 Ton Kappelhof, Dukaten, daalders en duiten. Een geschiedenis van het geld, (Zwolle 2006) 73. 
4 Femme S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC, (Zutphen 2007) 13-20. 
5 Johan Talens, Feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische 
ontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750) (Hilversum 1999) 65. 
6 VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de rijks geschiedkundige publicatiën die betrekking hebben 
op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Den Haag 2000) 15. 1 bahar was voor de specerijenhandel 500 
Amsterdamse pond, van 0,494 kilogram, (500*0.494=), 1 bahar specerijen was daarmee 247,05 kilogram. 
7 Johan Talens, Feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische 
ontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750) (Hilversum 1999) 66. 
8 VOC-glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de rijks geschiedkundige publicatiën die betrekking hebben 
op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (Den Haag 2000) 96. C. Scholten, De munten van de Nederlandsche 
gebiedsdelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951) 33, 44. (In Azië is 1 reaal 60 stuivers, 1 stuiver is ¼ duit, 1 reaal 
= 240 duiten). 
9 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951) 23. Een duit 
woog 3,619 gram. 36 mln. duiten à 3,619 gram = 130.284 kilogram. 
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Het geheel wordt nog curieuzer wanneer men bedenkt dat klein kopergeld vanwege de geringe 

waarde, hoge productiekosten met zich meebracht. De productiekosten van klein kopergeld konden in 

laatmiddeleeuws Europa oplopen tot wel veertig procent van de nominale waarde, terwijl de 

productiekosten van gouden munten slechts een half procent bedroegen.10 Muntmeesters hadden dus 

een sterke voorkeur voor de productie van goud- en zilvergeld omdat zij daarmee veel meer konden 

verdienen dan met klein kopergeld.11 De vraag waarom de VOC ondanks de bovengenoemde 

omstandigheden toch kopergeld naar Java verscheepte, wordt in zo steeds groter. 

 

Het antwoord op de vraag wat de reden was voor de verscheping van koper zou m.i. te vinden zijn in de 

economische behoefte op Java. Op deze behoefte speelde de VOC in door duiten in omloop te brengen. 

Het is een kwestie van vraag en aanbod, waarbij de VOC probeerde het aanbod te verzorgen voor de 

vraag die op Java bestond. Na de opheffing van de VOC in 1799 bleven er echter duiten gemaakt worden 

voor de Javaanse markt. Pas met de geldhervorming van 1854 werd de duit als officieel betaalmiddel 

afgeschaft.12 Echter ook daarna bleef de duit nog lang circuleren.13 Voor gehele periode waarin de duit 

als officieel betaalmiddel circuleerde blijft de vraag bestaan welke plaats deze munt in het economische 

verkeer innam. De hoofdvraag van dit stuk is dan ook: waarvoor werden de Nederlandse duiten op Java 

tussen 1720 en 1850 gebruikt? 

 

De formulering van de behoefte aan kleingeld is onder andere terug te vinden in de correspondentie van 

de VOC-bestuurders in Batavia aan die in Amsterdam. Al in 1688 wordt door de Hoge Regering in Batavia 

verzocht om ter waarde van 2.000 à 3.000 rijksdaalders aan duiten te leveren. Er is namelijk door De 

Beveren, president van de schepenen, geklaagd dat de stuiver de kleinste munt is.14 Het tekort aan 

kleingeld is niet alleen de bestuurders opgevallen. Een pachter op de groentemarkt van Batavia klaagt in 

1664 dat een tekort aan picis (inheems kleingeld) het moeilijk maakt zijn klanten wisselgeld te geven.15 

Deze twee voorbeelden maken een aantal zaken duidelijk. Kleingeld werd in de detailhandel gebruikt, er 

waren al kleine munten aanwezig maar die waren schaars en de Hoge Regering in Batavia zag zich 

verantwoordelijk in de behoefte daaraan te voorzien. 

Voordat dieper op het onderwerp ingegaan wordt is het goed enig inzicht in de bestaande 

geschiedschrijving over Java en de economische historiografie. Daartoe wordt eerst een beeld geschetst 

van het grote plaatje van het historisch economisch onderzoek. Vervolgens worden de hoofdlijnen in de 

ontwikkeling van de historiografie van Java weergegeven. Deze twee worden daarna samengebracht in 

een bespreking van de relevante debatten over de Javaanse economische geschiedenis en specifiek het 

gebruik van geld. Vervolgens wordt vanuit de relevante debatten teruggekeerd naar de hoofdvraag om 

zo gerichte deelvragen te formuleren. Tenslotte volgt de opzet van de scriptie. 

 

 

                                                 
10 Arjan van Aelst, ‘A South-Chinese currency zone between the twelfth and nineteenth centuries’, in: Jan Lucassen 
(red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 97-112, aldaar 
99. 
11 Jan Lucassen, ‘Introduction: Wages and currency, 500 BCE - 2000 CE’ in Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. 
Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 9-58, aldaar 54. 
12 Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, (’s-Gravenhage/Leiden 1918) Tweede deel H-M, p. 793. 
13 Nederburgh, “De verstoring van de geldsomloop in Nederlandsch-Indië door de oude duiten”, Tijdschrift voor 
Nederlandsch-Indië (1876) 401-424, aldaar 419. 
14 W. Ph. Coolhaas en J. van Goor (red.), Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der 
Verenigde Oostindische Compagnie (Deel 5) (’s-Gravenhage 1960-...) [RGP 150]189. 
15 Arjan van Aelst, ‘A South-Chinese currency zone between the twelfth and nineteenth centuries’, in: Jan Lucassen 
(red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007) 97-112, aldaar 
109. 
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Relevantie en historiografie  

Eén van de grote vragen binnen de economische geschiedenis is waarom sommige landen arm en andere 

rijk zijn.16 In de economische geschiedschrijving zijn vergelijkingen, hetzij tussen regio’s hetzij tussen 

verschillende periodes, dus nooit ver weg. Als voorbeeld van specifiek Euraziaatische vergelijkingen 

noemen Broadberry en Van der Eng, de onderzoeken van Pomeranz, naar China en Groot-Brittannië en 

Van Zanden naar Java en Nederland.17 

Veel economisch historici veronderstellen een positief verband tussen economische groei en het 

functioneren van zogenoemde ‘factormarkten’, markten voor de productiefactoren land, arbeid en 

kapitaal.18 Factormarkten hebben ondersteuning nodig vanuit een institutionele structuur. Aangezien de 

politieke organisatie bepalend is voor zaken als ordehandhaving, belastingheffing en de mogelijkheid van 

landbezit, is zij bepalend voor het functioneren van factormarkten. De rol van de overheid is cruciaal 

voor de institutionele structuur en dient daarom als omkadering van het economische en sociale leven. 

Binnen de historisch economische literatuur lijkt inmiddels consensus te bestaan dat instituties 

de verschillen tussen rijkdom en armoede verklaren.19 Onder instituties worden formele en informele 

regels en voorschriften verstaan voor de regulering van economische activiteiten, zoals wetgeving, 

belasting, cultuur, politieke vrijheid, religie en infrastructuur.20 

Tevens bestaat er onder veel economisch historici overeenstemming dat er een relatie bestaat 

tussen enerzijds mobiliteit van productiefactoren, specialisatie en technologische veranderingen en 

anderzijds de toename van loonarbeid, grondverpachting, kredietverlening en investering, samen met de 

bijbehorende concurrentie van de vrije markt.21 Ook wordt aangenomen dat een sterke institutionele 

structuur nodig was om deze markten goed te laten functioneren. De rol van staat is daarmee cruciaal.22 

Van Bavel c.s. menen dat Europa al ver voor Pomeranz’ Great Divergence, in de tweede helft van de 

achttiende eeuw, een voorsprong had op Aziatische landen, omdat zij efficiënter functionerende 

factormarkten herbergde.23 

 

Aangezien de positie en machtsuitoefening van de staat de mogelijkheden van economische ontwikkeling 

bepaalt, kan een historiografisch overzicht niet beperkt blijven tot alleen een bespreking van de werken 

die het gebruik van Nederlands kleingeld op Java tot onderwerp hebben. Bovendien zijn er weinig 

geschiedkundige publicaties over dit specifieke onderwerp en over deze periode. Op deze studies wordt 

verderop ingegaan. Eerst volgt nu een beknopt overzicht van de ontwikkeling van de historiografie van 

Java. 

 

                                                 
16 Dick Kooiman, Kapitalisme, kolonisatie en cultuur. Arme en rijke landen in historisch perspectief, (Amsterdam 2009). 
17 Stephen Broadberry and Pierre van der Eng, ‘Historical perspectives on Asian economic growth and development’, 
Explorations in Economic History 47 (2010), 260–263, aldaar 260. 
18 Peter Boomgaard, ‘Labour, land, and capital markets in early modern Southeast Asia from the fifteenth to the 
nineteenth century’, Continuity and Change 24  (2009) 55–78, aldaar 55. 
19 Ewout Frankema en Jan-Pieter Smits, De rol van cultuur en sociale cohesie in de economische geschiedenis’, TSEG 5 
(2008), 93-116, aldaar 99. 
20 Mark Casson, Marina della Giusta, and Uma Kambhampati, ‘Formal and informal institutions and development’, 
World Development 38 (2009), 137–141, aldaar 137. 
21 Bas van Bavel, Tine de Moor, Jan Luiten van Zanden, ‘Introduction: Factor markets in global economic history’, 
Continuity and Change 24  (2009) 9–21, aldaar 9. 
22 Peter Boomgaard, ‘Labour, land, and capital markets in early modern Southeast Asia from the fifteenth to the 
nineteenth century’, Continuity and Change 24  (2009) 55–78, aldaar 55. 
23 Bas van Bavel, Tine de Moor, Jan Luiten van Zanden, ‘Introduction: Factor markets in global economic history’, 
Continuity and Change 24  (2009) 9–21, aldaar 19. Great Divergence: enorme verschil in inkomen tussen Europa en 
de rest van wereld (voornamelijk Azië en daarbinnen met name China). Volgens Pomeranz situeert het ontstaan van 
het verschil in de tweede helft van de achttiende eeuw, in tegenstelling tot eerdere visies die uitgaan van een veel 
vroegere Europese voorsprong. Kenneth Pommeranz, The great divergence: China, Europe, and the making of the 
modern world economy (Princeton, 2000). 
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Wanneer uitgegaan wordt van een despotische vorst die een feodale staat regeert met een volledig 

autarkische dorpsstructuur, waar naast de in goederen geheven belasting slechts zelfvoorziening bestaat, 

zullen handel en geld geen enkele rol spelen. Bovendien belemmerde de despotische staat alle impulsen 

tot vernieuwing. Lange tijd is dit het in Europa heersende beeld geweest van Aziatische samenlevingen.24 

Het is in dat licht dan ook niet vreemd dat men stagnatie als belangrijkste kenmerk en oorzaak van de 

welvaartsverschillen zag tussen Nederland en Indonesië. 

In de Nederlandse historiografie en de publieke opinie heerste lang de gedachte dat de 

Nederlanders veel goeds in Indonesië hadden gebracht.25 Dat is geen vreemde gedachte wanneer men 

bedenkt dat voor de komst van de Nederlanders er een despotisch geregeerde staat was die de eigen 

achterlijkheid in stand hield. Tegenover de inheemse stilstand werd door de Nederlanders vooruitgang en 

welvaart gebracht. Momenteel wordt trots op het koloniaal verleden als politiek incorrect bestempeld. 

Een prachtige illustratie is de kritiek die toenmalig premier Balkenende over zich heen kreeg toen hij de 

‘VOC-mentaliteit’ roemde in 2006.26 Zo is de eurocentristische visie voornamelijk, maar niet uitsluitend, 

in de koloniale periode, tot circa 1950 uitgedragen.  

Na de Indonesische onafhankelijkheid werd dit koloniale beeld van de oude maatschappij 

vervangen door een nationalistisch en positiever plaatje van die periode.27 De oorspronkelijke Javaanse 

samenleving werd voorgesteld als een harmonieus geheel. Deze visie, die vooral door Indonesische 

historici werd uitgedragen, kreeg in 1975 via de Sejarah Nasional Indonesia (nationale geschiedenis van 

Indonesië) de status van officiële zienswijze op de oude Javaanse maatschappij.28 Het gevolg van deze 

manier van geschiedschrijving was dat de Javanen als slachtoffer van de Nederlandse overheersing 

werden voorgesteld, die deze harmonieuze samenleving vernietigd hadden.29 

Vanaf de jaren 1970 begon men de slachtofferrol van landen in Azië en Afrika als erg eenzijdig te 

zien. In plaats daarvan probeerde men autonome geschiedenissen te schrijven waaruit de Westerse 

invloeden volkomen verdwenen waren.30 Ook de postkoloniale Indonesische historiografie verklaarde de 

bestaande koloniale geschiedschrijving overbodig. Met als argument dat de Javaanse geschiedenis eerder 

begonnen was dan met de aankomst van de eerste Nederlandse schepen in Banten aan het einde van de 

zestiende eeuw, werd alle Nederlandse historiografie overboord gegooid.31 

De postkoloniale positieve waardering van de oude Javaanse maatschappij bleef niet beperkt tot 

de Indonesische historici. In dit verband is het werk van de Engelstalige onderzoekers van groot belang. 

Waar tot de Tweede Wereldoorlog de belangstelling voor Indonesische geschiedenis zich vooral in 

Nederland had geconcentreerd nam die daarna buiten Nederland sterk toe. De dekolonisatie en de Koude 

Oorlog stimuleerden de groei van het aantal Zuidoost-Azië studies in Verenigde Staten (V.S.) en 

Australië. In de V.S. werden Cornell University en Massachusetts Institute for Technology (MIT) 

belangrijke onderzoekscentra.32 Het Australische onderzoek richt zich sterk op het moderne Indonesië, 

                                                 
24 Luc Nagtegaal, Rijden op en Hollandse tijger. De noordoostkust van Java en de V.O.C. 1680-1743 (Utrecht 1988) 5. 
25 Gert J. Oostindie, ‘Squaring the circle. Commemorating the VOC after 400 years’, Bijdragen tot de Taal-, Land en 
Volkenkunde 159 (2003) 135-161, aldaar 140. 
26 De algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2007 (30800). (Zie 
vergadering van 27 september 2006.) (28 september 2006) Tweede Kamer 6, 272-294, aldaar 280. 
27 Wim van den Doel, ‘The Dutch empire. An essential part of World History’, BMGN 125 (2010) 179-208, aldaar 180. 
28 Luc Nagtegaal, Rijden op en Hollandse tijger. De noordoostkust van Java en de V.O.C. 1680-1743 (Utrecht 1988) 5-
6. 
29 Gert J. Oostindie, ‘Squaring the circle. Commemorating the VOC after 400 years’, Bijdragen tot de Taal-, Land en 
Volkenkunde 159 (2003) 135-161, aldaar 147. 
30 van den Doel, ‘The Dutch empire. An essential part of World History’, BMGN 125 (2010) 179-208, aldaar 180. 
31 Gert J. Oostindie, ‘Squaring the circle. Commemorating the VOC after 400 years’, Bijdragen tot de Taal-, Land en 
Volkenkunde 159 (2003) 135-161, aldaar 147. 
32 Heather Sutherland, ‘Writing Indonesian history in the Netherlands; rethinking the past’, Bijdragen tot de taal-, land-
, en volkenkunde (BKI) 150 Volumes of Bijdragen; A backward glimpse and a forward glimpse 150 (1994) 785-804, 
aldaar 788. 
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vooral in cultuur en politiek.33 Pas vanaf de jaren 1970 kregen Nederlandse historici meer aandacht voor 

de Engelstalige kant van het vakgebied. Heather Sutherland schrijft in 1994 dat in de Nederlandse 

geschiedschrijving over Indonesië nog maar net begonnen is te ontsnappen aan de lasten van het 

verleden.34 

De koloniale en postkoloniale visies zijn beide geïdealiseerde voorstellingen van de historische 

werkelijkheid. Voor beide is de Europese aanwezigheid bepalend voor de ontwikkelingen op Java. En in 

beide gevallen is de Javaanse samenleving passief terwijl de Nederlandse aanwezigheid actief en 

bepalend is. Het is daarmee de toepassing van de depencia-school, die stelt dat de armoede van het 

niet-Westen door het Westen veroorzaakt is.35 Het Westen blijft daarin actief en overheersend terwijl de 

werkelijke interactie en dynamieken tussen Aziaten en Europeanen onderbelicht blijven. 

Zo wordt de Europese inmenging door Anthony Reid in 1993 aangewezen als oorzaak van 

armoede in Zuidoost-Azië. Doordat de vraag vanuit Europa en China daalde, bleef er slechts plaats voor 

één overwinnaar in de overzeese handel en dat was de VOC.36 Reid plaatst zo ook het verval van het 

sultanaat Banten, na de ingreep van de VOC in 1682 binnen dit kader van de achteruitgang van de 

economie in heel Zuidoost-Azië.37 De Nederlandse historici Drewes en Burger hadden deze visie, het 

VOC-ingrijpen in Banten in 1682 als oorzaak van economisch verval, al eerder verwoord.38 Toch is er een 

belangrijk verschil tussen het werk van postkoloniale werk van Reid en de koloniaal historici Burger en 

Drewes. Reid betoogt namelijk dat dynamische ontwikkelingen en kapitalistische groei evengoed in 

Zuidoost-Azië als Europa voorkwamen.39 Daarmee vervangt Reid het statische beeld van de Javaanse 

maatschappij dat uit zowel de koloniale als de nationalistische postkoloniale Indonesische zienswijze naar 

voren komt, door dynamiek en verandering.  

Wat Reids visie echter gemeen heeft met de koloniale en de postkoloniale visies is dat de 

Europese invloed allesbepalend is voor de uiteindelijke economische ontwikkeling van Zuidoost-Azië. 

Want hoewel Reid de twee geïdealiseerde statische plaatjes, vervangt door dynamiek, ontsnapt ook hij 

niet aan dependencia-denken en de centrale positie van Europa. Het pleidooi van Oostindie in 2002 is 

dan ook verder te gaan dan óf het beeld van de achterlijke statische maatschappij óf het nationalistische 

beeld dat de bestaande inheemse maatschappij slachtoffer werd van Europees imperialisme. Als 

mogelijke nieuwe onderzoeksrichting noemt Oostindie in 2002 de vraag waarom lokale elites 

samenwerkten met de Nederlanders.40 

 

Aan deze kritiek en oproep om Nederlanders en Javanen niet te idealiseren maar beide in hun historische 

interactie serieus te nemen was al in 1988 gehoor gegeven door Luc Nagtegaal. In zijn proefschrift 

Rijden op een Hollandse tijger laat Nagtegaal zien hoe de Nederlanders door de lokale vorsten betrokken 

werden bij Javaanse conflicten. Zij probeerden Nederlandse steun te verwerven om de macht in de 

                                                 
33 Heather Sutherland, ‘Writing Indonesian history in the Netherlands; rethinking the past’, Bijdragen tot de taal-, land-
, en volkenkunde (BKI) 150 Volumes of Bijdragen; A backward glimpse and a forward glimpse 150 (1994) 785-804, 
aldaar 789. 
34 Heather Sutherland, ‘Writing Indonesian history in the Netherlands; rethinking the past’, Bijdragen tot de taal-, land-
, en volkenkunde (BKI) 150 Volumes of Bijdragen; A backward glimpse and a forward glimpse 150 (1994) 785-804, 
aldaar 786. 
35 Dick Kooiman, Kapitalisme, kolonisatie en cultuur. Arme en rijke landen in historisch perspectief, (Amsterdam 2009), 
aldaar 14, 16. 
36 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume II: Expansion and Crisis, (New 
Haven/London 1993) 290. 
37 Johan Talens, Feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische 
ontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750) (Hilversum 1999) 9-10. 
38 Ota Atsushi, Changes in Regime and social dynamics in West Java: Society, state and the outer world of Banten, 
1750-1830 (Leiden 2006) 7. 
39 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume II: Expansion and Crisis, (New 
Haven/London 1993) 267. 
40 Gert J. Oostindie, ‘Squaring the circle. Commemorating the VOC after 400 years’, Bijdragen tot de Taal-, Land en 
Volkenkunde 159 (2003) 135-161, aldaar 158. 
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Javaanse staat Mataram te houden of te verkrijgen. In ruil daarvoor probeerden de Nederlanders eigen 

voordelen uit het vuur te slepen, zoals gunstige voorwaarden voor de handel en gegarandeerde 

productleveranties. Nagtegaal wil zo afrekenen met het beeld van passieve Javanen en actieve 

Europeanen en in plaats daarvan beide neerzetten als volwaardige actoren die hun eigen belangen 

nastreefden.41 

 Recentelijk proberen meer historici de daadwerkelijke interactie tussen de Europese 

aanwezigheid en lokale actoren te bestuderen.42 John Wills spreekt in dit verband over een nieuwe 

generatie historische wetenschappers. Alle acht besproken monografieën zijn het resultaat van het 

TANAP-project van de Universiteit Leiden. Jonge, voornamelijk Aziatische, onderzoekers werden in dit 

project aangemoedigd Nederlandse archieven te gebruiken om nationale geschiedenissen in het kader 

van maritieme interactie te plaatsen.43 Hun belangrijkste bijdrage is het inzichtelijk maken van hoe de 

Europeanen de voor hen vreemde Aziatische wereld leerden kennen en hoe dit terug te vinden is in de 

Nederlandse bronnen.44 Termen als ‘overlappende belangen’ en ‘synergie’ worden in de recente 

historiografie regelmatig gebruikt om de ontwikkeling van de relatie tussen Europeanen en Aziaten weer 

te geven.45 

 

De visie dat Aziatische samenlevingen als gevolg van de aankomst van de Europeanen acuut in verval 

raakten, zoals de postkoloniale historiografie voorstelt, geldt inmiddels als een achterhaalde visie. Vaker 

probeerden de Aziatische machthebbers de Europeanen voor hun eigen karretje te spannen. Zelfs 

wanneer de Europeanen de uiteindelijke machthebbers waren was de rol van de lokale elite nog niet 

uitgespeeld. Zij werden vaak op sleutelposities ingezet voor het uitvoeren van het Europese bestuur. De 

sterke tegenstelling tussen Aziaten en Europeanen kan dus overboord en maakt plaats voor interactie en 

politieke machtsspelletjes.46 

De publicaties uit het TANAP-project die betrekking hebben op Java zijn ook van belang omdat 

zij een in de recente historiografie minder beschreven deel van de geschiedenis tot onderwerp hebben: 

de periode tussen 1750 en 1830.47 Kwee Hui Kian beschrijft Java’s Noordoostkust tussen 1740 en 1800 

en Ota Atsushi doet dat voor Banten tussen 1750 en 1830.48 Uit het TANAP-project is ook een studie 

over de koperhandel van de VOC voortgekomen. Het belang van de studie van Ryuto Shimada ligt vooral 

in het hoofdstuk waarin Java als afzetmarkt bestudeerd wordt. Shimada richt zich op de hele achttiende 

eeuw, zodat ook zijn studie qua tijd de minder beschreven periode 1750-1800 richt.49 Voor zover de 

geschiedschrijving over de periode 1750-1830 bestaat, wordt deze wel als verbrokkeld getypeerd.50 

Daarnaast wordt de bestudering van de VOC soms los gezien van de Nederlandse interactie met 

lokale samenlevingen, wat in de TANAP-studies niet gebeurd. De indeling die van Goor maakt voor de 

bestudering van de VOC sinds de jaren 1970 helpt om dit te begrijpen. Van Goor onderscheidt drie 

                                                 
41 Luc Nagtegaal, Rijden op en Hollandse tijger. De noordoostkust van Java en de V.O.C. 1680-1743 (Utrecht 1988) 1. 
42 Wim van den Doel, ‘The Dutch empire. An essential part of World History’, BMGN 125 (2010) 179-208, aldaar 180. 
43 John E. Wills, Jr., ‘Review article. Interactive early modern Asia: scholarship from a new generation’, International 
Journal of Asian Studies 5 (2008) 235–245, aldaar 236. TANAP, Towards A New Age of Partnership. 
44 John E. Wills, Jr., ‘Review article. Interactive early modern Asia: scholarship from a new generation’, International 
Journal of Asian Studies 5 (2008) 235–245, aldaar 245. 
45 van den Doel, ‘The Dutch empire. An essential part of World History’, BMGN 125 (2010) 179-208, aldaar 180. 
46 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 3-6. 
47 Koh Keng We, ‘Review article, Rethinking the colonial transition: The case of Java’s Northeast coast 1740-1850, 
Journal of Southeast Asian studies 38 (2005) 385-393, aldaar 387. 
48 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006). Ota 
Atsushi, Changes in Regime and social dynamics in West Java: Society, state and the outer world of Banten, 1750-
1830 (Leiden 2006). 
49 Ryuto Shhimada, The intra-Asian trade in Japanese copper by the Dutch East India Company during the eighteenth 
century (Leiden 2006). 
50 Ulbe Bosma, ‘Het cultuurstelsel en zijn buitenlandse ondernemers. Java tussen nieuw en oud kolonialisme’, 
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 2 (2005) 3-28, aldaar 4. 
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categorieën: (1) het bedrijfsmatig functioneren van de VOC in Europa en Azië, (2) scheepvaart tussen de 

Republiek en Azië en (3) Nederlandse interactie met de ‘andere wereld’.51 Tevens signaleert Van Goor dat 

de meeste nadruk gelegen heeft op de organisatie van de VOC en op het vermogen zich aan lokale 

omstandigheden aan te passen door de VOC.52 Daarbij moet dus opgemerkt worden dat de bestudering 

van aanpassing aan de lokale omstandigheden zich concentreert op de periode vóór 1750. 

Waar de periode van de koloniale expansie onder de VOC vóór 1750 en het Cultuurstelsel (1830-

1870) wel veel aandacht hebben gekregen, is de overgangsperiode hiertussen relatief onderbelicht 

gebleven.53 In 1755 kwam met het verdrag van Giyanti een einde van de Derde Javaanse 

Successieoorlog (1746-1755), waarna een vredige periode aanbrak op Java.54 De Nederlanders 

verwierven toen het gezag over vrijwel de gehele Javaanse noordkust.55 Van Goor hanteert in zijn 

overzichtswerk De Nederlandse koloniën, de periode 1780-1850 als overgangsperiode. De Vierde Engelse 

Oorlog (1780-1784) is het begin van het einde voor de VOC. Het laatste deel van de overgangsperiode is 

de Java-oorlog (1825-1830), die eindigt met het verslaan van de Javaanse prins Diponegoro.56 Ook Peter 

Carey ziet in het einde van de Java-oorlog, waar de macht van de oude Javaanse elite gebroken is, het 

einde van het oude regime.57 Dit was volgens Van Goor de voorlopig laatste stap in een politiek proces 

dat met de politieke deling van het Javaanse vorstendom Mataram in 1755 in gang was gezet.58 

De reden voor de verminderde aandacht voor de tussenperiode is terug te vinden in negatieve 

waardering van kolonialisme in het contemporaine politieke en publieke debat.59 In de koloniale 

historiografie had tussen de periode van de VOC en het kolonialisme van de negentiende eeuw 

continuïteit bestaan. Deze was sterk Nederlands nationalistisch gekleurd.60 In de nationalistische 

Indonesische postkoloniale historiografie werd eveneens sterke continuïteit benadrukt. De boodschap van 

onderdrukking en onrechtmatigheid overheerste daarin.61 In beide komt sterk de thematiek van 

overheersing en vestiging van kolonialisme naar voren, die nu zo beladen is. 

 Kwee stelt dat historici pas net begonnen zijn in te zien dat de scherpe tegenstelling tussen 

Aziaten en Europeanen onwaar en nutteloos was als analytisch gereedschap.62 Volledigheidshalve moet 

dan ook worden opgemerkt dat de beide studies hun beperkingen hebben. De studie van Ota is 

bijvoorbeeld sterk politiek georiënteerd. Er komen weliswaar economische zaken naar voren, maar in 

tegenstelling tot Kwee ontbreekt een hoofdstuk over geld en muntgebruik. De studie van Kwee beperkt 

zich daarentegen tot de achttiende eeuw, terwijl Ota’s proefschrift zich uitstrekt tot 1830.  In de scriptie 

wordt op deze onderzoeken aan te sluiten, qua tijd en qua insteek. 

 

Visies op economische ontwikkeling 

Er is zoals vermeld een aantal publicaties die het gebruik van Nederlands kleingeld op Java tot 

onderwerp hebben. Naast de geschiedkundige werken bestaan enkele negentiende- en vroegtwintigste-

                                                 
51 Jur van Goor, ‘Historiografie van de VOC’, in: Gerrit Knaap en Ger Teitler (red.), De Verenigde Oost-Indische 
Compagnie  tussen oorlog en diplomatie (Leiden, 2002) 8-27, aldaar 19. 
52 Jur van Goor, ‘Historiografie van de VOC’, in: Gerrit Knaap en Ger Teitler (red.), De Verenigde Oost-Indische 
Compagnie  tussen oorlog en diplomatie (Leiden, 2002) 8-27, aldaar 21. 
53 Koh Keng We, ‘Review article, Rethinking the colonial transition: The case of Java’s Northeast coast 1740-1850, 
Journal of Southeast Asian studies 38 (2005) 385-393, aldaar 387. 
54 M. C. Ricklefs, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792. A history of the division of Java (London 1974) 21. 
55 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 121-122. 
56 Jur van Goor, De Nederlandse koloniën, (’s-Gravenhage 1994) 171-212. 
57 Peter Carey, The Power of Prophecy. Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855 (Leiden 
2007) 605-655. 
58 Jur van Goor, De Nederlandse koloniën, (’s-Gravenhage 1994) 171-211. 
59 Hugo s’Jakob, ‘Visies op de VOC en het jubileum van 2002’, NEHA-bulletin 17 (2003) 3-14, aldaar 6. 
60 Gert J. Oostindie, ‘Squaring the circle. Commemorating the VOC after 400 years’, Bijdragen tot de Taal-, Land en 
Volkenkunde 159 (2003) 135-161, aldaar 140. 
61 Gert J. Oostindie, ‘Squaring the circle. Commemorating the VOC after 400 years’, Bijdragen tot de Taal-, Land en 
Volkenkunde 159 (2003) 135-161, aldaar 147. 
62 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 5. 
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eeuwse publicaties van economen die de Javaanse geldcirculatie bestudeerd hebben.63 Deze worden hier 

niet verder besproken, omdat zij geen deel uitmaken van de historiografie. Van de historische studies is 

voor de achttiende eeuw het eerder genoemde werk van Kwee interessant. Kwee wijdt in haar 

proefschrift ‘The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy’, uit 2006 een 

hoofdstuk aan de introductie en circulatie van de Nederlandse duiten in de achttiende eeuw op Centraal- 

en Oost-Java. Ze concludeert dat de duiten zeer populair worden en de bestaande loden en tinnen 

munten uit de circulatie dringen.64 Daarnaast stelt zij dat het aanbod van geld zowel oorzaak als gevolg 

was van een toename van in geld voldane handelstransacties. Specifiek wijst zij op de noodzaak voor 

‘gewone Javaan’ geld te verwerven om belastingen te kunnen betalen.65 Voor wat betreft het aanbod 

claimt Kwee dat de VOC in de achttiende eeuw geen genoegen meer nam met het verschil de 

opbrengsten uit de import en verkoop van munten en daarom overging tot eigen muntslag en 

distributie.66 Voor deze laatste afweging heb ik geen onderbouwing gevonden. 

 De intra-Aziatische handel van Japans koper in de achttiende eeuw is het onderwerp van 

proefschrift van Ryuto Shimada. Bij de behandeling van de vraagzijde van de economie identificeert hij 

India en Java als belangrijke afzetmarkten voor Japans koper. Daarmee plaatst ook Shimada zich in de 

lijn van het TANAP-project de wisselwerking tussen Aziaten en Europeanen verder te onderzoeken.67 

Hoewel de insteek de economie vanuit de vraagzijde te benaderen interessant is, is de uitwerking voor 

Java slordig en soms eenvoudigweg onjuist. Zo stelt Shimada dat de VOC al vanaf de oprichting het recht 

op muntslag had gekregen van de Staten-Generaal, maar er geen gebruik van maakte om munten in 

Azië te slaan.68 Shimada slaat de plank echter twee keer mis. De VOC had namelijk geen muntrecht in 

Azië en probeerde desondanks munten te slaan. De VOC verkreeg pas in 1743 muntrecht van de 

Javaanse vorst en niet vanuit de Republiek.69 Blussé (de coördinator van het TANAP-project) had er in 

zijn eigen proefschrift al op gewezen dat de VOC in 1640 te Batavia koperen picis (lokale, van oorsprong 

Chinese munten) wilde fabriceren. De VOC-bestuurders in Batavia worden door de Heren XVII in 

Amsterdam en de Staten Generaal echter teruggefloten, aangezien muntslag binnen de grenzen van de 

Republiek diende te geschieden.70 Ook maakt Shimada een slordigheid door de koers van de duit ten 

opzichte van de stuiver in Azië verkeerd te berekenen.71 Dus hoewel de benadering veel verwachting 

wekt is de uitwerking soms wat teleurstellend. 

Voor de negentiende eeuw is er een ongepubliceerd manuscript van Creutzberg uit 1971, 

‘Geldwezen in Indonesië in de 19e en begin 20e eeuw’, waarin ook het kopergeld geanalyseerd wordt. 

Volgens Creutzberg verspreidde het Nederlandse kopergeld zich in de achttiende eeuw vanuit de 

kuststeden naar het binnenland via de handel. Binnen de detailhandel bestond behoefte aan klein 

                                                 
63 Onder andere Verrijn Stuart, ‘Geldproblemen in Nederlandsch-Indië. De Economist 70 (1921) 231-263. C. Hoitsema, 
‘Eene munt in Ned. Indie’?, De Economist 70 (1921) 755-779. S.C.H. Nederburgh, ‘De verstoring van den geldsomloop 
in Nederlandsch-Indië door de oude duiten’, Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 5 (1876) 401-424. 
64 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 101. 
65 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 117. 
66 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 99. 
67 Ryuto Shhimada, The intra-Asian trade in Japanese copper by the Dutch East India Company during the eighteenth 
century (Leiden 2006) 97. 
68 Ryuto Shhimada, The intra-Asian trade in Japanese copper by the Dutch East India Company during the eighteenth 
century (Leiden 2006) 103. 
69 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 43. 
70 Leonard Blussé van Oud-Albas, Strange company : Chinese settlers, Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia 
(Leiden 1986), aldaar 48. Dit past binnen het beeld dat oprijst uit diverse andere archieven waarin plakaten opduiken 
die gericht zijn tegen de verspreiding van duiten die buiten de Republiek zijn geslagen, zoals in Haarlem. (Onder 
andere: Ordonnantie tegen het gebruik van duiten die gemunt zijn buiten de munten van de verenigde provinciën 
(Haarlem, 1681-07-08) en Ordonnantie tegen het gebruik van duiten die gemunt zijn buiten de munten van de 
verenigde provinciën (Haarlem, 1688-03-04) (ZOEKINGANG, Achieven.nl: ‘duiten’, ‘verenigde’). 
71 Ryuto Shhimada, The intra-Asian trade in Japanese copper by the Dutch East India Company during the eighteenth 
century (Leiden 2006) 97. Shimada rekent: 160 duiten in de gulden in Azië en 320 duiten in de gulden in Nederland. 
Dat moet zijn 160 duiten in de gulden in Nederland en 80 duiten in de gulden in Azië.  
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coupures, gezien de waarde van de transacties.72 Door onttrekking van zilvergeld aan de circulatie, 

omdat deze gebruikt werd voor de buitenlandse handel, en een toename van het aantal gemonetiseerde 

transacties ontstond in de negentiende eeuw geldschaarste. Om de schaarste te verhelpen werden 

enorme hoeveelheden duiten in omloop gebracht, waardoor uiteindelijk inflatie van die munt optrad.73 

Tenslotte heeft Jan Luiten van Zanden in 2007 beknopt onderzoek gedaan naar de relatie tussen 

muntcirculatie en loonarbeid onder het Nederlandse koloniale bewind, met de nadruk op de tweede helft 

van de negentiende eeuw. Van Zanden concludeert de betaling van verplichte arbeid onder het 

Cultuurstelsel in kleingeld, met name duiten, gebeurde. Ook met de groei van loonarbeid in de tweede 

helft van de negentiende eeuw bleef dit het geval. De belangrijkste conclusie die Van Zanden trekt is dat 

de duiten de standaard zijn voor betalingen in de negentiende eeuw.74 

 

Tevens is het werk van de numismatisch historici van belang omdat zij de productie bestuderen. 

Numismatisch historici richten zich sterk op de productiemethode en de uiterlijke kenmerken van de 

munten en niet op het gebruik ervan.75 Toch is hun werk essentieel voor het maken van een inschatting 

van het aanbod van munten op Java. In zijn overzichtswerk De munten van de Nederlandsche 

gebiedsdelen overzee 1601-1948 uit 1951 beschrijft C. Scholten van de munten die op Java circuleerden, 

zowel de lokale productie als de aanvoer uit Nederland.76 Van der Chijs heeft zich al in de negentiende 

eeuw met de numismatiek van Java beziggehouden.77 De laatste naam die niet mag ontbreken is die van 

J.P. Moquette, die tussen 1906 en 1910 onder de titel ‘De Munten van Nederlandsch-Indië’ een tiental 

artikelen publiceerde in het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 

Deze artikelen zijn gebundeld uitgegeven onder dezelfde titel en vormen een overzicht van de 

muntproductie voor Nederlandsch-Indië zowel in Nederland als op Java, van de zeventiende tot de eerste 

helft van de negentiende eeuw.78 

 

Bij nadenken over de relatie tussen geldhoeveelheid en gebruik van geld is de verkeersvergelijking van 

Fisher (MV=PT) een zinnig hulpmiddel. Het uitgangspunt in deze scriptie is een toename van de totale 

geldhoeveelheid (M). Als de totale geldhoeveelheid (M) stijgt, dan betekent dat óf een daling van de 

omloopsnelheid (V), óf een stijging van het product van P*T (prijs en handelsvolume). Er kan echter ook 

substitutie optreden, de vervanging van de ene muntsoort door de andere. In dat geval blijft de waarde 

van M gelijk. Dit proces wordt door Kwee als een gedeeltelijke verklaring voor de vraag naar duiten 

gegeven. Zij constateerde echter ook een toename van het aantal gemonetiseerde transacties op Java in 

de achttiende eeuw. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke oorzaken van een toegenomen 

vraag naar duiten. 

De eerste mogelijkheid is dat men overgaat van ruilhandel naar handelstransacties met behulp 

van geld. De tweede mogelijkheid is de toename van het aantal transacties als gevolg van een 

commercialisering van de landbouwproductie. In plaats van alleen voor het eigen onderhoud te 

                                                 
72 Creutzberg, Geldwezen in Indonesië in de 19e en begin 20e eeuw: vergezeld van een conjunctuurverkenning, ([s.n. 
1971]), [ongepubliceerd manuscript (beschikbaar via de bibliotheken KIT en KITLV)] 8. 
73 Creutzberg, Geldwezen in Indonesië in de 19e en begin 20e eeuw: vergezeld van een conjunctuurverkenning, ([s.n. 
1971]), [ongepubliceerd manuscript (beschikbaar via de bibliotheken KIT en KITLV)] 14. 
74 Jan Luiten van Zanden, ‘Linking two debates: money supply, wage labour, and economic development in Java in the 
nineteenth century’, in: Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth 
century (Bern 2007) 169-192, aldaar 191. 
75 Jan Lucassen, ‘Wage payments and currency circulation in the Netherlands from 1200 to 2000’, in: Jan Lucassen 
(red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007) 221-263, aldaar 
222. 
76 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951). 
77 J.A. van der Chijs (ed.), Catalogus der numismatische afdeeling van het museum van Batavia van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia 1869). 
78 J.P. Moquette, De munten van Nederlandsch-Indië, (Batavia 1906-1910). 
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produceren, wordt er voor de markt gewerkt, zodat handel mogelijk wordt. De derde mogelijkheid is de 

door Jan Lucassen geformuleerde these over de relatie tussen de toename van loonarbeid en 

monetisering van transacties. Een toename van de loonarbeid leidt tot een toename van de behoefte aan 

geld voor de uitbetaling arbeid en de daarop volgende bestedingen door de loonarbeiders. Interessant 

aan deze these is niet alleen dat de aandacht van de handel naar loonarbeid verlegd wordt, maar ook dat 

Lucassen stelt dat er voor deze transactie specifieke muntsoorten nodig zijn.79 De vierde en laatste 

mogelijkheid die hier genoemd wordt is een bevolkingstoename. Wanneer het percentage 

gemonetiseerde transacties gelijk blijft terwijl de bevolking toeneemt, stijgt in absolute zin het aantal 

gemonetiseerde transacties. 

 

Deze overwegingen roepen verschillende vragen op over de economische, sociale en demografische 

ontwikkeling van Java. De eerste vraag is hoe groot de bevolking was in de achttiende eeuw hoe die zich 

ontwikkelde tussen 1700 en 1850. Gelet op de grote invloed van de staat op de mogelijkheden van 

economische ontwikkeling is van belang te begrijpen in hoeverre er controle was over de inzet van 

productiefactoren, land, arbeid en kapitaal. Tenslotte is de vraag in welke mate transacties plaatsvinden 

en in hoeverre deze met behulp van geld worden voldaan. 

Om deze vragen te behandelen worden drie onderwerpen uitgelicht. Het eerste onderwerp is de 

omvang en ontwikkeling van de bevolking. Specifiekere aandacht is  er voor de omvang en verdeling van 

de beroepsbevolking over de diverse economische sectoren. Het tweede onderwerp is de middelen van 

bestaan en de arbeidsverhoudingen; de mate waarin vrije en onvrije arbeid een rol speelden. Het derde 

deelonderwerp is de monetariseringsgraad op Java, voor zowel inheems, ander geïmporteerd Aziatisch 

geld en Europees geld. 

 

Bevolkingsopbouw en spreiding 

Hoewel zeker is dat Javaanse bevolking in de negentiende eeuw sterk groeide, zijn de meningen over de 

precieze omvang van de groei de verdeeld. Dit is vooral het gevolg van uiteenlopende schattingen over 

de bevolkingsomvang aan het begin van de negentiende eeuw. De eerste, veel geciteerde, schatting voor 

de totale Javaanse bevolkingsomvang is van de Engelse gouverneur Raffles uit 1815, die het inwonertal 

op 4,6 miljoen schat.80 Recenter gaat Van Zanden voor 1800 uit van 8,4 miljoen.81 Over de circa 30 

miljoen inwoners rond 1900 bestaat meer consensus. Boomgaard wijst erop dat voor de bepaling van de 

Javaanse bevolkingsontwikkeling in de negentiende eeuw meestal de twee minst betrouwbare census 

uitgekozen werden: van 1815 en 1850. In beide census is sprake van grote onderregistratie. Vooral de 

census van de Engelse gouverneur Raffles uit 1815 is populair omdat deze als eerste een telling voor 

heel Java hield. Diens schatting van circa 4,6 miljoen inwoners is waarschijnlijk veel te laag.82 

 Eén van de belangrijkste argumenten voor het verdedigen van hogere schattingen in 1800, zijn 

de extreme groeicijfers die vereist zijn voor de groei tot 1900. De veel betrouwbaarder bevolkingscijfers 

uit begin twintigste eeuw laten veel lagere groeicijfers zien dan die nodig zijn om de bevolkingsaantallen 

tussen 1800 en 1900 op elkaar te laten aansluiten. Zo is de groei in het decennium met de sterkste groei 

in de twintigste eeuw, 1930-1940, 1,51% per jaar, terwijl met de cijfers van Raffles gedurende de gehele 

                                                 
79 Jan Lucassen, ‘Wage payments and currency circulation in the Netherlands from 1200 to 2000’, in: Jan Lucassen 
(red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007) 221-263, aldaar 
222. 
80 Thomas Raffles, The History of Java with an introduction by John Bastin. Volume I (Kuala Lumpur/London/New York, 
1817/1965) 63. 
81 Jan Luiten van Zanden, 'Rich and poor before the industrial revolution: a comparison between Java and the 
Netherlands at the beginning of the 19th century', Explorations in economic history 40 (2003), 1-23, aldaar 6. 
82 Peter Boomgaard, Children of the colonial state. Population growth and economic development in Java, 1795-1880 
(Amsterdam 1987) 238-241. 
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negentiende eeuw een jaarlijkse bevolkingsgroei van bijna 2% nodig is. Ter vergelijking in de periode 

1900-1940 was de gemiddelde jaarlijkse groei 1,1%. Een vergelijking van de groeicijfers suggereert dat 

gewoonlijk uit werd gegaan van te hoge groeicijfers en te lage bevolkingsaantallen. 

 Voor de achttiende eeuw zijn de gegevens nog veel lastiger te maken. Merle Ricklefs heeft een 

aantal vergelijkingen op basis van belastingeenheden gemaakt.83 Verder zijn er enkele algemene 

schattingen van groeipercentages voor Zuidoost-Azië van de zestiende tot de achttiende eeuw van Reid 

bekend. Reid schat de gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei op 0,1% à 0,2%.84 De Indonesische 

bevolkingsgroei schat Boomgaard vóór de negentiende eeuw eveneens op deze percentages.85 De 

algemene tendens is de bevolkingsgroei in de vroegmoderne periode in Zuidoost-Azië zeer laag te 

schatten. Als uitzondering op die lage groeipercentages noemt Boomgaard de Javaanse 

bevolkingsontwikkeling na 1750.86  

 

Arbeidsverhoudingen en loonarbeid 

Het oude beeld van de despotisch geregeerde staat, slechts bestaande uit zelfvoorziende boeren en 

zonder vrije handel is achterhaald, evenals de visie dat er vóór de afschaffing van het Cultuurstelsel in 

1870 geen vrije loonarbeid bestond.87 Het merendeel van de bevolking bestond echter wel uit boeren. 

Rond 1815 schat Boomgaard het aantal boeren op 85% van de bevolking. Dit aantal neemt af tot 73% 

van de bevolking in 1875. Het aandeel landloze boeren nam in dezelfde periode af van 14% tot 12% van 

de totale bevolking.88 Dus ondanks het Cultuurstelsel, dat op de agrarische productie gericht was, neemt 

het aantal niet-agrariërs in deze periode toe.  

Een kwantificering van de vrije arbeidsmarkt op Java is volgens Van Zanden onmogelijk te geven 

over de periode van de VOC. Wel meent hij dat deze vrije arbeidsmarkt rond 1800 niet onbelangrijk 

was.89 Over de ontwikkeling van loonarbeid, agrarisch en niet-agrarisch zijn voor de vroegmoderne 

periode wel enige aanwijzingen te vinden in het werk van Boomgaard. De belangrijkste stelling die 

Boomgaard verdedigt is dat vrije loonarbeid vóór 1880 al bestond. Daarmee verwerpt hij de visie dat alle 

arbeid buiten de zelfvoorzienende landbouw per definitie gebonden was, hetzij als slavenarbeid hetzij als 

herendiensten.90 Boomgaard meent ook dat het voor de bestudering van arbeidsmarkten rond 1800 op 

Java, zinniger is te spreken in mate van vrijheid dan in een absoluut onderscheid tussen vrije of onvrije 

arbeid.91 Boomgaard en Van Zanden schatten beide in dat er een zekere vorm van vrije arbeidsmarkt 

bestond en dat deze niet onderschat moet worden, zonder dat zij aantallen kunnen noemen. 

Het functioneren van vrije markten is afhankelijk van de institutionele structuur, die in Azië vaak 

niet goed ontwikkeld was. Boomgaard betoogt in een recent artikel dat hoewel het beeld van de Oosterse 

despoot uit de gratie is, het treffend het gedrag van machthebbers in Zuidoost-Azië illustreert. Een lage 

rechtszekerheid betekent bijvoorbeeld een hoger risico dat een contract niet nageleefd wordt. Bij het 

                                                 
83 M. C. Ricklefs, ‘Some Statistical Evidence on Javanese Social, Economic and Demographic History in the Later 
Seventeenth and Eighteenth Centuries’, Modern Asian Studies 20 (1986) 1-32. 
84 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume I: The lands below the winds, (New 
Haven/London 1988) 15. 
85 Peter Boomgaard, 'Human Capital, Slavery and Low Rates of Economic and Population Growth in Indonesia, 1600-
1910', Slavery & Abolition 24 (2003) 83-96, aldaar 91. 
86 P. Boomgaard, ‘Smallpox, vaccination, and the Pax Neerlandica, Indonesia, 1550-1930’, Bijdragen tot de Taal-, 
Land- en Volkenkunde 159 (2003) 590-617, aldaar 595. 
87 Peter Boomgaard, 'Human Capital, Slavery and Low Rates of Economic and Population Growth in Indonesia, 1600-
1910', Slavery & Abolition 24 (2003), 83-96, aldaar 83. 
88 Peter Boomgaard, ‘The non-agricultural side of an agricultural economy Java, 1500-1900’, in: Paul Alexander, Peter 
Boomgaard Benjamin White (eds.) In the shadow of agriculture. Non-farm activities in the Javanese economy, past and 
present (Amsterdam 1991) 14-40, aldaar 34. 
89 Jan Luiten van Zanden, ‘Linking two debates: money supply, wage labour, and economic development in Java in the 
nineteenth century’, in: Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth 
century (Bern 2007) 169-192, aldaar 172. 
90 Peter Boomgaard, 'Why work for wages. Free labour in Java, 1600-1900', NEHA 2 (1990), 37-56, aldaar 37. 
91 Peter Boomgaard, 'Why work for wages. Free labour in Java, 1600-1900', NEHA 2 (1990), 37-56, aldaar 47. 



 14

verstrekken van een lening uit zich dit in hogere rentes, zoals in Zuidoost-Azië in de vroegmoderne tijd 

het geval was.92  

Op de arbeidsmarkt trad tussen 1700 en 1900 een verschuiving op van herendienstplichtige 

arbeid naar gemonetiseerde belastingen. Tevens werd verplichte arbeid in dienst van de staat steeds 

vaker in geld betaald. Tegelijkertijd werden belastingen vaker in geld geheven in plaats van in goederen 

en was er meer geld beschikbaar. Ook nam, als gevolg van de groeiende bevolking, de hoeveelheid land 

per persoon af, zodat meer mensen loonafhankelijk werden.93 Het groeiende aanbod van koelies 

(ongeschoolde arbeiders) blijkt onder andere uit dalende lonen in de periode 1650-1800.94 

Aangezien zelfs gerenommeerde onderzoekers als Boomgaard en Van Zanden menen dat het 

kwantificeren van de Javaanse arbeidsmarkt in de achttiende eeuw onmogelijk is, wordt in deze scriptie 

niet gepoogd dit toch te doen. Wel wordt de kwalitatieve interpretatie van Boomgaard overgenomen en 

uitgediept waar mogelijk.  

 

Geld 

Ondanks dat inmiddels verschillende keren naar voren is gekomen dat de visie van vroegmodern Java als 

geldloze samenleving niet houdbaar is, is het beeld lang blijven bestaan. Zo stelt Van Laanen in 1980 in 

zijn analyse van geld en bankieren in Indonesië dat er tot 1870 geen significante groei van 

gemonetiseerde transacties op Java plaats had gevonden. Hoewel hij benadrukt niet te willen suggereren 

dat geldgebruik volledig onbekend was, stelt hij dat geld lange tijd weinig gebruikt bleef.95 Al eerder 

schreef de historicus Burger dat de Javaanse economie hoofdzakelijk werd bepaald door feodale, niet-

markteconomische beginselen en er nauwelijks sprake was van geldverkeer vóór 1800.96 De sociaal-

historicus Breman verdedigt, in zijn boek uit 2010 over gedwongen arbeid op Java, de visie dat geld in 

het binnenland weinig betekenis had. Hij maakt weliswaar een sterk onderscheid tussen havensteden en 

platteland, waarbij de commercialisering en monetisering die de economie van havensteden kenmerkten, 

niet van toepassing waren op het agrarische achterland. Overigens is de visie van een volledig statische 

en autarkische dorpsstructuur volgens Breman wel achterhaald.97 De door Kwee in 2006 getrokken 

conclusie dat veel historici graag gemakzuchtig aannemen dat Java tot de negentiende eeuw niet 

gemonetiseerd was, is een scherpe verklaring van het hardnekkige voortbestaan van dat beeld.98 

Hetzelfde verwijt wordt door Van Aelst gemaakt. De cynische toon in de titel van het artikel 

‘Majapahit picis; The currency of a 'moneyless' society 1300-1700’, uit 1995 zal niemand ontgaan.99 De 

vraag die dit artikel en de studie van Kwee oproepen is hoelang het gebruik van geld al bekend is op 

Java. Robert Wicks veronderstelt dat er al in de achtste eeuw gemonetiseerde transacties op Java 

plaatsvonden.100 Interessant is dat Wicks naast het gebruik van goud, zilver en koper ook rijst als valuta 

                                                 
92 Peter Boomgaard, ‘Labour, land, and capital markets in early modern Southeast Asia from the fifteenth to the 
nineteenth century’, Continuity and Change 24  (2009) 55–78, aldaar 71. 
93 Peter Boomgaard, ‘Labour, land, and capital markets in early modern Southeast Asia from the fifteenth to the 
nineteenth century’, Continuity and Change 24  (2009) 55–78, aldaar 59-60, 63. 
94 Peter Boomgaard, ‘Labour, land, and capital markets in early modern Southeast Asia from the fifteenth to the 
nineteenth century’, Continuity and Change 24  (2009) 55–78, aldaar 62. 
95 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 13. 
96 Johan Talens, Feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische 
ontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750) (Hilversum 1999) 15. 
97 Jan Breman, Koloniaal profĳt van onvrĳe arbeid: het Preanger stelsel van gedwongen koffieteelt op Java, 1720-1870 
(Amsterdam 2010) 23. 
98 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 18-19. 
99 A. van Aelst, ‘Majapahit picis; The currency of a 'moneyless' society 1300-1700’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en 
Volkenkunde 151 (1995), 357-393. 
100 Robert S. Wicks, Money, markets, and trade in early Southeast Asia. The development of indigenous monetary 
systems to AD 1400 (New York 1992) 241. 
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identificeert, die op Java gebruikt werd.101 Rijst heeft als eigenschap dat het vrij nauwkeurig afgewogen 

kan worden voor precieze betalingen. Hoewel rijst als nadeel heeft dat het bederfelijk is, kan het wel als 

betaling voor dagloon dienen. 

 In een analyse van de circulatie van de Aziatische picis Java in de zeventiende eeuw stelt Blussé 

stelt dat de Nederlandse duiten de picis maar langzaam vervingen.102 De imperfectie van de picis 

verklaarde volgens Blussé grotendeels het succes van die muntjes. Deze imperfectie bestond uit de 

extreem lage waarde van de munten en de hoge slijtage, waardoor deze bleven circuleren in het 

dagelijks gebruik.103 De picis werden ieder jaar aangevoerd door Chinese schepen, voor de betaling van 

dagelijkse benodigdheden en peperaankopen.104 Daarnaast werden er op Java zelf picis geslagen.105 

Peperaankopen door Chinezen in het achterland van Banten werden in de vroege zeventiende eeuw 

steeds vaker in picis gedaan. Ruilhandel werd vervangen door gemonetiseerde transacties.106 

Nagtegaal concludeert dat het reeds bestaande proces van monetisering op Java’s Noordkust 

tussen 1680-1743 versneld werd, door de intensivering van de VOC-handel na 1705.107 Vanaf 1680 

begon de VOC de Javaanse exporten te betalen met Hollandse zilveren dubbeltjes. Het dubbeltje vulde 

het gat in het betalingsverkeer tussen de reaal (30 dubbeltjes) en de pici (1/25 tot 1/250 dubbeltje). Het 

omslagpunt was in 1703 toen de Javaanse staat voor het eerst belastingbetalingen in dubbeltjes 

accepteerde.108 De invoer van dubbeltjes nam na 1730 sterk af, nadat de duit geïntroduceerd werd.109 In 

deze scriptie wordt gesteld dat het dubbeltje veel van het pas verworven belang inleverde door de 

introductie van de duit in de jaren 1720. 

 

Op basis van de aanname dat de VOC vooral een vervoerder en handelaar was, gekoppeld aan de 

waarneming dat de VOC duiten verzond, zou verondersteld kunnen worden dat er een financieel voordeel 

in de materiaalprijs te behalen viel. Deze visie is niet onjuist maar wel onvolledig als verklaring voor de 

uitgifte van duiten. De VOC kocht vaker handelswaar zo goedkoop mogelijk in om het elders met winst te 

verkopen. De stelling dat de VOC de duiten alleen maar als handelswaar behandelde vanwege de 

gunstige koperprijs is niet houdbaar. De eerste reden ligt in de productie en productiekosten van de 

duiten zelf. Als de winst voor de VOC volledig in het materiaal lag zou zij niet de moeite hebben genomen 

daarvan eerst munten te slaan. De conclusie moet dus zijn dat er op Java concrete behoefte bestond aan 

klein muntgeld en niet slechts aan koper. Kwee schrijft bovendien dat de VOC muntloon verdiende uit de 

uitgifte van contant geld. Dit betekent dat het totaal van materiaal- en productiekosten lager is dan de 

waarde waartegen de munten werden uitgegeven. De tweede conclusie is dat het kopergeld als fiduciair 

geld circuleerde. Het onderzoek richt zich dan ook voornamelijk op het gebruik van de duiten als geld en 

niet alleen als een toevallige verschijningsvorm van koper. 
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Over de motieven van de VOC zijn recent drie opties aangedragen. Door de veronderstelde geldloosheid 

is de uitgifte van contant geld en het bijbehorend muntloon volgens Kwee de minst beschreven 

inkomstenbron van de VOC.110 Waar Kwee de uitgifte van munten primair als inkomstenbron ziet, legt 

Shimada dit uit in termen van machtspolitiek. Shimada meent dat uitgifte van munten door de VOC 

slechts één van de instrumenten was om controle over de Javaanse economie te verwerven.111  

Een andere visie op de motieven is te vinden bij Willem Wolters. Geld kan dienen als ruilmiddel 

en als rekeneenheid.112 De VOC hanteerde voor alle vestigingen in Azië één rekensysteem van 48-20-1 

voor de rijksdaalder, gulden en stuiver. Wolters meent dat de doelstelling van het uniforme 

rekensysteem niet alleen het bijhouden van de administratie was, maar ook het verzorgen van een 

ordelijke muntcirculatie in de door de VOC bestuurde gebieden. Dit had deels te maken met het lokaal 

kunnen uitbetalen van lonen aan personeel en de aanschaf van producten in Azië.113  

Zo bestaan in de recente historiografie drie motieven voor de uitgifte van de door de VOC duiten. 

Kwee ziet de uitgifte van muntgeld als een direct economisch motief voor het handelen van de VOC, 

Shimada veronderstelt een indirect motief over (economische) macht, terwijl Wolters ook 

staatsrechtelijke verantwoordelijkheid als optie toevoegt. Het indirecte motief van economische macht is 

lastig te onderzoeken en nog moeilijker aan te tonen. Over de wijze waarop de duit praktisch had 

moeten zorgen voor economische macht is Shimada ook te vaag. In de rest van het betoog zal blijken 

dat de VOC niet ongevoelig was voor de overheidstaak een goede muntcirculatie te verzorgen. De VOC 

liet echter niet na zoveel mogelijk winst te maken en die was procentueel groot op de duit, zoals zal 

blijken.  

De motieven van het koloniale bestuur om de duitencirculatie voort te zetten zijn duidelijker. Zij 

was als overheid verantwoordelijk voor een goede muntcirculatie en moest de Javanen betalen voor hun 

producten in een daarvoor geschikte munteenheid. Bovendien was de duit al tijdens het VOC-bewind 

populair geworden onder de Javanen. 

 

Minstens zo belangrijk als de vraag waarvoor het geld gebruikt werd is de vraag wie het geld gebruikte. 

Op het sociaal-culturele aspect van geldgebruik op Java bestaan verschillende visies die sterk 

samenhangt met de opbouw van de economie. Mary Somers-Heidheus signaleert dat volgens Van Niel 

gescheiden economieën bestaan, waar zilvergeld voor de Nederlanders en Chinezen de basis is en 

kopergeld voor de Javanen. Kwee wijst daarentegen op de synergie tussen de lokale elite en de VOC en 

het latere koloniale bewind.114 Het is een tegenstelling tussen een indeling op sociaal-economische klasse 

en etniciteit. Nagtegaal betoogt op zijn beurt dat de Chinezen en Nederlanders geenszins buiten de 

Javaanse economie stonden voor de periode 1680-1743.115  In dit verband wijst hij op de kleinschalige 

boerenhandel, die een essentiële plaats innam als commerciële tak van de agrarische sector.116 Het 

antwoord is m.i. te vinden in de functie die het geld vervulde. Het type transactie bepaalde de gebruikte 

geldsoort, waarbij de zowel sociaal-economische klasse als etniciteit van secundair belang waren. 
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Betoog 

De sterke groei van de Javaanse bevolking zou weliswaar een deel van de vraag kunnen verklaren maar 

niet volledig. Aan de hand van een combinatie van groeicijfers en schattingen uit de bestaande literatuur, 

zijn rekenmodellen opgesteld om de ontwikkeling van de Javaanse bevolkingsomvang tussen 1700 en 

1850 te bepalen. Er wordt betoogd dat de Javaanse bevolking zich in deze periode als volgt ontwikkelde: 

tussen 1700 en 1755 telde de bevolking ongeveer 4,7 miljoen, in 1800 7,9 miljoen en in 1850 14,2 

miljoen mensen. De aanwezige geldhoeveelheid in 1700 kan, gezien de vervijfvoudiging van de 

bevolking in deze periode, nooit toereikend geweest zijn. Zelfs wanneer het percentage gemonetiseerde 

transacties gelijk zou blijven, nam het aantal gemonetiseerde transacties toe, als gevolg van de sterke 

bevolkingsgroei na 1755. Hieruit wordt de hypothese geformuleerd dat de bevolkingsgroei in deze 

periode een groot deel van de ontwikkeling van de vraag verklaarde. 

Gedurende vrijwel de gehele periode bleef de vraag naar duiten zo groot dat voortdurend 

meldingen van tekorten aan kleingeld zijn. Pas in de jaren 1840 trad er inflatie op in de waarde van de 

duiten.117 Hieruit wordt geconcludeerd dat pas op dat moment het aanbod aan duiten de vraag overtrof. 

Vooral in de negentiende eeuw nam het aantal duiten per hoofd van de bevolking sterk toe. Het aantal 

duiten per hoofd van de bevolking nam toe van 50 stuks in 1755, naar 68 stuks in 1780, 125 stuks in 

1820 en tot 394 stuks in 1842. In de berekening is rekening gehouden met slijtage van de munten en 

het feit dat de duiten ook voor andere gebieden in de archipel bestemd waren dan Java. 

 De groei van het aantal duiten per hoofd van de bevolking wijst uit dat de bevolkingsgroei 

slechts een deel van de groei van de totale duitencirculatie kan verklaren. Er moeten dus nog meer 

ontwikkelingen in de Javaanse economie zijn geweest in deze periode die de vraag veroorzaakten. De 

kleine munteenheden waren onmisbaar voor kleine betalingen. Tegelijkertijd groeide de bevolking sterk, 

waardoor het aantal loonarbeiders waarschijnlijk toenam. Hoewel niet kwantitatief te onderbouwen is dat 

de groei van loonarbeid, als gevolg van de bevolkingsgroei, een rol heeft gespeeld in de groeiende vraag 

naar duiten, is dit wel aannemelijk.  

 

In de scriptie wordt betoogd dat er sprake is van een toename van de monetisering van de Javaanse 

economie. Dit proces is al in de late zeventiende eeuw in gang gezet, en mogelijk al aan het eind van de 

zestiende eeuw. De stelling van Nagtegaal dat de aanvoer van Nederlands geld, met name dubbeltjes, dit 

proces vanaf de late zeventiende versnelt wordt onderschreven. Het succes van het dubbeltjes is beperkt 

tot de eerste decennia van de achttiende eeuw. Daarna verdrijft de duit verdrijft het dubbeltje, vanaf 

ongeveer de jaren 1730. Direct daarna (1740-1750) begint de duit het inheemse loden geld te 

vervangen. Tevens wordt betoogt dat de VOC zich niet alleen als handelaar maar ook als overheid 

opstelde in de geldvoorziening. Er bestond een zekere vraag naar geld, waar de VOC niet alleen aan kon 

verdienen maar waarmee men ook de verantwoordelijkheid nam in ruilmiddelen te voorzien voor de 

armsten onder haar gezag. De eis van de Javaanse vorsten betaling in geld te betalen versterkt het 

proces van monetisering. Kopergeld, zoals duiten, wordt de standaard in de tweede helft van de 

achttiende eeuw. Dit uit zich onder andere in de vraag het ‘strandgeld’ zoveel mogelijk in kopergeld te 

voldoen.118 De duit circuleert in de tweede helft van de achttiende eeuw naast ander kopergeld zoals 

“Balische pitjes” en “chinese koperen munten”. Nadat Daendels en Raffles de macht van de vorsten op 

Java definitief gebroken hebben, wordt in 1816 het Nederlands-Indische muntsysteem voor heel Java 

                                                 
117 Creutzberg, Geldwezen in Indonesië in de 19e en begin 20e eeuw: vergezeld van een conjunctuurverkenning, ([s.n. 
1971]), [ongepubliceerd manuscript (beschikbaar via de bibliotheken KIT en KITLV)] 14. 
118 Strandgeld is de benaming voor de betaling van de VOC aan Javaanse vorsten voor het gebruik van de kuststrook. 
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geldig. Aangezien zilvergeld nodig is voor de financiering van de export wordt het kopergeld in het 

binnenlandse betalingsverkeer de standaard. Officieel komt met de geldhervorming en intrekking van de 

duiten tussen 1846 en 1854 een eind aan de alleenheerschappij van de duit. Echter ook daarna blijft de 

duit voor de gewonen Javaan nog de standaard munteenheid.  

 

Opzet en deelvragen 

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op enige theorieën over het gebruik van geld. Het derde 

hoofdstuk heeft als doel tot een schatting van de vraag naar kleingeld te maken. Primair wordt daarin 

uitgegaan van de demografische ontwikkeling op Java. Daarnaast worden geografische 

bevolkingsspreiding, arbeidsverhoudingen en loonontwikkeling meegewogen. In het vierde hoofdstuk 

wordt een schatting van het totale aanbod van kleingeld gemaakt. Voor vier periodes is meer studie 

gemaakt van het gebruik en de verspreiding, opnieuw in relatie tot loon- en prijspeilen waar mogelijk. In 

het conclusiehoofdstuk worden vraag en aanbod vergeleken. Onder andere wordt een schatting van het 

aantal duiten per hoofd van de bevolking gemaakt.  

 

Deze opzet vertaalt zich in de volgende deelvragen: 

 Hoe ontwikkelde de Javaanse bevolking zich tussen 1700 en 1850? 

 Hoe ontwikkelde de arbeidsverhouding zich tussen 1700 en 1850? 

 Hoe verdiende men op Java het inkomen? Hoe was de beroepsbevolking over de economische 

sectoren verdeeld? 

 Welke plaats namen de Nederlanders in binnen het economische verkeer? Op welke locaties en via 

welke transacties – handel of loonbetalingen – werd geld in omloop gebracht? 

 Hoeveel geld stroomde waarheen op welk moment? 

 Hoe verhield de duit zich tot andere munten in gebruik en waarde? 

 Hoeveel geld was er wanneer per persoon in omloop? 
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Theorie 

 

Inleiding 

 

Geld als middel om transacties soepeler te laten verlopen dan bij ruilhandel, geldt als een basisprincipe 

in het denken over economische ontwikkeling. De kosten om een transactie tot stand te laten komen 

worden zo verlaagd.119 Transactiekosten zijn die kosten die gemaakt worden om een transactie 

daadwerkelijk tot stand te laten komen. Tegenover de onzichtbare hand, die volgens Adam Smith vraag 

en aanbod stuurt, stelt Ronald Coase dat er bijvoorbeeld informatiekosten gemaakt moeten worden om 

te weten waar welke producten welke prijs hebben. De hoogte van de transactiekosten hangt af van de 

institutionele infrastructuur waarbinnen de transacties plaats vinden.120  

Afhankelijk van tijd en plaats blijkt dat geld voor verschillende zaken gebruikt kan worden. Deze 

contextafhankelijkheid kan worden vertaald in een indeling in vier categorieën: (1) als een middel om 

waarde uit te drukken, (2) als een ruilmiddel in markttransacties, (3) als een oppotmiddel en (4) als 

betaalmiddel.121 Transactiekosten zullen lager zijn naar mate er meer verschillende geldsoorten zijn, 

doordat voor ieder type gebruik geschikt geld aanwezig is. 

 Dit constaterende moet bedacht worden welke geldsoort geschikt is voor welke functie. Zo 

kunnen bijvoorbeeld bederfelijke waar nooit dienst doen als oppotmiddel. Geld als ruilmiddel dat 

transactiekosten verlaagt, (vergeleken met ruilhandel) veronderstelt marktwerking en handel.122 Tevens 

is overeenstemming over de waarde voor de acceptatie van het ruilmiddel vereist. Binnen de 

geschiedschrijving over het geldgebruik heeft de nadruk vaak op groothandel gelegen, waarvoor grote 

gouden en zilveren munten vereist zijn.123 

Joost Welten test in de ‘Van Gelder-lezing’ van 2010 drie verschillende theses ten aanzien van 

het historische gebruik van geld. De eerste these is van Spufford, die stelt dat kooplieden zo min 

mogelijk geld gebruikten. In plaats van de risicovolle, kostbare en omslachtige betalingen gaven zij de 

voorkeur aan wisselbrieven en werd al in de dertiende eeuw West-Europa een girosysteem ontwikkeld. 

De motor achter het gebruik van muntgeld is volgens de tweede these, die van Lucassen, de loonarbeid. 

De betaling van lonen vereist van werkgevers dat zij met gepast geld uitbetalen, dat de werknemers 

vervolgens probleemloos moeten kunnen uitgeven. De derde these is van Kuroda, die de juistheid van de 

eerder genoemde verkeersvergelijking van Fisher in twijfel trekt. Kuroda stelt dat in plaats van één 

homogene geldmassa (M) verschillende soorten geld bestaan die ieder een eigen circuit hebben.124 Op 

deze drie theses en de toepassing ervan door Welten wordt hieronder ingegaan.  

 

These van Spufford: groothandel en wisselbrieven 

 

Urbanisatie en een toename van de loonarbeid in de dertiende eeuw vormden de aanjagers van een 

proces van monetisering in West-Europa. Steden hieven, in tegenstelling tot het feodale platteland, 

                                                 
119 Jean-Paul Chavasand Daniel W. Bromley, ‘On the Origins and Evolving Role of Money’, Journal of Institutional and 
Theoretical Economics 164 (2008), 624–651, aldaar 624. 
120 Ronald Coase, ‘The New Institutional Economics’, The American Economic Review 88 (1998), 72–74, aldaar 73. 
121 Jean-Paul Chavasand Daniel W. Bromley, ‘On the Origins and Evolving Role of Money’, Journal of Institutional and 
Theoretical Economics 164 (2008), 624–651, aldaar 625. 
122 Jean-Paul Chavasand Daniel W. Bromley, ‘On the Origins and Evolving Role of Money’, Journal of Institutional and 
Theoretical Economics 164 (2008), 624–651, aldaar 626. 
123 Jan Lucassen, ‘Wage payments and currency circulation in the Nethrlands from 1200 to 2000’ in Jan Lucassen 
(red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 221-263, aldaar 
222-223. 
124 Joost Welten, Met klinkende munt betaald. Muntcirculatie in de beide Limburgen 1770-1839 (Utrecht 2010) 
[Negende Van Gelder-lezing]. 
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indirecte belastingen in de vorm van geld, zoals accijnzen op eerste levensbehoeften. In de steden 

ontstond een grote behoefte aan geld om de transacties mogelijk te maken. Voor de verschillende 

soorten transacties waren veel verschillende muntsoorten nodig, die gedurende de dertiende eeuw in 

zwang kwamen. Gedurende de veertiende eeuw verspreidde dit monetaire systeem, met veel 

verschillende muntsoorten, zich vanuit Noord-Frankrijk en Vlaanderen over West-Europa. In dit systeem 

kunnen drie type betalingen en muntsoorten worden onderscheiden: (1) voor de internationale handel, 

ongemunt edelmetaal en later wisselbrieven, gouden munten en cheques, (2) voor loon- en 

pachtbetalingen lokaal gemunt zilvergeld en (3) voor de aankoop van voedsel, kleingeld.125 

  

De these van Spufford houdt in dat geld zo min mogelijk gebruikt werd door groothandelaren in West-

Europa in de late middeleeuwen. In plaats daarvan gebruikte men liever wisselbrieven. Spuffords these, 

is afgeleid van een uitgebreid netwerk van stedelijke centra en groothandels in laatmiddeleeuws West-

Europa. Gedurende de veertiende eeuw kochten Florentijnse handelaren, die meer producten verkocht 

dan gekocht hadden in de Champagnestreek, wisselbrieven van andere handelaren. Dit scheelde het 

gevaarlijke transport van geld terug naar Florence. De verkopende partij had op deze manier direct geld 

beschikbaar om inkopen te doen in de Champagne.126 

 Welten constateert dat de betalingen door groothandels in achttiende-eeuws Limburg ook bij 

voorkeur plaatsvonden door middel van wisselbrieven. De uitzondering op de regel dat men zoveel 

mogelijk wisselbrieven gebruikte waren de detailhandelaren in kleine plaatsen. Omdat zij geen toegang 

hadden tot het netwerk van bankiers en groothandelaren, betaalden zij hun leveranciers contant.127 Het 

gebruik van (klein)geld is daarmee te vinden bij de detailhandelaren, hun klanten en leveranciers. 

 

Het gebruik van wisselbrieven was niet beperkt tot het Europese circuit. In de eerste ‘Van Gelder-lezing’ 

ging Femme Gaastra in op de particuliere geldstromen binnen de VOC, aan de hand van wisselbrieven. 

Het systeem was hetzelfde als de Florentijnse kooplieden toepasten. Om geld vanuit Azië terug naar huis 

te krijgen kon een Compagniesdienaar een wisselbrief kopen. Hij stortte dan het verdiende geld bij de 

kassier in Batavia en kreeg daar een wisselbrief voor terug. De brief werd of naar Nederland gestuurd of 

door de dienaar zelf mee terug genomen. Eenmaal terug in de Republiek kon de wissel worden getrokken 

door in het Oost-Indisch Huis te Amsterdam de uitbetaling te vragen.128 

 De bedragen die de VOC-dienaren naar Nederland overmaakten stonden bij tijd en wijlen niet in 

verhouding tot de salarissen die zij ontvingen. Een onderkoopman kon in 1760 een wissel met een 

waarde van f 70.000 kopen, terwijl zijn maandsalaris slechts f 36 bedroeg. Deze onderkoopman was 

zeker niet de enige aan wie er dergelijke grote bedragen uitgekeerd moesten worden. De enige 

verklaring voor de enorme bedragen die de Compagniesdienaren verdienden was dat zij nog andere 

verdiensten hadden dan hun loon.129 Want hoewel de VOC-dienaren bij de storting van het geld moesten 

verklaren dat zij het eerlijk verdiend hadden, lijkt deze regel weinigen weerhouden te hebben van het 

overmaken van het geld.130 

                                                 
125 Jan Lucassen, ‘Wage payments and currency circulation in the Nethrlands from 1200 to 2000’ in Jan Lucassen 
(red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 221-263, aldaar 
222-225-226. 
126 Peter Spufford, Money and its use in medieval Europe (Cambridge 1989)143. 
127 Joost Welten, Met klinkende munt betaald. Muntcirculatie in de beide Limburgen 1770-1839 (Utrecht 2010) 
[Negende Van Gelder-lezing] 40. 
128 Femme S. Gaastra, Particulier geldstromen binnen het VOC-bedrijf, 1640-1795 (Utrecht 2002) [Eerste Van Gelder-
lezing] 6. 
129 Femme S. Gaastra, Particulier geldstromen binnen het VOC-bedrijf, 1640-1795 (Utrecht 2002) [Eerste Van Gelder-
lezing] 6, 27. 
130 Femme S. Gaastra, Particulier geldstromen binnen het VOC-bedrijf, 1640-1795 (Utrecht 2002) [Eerste Van Gelder-
lezing] 22. 
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Wisselbrieven werden gebruikt voor grote transacties over langere afstanden binnen een netwerk. Dit 

was zowel bij de Italiaanse handelaren als de VOC het geval. De handel van de VOC werd, zoals eerder 

bleek, gefinancierd met grootgeld, voornamelijk zilver.131 De vraag blijft dus bestaan welke reden de 

VOC had om toch ook kleingeld naar Azië te verschepen. 

 

These van Lucassen: Loonarbeid  

 

Wisselbrieven en grootgeld waren in gebruik voor grotere transacties op lange afstand. Kleinere 

munteenheden zouden logischerwijs voor kleinere transacties en in de directe nabijheid gebruikt worden. 

Lucassen onderscheidt echter nog een derde type munt die qua waarde tussen de grote en kleine 

munteenheden in zit. De indeling die hij maakt is gebaseerd op functie die de verschillende typen 

munten vervulde: 

1. Grote munteenheden; meest goud en grote zilverstukken; die werden meest gebruikt als 

oppotmiddel en voor groothandelstransacties 

2. Kleine munteenheden; onedel metaal, klein zilvergeld en munten met een lager zilvergehalte; die 

werden voornamelijk gebruikt voor dagelijkse betalingen en wisselgeld in de detailhandel 

3. Middelgrote munteenheden; meestal zilvergeld met een hoog gehalte edelmetaal, maar van lage 

waarde, voornamelijk voor de betaling van lonen, belastingen en pachten.132 

 

Lucassen veronderstelt dat hoe groter de geproduceerde hoeveelheid koper- en klein zilvergeld is hoe 

groter het aantal verschillende munteenheden dat tegelijkertijd circuleert, des te groter de kans is dat 

een substantieel deel van de bevolking inkomen verdient uit vrije loonarbeid, verloond in regelmatige 

salarisbetalingen.133 De aandacht voor handel is volgens Lucassen dan ook niet onjuist maar wel 

eenzijdig. Deze focus vermindert het zicht op verbanden tussen groothandel en de uiteindelijke 

consumenten. De groothandel kon weliswaar gebruik maken van grootgeld en wisselbrieven, voor de 

transacties tussen detailhandel en consumenten kon dat niet. Met welk geld de consumenten de 

detaillisten betaalden en hoe zij aan dat geld kwamen zijn de vragen waarmee Lucassen begint.134 

Terecht merkt Welten op dat de these van Lucassen aansluit bij die van Spufford, door te zoeken naar 

wat de geldstromen op gang brengt.135  

 

Het gegeven dat niet alle munten even geschikt zijn voor alle transacties vormt voor Lucassen het 

uitgangspunt.136 Gebaseerd op verschillende soorten transacties en munteenheden onderscheidt 

Lucassen zes circulatietypen.  

                                                 
131 Femme S. Gaastra, Particulier geldstromen binnen het VOC-bedrijf, 1640-1795 (Utrecht 2002) [Eerste Van Gelder-
lezing] 9. 
132 Jan Lucassen, ‘Introduction: Wages and currency, 500 BCE - 2000 CE’ in Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. 
Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 9-58, aldaar 51. 
133 Jan Lucassen, ‘Introduction: Wages and currency, 500 BCE - 2000 CE’ in Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. 
Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 9-58, aldaar 55. 
134 Jan Lucassen, ‘Wage payments and currency circulation in the Nethrlands from 1200 to 2000’ in Jan Lucassen 
(red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 221-263, aldaar 
222-223. 
135 Joost Welten, Met klinkende munt betaald. Muntcirculatie in de beide Limburgen 1770-1839 (Utrecht 2010) 
[Negende Van Gelder-lezing] 40. 
136 Jan Lucassen, ‘Introduction: Wages and currency, 500 BCE - 2000 CE’ in Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. 
Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 9-58, aldaar 50. 
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Munteenheid Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 

       

Groot - WT WT [BG] [BG] [BG] 

Middelgroot - - RT/WP RT/WP [BG] RT 

Klein - - RT/WP RT/[WP] RT/WP RT 

       

Legenda  [BG]  geen valuta; wisselbrieven of giro [bills of exchange & giro] 

  WT  hoofdzakelijk gebruikt voor groothandel (wholesale) 

  RT  hoofdzakelijk gebruikt voor detailhandel (retail trade) 

  WP  ook voor loonbetalingen (wage payments) 

   
Tabel 1: munteenheden en typen transacties137 
 

1. Circulatietype 1: er bestaat langeafstandshandel maar muntgeld is afwezig, transacties worden door 

middel van ruilhandel of betaling in edelmetaal op basis van gewicht voldaan.  

2. Circulatietype 2: er is langeafstandshandel onder andere gebruikmakend van munten en de vrijwel 

afwezige loonarbeid wordt in natura betaald.  

3. Circulatietype 3: handelstransacties worden voldaan in muntgeld, loonarbeid is wijdverspreid en 

arbeiders worden met munten betaald.  

4. Circulatietype 4: langeafstandshandel maakt gebruik van wisselbrieven of girale overschrijvingen en 

loonarbeid is wijdverspreid. Loonarbeiders worden eerst met munten betaald, later met papiergeld, 

de detailhandel maakt gebruik van muntgeld.  

5. Circulatietype 5; langeafstandshandel op basis van wisselbrieven of baren edelmetaal, detailhandel 

gebruikt kleingeld en wijdverspreide loonarbeid die in geld wordt betaald.  

6. Circulatietype 6: handelstransacties en loonbetalingen waarbij overschrijving per bank of giro de 

voorkeur heeft. Alleen de detailhandel maakt gebruik van papiergeld en munten, tegelijkertijd wordt 

‘plastic’ geld steeds populairder. 

 

De zes circulatietypen vormen een grove voorstelling van hoe geldgebruik zich heeft ontwikkeld. De 

verwachting is dat de betaling van loonarbeid het creëren van specifieke munten veroorzaakt, die 

loonbetalingen mogelijk maken. Geldelijke loonbetalingen vereisen namelijk munten waarmee de 

precieze loonsom uitbetaald kan worden. Ten eerste zullen werkgever en werknemer dit beide nastreven. 

Omdat van de werknemer kan bij de loonbetaling geen wisselgeld gevraagd worden, zal de werkgever 

vooraf de juiste munten in huis moeten halen. Ten tweede kan de loonbetaling niet in te grote aantallen 

munten worden uitbetaald vanwege het ongemak in omvang en gewicht. Ten derde kan de samenstelling 

van de loonbetaling niet uit een minimum aantal munten bestaan, omdat alle detailhandelaren die door 

de werknemer worden betaald enorme hoeveelheden wisselgeld zouden moeten bezitten om transacties 

mogelijk te maken.138   

In de overgang van circulatietype twee naar type drie kan frictie optreden tussen de 

aanwezigheid van geschikt geld en de vraag ernaar. De loonarbeid die onder het tweede type nog 

schaars is en in natura betaald wordt, wordt onder circulatietype drie in munten voldaan, terwijl het 

aantal loonafhankelijken sterk is toegenomen. Op het moment dat de vraag groter is dan het aanbod, 

ontstaat er een tekort aan valuta voor loonbetalingen; er ontstaat schaarste aan kleingeld. 

                                                 
137 Jan Lucassen, ‘Introduction: Wages and currency, 500 BCE - 2000 CE’ in Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. 
Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 9-58, aldaar 51. 
138 Jan Lucassen, ‘Introduction: Wages and currency, 500 BCE - 2000 CE’ in Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. 
Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 9-58, aldaar 50. 
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Tekorten aan geld kwamen regelmatig voor, waarvoor in de groothandel andere oplossingen gezocht 

werden dan in de betalingen van loonarbeid. Schaarste aan kleingeld in de Spaanse koloniën maakte in 

de achttiende eeuw wekelijkse loonbetalingen onmogelijk. Er werden creatieve oplossingen verzonnen 

om geen arbeiders te verliezen. In Mexico ontvingen de mijnwerkers eenderde van het gedolven erts, in 

Peru wierf men met water en zilvererts en in Potosí in Peru mochten de mijnwerkers in het weekend voor 

eigen rekening erts delven.139 

In de dertiende eeuw namen in de Nederlanden verstedelijking en loonarbeid toe terwijl er 

slechts één munteenheid beschikbaar was. Arbeidslonen konden daardoor alleen in relatief grote 

hoeveelheden kleingeld worden uitbetaald.140 

Tekorten aan kleingeld waren ook een probleem op de Filippijnen in de negentiende eeuw. De 

hoeveelheid koperen en kleine zilveren munten waren ontoereikend om de lonen te betalen. Als 

oplossing werd loon op verschillende manieren uitbetaald; een deel in contanten, een deel in krediet en 

een deel in goederen. De betaling van dagelijkse benodigdheden vormden een probleem door het tekort 

aan kleingeld.141 

 Engeland had in de vroegmoderne periode slechts een beperkte hoeveelheid geld in omloop. Aan 

kleingeld was het meeste tekort, omdat de Engelse munt onwillig was kopergeld te slaan, wegens de 

hoge kosten.142 Zelfs de lage landadel en rijke boeren die producten op de markt konden verkopen 

klaagden over het gebrek aan kleingeld. Het effect voor gewone loonarbeiders was nog groter.143 Ook 

eind achttiende eeuw vormde het gebrek aan kleingeld een knelpunt in de economische ontwikkeling aan 

het begin van de industrialisering in Groot-Brittannië.144  

Krediet kon in de vroegmoderne periode een oplossing bieden. In de handel werd op krediet 

gehandeld en in- en verkopen werden verrekend. Het grootste probleem lag echter bij de betalingen van 

de dagloners in de landbouw, waar het meeste kleingeld nodig was. Doordat boeren vaak niet in staat 

waren dagelijks uit te betalen speelde krediet een grote rol voor arme gezinnen. Door de loonarbeiders 

daarnaast regelmatig in natura uit te betalen, of te voorzien van goederen zoals bier, voedsel en kleding, 

hadden de boeren minder contanten nodig.145  

Aan het einde van de negentiende eeuw vermeldt een voormalig fabrieksarbeider in Maastricht 

dat niemand door de week over geld beschikte. De arbeiders ontvingen eens in de veertien dagen hun 

loon. Alles wat zij tot dat moment verbruikten werd opgeschreven en na de loonbetaling werden de 

schulden afgelost. Vrijwel alle arbeiders leefden door de week op krediet, tot de volgende loonbetaling.146 

Om de schaarste te bestrijden werd zowel in de handel als door loonarbeiders gebruik gemaakt van 

kredieten, door onder andere inkopen op rekening.  

                                                 
139 John TePaske, ‘Early Spanish colonial mints: Mexico, Santo Domingo, Lima, Potosí’, in: Jan Lucassen (red.), Wages 
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Aan kredietverlening zitten in de praktijk nogal wat haken en ogen. Schaarste aan geld kon bijvoorbeeld 

ook leidden tot een gebrek aan krediet. Waar muntgeld totaal ontbrak waren bijna geen mogelijkheden 

tot krediet in laatmiddeleeuws West-Europa.147 Kredietverstrekking hangt echter ook sterk af van de 

mogelijkheden naleving van contracten af te dwingen. Opnieuw komt de centrale rol van de overheid en 

haar bereidheid tot de bescherming van eigendomsrechten om de hoek kijken.148 Kredietverstrekking zal 

minder voorkomen in plaatsen waar de institutionele infrastructuur minder sterk ontwikkeld is. Om toch 

tot loonbetalingen te komen zal men andere oplossingen voor de tekorten aan geschikte munten moeten 

komen, zoals betalingen in andere (kleinere) munten. 

Het bovengenoemde probleem van de grote hoeveelheden kleine munten bij loonbetalingen werd 

in Limburg aan het eind van de achttiende eeuw opgelost door cahotten te gebruiken. Cahotten waren 

rolletjes geld, die een vaste hoeveelheid munten en dus een vaste waarde hadden.149 Hetzelfde principe 

was bekend in het Chinese circulatieverkeer. Daar werden munten met een gat in het midden 

geproduceerd, zodat deze aaneengeregen konden worden.150  

 

Dat loonarbeid vraag kan uitoefenen naar specifieke munten, wil niet zeggen dat deze ook daadwerkelijk 

geproduceerd worden. Schaarste aan geschikt muntgeld was vaak een probleem, waarvoor verschillende 

oplossingen gezocht werden. Omgekeerd kan wel geconcludeerd worden dat wanneer er voldoende 

geschikte munten voor loonarbeid zijn, deze waarschijnlijk wel aanwezig is. Door ook de bestedingen na 

de loonbetalingen mee te nemen komen muntproductie, loon- en prijspeil, koopkracht, geldcirculatie en 

arbeidsparticipatie samen. Daarmee ontstaat een onderzoeksveld waarin veel variabelen invloed kunnen 

uitoefenen in complexe onderlinge relaties. 

 

These van Kuroda: complementair geld 

 

De these van Kuroda houdt in dat verschillende geldsoorten naast elkaar kunnen circuleren doordat zij 

voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Deze parallelle circulatiecircuits hebben hun eigen 

omvang en omloopsnelheden. Een veelheid aan separaat functionerende markten en verschillende cycli 

in de vraag naar geld veroorzaakten ongelijke bewegingen in de afzonderlijke delen van de geldmarkt. 

Integratie tussen de verschillende circulatiecircuits wordt daardoor belemmerd, zodat er parallelle maar 

gescheiden circulatiecircuits ontstaan. Een gevolg van deze redenering van Kuroda is dat de voornoemde 

verkeersvergelijking van Fisher niet zondermeer toepasbaar is. Er is in de optiek van Kuroda dan ook niet 

één geldvoorraad of één omloopsnelheid, doordat de verschillende delen van de economie niet identiek 

bewegen.151  

Het bestaan van parallelle circulatiecircuits is historisch gezien de norm, waarvan pas recentelijk 

wordt afgeweken. Bovendien stelt Kuroda dat het naast elkaar bestaan van verschillende valuta en 

circulatiecircuits geen toeval was. De geldsoorten vervulden namelijk eigen functies die niet door de 

andere valuta konden worden overgenomen. De circulatie van één valuta binnen de grenzen van één 
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land is een modern verschijnsel. Complementariteit is de historische praktijk geweest.152 Deze praktijk 

was niet alleen aanwezig maar vooral noodzakelijk voor het functioneren van afzonderlijke markten.153 

 

Zonder aanwijsbare reden verdween een aanzienlijk deel van het in omloop zijnde geld in vroegmoderne 

samenlevingen uit circulatie. Kleingeld verdween daarbij sneller dan grootgeld, iets dat ook later nog het 

geval was. Om dezelfde hoeveelheid geld in omloop te houden moest er ieder jaar nieuw geld uit 

gegeven worden. Zelfs binnen een gesloten systeem treden deze verschillen op, waardoor ook 

verschillen in omloopsnelheden ontstaan.154 

 Verschillende circulatiesystemen hingen deels samen met de segmentering van de 

goederenmarkten. Kuroda onderscheidt een lagere markt, waarin vraag en aanbod de prijs binnen de 

rurale zone bepaalden, van een hogere markt, waarbij de handelszone groter was. Dagelijkse behoeften, 

zoals graan viel in de eerste categorie. Luxere artikelen zoals tabak en thee behoorden tot de tweede 

categorie. De muntsoorten verschilden per categorie; kopergeld voor de lagere markt en zilvergeld voor 

de hogere markt.155  

Er bestonden ook verschillende snelheden waarmee geld van de stad naar het platteland 

stroomden. De geldstroom van de stad naar het platteland was geconcentreerd in enkele 

seizoensgebonden piekmomenten. De omgekeerde geldstroom van terug naar de stad was daarentegen 

relatief constant.156 Het geld bleef langer plakken in de rurale omgeving, vergeleken met de golven 

waarmee het vanuit de stad aankwam. 

Kleingeld was in India, China en Java erg in trek gedurende het oogstseizoen. In China steeg 

bijgevolg de rente sterk direct na het oogstseizoen en in India steeg de uitgifte van munten in de herfst. 

Een belangrijk verschil met Europa was dat in Azië kleingeld boven grootgeld geprefereerd werd. 

Handelaren hadden weinig zin al dat kleingeld weer op te halen en terug te brengen naar de stad. Als 

gevolg daarvan konden gescheiden circulatiecircuits van groot en kleingeld naast elkaar bestaan.157 

Stroperigheid en niet snelheid is volgens Kuroda het sleutelbegrip om frictie in de praktijk van 

parallelle circulatiecircuits te begrijpen.158 Handelaren probeerden stagnatie van geldstromen te 

voorkomen.159 Maar om de oogsten van de boeren te kopen moest er kleingeld zijn om mee te betalen. 

Dat betekende dat het grote geld, dat in de hogere marktsegmenten circuleerde omgewisseld moest 

worden. Omgekeerd moest het geld teruggewisseld worden voor aankopen buiten de lagere rurale 

circulatiesfeer.160 De snelheid waarmee het geld van stad naar platteland stroomde verschilde sterk met 

de weg terug. Het geld bleef plakken op het platteland, waardoor in de stad schaarste kon optreden. 

 

Welten geeft aan gefascineerd te zijn door de wijze waarop de Limburgse bevolking om kon gaan met de 

monetaire chaos omstreeks 1800. Hij concludeert dat de Limburgers zich door berekeningen oefenden in 
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de diverse muntsoorten en tevens zeer vertrouwd waren met een grote verscheidenheid aan munten.161 

De these van Kuroda kan uitkomst bieden deze vertrouwdheid, waar Welten zich zo over verbaasd, 

verder te verklaren. Kuroda bestrijdt dat het parallel circuleren van veel muntsoorten een indicatie is 

voor onderontwikkeling van markten en geldsystemen, waardoor handelaren last zouden hebben gehad 

van hoge transactiekosten. Ondanks dat de munten wel onderling te wisselen waren, konden zij elkaar 

niet vervangen omdat zij verschillende functies in de markt hadden. De aanduiding ‘chaos’ voor het 

systeem van complementaire munten is volgens Kuroda dan ook onjuist.162 

 

Conclusie 

 

Geld kan diverse functies vervullen en niet iedere muntsoort is geschikt voor iedere functie. De 

geschiktheid van de verschillende munten voor de diverse transacties in de handelsketen is een 

begrijpelijke manier om de diverse functies van geld te laten zien. Groothandelaren gebruiken onderling 

ander geld dan waarmee consumenten de detailhandelaren betalen. En de betalingen tussen detailhandel 

en groothandel heeft ook eigen typen geld en transacties. De vraag hoe de consument het geld verdient 

om producten van de detailhandelaren te kunnen kopen is voor Lucassen aanleiding de relatie tussen 

specifieke muntsoorten en loonarbeid te onderzoeken. 

De these van Lucassen is dat een grote differentiatie aan geldsoorten en grote hoeveelheid 

middelgroot en kleingeld duidt op een substantiële kans op een vrije arbeidsmarkt. Omgekeerd hoeft een 

afwezigheid van deze specifieke munten een vrije markt voor loonarbeid niet uit te sluiten. Juist door de 

consumentenbestedingen in het verhaal te betrekken wordt een relatie van groothandel naar 

loonarbeider gemaakt. Hiermee wint de these zowel aan kracht en als complexiteit. 

 

De these van Kuroda stelt voor verschillende circulatiecircuits te onderscheiden met hun eigen 

karakteristieken. De homogeniteit van de monetaire verkeersvergelijking wordt door Kuroda als 

onhistorisch beschouwd. De belangrijkste bijdrage van Kuroda is niet het vaststellen dat geld 

verschillende functies kan vervullen, maar het doortrekken van die vaststelling. In het doorredeneren 

maakt Kuroda duidelijk dat de verschillende functies ook verschillende muntsoorten vereisen. Opnieuw is 

deze constatering op zich niet nieuw. Wel legt Kuroda een relatie tussen deze twee om uiteindelijk tot 

een hernieuwde interpretatie van de monetaire verkeersvergelijking te komen. 

 Het gevolg hiervan is dat voor de bestudering van marktsystemen waarin geld gebruikt wordt, 

direct gevraagd moet worden welk geld dat is en waarvoor het gebruikt gaat worden. Dit is precies de 

vraag die in deze scriptie gesteld wordt. 

 

Voor de grote transacties werden, in lijn met de these van Spufford, wisselbrieven en grootgeld gebruikt. 

In Azië was een voorkeur voor het gebruik van kleingeld op het platteland. Ook werd duidelijk dat 

kleingeld gebruikt kon worden voor loonbetalingen, in geval van schaarste aan andere munten. Alledrie 

de theses gaan vooral uit van het gebruik, verspreiding en derhalve de vraagzijde van de markt. Hoe de 

aanbodzijde van de muntcirculatie precies ingevuld werd is bij geen van de drie behandelde theses het 

hoofdonderwerp. Op de afwegingen daarin wordt in het vierde hoofdstuk wel ingegaan om zo hopelijk 

een beter beeld van het totaal van vraag en aanbod te krijgen. 
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De Vraag naar kleingeld op Java 

 

Inleiding 

 

Ieder jaar stelde de Hoge Regering in Batavia een overzicht op van de zaken die men uit Nederland wilde 

ontvangen. In deze zogenoemde ‘eisch van Indië’ werd ook apart vermeld hoeveel en wat voor geld men 

wilde ontvangen. Voor het bepalen van de omvang van de vraag, dat wil zeggen de behoefte aan geld, is 

zou deze eis behulpzaam kunnen zijn. Helaas is het deel van de eis waarin de behoefte aan contanten 

werd geformuleerd is vaak niet bewaard gebleven.163  

Omdat de omvang en samenstelling van de vraag onbekend is moeten er andere methodes 

gevonden worden voor het maken van schattingen daarvan. Daarnaast richt het onderzoek zich niet 

alleen op het schatten van de omvang van de behoefte maar ook op het gebruik. In dit hoofdstuk wordt 

geprobeerd via schattingen van de bevolkingsomvang en de verdeling van de beroepsbevolking een reële 

indicatie te geven van de behoefte aan duiten op Java tussen 1720 en 1850. 

 

Dat de aanwezigheid van mensen een vereiste is voor het uitoefenen van vraag naar geld is een 

gemeenplaats. Stellen dat geld alleen vervoerd wordt naar bevolkte gebieden is daarmee het intrappen 

van een open deur. Bevolking is daarmee een simpele eerste randvoorwaarde voor het uitoefenen van 

economische vraag, naar welk product dan ook. Daarnaast wordt de vraag naar geldelijke ruilmiddelen 

groter naar mate er meer specialisatie in de beroepsbevolking optreedt. Onder een bevolking die slechts 

bestaat uit zelfvoorzienende boeren zal de vraag naar geld daarom klein zijn. Specialisatie en 

diversificatie van de economie kan pas gebeuren wanneer de bevolking voldoende groot is om taken te 

verdelen en wanneer er voldoende voedsel geproduceerd wordt om de niet-agrarische bevolking te 

voeden. Specialisatie veronderstelt een segmentering van de taken in de economie en daarmee een 

gediversifieerde arbeidsmarkt, waarin geld een onmisbaar instrument is. De vraag wordt zodoende in 

eerste instantie bepaald door twee factoren: de omvang van de bevolking en het aandeel van de niet-

agrarische bevolking, voornamelijk de loonafhankelijken. 

 Het doel van dit hoofdstuk is een schatting te maken van de omvang en ontwikkeling van de 

vraag naar kleingeld op Java tussen 1720 en 1855. Om de vraag naar geld te bepalen wordt in 

onderstaand gedeelte eerst ingegaan op de bevolkingsontwikkeling van Java in deze periode. Vervolgens 

wordt een schatting van de verdeling van de beroepsbevolking over de diverse sectoren van de 

economie. Tevens komen hierin de arbeidsverhoudingen aan de orde, waarbinnen wordt vooral ingegaan 

op de plaats van loonarbeiders. Tenslotte wordt gekeken in hoeverre loonontwikkeling meer helderheid 

kan verschaffen over de vraag naar loonarbeid. Met behulp van deze factoren wordt een idee van de 

ontwikkeling van het gebruik van kleingeld op Java gemaakt voor de achttiende en eerste helft van de 

negentiende eeuw gegeven. 

 In dit hoofdstuk wordt gesteld dat de bevolking vanaf circa 1750 hard groeide en aannemelijk is 

dat ook het aantal loonafhankelijken toenam. Tevens wordt geconstateerd dat vrije loonarbeid onder het 

Cultuurstelsel tot de jaren 1850 belemmerd werd. Tenslotte moet helaas geconcludeerd worden dat het 

zicht op de ontwikkeling van de reële lonen vertroebeld wordt door het veranderlijke gewicht van de 

koyang, de standaardmaat voor grote hoeveelheden rijst. Wel lijken de reële lonen tot begin negentiende 

eeuw niet te dalen. 
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Demografie 

 

Inleiding 

De voedselproductie limiteert zowel de totale bevolking als het aandeel van de niet-agrariërs. De 

Malthusiaanse theorie leert dat wanneer de bevolking te sterk groeit vergeleken met de agrarische 

productie, demografische correcties optreden. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen preventieve 

correctie; afnemende vruchtbaarheid naar mate het inkomen per hoofd van de bevolking daalt, en de 

‘positive check’; de toenemende sterfte bij een dalend inkomen. De eerste aanname in het Malthusiaanse 

model is daarmee een positief verband tussen inkomen per hoofd van de bevolking en bevolkingsgroei. 

De tweede aanname in het Malthusiaanse model veronderstelt een negatief verband tussen 

bevolkingsomvang en inkomen per hoofd van de bevolking. Gecombineerd leiden deze aannames ertoe 

dat iedere groei in inkomen onvermijdelijk zal verdwijnen door een toename van de bevolking. Op lange 

termijn betekent dit stagnatie van inkomen en bevolkingsomvang.164 

Lange termijnperspectieven zijn te onderscheiden in economische cycli en bestaanscrises. Een 

bestaanscrisis uit zich in hoge voedselprijzen in combinatie met hoge sterftecijfers, terwijl 

laagconjuncturen geïdentificeerd worden als daling van het BNP.165 Omgekeerd geldt dat een groeiende 

bevolking en lage voedselprijzen wijzen op een voldoende voedselvoorziening. Voedselexporten vormen 

een indicatie voor voedseloverschotten en lage binnenlandse voedselprijzen. Bovendien betekent de 

export van voedsel dat zelfs nadat het niet-agrarische bevolkingsdeel gevoed is nog steeds 

voedseloverschotten zijn en dat er handel bestaat. Het bestaan van handel betekent de behoefte aan 

(geldelijke) ruilmiddelen. Regelmatige export van voedsel is zodoende een aanwijzing voor 

bevolkingsgroei, de behoefte aan (geldelijke) ruilmiddelen en lage voedselprijzen. 

Uitgaan van een stabiele bevolkingsomvang op de lange termijn houdt in dat de vraag naar geld 

niet beïnvloed wordt door de bevolkingsontwikkeling. Daarmee zijn alleen veranderingen in de structuur 

van de economie bepalend voor fluctuaties in de vraag naar geld. Los van de kwestie hoe betrouwbaar 

de Malthusiaanse modellen zijn, kan de bevolkingsomvang op korte termijn ook binnen deze modellen 

weldegelijk fluctueren. Bij een onveranderde economische structuur en een gelijkblijvende 

geldhoeveelheid veroorzaakt een stijging van het aantal personen een stijging van de vraag naar geld. 

Welke invloed een daling van het aantal personen heeft is lastiger te beantwoorden. Aangezien 

de aanwezige geldhoeveelheid gelijk blijft en de bevolking krimpt, is het logisch dat een daling van de 

bevolkingsomvang een toename van de geldhoeveelheid per persoon veroorzaakt. De vraag is wat dit 

voor gevolgen heeft voor de behoefte aan geld en de waarde van het geld. Globaal zijn twee scenario’s 

mogelijk afhankelijk van de daling van de bevolking ten opzichte van de geldhoeveelheid. Ten eerste kan 

de bevolking zo sterk gedaald zijn dat het aanbod de vraag overtreft, zodat er inflatie optreedt. De 

tweede mogelijkheid is dat de bevolking weliswaar gekrompen is, maar het aanbod de vraag niet 

overtreft, zodat er geen inflatie optreedt. De behoefte aan geld per hoofd van de bevolking en de 

aanwezige geldhoeveelheid bepalen of en in hoeverre er na Malthusiaanse positive checks inflatie 

optreedt. 

 Er is naast de genoemde directe invloed van bevolkingskrimp nog een aantal factoren dat van 

invloed is op de vraag. Deze factoren komen later aan de orde. In onderstaand deel wordt eerst een 

schatting van de totale Javaanse bevolkingsomvang tussen 1700 en 1850 gemaakt. Daarna wordt 
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ingegaan op de oorzaken van de bevolkingsontwikkeling en de mogelijke verschillen tussen de diverse 

regio’s. Zodoende wordt op basis van de bevolkingsontwikkeling een ruwe inschatting gemaakt van de 

omvang van de vraag naar tijd en plaats. 

 

Bevolkingsontwikkeling op Java (1700-1850) 

Over de Javaanse bevolkingsontwikkeling vóór de twintigste eeuw bestaat veel discussie. Schattingen 

over de omvang en ontwikkeling in de achttiende en negentiende eeuw lopen sterk uiteen. Jan Luiten 

van Zanden gaat in 2002 uit van hoge bevolkingsaantallen. Van Zanden schat de bevolkingsomvang van 

Java en Madura op 8,4 miljoen in 1800.166 Regelmatig wordt nog uitgegaan van de 4,5 miljoen inwoners 

in 1800 die de Engelse gouverneur Raffles noemt.167 Maar het aantal inwoners dat Raffles noemt is veel 

te laag.168 De lage groeisnelheid van de Javaanse bevolking betekende dat Java al eerder relatief 

dichtbevolkt was, iets dat door vroege Europese reisverslagen wordt bevestigd.169 Op basis van 

groeicijfers en de betrouwbaardere twintigste-eeuwse schattingen worden interpolaties gemaakt om de 

Javaanse bevolkingsontwikkeling tussen 1700 en 1850 te bepalen. 

 

Java 1800-1900 

Cijfers voor de bevolkingsontwikkeling van Java in de eeuwen voor de twintigste eeuw zijn moeilijk te 

geven. Voor de achttiende en negentiende eeuw zijn slechts gedeeltelijk gegevens bekend en trad vaak 

onderregistratie op. Toch heeft een aantal historici zich hieraan gewaagd, waaronder M.C. Ricklefs en 

Peter Boomgaard. De census van 1930 geldt als de meest complete en betrouwbare bron voor de 

Javaanse bevolkingsomvang.170 Aan de hand van groeicijfers en vergelijkingen worden inschattingen 

gemaakt van de bevolkingsontwikkeling in de eerdere periodes. 

 Aangezien de recentste cijfers het meest betrouwbaar zijn wordt er vanaf 1930 teruggerekend 

om een schatting van de eerdere eeuwen te maken. Boomgaard en Gooszen geven voor een aantal 

steekjaren in de negentiende en twintigste eeuw de bevolkingsaantallen voor Java. In 1930 bedraagt 

deze 40,9 miljoen, rond 1900 30,4 miljoen, in 1850 14 miljoen en in 1800 7,5 miljoen.171 Voor de 

negentiende eeuw resulteert dit in een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 1,41%. Als gevolg van de 

Java-oorlog (1825-1830) en hongersnoden in de late jaren 1840 ligt de bevolkingsgroei voor 1850 lager 

dan daarna.172 Dit is terug te zien het gemiddelde jaarlijks groeipercentage dat voor de periode 1800-

1850 op 1,26% uitkomt en tussen 1850-1900 1,56%.  

 De groeipercentages zijn relatief hoog in vergelijking met het begin van de twintigste eeuw. 

Boomgaard en Gooszen schatten de bevolkingsgroei van Java in de periode 1900-1940 op 17,1 miljoen, 

van 30,4 miljoen naar 47,5 miljoen.173 Gemiddeld per jaar bedraagt de bevolkingsgroei 1,12%. De 

sterkste groei in de eerste helft van de twintigste eeuw vond volgens Boomgaard en Gooszen plaats 
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tussen 1930 en 1940. De bevolking groeide toen met een jaarlijks gemiddelde van 1,51% van 40,9 

miljoen in 1930 tot 47,5 miljoen in 1940. Dat wil zeggen dat de gemiddelde groei over de hele periode 

1850-1900 hoger lag dan in het gunstigste decennium van de periode 1900-1940. Wellicht is de groei in 

de negentiende eeuw te hoog ingeschat en daarmee de bevolkingsomvang rond 1800 te laag. 

 Van Zanden schat de Javaanse bevolkingsvang voor 1800 met 8,4 miljoen bijvoorbeeld hoger in 

dan Boomgaard en Gooszen. Ook voor 1850 noemt hij een iets hoger aantal van 14,2 miljoen. Het 

verschil van 0,2 miljoen vergeleken met de 14 miljoen uit Populations Trends van Boomgaard en 

Gooszen, verklaart Van Zanden uit het niet meetellen van Europeanen en andere Aziaten. Het veel 

grotere verschil met de voornoemde 7,5 miljoen in 1800, verklaart hij slechts door te verwijzen naar 

ongepubliceerd werk van Van der Eng. Bovendien heeft Van Zanden de berekeningen van Van der Eng 

aangepast voor zijn eigen schattingen.174 Aangezien Van Zanden’s schatting voor 1850 van 14,2 miljoen 

goed onderbouwd is, wordt dit getal verder aangehouden. Hoewel niet uit te sluiten is dat ook Van 

Zandens schatting van 8,4 miljoen in 1800 beter overeenkomt met de werkelijkheid, wordt dit getal 

verder buiten beschouwing gelaten.  

Toch is een hoger getal dan de 7,5 miljoen inwoners in 1800 niet onrealistisch. Van Niel verwijst 

naar een ongepubliceerd paper van Boomgaard uit 1989, waarin een bevolkingsomvang van 7,9 miljoen 

voor 1800 gegeven wordt.175 Hoewel helaas opnieuw de mogelijkheid ontbreekt na te gaan hoe deze 

schatting tot stand gekomen is, wordt deze 7,9 miljoen voor 1800 aangehouden. De gemiddelde 

jaarlijkse groeipercentages voor de periode 1800-1850 en 1850-1900 komen zodoende op 1,18% en 

1,53%.  

Hieronder wordt op basis van vergelijkingen tussen groeipercentages in relatief vredige en 

onrustiger periodes aannemelijk gemaakt dat het getal van 7,9 miljoen in 1800 reëel is. Er wordt daarbij 

dieper ingegaan op fluctuaties als gevolg van oorlog en hongersnoden, zowel in de negentiende eeuw als 

ervoor. Voor nu wordt volstaan met de constatering dat de Javaanse bevolking in de eerste helft van de 

negentiende eeuw sterk groeide van 7,9 miljoen in 1800 tot 14,2 miljoen in 1850. 

 

Java 1755-1800 

Voor de achttiende eeuw zijn er vrijwel geen census om op terug te vallen en neemt de onzekerheid toe. 

Het houden van tellingen onder de bevolking was overigens geen exclusief koloniale of Europese 

aangelegenheid. Al in de eerste helft van de zeventiende eeuw was er een telling gehouden in het 

centraal-Javaanse vorstendom Mataram en ook in Banten en Palembang zijn deze bekend. Voorafgaand 

aan de opdeling van Mataram in 1755 was er eveneens een telling gehouden.176 Het probleem met deze 

telling is dat er geen personen maar zogenoemde cacah geteld werden. Het woord cacah dat weinig 

anders dan ‘aantal’ betekent, werd onder andere gebruikt als eenheid voor belastingheffing.177 Cacah kan 

namelijk zowel belasting, (landbouw)grond als mensen betekenen, soms met een militaire connotatie, 

waarbij iedere cacah voor de rekrutering één weerbaar man moest leveren.178 Hoewel beweerd zou 

                                                 
174 Jan Luiten van Zanden, Economic growth in Java 1815-1939. The reconstruction of the historical national accounts 
of a colonial economy, (2002) aldaar 3-4, www.iisg.nl/research/jvz-recontruction.pdf, geraadpleegd 30 september 
2009. 
175 Robert van Niel, ‘Economic and population changes in Java, 1750-1850’, in: Akira Hayami & Yoshihiro Tsubouchi 
(red.), Economic and demographic development in rice producing societies: some aspects of East Asian economic 
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kunnen worden dat een cacah een huishouden van 4 tot 6 personen is, is het zeker geen kerngezin.179 In 

tegenstelling tot Mataram, op Centraal- en Oost-Java, is de term cacah voor Banten op West-Java niet 

bekend in Europese bronnen. Een voorbeeld uit een Bantense census van circa 1700 maakt duidelijk dat 

de term cacah niet de betekenis van aantal of belastingeenheid had. Het gebruik verwijst sterker naar 

het geheel van de telling dan naar een aantal.180 Omdat de manier van tellen vanaf de late zeventiende 

tot de achttiende eeuw in Mataram niet wezenlijk veranderde, stelt Ricklefs dat daarmee onderlinge 

vergelijkingen wel te maken zijn, zonder dat dit een omrekening naar exacte aantallen inhoudt.181 De 

cacah is dus niet zondermeer bruikbaar voor het omrekenen naar absolute bevolkingaantallen, maar kan 

wel dienen om onderlinge vergelijkingen te maken in tijd of ruimte, als indicatie voor 

bevolkingsontwikkeling. 

 Met het verdrag van Giyanti in 1755 brak er een relatief vredige periode aan op Java. Hierdoor 

kon de bevolking weer groeien na een lange periode van oorlogen en opstanden, die bijna 80 jaar 

geduurd had.182 Over het algemeen wordt aangenomen dat de bevolking in de op Java’s Noordoostkust 

en de beide delen van het koninkrijk Mataram sterk groeide.183 Met behulp van twee cacah-tellingen in 

1755 en 1773-1774 berekent Ricklefs dat de bevolking van Oost- en Centraal-Java jaarlijks met 

gemiddeld meer dan 1% toenam in het derde kwart van de achttiende eeuw.184 

 Schattingen van de bevolkingsomvang voor de achttiende eeuw zijn ook door Boomgaard 

gemaakt. De Javaanse bevolking schat hij op 6 miljoen in 1755, die toenam tot de voornoemde 7,9 

miljoen in 1800.185 Uitgaande van de gezamenlijk genoemde 6 miljoen en 7,9 miljoen, wordt een groei 

van slechts 0,61% gemiddeld per jaar gerealiseerd. Gezien de voornoemde groeipercentages voor de 

negentiende eeuw is dit opmerkelijk. Dit zou namelijk betekenen dat in de relatief vredige periode 1755-

1800 de bevolking trager groeit dan de in de onrustiger periode 1800-1850. Aangenomen dat de 

bevolking in de periode 1755-1800 tenminste zo hard groeit als tussen 1800 en 1850, is het door 

Ricklefs genoemde groeipercentage van meer dan 1% aannemelijk. Met het groeipercentage dat gelijk is 

aan dat voor 1800-1850, namelijk 1,18%, tussen 1755 en 1800, komt de Javaanse bevolking in 1755 op 

een kleine 4,7 miljoen inwoners. 

Dit aantal is in relatie tot andere gegevens vrij realistisch. Zo vermeld Reid dat het belangrijkste 

demografische kenmerk van Zuidoost-Azië in de zeventiende en achttiende eeuw de extreem lage 

groeisnelheid is.186 De lagere schatting van de Javaanse bevolking is consistent met Ricklefs stelling dat 

de normaal gehanteerde schattingen van de Javaanse bevolking rond 1755 waarschijnlijk te hoog zijn, 

omdat de geïdealiseerde cijfers van vóór 1678 bij tellingen werden opgegeven.187 Gedurende 36 van de 

80 jaar tussen 1675-1755 vonden in Oost- en Centraal-Java grote militaire campagnes plaats. De stelling 

dat de bevolking kromp als gevolg van oorlogen en opstanden in deze periode lijkt niet gewaagd.188 

                                                 
179 M. C. Ricklefs, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792. A history of the division of Java (London 1974) 71. 
180 Ota Atsushi, Changes in Regime and social dynamics in West Java: Society, state and the outer world of Banten, 
1750-1830 (Leiden 2006) 237. 
181 M. C. Ricklefs, ‘Some Statistical Evidence on Javanese Social, Economic and Demographic History in the Later 
Seventeenth and Eighteenth Centuries’, Modern Asian Studies 20 (1986) 1-32, aldaar 2. 
182 M. C. Ricklefs, Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792. A history of the division of Java (London 1974) 21. 
183 Robert van Niel, Java’s Northeast Coast 1740-1840. A study in colonial encroachment and dominance (Leiden 2005) 
41. 
184 M. C. Ricklefs, ‘Some Statistical Evidence on Javanese Social, Economic and Demographic History in the Later 
Seventeenth and Eighteenth Centuries’, Modern Asian Studies 20 (1986) 1-32, aldaar 29. 
185 Robert van Niel, ‘Economic and population changes in Java, 1750-1850’, in: Akira Hayami & Yoshihiro Tsubouchi 
(red.), Economic and demographic development in rice producing societies: some aspects of East Asian economic 
history, 1500-1900 ([Tokyo] 1989), 291-316, aldaar 298-299. 
186 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume I: The lands below the winds, (New 
Haven/London 1988) 15. 
187 M. C. Ricklefs, ‘Some Statistical Evidence on Javanese Social, Economic and Demographic History in the Later 
Seventeenth and Eighteenth Centuries’, Modern Asian Studies 20 (1986) 1-32, aldaar 6. 
188 M. C. Ricklefs, ‘Some Statistical Evidence on Javanese Social, Economic and Demographic History in the Later 
Seventeenth and Eighteenth Centuries’, Modern Asian Studies 20 (1986) 1-32, aldaar 29-30. 



 32

Bestaanscrises zijn in deze periode een normaal verschijnsel en komen nog tot in de twintigste eeuw 

voor op Java.189 Over het algemeen wordt voor de eeuwen voorafgaand aan de negentiende eeuw 

uitgegaan van een gemiddelde bevolkingsgroei van 0,1% tot 0,2% per jaar in Zuidoost-Azië.190 De 

Javaanse bevolking rond 1600 wordt door Boomgaard op ten hoogste 5 miljoen geschat.191 Een 

groeigemiddelde van 0,2% per jaar tussen 1600 en 1800, komt inderdaad uit op de eerder genoemde 

7,5 miljoen inwoners in 1800. Ricklefs ging uit van een groeipercentage van tenminste 1% per jaar vanaf 

1755 tot 1800. Gerekend met het minimum groeipercentage van 1% per jaar bedraagt de 

bevolkingsomvang 5 miljoen in 1755. De Javaanse bevolking had in 1755 dus een omvang tussen de 4,7 

miljoen en 5 miljoen. 

 

Java 1600-1755 

Met de schatting van de totale bevolking in 1755 tussen de 5 miljoen en 4,7 miljoen, rest nog een 

schatting te maken van de krimp in de eerste helft van de achttiende eeuw. De Javaanse bevolking rond 

1600 bedroeg zoals vermeld 5 miljoen. Daarmee is er over de totale periode 1600-1755 sprake van 

stagnatie of een lichte krimp van 0,3 miljoen, met een jaarlijks groeigemiddelde tussen de -0,05% en 

0%. Wordt er echter uitgegaan een lichte groei tussen 1600 en 1675, bijvoorbeeld het gemiddelde 

tussen de voornoemde 0,1% tot 0,2% per jaar, dus 0,15%, dan komt de bevolkingsomvang op 5,6 

miljoen inwoners in 1675. Dit betekent dus dat de krimp tussen 1675 en 1755 sterker was; 0,6 miljoen 

tot 0,9 miljoen. 

Om een inschatting te maken kan ook een vergelijking met de groeivertraging en sterfte als 

gevolg van de Java-oorlog gemaakt worden. Daarvoor is allereerst een overzicht van de oorlogsjaren 

nodig. Er worden in de historiografie de volgende opstanden en oorlogen onderscheiden: de opstand van 

Trunajaya (1676-1680), de opstand van Surapati (1686-1703), de Eerste Javaanse Successieoorlog 

(1703-1708), de Tweede Javaanse Successieoorlog (1718-1723), de Chinezenopstand (1740-1745) en 

de Derde Javaanse Successieoorlog, (1746-1755).192 Dat wil zeggen dat in de 80 jaar vóór 1755 er 45 

oorlogsjaren in Mataram waren.  

Om een inschatting van de invloed van oorlogsjaren op de demografische ontwikkeling te maken 

wordt nu eerst het demografische belang van de Java-oorlog (1825-1830) verder geanalyseerd. De Java-

oorlog wordt gezien als het moment dat het Nederlandse koloniale gezag de volledige autonomie over 

Java verwierf. Direct en indirect kostte de Java-oorlog aan circa 200.000 Javanen het leven, werd een 

kwart van de landbouwareaal beschadigd en leden circa 2 miljoen Javanen onder de verwoestingen van 

de oorlog.193 De vraag is nu hoe groot hun aandeel in de totale bevolking was. 

De Javaanse bevolking groeit van 14,2 miljoen in 1850 tot 30,4 miljoen in 1900. Dat komt neer 

op een groei van 1,53% gemiddeld per jaar. Wanneer dit groeipercentage gekoppeld wordt aan de 

bevolkingsomvang van 7,9 miljoen in 1800, bedraagt de bevolkingsomvang bij het uitbreken van de 
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oorlog in 1825 ruim 11 miljoen. Dit betekent dat een kleine 2% van de totale bevolking omkwam en 

18% er direct onder te lijden had in de 5 oorlogsjaren tussen 1825 en 1830.  

 Wanneer de 5 oorlogsjaren een krimp van 1,8% veroorzaakt dan kan verwacht worden dat 45 

oorlogsjaren 16,2% krimp veroorzaken. In dat geval zou de bevolking in 1755 83,8% zijn van een 

oorspronkelijke totale bevolking van 5,6 miljoen in 1675. Dat resulteert in een bevolking van 4,7 miljoen 

in 1755.  

Het is echter te eenvoudig te veronderstellen dat de 5 oorlogsjaren uit de Java-oorlog een 

bevolkingskrimp opleveren die 9 maal zo groot is omdat de periode 9 maal zo groot is. Niet alle jaren 

waren bijvoorbeeld even gewelddadig. Ricklefs spreekt van 36 jaren met grote militaire campagnes.194 

Dat betekent dat er nog eens 9 jaren waren waarin kleinere of geen veldtochten gehouden werden. De 

oorlogsjaren waren ook niet aaneengesloten maar werden afgewisseld met vredige periodes zoals tussen 

1723 en 1740. De beste oplossing om dat probleem op te lossen is stap voor stap terug te rekenen.  

 

Om tot deze terugrekening te komen wordt eert een vergelijking van vijf scenario’s gemaakt. Om de 

scenario’s te schrijven moeten eerst de marges bepaald worden. De eerste schatting betreft het 

onderscheid tussen de schattingen voor het eindjaar 1755 van 4,7 miljoen en 5 miljoen. Daarna is een 

schatting voor het beginjaar 1675 nodig. De hoogste schatting is 5,6 miljoen met een lichte groei van 

0,15% per jaar. Bevolkingskrimp is geen ondenkbare aanname gezien de expansie van Mataram over 

Java in het begin van de zeventiende eeuw. Steeds meer kuststeden hadden vanaf de late zeventiende 

eeuw hun onafhankelijkheid verloren aan het in het binnenland gelegen Mataram. Tussen Mataram en de 

VOC waren soms vijandelijkheden, zoals de Mataramse aanvallen op Batavia in 1628 en 1629. De 

contacten tussen de VOC en Mataram werden pas in 1646 hersteld.195 De laagste schatting gaat uit van 

een bevolkingsomvang van 4,84 miljoen. Deze laatste schatting is berekend op basis een lineaire 

bevolkingsafname uitgaande van de laagste schatting voor 1755 van 4,66 miljoen. Wanneer ieder jaar de 

bevolking met een gelijke hoeveelheid afneemt dan is de jaarlijkse afname 2.190 personen, dat voor de 

duur van 75 jaar neerkomt dit een afname van 175.000 personen. Een groei van enige betekenis tot 

1675 lijkt daarmee niet heel waarschijnlijk. Schematisch ziet de situatie er als volgt uit: 

 

Jaar Schatting 
1600 5 mln 
1675 4,8 - 5,6 mln 
1755 4,7 - 5 mln 
1800 7,9 mln 

Tabel 2: Schattingen marges bevolkingsontwikkeling 1600-1800 
 

Na het bepalen van de marges moet nog een aantal randvoorwaarden worden vastgesteld die uit de 

beschreven historiografie zijn afgeleid. De eerste beperkende voorwaarde is al verwerkt, namelijk een 

bevolkingsgroei tussen 1755 en 1800 van tenminste 1%. De tweede voorwaarde die voortvloeit uit de 

schatting van de bevolking in 1600 van 5 miljoen en de eerste randvoorwaarde is een krimp tussen 1600 

en 1755 ofwel “bevolking in 1600” > “bevolking in 1755”. Op de derde plaats is het aannemelijk dat de 

Javaanse bevolking na 1675 sneller kromp dan daarvoor. Dit leidt tot de derde en vierde beperking: 

“bevolking in 1675” > “bevolking in 1755” & “bevolkingskrimp 1675-1755” > “bevolkingskrimp 1600-
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1675”. Voor de periode 1600-1675 moet opgemerkt worden dat er zowel krimp als groei mogelijk was, 

maar het meest waarschijnlijke een situatie van stagnatie of zeer lichte groei was. 

 

Hieruit kunnen de volgende vijf scenario’s worden afgeleid: 

1. Een bevolking van 4,84 miljoen in 1675 en 4,7 miljoen in 1755; 

2. Een bevolking van 5,0 miljoen in 1675 en 4,7 miljoen in 1755; 

3. Een bevolking van 5,6 miljoen in 1675 en 4,7 miljoen in 1755; 

4. Een bevolking van 5,0 miljoen in 1675 en 5 miljoen in 1755; 

5. Een bevolking van 5,6 miljoen in 1675 en 5 miljoen in 1755. 

 

 Javaanse bevolking in miljoenen 
Jaar  Scenario 1   Scenario 2  Scenario 3  Scenario 4  Scenario 5 

1600             5,0              5,0              5,0             5,0             5,0 
1675             4,8              5,0              5,6             5,0             5,6 
1755             4,7              4,7              4,7             5,0             5,0 
1800             7,9              7,9              7,9             7,9             7,9 

      
Tabel 3: 5 Scenario's Javaanse bevolkingsontwikkeling 1600-1800 
 

 

Javaanse bevolking; 5 scenario's
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De vraag is nu wat het meest waarschijnlijke scenario is. Gezien de onrustige periode tussen 1600 en 

1675 lijkt ook een groei van 0,15% per jaar aan de optimistische kant. Tevens is gesteld dat de periode 

1675-1755 onrustiger was dan de periode daarvoor. Stagnatie is daarmee het meest waarschijnlijk, 

hoewel lichte groei of krimp niet volledig uit te sluiten zijn. Dit houdt de scenario’s 2 over als meest 

waarschijnlijk bevolkingsontwikkeling. Dit betekent dat verder uitgegaan wordt van een bevolking van 5 

miljoen in 1675 en 4,7 miljoen in 1755. 

 

Nu de hoofdlijn is uitgezet wordt een poging ondernomen de periode 1675-1755 afhankelijk van oorlog 

en vrede in te delen. Voor Banten op West-Java zijn aanwijzingen dat de bevolking tussen 1694 en 1715 

toenam. Op basis van een toename van tussen 1694 en 1715 concludeert Talens dat de bevolking in 
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Banten mogelijk toenam. Talens signaleert een toename van het aantal belastingplichtigen met 14% in 

een ruimte twintig jaar.196 Dit komt neer op een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 0,62%. 

Aangezien de periode als relatief vredig gold voor Banten,197 kan het groeipercentage worden gebruikt 

voor de berekening van de groei in vredesjaren. Het is niet onaannemelijk dat de groei in de vredesjaren 

geremd werd door de nasleep van de oorlogsjaren zoals vernietiging van geïrrigeerde rijstvelden. 

Daarom wordt nu uitgegaan van een groeipercentage van 0,31% gemiddeld per jaar. Dit is berekend als 

gemiddelde van de voornoemde 0,62% en de gemiddelde groei in Zuidoost-Azië die tussen de 0,1% en 

0,2% geschat wordt.  

Bij het geleidelijk terugrekenen moet dus onderscheid gemaakt worden tussen oorlogsjaren en 

vredesjaren. Voor het beginjaar 1755 wordt in deze berekening een bevolkingsomvang van 4,66 miljoen 

aangehouden. Er wordt gerekend met 9 oorlogsjaren vanaf 1746. Tijdens de Java-oorlog kromp de 

bevolking in 5 jaar tijd met circa 1,8%, dat is gemiddeld per jaar een krimp van 0,36%. Er is sprake van 

9 oorlogsjaren, dat wil zeggen dat er een krimp van (9*0,36%=) 3,26% geschat wordt. Dit komt neer op 

een bevolking van 4,82 miljoen in 1746. Teruggerekend van 1755 naar 1675 resulteert dit in de 

onderstaande tabel. 

  

jaar  duur status oorlog vrede bevolking Mutatie 
 in jr.  in jr. in jr. in mln in % in mln 

1675         4,940  0,00%  
1676 1 vrede  1     4,955  0,31% 0,0152  
1680 4 oorlog 4      4,884  -1,45% 0,0718- 
1686 6 vrede  6     4,975  1,86% 0,0911  
1703 17 oorlog 17      4,668  -6,15% 0,3062- 
1708 5 oorlog 5      4,584  -1,81% 0,0845- 
1718 10 vrede  10     4,727  3,13% 0,1434  
1723 5 oorlog 5      4,642  -1,81% 0,0856- 
1740 17 vrede  17     4,891  5,37% 0,2495  
1745 5 oorlog 5    4,803 -1,81% 0,0885- 
1746 1 vrede  1     4,817  0,31% 0,0148  
1755 9 oorlog 9      4,660  -3,26% 0,1570- 

        
Totaal 80  45 35   -0,28 
    

Tabel 4: Schatting Java's bevolkingsontwikkeling 1675-1755 
 

De 4,94 miljoen in 1675 sluit goed aan op de vooraf geschatte bevolkingsomvang van circa 5 miljoen.  

 

Javaanse bevolkingsontwikkeling 1600-1850 

De vraag die aan het begin van deze paragraaf gesteld werd was hoe de bevolking zich tussen 1700 en 

1850 ontwikkelde. Voordat het overzicht vastgesteld wordt, moeten voor de negentiende eeuw nog enige 

correcties worden toegepast. Want naast de gemelde sterfte als gevolg van de Java-oorlog, was het 

eiland in de eerste helft van de negentiende eeuw getroffen door hongersnoden en epidemieën. Zo eiste 

de cholera-epidemie van 1821 aan ongeveer 100.000 mensen het leven.198 Ook werd Java in de jaren 
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 36

1840 door verschillende golven van hongersnood getroffen en een uitbraak van buiktyfus.199 De groeivoet 

van 1,0153 die van toepassing is op de tweede helft van de negentiende eeuw, wordt toegepast op de 

periode 1800-1850, met uitzondering van de jaren 1821, 1825-1830 en 1840-1850. Voor het decennium 

1840-1850 wordt een gemiddelde groei van 1% per jaar aangehouden, dat gelijk is aan de periode 

1930-1940.200 Deze periode is ter vergelijking gekozen omdat Java toen een tijd van crisis kende.201 

 

 
Figuur 1: Schatting bevolkingsomvang Java, 1700-1850 
 

 

 
Figuur 2: Schatting bevolkingsontwikkeling Java, 1600-1940 
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Spreiding van de bevolking over Java 

 

Voor een goede inschatting van de behoefte aan geld kan niet volstaan worden met een algemeen 

overzicht van de ontwikkeling van de totale Javaanse bevolking. De aanwezigheid van een bevolking is 

weliswaar een eerste vereiste voor het uitoefenen van vraag, maar de structuur, omvang en ontwikkeling 

van de economie bepalen de grootte van de vraag vervolgens. De combinatie van economische 

activiteiten en bevolkingsdichtheid bepaalt de geografische spreiding van de vraag. Voor de verspreiding 

van de Nederlandse duiten op Java zijn de verschillen in bevolkingsdichtheid daarom van groot belang.  

Voor de negentiende eeuw leveren de door de koloniale overheid gehouden census een goede 

houvast voor het samenstellen van een overzicht van het spreidingspatroon. Na 1830 werden ook de 

vorstenlanden – de gebieden rondom de oude hoofdsteden van Mataram – en Zuid-centraal-Java, die tot 

dan toe niet geteld waren, in de tellingen meegenomen.202 

Het bepalen van het spreidingspatroon in de achttiende eeuw is veel lastiger, omdat er nog geen 

centraal koloniaal bestuur was dat van alle gebieden een administratie voerde. De invloed van oorlog, 

hongersnoden of belastingdruk werkten migratie in de hand. Politieke machtsuitoefening en economische 

ontwikkeling zijn daarmee belangrijke factoren voor de bevolkingsontwikkeling in een bepaald gebied. 

Daarom wordt eerst ingegaan op de verschillende Javaanse gebiedsdelen en daarna op de mate van 

urbanisering en de positie van steden in de economische structuur in de achttiende eeuw. 

 

 
Figuur 3: Java (uit: Jacobs, Koopman in Azië)203 
 

Op Java is de pasisir, Java’s Noordoostkust, het meest verstedelijkt.204 Gelet op de Javaanse fysisch-

geografische omstandigheden, is dit niet verwonderlijk. Het eiland heeft bergen in het zuiden en een 

alluviale laagvlakte in het noorden waar de belangrijkste rivieren heen stromen. De zuidkust kent veel 

kliffen, een woeste oceaan en sterke stromingen, waardoor er weinig geschikte havens waren.205 Aan de 
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noordkust kenmerkten de zee zich door grote ondiepten voor de kust.206 Naast de pasisir waren op West-

Java havensteden als Banten en Batavia aanwezig.  

In voorgaand gedeelte is sterk uitgegaan van de ontwikkelingen op Centraal- en Oost-Java, als 

basis voor de bevolkingsontwikkeling in de achttiende eeuw. De ontwikkelingen op West-Java, in Banten 

en de gebieden rondom Batavia, volgen niet noodzakelijkerwijs dezelfde patronen. Daarnaast bestaan er 

ook binnen deze hoofdregio’s grote verschillen. Om te onderzoeken waarin en in hoeverre cijfers van 

andere gebieden afwijken van de eerdere gegevens en te bepalen in welke mate zij de algehele groei 

beïnvloeden wordt een overzicht gegeven van deze gebieden in de achttiende eeuw. 

 

Vergelijkingen tussen regio’s binnen het gedeelde koninkrijk Mataram zijn op basis van de cijfers die 

Ricklefs hanteert niet te maken. Zo zijn voor de cacah-tellingen van 1755 en 1773-1774 gebieden 

verschillend ingedeeld en was er sprake van migratie tussen de regio’s.207 Daarnaast houden de 

gevechten in Java’s Oosthoek aan waardoor inwoners naar veiliger gebieden vluchten. Samen met 

ziektes leidde dit tot lagere bevolkingsomvang in dat gebied.208 Volgens Boomgaard zou de 

bevolkingsdichtheid in Java’s Oosthoek tijdens de periode van Majapahit (14e 15e eeuw) hoger zijn 

geweest dan rond 1800.209 Zelfs met de twee cacah-tellingen die relatief het betrouwbaarst zijn blijkt het 

lastig om de bevolkingsontwikkeling goed in te schatten. 

 

Politieke macht van de VOC 

De macht van de VOC breidde zich in de zeventiende en achttiende eeuw steeds verder uit. In de tijd 

vlak na de stichting van Batavia was het gezag van de VOC beperkt tot de directe omgeving de stad. Dit 

was een gevolg van de expansie die Mataram in de zeventiende eeuw doormaakte. Ook de Preanger-

hooglanden ten zuiden van Batavia werden gekoloniseerd, om de invloedssfeer van Banten te beperken. 

De heersers van de havenstad Cheribon, die eveneens geprobeerd hadden de hooglanden te bezetten, 

werden in de jaren 1660 aan Mataram onderworpen. In de laagvlakte tussen Cheribon en Mataram lag 

Batavia, dat dapper weerstand bood. Geleidelijk moest de vorst van Mataram afzien van de aanspraken 

op West-Java.210 De Preanger-hooglanden kwamen in 1677 onder gezag van de VOC, als dank voor het 

steunen van de susuhunan van Mataram in diens strijd tegen Trunajaya een opstandige Madurese 

prins.211 Een verdrag in 1681 met de heersers in Cheribon verplichte hen de VOC als beschermheer te 

erkennen.212 Aan de westzijde had de VOC te maken met Banten. Na de conflicten in de voorgaande jaren 

tussen de sultan van Banten de VOC werd in 1684 een verdrag gesloten. Daarin deed de sultan 

ondermeer afstand van aanspraken op de gebieden rond Cheribon en Tangeran. De oostelijke grens van 

het sultanaat kwam het riviertje de Ci Sadane te liggen.213 Ook het gebied Krawang, dat als dichtbevolkt 

gold, kwam onder gezag van de VOC.214 
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De VOC en de Javaanse machthebbers probeerden maximaal van elkaar te profiteren. De VOC 

wil als onderneming producten verwerven voor een zo gunstig mogelijke prijs en was dus gebaat bij 

vrede en rust. Het extra personeel van de VOC ten tijde van oorlog liep sterk op. Het waren vooral 

Aziaten die dienst namen en na de oorlog weer afvloeiden. De kosten, vooral salarissen, die aan 

oorlogsvoering verbonden waren vormden een belangrijk argument om niet bij conflicten betrokken te 

raken. De VOC was gebaat bij rust voor de handel en hoopte dat deze ontstond zodra een conflict 

beëindigd was.215 Door met hulp van de susuhunan de vrede te bewaren kreeg de VOC toegang tot de 

lokale markt. De susuhunan kon profiteren van de militaire macht van de VOC om zijn gezag te 

behouden. De verschillende doelstellingen leidden tot een win-win-situatie voor de Mataramse elite en de 

VOC.216 

De susuhunan van Mataram, smeekte de VOC in 1743 om militaire steun. De susuhunan had 

eerder de Chinezen in hun strijd tegen de VOC gesteund, maar zag nu zijn troon bedreigd. Een aantal 

prinsen probeerde van de chaos gebruik te maken om de susuhunan te verdrijven. De VOC-bestuurders 

voelden zich niet bezwaard om de susuhunan een poot uit te draaien in ruil voor militaire hulp.217  

In het verdrag van 1743 werd de VOC heerser over de pasisir, Madura en Java’s Oosthoek. De 

Compagnie verkreeg ook het recht om de kuststrook tot twee kilometer landinwaarts te bezetten.218 De 

VOC betaalde een bedrag van 20.000 realen per jaar vanaf 1746 voor de afgestane gebieden.219 Dit werd 

het ‘strandgeld’ genoemd.220 Daarnaast verplichte de susuhunan zich tot het leveren van producten in de 

vorm van contingenten en leveranties van rijst, hout, bonen, kacang, peper, indigo en katoen.221 Er 

bestond een formeel verschil tussen contingenten en verplichte leveranties. De eerste was een vorm van 

belasting, waarvoor niet betaald werd, de tweede vorm, de monopolieproducten werden wel betaald.222 

Volgens Jacobs waren de leveranties voor Compagniesgebruik zelfs de bestaansreden van de kantoren 

Cheribon en Semarang in de achttiende eeuw. Samen met de belastingen uit de havengelden vormden 

zij een grote inkomstenbron voor de VOC.223   

Het verdrag van Gyanti in 1755 legde de gevolgen van de Derde Javaanse Successieoorlog 

(1746-1755) vast. Het resultaat was de opdeling van Mataram, zodat er naast de susuhunan in 

Surakarta ook een sultan van Mataram kwam, die resideerde in Yogyakarta en tenslotte kreeg de derde 

prins een hoge functie aan het hof van de susuhunan en werden hem 4.000 cacah’s toegewezen.224 

Hiermee werden twee in naam onafhankelijke vorstenlanden gecreëerd.225 In plaats van één vorst die het 

gezag handhaafde waren er nu twee en bestuurde de VOC ook grote delen van het eiland.226 
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Vanaf het midden van de achttiende eeuw werden Centraal- en Oost-Java steeds meer de 

graanschuur en houttuin van de VOC.227 De VOC zag het daarom als belangrijke taak de hoven van 

Surakarta en Yogjakarta uit elkaar te houden. De beide vorsten wisten dat de VOC in geval van oorlog 

zou ingrijpen om de balans weer te herstellen. Zowel de VOC als de vorsten realiseerden zich eind 

achttiende eeuw ook dat wanneer de hoven zich tegen de VOC verenigden, de VOC het onderspit zou 

delven. Dit was echter een ondenkbare situatie omdat de Javaanse vorsten zagen dat de militaire macht 

van de VOC zo beperkt was, dat zij de VOC niet als bedreiging zagen. Bovendien was een alliantie met de 

VOC om meerdere redenen aantrekkelijk. Zo kon de VOC prestigegoederen voor het hof leveren en 

betaalde de VOC de vorsten voor de pasisir ieder een som van 10.000 realen.228 De vergoeding die de 

vorsten ontvingen lag waarschijnlijk hoger dan de inkomsten die zij ontvangen hadden wanneer zij het 

gebied zelf bestuurd hadden. Ook bestond er een groot tekort aan kopergeld in de tweede helft van de 

achttiende eeuw, waar de VOC in kon voorzien.229 Deze overwegingen maakten een vriendschappelijke 

verhouding met de VOC belangrijker dan de onwaarschijnlijke kans op een volledige overheersing door 

die VOC. 

 

Banten 

Voor de bepaling van de bevolkingsomvang van negentiende-eeuws Banten maakt Ota gebruik van een 

aantal census, waaronder die van Raffles uit 1815.230 Juist deze census is door Boomgaard als zeer 

onbetrouwbaar gekwalificeerd. Pas vanaf 1835-1836 werden de bevolkingsstatistieken beter,231 terwijl 

Ota’s laatste census van 1834 dateert.232 Vóór 1815 zijn er geen Europese volkstellingen gehouden in 

Banten. Er bestaan slechts enkele schattingen, zoals van Radermacher en Van Hogendorp in 1781. Deze 

schatting van 90.000 inwoners in waarschijnlijk te laag. Een schatting uit 1804 van 300.000, uit de 

Franse nationale archieven is aannemelijker, maar daarvan is niet bekend hoe dit cijfer tot stand is 

gekomen.233 

 Ook in Banten was de term cacah bekend, maar had een andere betekenis dan in Mataram. Ota 

baseert zich op een Bantense census van circa 1700, om aan te tonen dat de term cacah niet de 

betekenis van aantal of belastingeenheid had. De oorspronkelijke betekenis, afkomstig van het 

Oudjavaans, komt neer op ‘inkeping’ ‘ingraveren’ of ‘in stukken hakken’. Later verandert de betekenis 

naar ‘stukken’ of ‘aantal’. Ota leidt hieruit af dat de inkeping of kerf sterk gerelateerd was aan het tellen 

van iets. In de Bantense census van rond 1700 verwijst cacah naar het geheel van alle informatie dat 

bijeen is gebracht en is geen teleenheid.234 

 De vraag is nu in hoeverre de telling van 1700 bruikbaar is en hoeveel er verder bekend is over 

de Bantense bevolkingsontwikkelingen uit andere bronnen. De bevolking van Banten leefde vooral in de 

kustgebieden en over het algemeen wordt aangenomen dat het binnenland van Banten erg dun bevolkt 
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was.235 Toch blijven schattingen lastig te maken aangezien zelfs voor de residentie van de sultan, Banten-

stad (kota Banten), de aantallen hiervoor al sterk uiteen lopen. Lage schattingen uit de VOC-periode, 

gaan uit van een stedelijke bevolking van 10.000 en van het gehele Bantense kustgebied van 45.000, in 

het derde kwart van de achttiende eeuw. Onder andere Reid schat de bevolkingsomvang hoger; Banten-

stad tussen de 100.000 en 200.000 in het derde kwart van de zeventiende eeuw. Een daling van de 

bevolking acht Ota evenwel waarschijnlijk, maar niet met de enorme aantallen die Reid voorstelt. Na 

1684 nam de bevolking inderdaad af, na de verbanning van buitenlandse handelaren uit Banten. Ota 

meent dat de statistieken van de VOC-dienaren waarschijnlijk het meest accuraat zijn.236  

Op basis van een toename van het aantal belastingplichtigen tussen 1694 en 1715 concludeert 

Talens dat de bevolking in Banten mogelijk toenam. Talens signaleert een toename van 14% in een 

ruimte twintig jaar.237 Dit komt neer op een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 0,62%. Rond 1670 

schat Talens de omvang van de stad Banten op ongeveer 12.000 tot 15.000.238 De schattingen van Ota 

en Talens komen grosso modo overeen voor de bevolkingsomvang in de late achttiende eeuw van circa 

10.000 in de stad Banten en 45.000 in de hele kuststreek, terwijl het binnenland erg dun bevolkt was. 

Al eerder werd gewezen op de tegengestelde visies op de gevolgen van het ingrijpen in 1682 van 

de VOC in Banten. Reid heeft de visie dat het verval van Banten al in de late zeventiende eeuw inzette 

inmiddels genuanceerd. Ota plaatst het verval in het derde kwart van de achttiende eeuw waarin de 

verzanding van de haven van Banten-stad de economische positie van de sultan verzwakte en de 

afhankelijkheid van de VOC zijn politieke macht en aanzien aantaste.239 De vraag blijft hoe groot de 

invloed van de economische stagnatie was op de bevolkingsontwikkeling in de tweede helft van de 

achttiende en begin van de negentiende eeuw. Ota veronderstelt dat de schatting van De Rovere van 

Breugel uit 1787 van 45.000 inwoners van het gehele sultanaat juist is.240 Dit zou beteken dat de omvang 

Bantense bevolking in de achttiende eeuw relatief stabiel rond dit aantal lag. Het betreft daarmee slechts 

1% van de totale bevolking in de eerste helft van de achttiende eeuw en minder dan 0,5% in 1800. 

Deze schatting van circa 45.000 inwoners is 1787 is ongeloofwaardig op basis van de groeicijfers 

die nodig zijn de latere bevolkingsaantallen te verkrijgen. Voor de negentiende eeuw heeft Ota gebruikt 

gemaakt van de schattingen van Raffles en diverse koloniale verslagen.241 Ota signaleert zelf dat een 

groei van 90% tussen 1815 en 1834 voor Banten onrealistisch is. Hij verklaart dit groeipercentage uit de 

toenemende greep van de koloniale overheid op de binnenlanden, waardoor de tellingen verbeteren.242 

Opmerkelijk genoeg verbindt hij geen consequenties aan deze constatering voor de schattingen van de 

bevolkingsomvang in de achttiende eeuw. Ota maakt overigens ook geen schattingen van mogelijke 

aantallen maar beperkt zich tot de constatering en verklaring van de opvallende groeicijfers. Zou Ota dat 

wel hebben gedaan dan zou hij gezien hebben dat voor een bevolkingsgroei van 45.000 in 1787 naar de 

door Raffles genoemde 231.604 een jaarlijkse groei van 6,03% vereist.  
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Boomgaard stelt dat de cijfers voor 1835 en 1836 relatief betrouwbaar zijn. Voor heel Java wordt 

de bevolking op basis van de koloniale verslagen op respectievelijk 7.531.496 en 7.676.895 geschat. 

Daarvan wonen er 373.806 en 365.728 in Banten.243 Het aandeel in de totale bevolking bedraagt 

daarmee 4,96% in 1835 en 4,76% in 1836. De Bantense bevolking is in 1832 volgens de koloniale 

administratie 380.491.244 De koloniale bestuursambtenaar schatte zelf de bevolking in dat jaar op 

400.000 personen. Volgens Boomgaard correspondeert deze aanname meer met de werkelijkheid.245 Er 

treedt dus in 1832 een onderregistratie van 5% op. De vraag blijft hoe groot de bevolking op andere 

momenten was.  

De bevolkingscijfers van Banten blijven tot aan de jaren 1740 vrij stabiel rond het niveau van 

1832-1836; 370.000 personen. Het werkelijke aantal lag waarschijnlijk 5% hoger. De schatting van de 

Bantense bevolking bedroeg in 1804 was gesteld op 300.000 inwoners. Dat zou betekenen dat de 

bevolking met 100.000 toenam tussen 1804 en 1832. Omgerekend is dat een groeigemiddelde 1,03% 

per jaar. Gezien de groeivoet van 1,18% waarmee in de tweede helft van achttiende gerekend is voor 

heel Java, lijkt dit een reëel groeipercentage.  

De consequenties voor de achttiende eeuw blijven lastig in te schatten. Toegepast op de 300.000 

inwoners in 1804 levert groeipercentage van 1,03% een geschatte Bantense bevolking van 103.054 op 

in 1700. De geschatte bevolkingscijfers op basis van interpolaties voor 1730 en 1775 bedragen 

respectievelijk 140.000 en circa 222.700 inwoners.  

 

Batavia 

De grote sterfte in de stad Batavia gedurende de achttiende eeuw is waarschijnlijk het meest beschreven 

aspect van haar demografie. Blussé plaatst de lovende beschrijving van Valentijn uit 1726 naast die van 

Weitzel uit 1860 en stelt zich de vraag hoe de ‘koningin van het Oosten’ kon veranderen in het ‘kerkhof 

van het Oosten’.246 Het antwoord op deze vraag is te vinden bij P.H. van der Brug, die malaria als enige 

oorzaak van de explosieve stijging van de sterfte aanwijst.247 Na grondige analyse sluit Van der Brug 

andere oorzaken uit en concludeert dat de aanleg van zoutwater visvijvers in 1729 de eerste malaria-

epidemie veroorzaakten tussen 1733 en 1738.248 In het begin van de negentiende eeuw verdwijnen de 

visvijvers en neemt de sterfte af.249 

 Voorlopig zijn de cijfers van Van der Brug daarmee de meest gefundeerde die beschikbaar zijn. 

Toch is daarmee niet alle gewenste informatie voor handen, aangezien de studie vooral op de sterfte en 

de verklaring gericht is. Het inwoneraantal voor Batavia in 1730 schat Van der Brug in op meer dan 

20.000 mensen binnen de stadsmuren en nog eens ruim 100.000 daarbuiten.250 Rond 1730 schat Blussé 

de bevolking op circa 25.000 binnen de stadsmuren en 75.000 er buiten. De bevolking groeit volgens zijn 

berekening tot circa 135.000 buiten de muren in 1790 en daalt tot ongeveer 10.000 binnen de muren.251 

Ook volgens Van der Brug daalt het inwoneraantal van Batavia binnen de muren tot 12.000 in 1779, 
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terwijl het in de Ommelanden steeg tot 120.000 tot 160.000.252 De verschillen tussen de schattingen van 

Blussé en de betrouwbaarder cijfers van Van der Brug zijn niet extreem groot; beide komen tot een 

totale schatting voor 1730 tussen de 100.000 en 120.000 en circa 140.000 eind achttiende eeuw. Het 

aandeel van Batavia in de totale bevolking van Java nam af van 2,3% in 1730 tot 1,8% in 1800.  

 

De ongezondheid beperkte zich niet tot Batavia maar vormde ook een probleem in de ander steden aan 

de Javaanse noordkust. Het sterk groeiende Semarang er in de late achttiende eeuw ook mee te 

kampen. Ondanks aandringen van de VOC om de bevolking te bewegen buiten de stad te wonen kromp 

de bevolking overigens niet.253 Visvijvers in de omgeving van forten bij andere kuststeden zoals Banten 

en Surabaya veroorzaakten grote sterfte onder het VOC-personeel.254 Het lijkt voor de hand te liggen dat 

de malaria op die plaatsen een vergelijkbare sterfte veroorzaakten onder de inheemse bevolking als in 

Batavia. 

 

Priangan 

Het gebied ten zuiden van Batavia, de Priangan, was in de achttiende eeuw dun bevolkt. Breman haalt 

enkele cijfers uit De Haan’s Priangan aan en vermeld dat hoewel deze zeer onbetrouwbaar zijn, vast 

staat dat de achttiende-eeuwse demografische groei laag was.255 Een volgend verdrag in 1705 bepaalde 

dat de VOC het gezag over Cheribon verwierf. Het verdrag uit 1681 had slechts bepaald dat de VOC, 

namens de vorst van Mataram het gezag in gebieden rondom Cheribon had bestuurd. Daardoor kwam 

ook het deel van de Preanger-regentschappen dat tot dan toe onder gezag van Cheribon was gevallen, 

nu ook rechtstreeks onder VOC. Tot laat in de achttiende eeuw verzette vooral in het bergachtige zuiden 

de bevolking zich, al dan niet religieus gemotiveerd, tegen het gezag van de VOC.256 Het effectieve gezag 

was dan ook beperkt en voor zaken als schattingen van de bevolkingsomvang was men sterk afhankelijk 

van lokale regenten.257 Behalve dat de Priangan een vrij lage bevolkingsdichtheid kende zijn er geen 

absolute aantallen of schattingen bekend voor de achttiende eeuw. Voor de negentiende eeuw is een 

aantal tellingen bekend, die door Breman zijn weergegeven. Voor de tussenliggende jaren zijn 

interpolaties gemaakt. 
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Figuur 4: Schatting bevolkingsontwikkeling Priangan, 180-1871258 
 

De gerapporteerde bevolkingsomvang van Priangan bedraagt in 1815 volgens Breman 188.000. Raffles 

schat deze echter al op 243.628, van een totale schatting van 4,6 miljoen.259 Volgens Raffles’ eigen 

schatting is het aandeel van Priangan daarmee 5,3%. Gerekend met de door Breman genoemde 188.000 

is het aandeel van Priangan 4,1%. Van de schatting van Raffles is bekend dat deze te laag was. Volgens 

de bovenstaande berekeningen zelfs zo’n 115% te laag. De vraag is hoe de onderregistratie verdeeld 

was, of men overal evenveel mensen miste in de telling. Aangezien Breman naar nog lagere cijfers 

verwijst, kan het zijn dat Raffles schatting hier bijvoorbeeld beter was. Mochten de percentage van 4% à 

5% van de totale Javaanse bevolking wel correct zijn, dan is de vraag of de schattingen voor het 

aangrenzende achterland van Banten niet te laag zijn. Zodoende is het bepalen van de mate van 

onderregistratie te gecompliceerd voor dit moment, maar nodigt uit tot verder onderzoek. 

 

Stad en platteland: urbanisatie 

Eerder werd al kort gewezen op het belang van urbanisatie voor het grote debat over de oorzaken van 

armoede en rijkdom wereldwijd. Steden zijn een voorwaarde voor sterke economische ontwikkeling en 

voor de Industriële revolutie in Europa. De aanwezigheid van steden houdt in dat dit deel van de 

bevolking niet betrokken was bij de productie van voedsel en dat voedsel ergens anders vandaan moest 

komen. Dat wil zeggen dat er landbouwoverschotten zijn en dat deze herverdeeld moeten worden onder 

de niet-agrarische bevolking. De opbrengst en organisatie van de landbouw kan dus niet losgezien 

worden van de urbanisatiegraad. De vraag is dan wat de verhouding tussen stad en platteland was, hoe 

groot de stedelijke bevolking was, welke mate van interactie er bestond en welke positie steden innamen 

in politiek en economisch opzicht. Omwille van de overzichtelijkheid wordt de landbouw en de opbouw 

van de economie verderop behandeld. Toch zal af en toe iets over de landbouw gezegd moeten worden 

voor de begrijpelijkheid van historiografische discussies. In dit gedeelte wordt primair ingegaan op de 

grootte van de steden en mate van urbanisering en minder op de achterliggende processen. 
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In verband met urbanisatie is van Anthony Reid vernieuwend geweest, in zijn veronderstelling dat het 

belang en de omvang van steden in Zuidoost-Azië groot was. Reid meent dat ondanks de lage 

bevolkingsdichtheid in Zuidoost-Azië rond 1600, een verrassend groot deel van de bevolking in 

handelssteden woonde.260 Ongeveer 5% van de bevolking van Zuidoost-Azië woonde volgens Reid in 

steden van meer van 30.000 inwoners, in het midden van de zeventiende eeuw.261 Zuidoost-Azië was in 

zijn optiek toen één van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Koloniale census, van rond 1900, 

laten een heel ander beeld zien. Zuidoost-Azië geldt op dat moment als één van de minst verstedelijkte 

gebieden ter wereld. Reid wijt dit aan het Europese kolonialisme.262 Reid heeft zijn visie op het moment 

van het verval van Banten inmiddels naar een later tijdstip moeten verschuiven, de vraag is wat er 

overeind blijft van de eerdere bloeiperiode. 

Van Batavia en Banten zijn de inwoneraantallen al kort aangestipt, de vraag is hoe groot de 

andere havenplaatsen en steden zijn en hoe zij zich ontwikkelden. Voor de diverse steden op Java schat 

Reid de bevolking van de stad Mataram263 in het midden van de zeventiende eeuw op 150.000 à 

200.0000. Het eerder genoemde Banten wordt door hem op een inwonertal van 100.000 geschat. Reid 

stelt dat de bevolking van Tuban en Surabaya elk op circa 50.000 inwoners. Kleinere Javaanse steden 

zijn Japara, Semarang en Balambangan met elk meer dan 10.000 inwoners.264 Tevens meent Reid dat de 

steden hun rijkdom dankten aan de overzeese handel en voor de voedselvoorziening niet het achterland 

leegzogen.265 

 

De vraag wat een stad is, die vooraf gaat aan de vraag hoeveel mensen in een stad woonden, is voor 

Java moeilijk te beantwoorden. Nagtegaal benadrukt dat de tegenstellingen tussen het platteland en de 

stad op de pasisir klein waren. De havensteden waren volgens Nagtegaal volledig geïntegreerd in de 

agrarische economie.266 Stadsmuren en -poorten ontbraken waardoor de grens tussen stad en platteland 

niet erg duidelijk was. De structuur van de steden op de pasisir kan het best worden omschreven als een 

grote verzameling dorpen, gegroepeerd rondom de woning van de lokale regent. De bouw van de 

woningen week ook niet af van die in desa’s op het platteland. Veel van de inwoners bebouwden 

rijstevelden in de directe omgeving en vaak stonden er zoveel bomen op de erven bij de woningen dat de 

Nederlanders het nogal eens als ‘wildernis’ omschreven.267 De steden hadden dus een ruraal karakter en 

een sterke grens tussen stad en platteland bestond niet. 

 De reden van de afwezigheid van stadsmuren had deels te maken de afwezigheid van een 

homogene burgerij. De verschillende bevolkingsgroepen woonden in wijken op basis van etniciteit en de 

eventuele verdediging werd per wijk en dus per bevolkingsgroep georganiseerd. Vaak kwam het niet 

eens tot een verdediging maar vluchtte de bevolking aangezien het leven meer waard was dan de 

bezittingen.268 De verdediging van de eigen stad is één van de meest in het oogspringende aspecten van 
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stedelijk burgerschap in vroegmodern Europa.269 Buiten Java maakten Islamitische burgers in VOC-

nederzettingen soms deel uit van de schutterij, iets dat op Java ondenkbaar was.270 Aangezien de steden 

rondom de plaatselijke regent georganiseerd waren ontbraken stedelijke instituties en blijkbaar ook een 

idee van gezamenlijk burgerschap. 

 

Aangezien de data omtrent urbanisatie eveneens betrouwbaarder worden naar mate zij meer in het 

heden liggen wordt opnieuw in de late negentiende eeuw begonnen met onderzoeken. Hoewel het aantal 

stedelingen in de negentiende eeuw toenam, nam hun aandeel als percentage van de totale bevolking af. 

Anders gezegd de totale bevolking groeide sneller dan de stedelijke bevolking. Evenals de bevolking 

groeide ook de Javaanse economie. Boomgaard concludeert dan ook dat het gezamenlijk optreden van 

een economische groei en toenemende urbanisatie in Azië niet evident is.271 

 Aan het einde van de negentiende eeuw woonde circa 6,4% in steden met meer dan 5.000 

inwoners, waarvan minder dan de helft in steden met meer dan 20.000 inwoners. Zoals vermeld was het 

percentage stedelingen in 1815 hoger, zo’n 6,7% in steden van meer dan 20.000 inwoners, terwijl hun 

aantal toenam van 300.000 in 1815 tot 725.000 in 1890. In specifieke gevallen trad er wel 

desurbanisatie op, zoals in de oude hoofdsteden van het gedeelde Mataram, Yogyakarta en Surakarta. 

Hiervoor bestond een aantal redenen zoals het verlies van gebieden aan de koloniale staat en daarmee 

een dalende inkomsten, dat na 1825 nog werd versterkt door de Java-oorlog. Ook in Semarang trad 

desurbanisatie op als gevolg van het afschaffen van de functie van Gouverneur in de VOC-hiërarchie door 

Daendels in 1808. De economische ontwikkeling van negentiende-eeuws Java werd in grote mate 

bepaald door het Cultuurstelsel. Veel voorzieningen die in Europa vaak met steden worden geassocieerd 

als markten, winkels en industrieën werden op Java in de rurale gebieden, middenin het productiegebied, 

gevestigd.272 Dit verminderde de aantrekkingskracht van de stad ten opzichte van het platteland. Over 

het algemeen is in de negentiende eeuw sprake van een afname van het percentage van de stedelijke 

bevolking zonder dat er desurbanisatie optreedt. 

 

Nu geanalyseerd is dat stagnatie de Javaanse stedelijke ontwikkeling in de negentiende eeuw kenmerkte 

en niet zo zeer achteruitgang is de vraag hoe de ontwikkeling in de voorgaande eeuw was en hoe sterk 

die ontwikkeling was. Boomgaard schat dat op Java rond 1600 hoogstens 3% van de bevolking in een 

stedelijke omgeving leefde, wat dus betekende dat 97% op het platteland of in dorpen aan de kust 

leefde.273 Hierbij wordt uitgegaan van steden met een bevolking van tenminste 10.000 inwoners. Rond 

1400 schat Boomgaard dit percentage op ongeveer 1%.274 Dit zijn aanmerkelijk lagere schattingen dan 

door Reid zijn voorgesteld.  

Bovendien betekent een urbanisatiegraad van 3% in 1600 een toename van de verstedelijking in 

1815, wanneer zo’n 6,7% van de bevolking in steden woont. Howard Dick concludeert dat als de hoge 
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schattingen van Reid worden overgenomen er desurbanisatie optreedt vanaf de late zeventiende eeuw.275 

De vraag is nu of de schattingen waarop Reid zich baseert te hoog zijn of die van Boomgaard te laag. 

Eerder werd kort aangestipt dat ondanks de ongezondheid Semarang in de achttiende eeuw niet 

kromp in omvang. Ook Surabaya groeide sterk aan het einde van de achttiende eeuw.276 De groei van 

deze steden aan de noordkust is in het licht van de relatief vredige periode na 1755 niet verwonderlijk. 

Reid baseert zich grotendeels op Europese bronnen die de steden beschrijven.277 De 

betrouwbaarheid van die beschrijvingen wordt door Nagtegaal betwijfeld. Hij analyseert dat Malakka 

volgens de Europese beschrijvingen circa 100.000 inwoners had in de zestiende eeuw. Nadere 

bestudering toont echter aan dat er in 1678 niet meer dan 5.441 mensen in Malakka woonden en dat het 

eerste getal een factor 20 te hoog is. Nagtegaal concludeert dat de schattingen die Reid voor Java 

gebruikt waarschijnlijk ook te hoog zijn en de steden op Java rond 1700 niet boven de 20.000 inwoners 

uitkwamen.278 

Om zijn argument te onderbouwen haalt Nagtegaal de achttiende-eeuwse predikant François 

Valentijn aan. Valentijn’s schatting van 20.000 inwoners voor Semarang in 1706 vond hijzelf bij nader 

inzien te hoog. In plaats daarvan stelt Nagtegaal voor het aantal weerbare mannen als indicatie te 

gebruiken. In Semarang was dit in 1670 1.000 man.279 Het aantal van 1.000 weerbare mannen op een 

bevolking van 20.000 is inderdaad niet erg waarschijnlijk. Wanneer het aantal weerbare mannen 

gelijkgesteld wordt met een cacah van 4 tot 6 personen ligt de bevolking van Semarang tussen de 4.000 

en 6.000 inwoners rond 1670. Reid’s schatting van Semarang in 1654 bedraagt echter 100.000 

inwoners.280 Wanneer voor de eenvoud de afwijking van Malakka, met een factor 20, op Semarang wordt 

toegepast komt dat uit op 5.000 inwoners. Daarmee is het gelijk aan het aantal weerbare mannen 

vermenigvuldigd met een factor 5, het midden tussen de 4 en 6 van de cacah. Echter de cacah is een 

onbetrouwbaar instrument zoals eerder bleek. Er werd in 1708 een onderregistratie van een factor 2,3 

waargenomen. Wanneer dit toegepast wordt op het cijfer op basis van de cacah, dan moet die 5.000 met 

een factor 2,3 vermeerderd worden tot een kleine 12.000. Hoewel de onzekerheid nog steeds groot is, 

lijkt dit geen onredelijke inschatting van deze belangrijke havenstad. Zeker aangezien Nagtegaal in een 

andere publicatie het inwonertal van Semarang aan het einde van de zeventiende eeuw op 10.000 

schat.281 

 Tenslotte worden de reeds bekende cijfers van de andere belangrijke havenstad, Banten op 

West-Java, kort vergeleken met die van Reid. Volgens Reid bedroeg de omvang van Banten tussen de 

100.000 en 800.000 in de tweede helft van de zeventiende eeuw.282 Talens en Ota kwamen daarentegen 

met schattingen van 10.000 tot 15.000 inwoners. Daarmee vallen hun schattingen ongeveer gelijk met 

die van Nagtegaal voor Semarang. Opnieuw lijkt de inschatting van Reid te hoog te zijn.  

Hoewel Reid’s bijdrage groot is geweest in het verbreden van het blikveld van eng-nationaal naar 

regionaal, moet ook de conclusie over de bloei van de steden evenals over het verval van Banten 
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genuanceerd worden. Over het algemeen moet worden aangenomen dat de door Reid gehanteerde hoge 

schattingen vooral prikkelend geweest zijn voor verder onderzoek. Het uitgelokte onderzoek bestreed 

weliswaar de uitkomsten maar het gevolg was dat urbanisatie en economische ontwikkeling als 

onderwerpen beter onder de aandacht gekomen waren als serieuze thema’s. 

 

Stad en platteland: desa 

Het merendeel van de Javaanse bevolking woonde in de achttiende en negentiende eeuw op het 

platteland. Aan het begin van de negentiende eeuw was dit ongeveer 93% aan het einde 97% van de 

bevolking. Volgens Boomgaard woonde in 1840 circa 8,5 miljoen Javanen in de dorpen.283 Over de 

organisatie van de bevolking op het platteland en vooral de ontstaansgeschiedenis van de Javaanse 

dorpen, desa, bestaat veel historiografische discussie. Deze discussie valt niet volledig los te zien van de 

productie en organisatie van de landbouw. Voor het overzicht worden nu vooral de verschillende visies op 

de plattelandsstructuur weergegeven en wordt minder ingegaan op de landbouw zelf.  

 De historiografische discussie betreft vooral de ouderdom van de sociale structuren op het 

platteland. Enerzijds wordt beweerd dat de dorpsgemeenschappen al lang voor de negentiende eeuw 

bestonden en gedurende eeuwen relatief stabiel zijn geweest. Anderzijds wordt gesteld dat de Javaanse 

dorpsgemeenschappen een product zijn van het kolonialisme.284 Tevens is de geografische locatie van 

belang. De ontwikkelingen in Banten verschillen van die in de gebieden van de VOC en Mataram. 

Particulier grondeigendom was voor gewone boeren vrij gebruikelijk in Banten. Uit twintigste-eeuwse 

bronnen blijkt de ratio landbezittende boeren ten opzichte van landlozen veel hoger was dan op de rest 

van Java. Daartegenover staat dat de omvang van grond per huishouden lager was.285 De vraag is hoe de 

sociale en economische structuren van de desa georganiseerd waren en welke veranderingen zich in de 

negentiende eeuw voltrokken. 

De aard van desa in de moderne historiografie werd als één van de eerste beschreven door D.H. 

Burger in 1939. Burger representeert wat de ‘traditionele visie’ op het dorp is gaan heten. Het dorp was 

in zijn visie tot in de achttiende eeuw afgesloten van de buitenwereld en daar kwam pas in de 

negentiende eeuw verandering in.286 Ook Geertz’ visie is volgens Boomgaard een representatie van de 

traditionele historiografie.287 In deze traditionele historiografie wordt het dorp verder voorgesteld als een 

harmonieuze zelfvoorzienende gemeenschap van kleine boeren, die nauwelijks werden beïnvloed door 

markten of economie, en men in feodale verhoudingen ondergeschikt was aan de lokale aristocratie. 

Deze gemeenschappen hadden een gesloten corporatief karakter met een egalitaire democratische 

structuur. Vanaf de late achttiende eeuw werd dit vervangen door een koloniale bureaucratie en 

Westerse ondernemingen die een ‘enclave-economie’ invoerden, gebaseerd op verplichte arbeid. De 

inheemse economie kenmerkte zich door stagnatie.288 

 Het debat kwam pas in de jaren 1980 goed op gang toen Jan Breman stelde dat de Javaanse 

desa een koloniale Europese creatie was, die vóór de negentiende eeuw niet bestaan had. Het was in zijn 
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ogen een uitgevonden traditie. In Breman’s optiek kenmerkte de organisatie van de sociale structuren op 

het Javaanse platteland zich door afhankelijkheidsrelaties tussen patronen en cliënten. De 

machtsverhoudingen bepaalden dat de sociale relaties primair verticaal waren. De mensen leefden vrij 

verspreid en waren georganiseerd in kleine cacah’s die elk afzonderlijk afhankelijk waren van de lokale 

machthebber. Het dorp als gemeenschap of horizontaal georganiseerd sociaal verband kwam volgens 

Breman pas tot stand nadat het geografisch was gefixeerd en tot administratieve eenheid was 

bestempeld door de koloniale overheid.289 

Onder andere Boomgaard verzette zich zowel tegen de traditionele visie als tegen de visie van 

Breman en stelde dat er al in de prekoloniale periode dynamische dorpsgemeenschappen waren.290 Ook 

Elson is van mening dat het dorp geenszins een geïsoleerde en onafhankelijke entiteit vormde. Slechts 

bij uitzondering konden er dorpsgemeenschappen worden gevonden die volledig zelfvoorzienend waren, 

in productie en consumptie. Handel was derhalve van essentieel belang voor het bestaan en goed 

functioneren van het dorp.291 Ook Nagtegaal beschrijft de handel van Javaanse boeren op pasars die 

onderling netwerken vormden.292 De isolationistische traditionele visie lijkt daarmee weerlegd, de visie 

van Breman is complexer. 

 Boomgaard begint zijn analyse van de desa en de plaats in de Javaanse samenleving met een 

definitiekwestie. Het woord desa kan in de bronnen drie betekenissen hebben: 1) een administratieve 

eenheid, 2) een fysieke concentratie van huizen en 3) een rurale gemeenschap met een zekere 

onderlinge cohesie, sociale structuren en gezamenlijke belangen. Van een harmonieus geheel was geen 

sprake, vaak waren er conflicten over water en irrigatie of over mededorpelingen. De ouderen van het 

dorp en het dorpshoofd hadden de taak deze conflicten te beslechten.293 

De invloed van de koloniale overheden wordt geenszins ontkent door Boomgaard. De invoering 

van het landrentestelsel leidde tot een versterking van de positie van het dorpshoofd. Vanaf 1813 werd 

dit een officiële functie binnen het gouvernement. Hij was verantwoordelijk voor de belastingafdrachten 

van het dorp en de verdeling van landbouwgrond binnen de desa.294 Het dorpshoofd was altijd al van 

groot belang geweest voor de sociale structuur op het platteland. Tijdens zijn reis naar het hof van 

Mataram ontdekte van Imhoff dat de Javaanse dorpelingen niet aan een geografische locatie, maar aan 

hun hoofdmannen verbonden waren.295 Wederom springt in het oog dat er blijkbaar genoeg ruimte was 

op Java voor de bevolking zich elders te vestigen en arbeid daarmee schaarser was dan land. 

De traditionele visie heeft nog steeds sterke invloed. Booth schrijft in 1998 dat het Javaanse 

dorp volledig buiten het rijk van kapitaal economische betrokkenheid lag en had geen enkele 

belangstelling voor de verbouw van exportgewassen. Als het aan het dorp lag, produceerde het enkel 

producten voor eigen dagelijks gebruik. Ervaringen tussen 1815 en 1830 hadden aangetoond dat waar 

exportgewassen, zoals koffieplantages, aan het dorp werden overgedragen, deze verlaten of genegeerd 

werden.296 Wat hieruit geconcludeerd mag worden is niet dat de Javaanse dorpelingen bij voorkeur 
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zichzelf afsloten van de buitenwereld, hooguit kan gezegd worden dat de bevolking liever geen belasting 

betaalde. 

Deze conclusie is in lijn met een aantal andere observaties. Een Brits rapport uit 1811 signaleert 

dat boeren migratie naar andere gebieden als enige uitweg zagen om aan de hoge belastingdruk te 

ontkomen.297 Ook van Niel spreekt van de problematiek van zich verplaatsende bevolkingsgroepen, die 

vluchten voor de gedwongen koffieverbouw.298 Ota stelt dat dit slechts mogelijk was vanwege een lage 

man-land-ratio op dat moment. Controle over mensen was dan ook van groter belang voor 

belastingheffing dan controle over land.299 Als controle over mensen zo belangrijk was, dan is het vrijwel 

ondenkbaar dat de Javaanse dorpen volledig autarkisch waren. 

De bijdrage van Ota Atushi aan de desa-discussie is zeer interessant omdat hij evenals 

Boomgaard wijst op een lichte spraakverwarring in de definitie van de desa. Ota plaatst echter de 

verschillende betekenissen in de historische context van de veranderende koloniale administratie en 

definiëring. Voor de bestudering moet een onderscheid gemaakt worden tussen 1) de lokale 

gemeenschap, 2) een geografische locatie vóór de administratieve herindeling bij de koloniale 

hervorming in de jaren 1820 en 3) de administratieve eenheid na de koloniale hervorming. Het gebrek 

aan onderlinge samenhang in de tweede en derde interpretatie van de desa mag in zijn ogen geen 

excuus zijn het bestaan van de desa in de eerste interpretatie te ontkennen.300 

De historiografische discussie over de desa laat zich daarmee in drie stromingen onderverdelen. 

Allereerst is er de traditionele visie die de het Javaanse dorp tot aan het einde van de achttiende eeuw 

als een stuk ongerepte natuur voorstelt, onaangetast door contacten met de buitenwereld, 

zelfvoorzienend en harmonieus. Dit beeld werd door Breman in de jaren 1980 sterk bekritiseerd. In 

plaats daarvan stelde Breman dat de desa een koloniaal construct was en de traditionele aard en 

geschiedenis ervan een moderne koloniale uitvinding was. Hoewel deze tweede visie van Breman hout 

snijdt voor wat betreft de verwerping van de traditionele afgesloten en harmonieuze visie, wordt zijn 

stelling dat de desa in het geheel niet bestond sterk bestreden. De derde stroming betoogt dat er 

weldegelijk dorpen als zelfstandige gemeenschappen op het Javaanse platteland aanwezig waren, maar 

dat zij dynamischer waren dan de traditionele visie wil doen geloven. 

 

Spreiding: besluit  

De overgrote meerderheid van de Javaanse bevolking woonde op dorpen op het platteland. Aan het 

begin van de negentiende eeuw woonde een groter percentage in steden dan aan het eind terwijl de 

steden in absolute aantallen wel groeiden. Er is geen sprake van desurbanisatie in absolute zin maar van 

een dalende urbanisatiegraad doordat de plattelandsbevolking harder groeide dan de stedelijke bevolking 

in de negentiende eeuw. De invloed van de koloniale overheid hierop in niet onwaarschijnlijk. Het 

Cultuurstelsel was gericht op plattelandsproductie en veel voorzieningen die anders in steden te vinden 

zouden zijn, waren nu in de rurale gebieden te vinden. Daarnaast hadden veel steden een ruraal 

karakter, wat een sterke scheiding tussen stad en platteland onmogelijk maakt. De schatting voor de 

omvang van de steden en de sterke desurbanisatie die Reid verondersteld zijn onhoudbaar gebleken. 
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Gegevens voor de geografische spreiding over het eiland zijn voor achttiende eeuw vrijwel niet 

te achterhalen. Algemeen kan gesteld worden dat de onrustige gebieden als Java’s Oosthoek en de 

Priangan minder sterk bevolkt waren of zelfs een daling kende in de tweede helft van de achttiende 

eeuw, die dan waarschijnlijk bevolkingstoename in andere gebieden tot gevolg had. De migratie bleek 

overigens niet slechts van individuen maar van gemeenschappen te zijn, onder leiding van een 

dorpshoofd. Migratie over het eiland maakt het schatten van de spreiding op basis van extrapolaties van 

bekende gegevens uit de negentiende eeuw zinloos en speculatief.  

 

Conclusie 

Trage bevolkingsgroei kenmerkte Java evenals de rest van Zuidoost-Azië in de eerste helft van de 

achttiende eeuw. Vanaf de deling van Mataram in 1755 brak een vredige periode aan die duurde tot het 

uitbreken van de Java-oorlog in 1825. Dit vertaalde zich naar een sterke bevolkingstoename in deze 

periode. De cholera-epidemie van 1821, de Java-oorlog, misoogsten en de gevolglijke hongersnoden in 

de jaren 1840 zorgden voor demografische groeivertraging. 

 Veel onzekerder dan de algemene trend zijn de schattingen over de ontwikkeling van de 

geografische bevolkingsspreiding en urbanisatie. Er is een aantal malen gewezen op de mogelijkheid tot 

migratie op Java. Dit was slechts mogelijk omdat Java op dat moment relatief dun bevolkt was.301 De 

derde prins kreeg in het verdrag van Giyanti bijvoorbeeld 4.000 cacah’s toegewezen en niet een 

afgebakend gebied. Uit bovenstaande analyse volgt dat de mensen dus zeer belangrijk waren voor de 

vorsten. Controle over mensen was veel belangrijker dan controle over land. 

 De invloed van de koloniale staat op de verhouding tussen stad en platteland is voor Java erg 

waarschijnlijk. De bevolking was voor het functioneren van het Cultuurstelsel harder nodig op het 

platteland dan in de stad. Ook op de desa als productie-eenheid drukte de koloniale overheid haar 

stempel. De overheid creëerde administratieve eenheden en fixeerde de tot dan toe de semi-sedentaire 

boeren op een geografische locatie. Door de dorpshoofden verantwoordelijk te maken voor de 

belastingafdrachten werd hen de mogelijkheid ontnomen naar steden te verhuizen. Hooguit kon men 

naar de bergachtige gebieden in het zuiden trekken om aan de koloniale controle te ontsnappen. 

 Er bestaat kortom veel onzekerheid over de bevolking, met name in de achttiende en vroege 

negentiende eeuw. Schattingen over de Javaanse bevolking vóór de twintigste eeuw zullen dan ook nooit 

gevrijwaard zijn van speculaties. Toch kan de groei van Mataram wel gezien worden als indicatie van de 

groei op het gehele eiland, aangezien het grootse deel van de bevolking daar woonde. De andere 

gebieden waren qua economie en bevolking veel minder belangrijk dan Centraal- en Oost-Java. 
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Beroepsbevolking en arbeidsverhoudingen 

 

Inleiding 

Het doel van deze paragraaf is het geven van een globale indruk van de verdeling van de Javaanse 

beroepsbevolking in de achttiende en negentiende eeuw. Het maken van een accurate kwantitatieve 

reconstructie is voor de achttiende eeuw vrijwel onmogelijk. Allereerst wordt een globale indruk gegeven 

van de verdeling over de drie economische hoofdsectoren in de negentiende eeuw. Vervolgens wordt 

ingegaan op de arbeidsverhoudingen en mate van vrije arbeid. Daarna volgt een beschrijving van de 

landbouw, herverdeling van overschotten en de gevolgen van het Cultuurstelsel daarvoor. Tenslotte 

wordt opnieuw voor de negentiende eeuw gekeken naar de andere economische sectoren.  

Al deze ontwikkelingen staan in de context van de bevolkingsgroei die begon in de tweede helft 

van de achttiende eeuw. Boomgaard leidt uit een daling van de reële lonen tussen 1650 en 1800 een 

groei van het aanbod van arbeid af.302 De bestaande literatuur geeft voldoende ruimte te veronderstellen 

dat de bevolkingsgroei ook leidde tot een toename van het aantal loonarbeiders gedurende de achttiende 

eeuw. In de negentiende eeuw nam het percentage van de beroepsbevolking buiten de landbouw af, 

terwijl tegelijkertijd boeren meer werkzaamheden buiten de landbouw verrichten. Het relatieve belang 

van de landbouw nam daarmee af. In hoeverre dit proces van herverdeling van de arbeidskrachten over 

de economische sectoren al in de achttiende eeuw in gang gezet is, vereist meer onderzoek. Zelfs met 

een gelijkblijvende verhouding tussen de economische sectoren, zou, als gevolg van de bevolkingsgroei, 

de absolute omvang van het aantal loonafhankelijken zijn gegroeid. Een groei van het aantal 

loonafhankelijken is een gedeeltelijke verklaring voor een toename van de vraag naar kopergeld.  

Tevens waren op Java markten en kleine winkeltjes gevestigd waar het geld kon worden 

besteed. De bestedingen kwamen niet alleen van loonarbeiders maar ook van boeren die inkomen 

kregen uit de arbeid die zij voor de koloniale overheid verricht hadden. De mogelijkheid geld ook te 

kunnen besteden is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van in geld betaalde arbeid. De 

uitwisseling van geld en goederen werd mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van markten en 

winkeltjes. 

 

Verdeling beroepsbevolking negentiende eeuw 

De verdeling van arbeid over de sectoren van de economie en vooral de verschillen ervan op diverse 

momenten geeft inzicht in de ontwikkeling ervan. Tijdens de Industriële Revolutie in Europa nam het 

aandeel van de arbeiders in de industrie toe ten opzichte van de in de landbouw werkzame personen. 

Talens bespreekt in dit verband het transitiedebat dat vooral door marxistische historici gevoerd werd. In 

dit debat probeert men de factoren die in Europa de overgang van een feodale naar een kapitalistische 

samenleving veroorzaakten te identificeren. De kapitalistische samenleving kenmerkt zich door een 

scheiding van de productiefactor arbeid van de productiefactoren land en kapitaal.303 Onderontwikkeling 

en de oorzaken ervan staan derhalve centraal in de historiografie van de niet-Westerse samenlevingen. 

Deïndustrialisering zou in Aziatische samenlevingen, met name India, zijn opgetreden als gevolg 

van de industrialisatie in Europa, in de negentiende eeuw.304 De conclusie van Boomgaard luidt dat er op 
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Java in de negentiende eeuw zeker geen sprake was van deïndustrialisatie.305 De cijfers die hij daarvoor 

presenteert zijn als volgt: 

 

Jaar 
Totaal 

agrariërs 
Landbezittende 

agrariërs 
Landloze 
agrariërs 

Niet-agrariërs 
Nevenactivi-

teiten van 
Boeren 

1815 85 71 14 15  

1875 73 64 12 27  

1905 71 40 31 29 18 

      
Tabel 5: Groei in Niet-Agrarische Werkgelegenheid 1815-1905 (Uit: Boomgaard (1991))306 
 

Wat direct opvalt, is de relatieve afname van het aandeel van de landbouw in de beroepsbevolking in de 

negentiende eeuw. Als gevolg van het Cultuurstelsel trad diversificatie op in de niet-agrarische sectoren, 

zonder dat er sprake was van urbanisatie. Veel economische activiteiten, zoals fabrieken, die in Europa 

met steden geassocieerd worden, waren op Java in de rurale gebieden te vinden.307 Boomgaard geeft 

voor 1815 de volgende spreiding van de bevolking over de drie hoofdsectoren van de Javaanse 

economie: primaire sector 85%, secundaire sector 7%, tertiaire 8%.308  

 

Arbeidsverhoudingen en slavernij 

Op Java kunnen in de vroegmoderne periode drie vormen van slavernij worden onderscheiden: ‘echte’ 

slaven, die gekocht en verkocht kunnen worden, horigen of lijfeigenschap, mensen die niet verhandeld 

kunnen worden maar ook hun meester niet mogen verlaten en schuldslavernij, diegenen die zich op 

termijn in principe zouden kunnen vrijkopen door betaling van hun schulden.309 Andere onvrije arbeid 

bestond uit de verplichte herendiensten als vorm van belasting.310 Er wordt in de recente historiografie 

vanuit gegaan dat deze vormen van onvrije arbeid afnamen en vrije loonarbeid belangrijker werd.311 

Gedurende de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw werd in zowel de inheemse als 

'Westerse' sectoren gebruik gemaakt van slavenarbeid. De groep slavenhouders bestond uit inheemse 

vorsten, aristocratie en buitenlandse handelaren, zoals Arabieren, Chinezen en Indiërs. De VOC had 

grote aantallen ambachtslieden zoals smeden, steenhouwers, metselaars, timmerlieden, breeuwers en 

kanongieters in dienst. Ook de andere slavenhouders hadden ambachtlieden in dienst voor onder andere 

spinnen en weven. Daarnaast werkten zij ook als vissers, soldaten, bediendes en landarbeiders op het 

land van hun eigenaren. In de grotere havens werden slaven in de prostitutie te werk gesteld.312 

Prostitutie nam in de haven- en garnizoensstad Batavia een niet te missen plaats in. Hoewel slavernij 

prostitutie makkelijker maakte, waren het niet alleen onvrije vrouwen die in de prostitutie werkten. Ook 
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veel vrijgelaten of vrijgekochte vrouwen die tot armoede vervielen, probeerden op deze manier in hun 

onderhoud te voorzien.313 De beroepen waarin slavernij een rol speelde waren zeer divers. 

De grote hoeveelheid land per hoofd van de bevolking heeft ook gevolgen voor de 

arbeidsrelaties. Er is een negatieve relatie tussen bevolkingsdichtheid en onvrije arbeid. Wanneer arbeid 

schaars is en land overvloedig, dan is de kans op gebonden arbeid groot.314 Lang niet iedereen die 

behoefte had aan arbeiders had de macht om herendiensten of corveearbeid af te dwingen. Slavernij was 

in dat geval de enige optie in dunbevolkte gebieden om aan arbeidskrachten te komen.315 Daarnaast 

moet ook bedacht worden dat het houden van slaven, als gevolg van de hoge prijs van arbeid, een 

statussymbool kon zijn en niet zo zeer een economisch rendabele investering.316 Zo constateert begin 

zeventiende eeuw een Engelsman in Banten dat alle rijkdom van de adel uit slaven bestaat terwijl de 

middelen hen te onderhouden minimaal zijn.317 Om de kosten te dekken verhuurde slavenhouders soms 

slaven en kregen die zelf ook loon uitbetaald.318 

 

De VOC maakte ook gebruik van verschillende vormen van onvrije arbeid. Omdat in Batavia Javaanse 

slaven verboden waren, werden slaven in eerste instantie vanuit in India aangevoerd, later uit onder 

andere Sulawesi en Bali.319 Wel waren er de zogenoemde ‘modder-Javanen’, arbeiders die de 

waterwerken in Batavia moesten onderhouden.320 Bij vertrek uit Batavia kregen de werklieden loon voor 

hun arbeid, ondanks dat zij dit als corveedienst hadden uitgevoerd. Dit gold ook voor de arbeiders die in 

de Ommelanden verplicht op de suikermolens werkten.321  

De stelling dat slavernij vooral voorkwam op plaatsen waar arbeid schaars was en niet via 

andere machtsrelaties kon worden afgedwongen lijkt op Java van toepassing. Aan het begin van de 

negentiende eeuw bestaat slavernij volgens Crawfurd overal in de archipel behalve op Java.322 

Boomgaard stelt daarentegen dat ‘echte’ slavernij aan het begin van de negentiende eeuw vooral in de 

Europese vestigingen op Java (Batavia, Semarang, Surabaya) voorkwam en daarbuiten schuldslavernij.323 

De slaven in dienst van de VOC waren veelal “ambachtsslaven”. Deze gespecialiseerde slaven ontvingen 

een loon, waarmee de spaarzaamste zich konden vrijkopen.324 Afhankelijk van het aanbod en de prijs van 

vrije loonarbeiders fluctueerde het aantal slaven dat in dienst van de VOC was.325  
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 Vanaf 1670 komt een nieuw fenomeen uit de bronnen naar voren, de koelie. De term verwijst 

naar arbeiders die, al dan niet verplicht, voor loon werken.326 Het betreft voornamelijk ongeschoolde 

loonarbeid. De koelies die hun dorp verlieten zwierven over het eiland op zoek naar werk of kozen, 

wegens betere verdiensten, voor banditisme.327 Deze groep kon groot genoeg groeien om een 

permanente arbeidspoel te vormen. Zo ontstond er vanaf de late zeventiende en vooral achttiende eeuw 

een proletariaat, van personen die alleen hun arbeid hadden om inkomen uit te verdienen.328  

Rond het midden van achttiende eeuw duikt een andere nieuwe term op in de bronnen, die 

geassocieerd wordt met tijdelijk werk; de bujang of boedjanger. Letterlijk vertaald is de betekenis van 

bujang, vrijgezel. Ook dit type arbeider verrichtte veelal ongeschoold werk, onder andere in de 

suikerindustrie rond Batavia.329 Evenals de koelie was de bujang niet plaatsgebonden en kozen ook zij 

soms voor een crimineel bestaan.330 In tegenstelling tot de koelie verliet de bujang slechts tijdelijk het 

dorp om geld te verdienen en daarna terug te keren om te trouwen. Dat sparen kon er overigens wat bij 

inschieten, doordat het leven van de bujang volgens de bronnen gevuld was met drinken, gokken, 

hoerenloperij en opium roken. De tijdelijke aard van de budjang kon verschillen tussen loonarbeid in het 

rustige agrarische seizoen of voor enkele jaren, waarbij terugkeer naar het eigen dorp de intentie was.331 

 De numpang is de volgende aanduiding voor landloze arbeiders die genoemd moet worden. De 

numpang was een deelpachter, die een deel van de oogst als opbrengst voor de arbeid ontving van de 

eigenaar van de grond, de sikep. De numpang maakte geen deel uit van de huishouding van de sikep, in 

tegenstelling tot de vrijgezelle bujang, maar had een gezin.332 Aangezien er geen verwijzingen naar oude 

bujang zijn, wordt aangenomen dat een bujang wanneer hij trouwde tot de numpang ging behoren.333 

 Tenslotte is er de aanduiding batur voor de herendienstplichtigen. Het gebruik van verplichte 

arbeid onder de VOC nam volgens Boomgaard toe als gevolg van haar groeiende territoriale macht. De 

VOC probeerde dure koelies zoveel mogelijk door goedkopere batur vervangen. De bujang in de private 

suikerindustrie werden rond 1800 door de VOC aangevuld met batur omdat het aanbod van arbeid te 

laag was.334 

 Deze praktijk van vermenging van vrije en onvrije arbeid komt vaker voor op Java. Zo was in 

Surabaya rond 1810 de meerderheid van de arbeiders in dienst bij de constructiewerken van het 

gouvernement vrij.335 In principe was de bujang, die deel uitmaakte van het huishouden van de sikep, 
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uitgezonderd van verplichte arbeid.336 De sikep moest de belasting, eerst in herendienst later in geld, 

afdragen. Maar de sikep vertrok liever niet zelf voor het uitvoeren van de corveedienst. Dus als het even 

kon dan stuurde de grondeigenaar iemand die in zijn dienst werkte, een numpang of bujang. Zo waren 

het dus vaak de bujang die als batur aan het werk gingen.337  

 

 Tijdelijk Permanent 

Verplichte arbeid Batur Slaaf 

Vrije arbeid Bujang Koelie 

Tabel 6: verkort overzicht arbeidsverhoudingen op Java 
 

Arbeidsmarkt en Skill-premium 

Van Zanden wijst erop op de dat arbeidsmarkt geschoolde arbeid op Java in de negentiende eeuw relatief 

schaars was.338 Dit vertaalt zich naar een ‘skill premium’, zodat de reële lonen van geschoolde arbeiders 

op Java hoger waren dan die van geschoolde arbeiders in Nederland.339 Daarbij was niet eens een hoge 

opleiding maar bijvoorbeeld technische kennis, de reden voor een zeer goede beloning. Dit was het geval 

bij een havenmachinist die meer kon verdienen dan hoger opgeleide ambtenaren.340 Veel geschoold 

personeel was in de negentiende eeuw te vinden in of afkomstig uit het leger.341 In de achttiende eeuw 

waren er ook al grote verschillen in loonhoogtes tussen ongeschoolde arbeiders en zij die bepaalde 

vaardigheden bezaten, zoals timmerlieden. Zo verdiende in Surabaya een metselaar omstreeks 1730 een 

dagloon van 12 dubbeltjes, terwijl een sjouwer het met 2 dubbeltjes moest doen.342  

De verschillen in lonen waren echter ook afhankelijk van de locatie en etnische afkomst. 

Chinezen verdienden in het werk rond de suikermolens meer dan de Javaanse arbeiders. Javaanse 

arbeiders ontvingen 6 stuivers per dag en de Chinese arbeiders 12 tot 8 stuivers afhankelijk van het feit 

of zij ook nog te eten kregen.343 Er zijn ook regionale verschillen. Omstreeks 1820 zijn de lonen in 

Batavia hoger dan elders.344 Wellicht is dit het gevolg van een tekort aan arbeidskrachten. Een gevolg 

van de sterfte was het grote tekort aan Europese ambachtslieden, vooral op de scheepswerven van de 

VOC. De lege plaatsen werden veelal opgevuld door Chinese ambachtslieden. Aan timmerlieden was aan 

het einde van de achttiende eeuw zo’n tekort ontstaan dat er schepen voor de terugreis vertraging 

opliepen of zelfs helemaal niet uitvoeren.345 Dit tekort beperkte zich waarschijnlijk niet tot de 

scheepswerven, zodat voorzichtig geconcludeerd mag worden dat de schaarste aan arbeid de prijs ervan 

in Batavia opdrijft. 

 

Boomgaard signaleert twee belemmeringen voor het functioneren van een vrije arbeidsmarkt in de 

negentiende eeuw. Ten eerste was veel arbeid verplichte arbeid. Ten tweede waren de belemmeringen 
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voor Europese ondernemingen om vrije arbeid in te huren enorm onder het Cultuurstelsel.346 Als gevolg 

van het beslag dat het Cultuurstelsel op arbeid legde was arbeid een schaars productiemiddel tussen 

1830 en 1860-1870.347 Er vindt volgens Breman een omslag plaats van een tekort aan arbeidskrachten 

naar een tekort aan grond in de loop van de negentiende eeuw. Die omslag leidde tot een toename het 

aantal arbeiders in loondienst.348 

De vrije loonarbeid lijkt zich vooral na 1850 sterk te hebben ontwikkeld. Bijzondere 

corveediensten, waarvoor de arbeiders langer van huis waren, werden ook daarvoor al betaald en 

meestal meer dan dagelijkse behoefte in rijst. Na 1850 werden in toenemende mate ook corveediensten 

die korter duurden betaald en betere betalingen van de verplichte arbeid waarvoor al betaald werd. 

Verschillende verordeningen in de jaren 1850 riepen overheidsdiensten (publieke werken, genie) op 

zoveel mogelijk van vrije loonarbeid gebruik te maken.349  

 Uit dit beknopte overzicht in de achttiende en negentiende eeuw blijkt dat de invulling van de 

arbeidsverhoudingen zich kenmerkte door tekorten aan arbeidskrachten. De mogelijkheden deze te 

mobiliseren verschilden sterk en van een strikte scheiding tussen verplichte of betaalde arbeid is geen 

sprake. Zo werden verplichte arbeiders betaald en konden zij op andere momenten ook in vrije 

loondienst zijn. Nog belangrijker is het gezamenlijk optreden van schaarste aan arbeid terwijl er sprake 

was van een sterke bevolkingsgroei. De vraag is waar die bevolkingsgroei werd opgevangen. In welke 

mate kwamen deze personen in de landbouw of ook daar buiten. Het blijven voorkomen van migratie, als 

gevolg van oorlog of hoge belastingen, tot in de negentiende eeuw geeft aan dat nog lang niet alle 

ruimte op Java bezet was. De landbouw had dus nog de mogelijkheid arbeidskrachten op te vangen.  

 

Landbouw, markten en winkels 

Zojuist zijn de sikep als grondbezittende boeren gedefinieerd. Landbezit was niet precies hetzelfde als 

privaat grondeigendom. Volgens Carey wordt sikep het best vertaald met ‘gebruikers van de grond’.350 De 

volledige discussie over gemene gronden, overdraagbaarheid en pacht voert voor dit moment te ver. 

Belangrijk is wel de overtuiging die bij de Britse en later Nederlandse koloniale bestuurders leefde dat 

alle grond eigendom van de sultan’s en sushunan geweest was. Dit was in lijn met het oude Europese 

beeld van de oosterse despoot, die alle macht had. Aangezien de koloniale overheid de hoogste autoriteit 

was in de gebieden die zij van de vorsten hadden gekregen, betekende dit dat de staat eigenaar van alle 

grond was.351 In de ogen van de Europeanen moesten alle gebruikers daarvoor een belasting betalen. De 

belangrijkste belasting was de landrente, die door Raffles in 1813 werd ingesteld, maar ook nog tijdens 

het Cultuurstelsel werd betaald.352 

 Er zijn verschillende vormen van landgebruik in de Javaanse landbouw te onderscheiden. 

Allereerst is er de sawah, het ‘natte’ (rijst)veld. Daarnaast zijn er de landbouwgronden die niet onder 

watergezet werden: de tegal of tegalan en de gaga of pegagan. De eerstgenoemde werd permanent 

gebruikt, de tweede niet. De gaga’s werden door de semi-nomadische orang burung bewerkt en waren 
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vooral in ontoegankelijke gebieden te vinden, voornamelijk in het bergachtige zuiden van het eiland. De 

landbouwgrond bestond tussen 1815 en 1880 voor 75% uit sawah’s, 20% uit tegal en 5% gaga’s.353 

 Omstreeks 1800 werden vrijwel alle sawah’s gebruikt voor de productie van rijst. De aanduiding 

sawah is in de bronnen ook vaak synoniem voor het natte rijstveld. Rijst werd alleen in het regenseizoen 

verbouwd op de sawah’s. In het droge seizoen werden andere gewassen verbouwd op deze grond, die 

daarvoor niet onder water hoefden te staan. Wanneer een boer ook tijdens de periode van de 

rijstverbouw andere gewassen wilde verbouwen moest hij gebruik maken van tegalans.354  

Jacobs meent dat de vrede na het verdrag van Giyanti in 1755 een bloeiperiode inluidde, 

waarvan ook de Javaanse boer wist te profiteren. Dit is consistent met de constatering over vrede en 

bevolkingsgroei onder de VOC in de tweede helft van de achttiende eeuw. Tegelijkertijd verstevigde de 

VOC haar greep op de noordoostkust en de exportgewassen. Jacobs meent dat dit veroorzaakt werd door 

het ontbreken van één sterke vorst op Java, die dat voor de VOC kon doen.355 Op de invloed van de VOC 

op de agrarische productie wordt verderop ingegaan. 

 

Seizoensarbeid vond plaats wanneer de bujangs niet nodig waren voor de rijstverbouw.356 Sawah’s 

konden alleen in het regenseizoen (november-april) gebruikt worden voor het planten van rijst.357 

Wanneer bujangs seizoensarbeid wilden verrichten, moesten zij belasting betalen in de plaats waar zij 

vandaan kwamen. Bij vertrek aan het begin van het seizoen werd per bujang in Tegal in 1726 een halve 

reaal gevraagd. Bij terugkomst moesten zij nog eens 1 reaal afdragen.358 Omgerekend bedroeg de 

belasting van 1,5 reaal 90 stuivers.359 De vraag is hoe redelijk deze belasting was in verhouding tot het 

verdiende inkomen. Een sjouwer in Rembang kon in 1730 2 dubbeltjes per dag verdienen.360 Er wordt 

aangenomen dat de lonen op Java’s Noordoostkust vergelijkbaar waren. Voor een belasting van 1,5 reaal 

moest een ongeschoolde arbeider 22,5 dagen werken. Verondersteld wordt dat een bujang een halfjaar, 

het droge seizoen, buiten de stad was om elders geld te verdienen. Wanneer hij 6 maanden lang 30 

dagen per maand voor 4 stuivers per dag werkte, zou hij totaal 720 stuivers verdienen. Het 

belastingpercentage bedraagt in dat geval 12,5%. 

 

Een basisaanname van de invoering van het Cultuurstelsel in 1830 was dat de productie van 

exportgewassen extern gestimuleerd moest worden, omdat prikkels binnen de Javaanse maatschappij 

daarvoor ontbraken.361 Anders gezegd men vermoede dat zelfvoorziening de norm was en om Java 

rendabel te maken moest er voor de exportmarkt geproduceerd worden. Bovendien leefde het idee dat 

de Javanen wel erg bij de dag leefden, zoals bleek uit de zwervende landbouwers die dan weer hier en 
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dan weer daar waren.362 En als belangrijkste reden voor het ontbreken van vooruitgang werd de 

intrinsieke luiheid van de Javaan gezien.363 

 Het Cultuurstelsel verstoorde echter de gebruikelijke jaarlijkse agrarische cyclus. Hoewel bepaald 

was dat de Javaanse boeren 1/5 van hun land en arbeid aan de exportgewassen moesten besteden, kon 

dit in praktijk veel meer zijn. Dit werd onder andere veroorzaakt doordat de gewassen die de koloniale 

overheid wilde, arbeidsintensiever waren. Ook misten de boeren oogsten doordat suikerriet en indigo de 

velden voor 16 tot 18 maanden in beslag namen, terwijl zij tegelijkertijd de grond uitputten. Tenslotte 

werkte een deel van de bevolking in het droge seizoen (verplicht) elders, bijvoorbeeld op de 

suikerfabrieken.364  

 Er is dan ook wel gesuggereerd dat het Cultuurstelsel zoveel beslag op de agrarische productie 

legde, zowel in land als in arbeid, dat er hongersnoden ontstonden. Deze stelling is voor de crises in de 

jaren 1840 weerlegd door Elson’s studie uit 1994 over Javaanse dorpen tijdens het Cultuurstelsel. Tevens 

is Elson, van mening dat er ook geen sprake was van een te lage financiële compensatie voor de 

boeren.365 Elson ziet een verklaring in de combinatie van het verhogen van de landrente en de ambitieuze 

introductie van het Cultuurstelsel. De snelle introductie van het Cultuurstelsel had ervoor gezorgd dat er 

weinig controles ter voorkoming van misbruik ingebouwd waren.366 Tevens konden de boeren geen 

gebruik meer maken van de strategieën die zij in geval van tijdelijke voedselcrises eerder ter beschikking 

hadden gehad. De enige alternatieven die nog overgebleven waren, stelt Elson, waren vlucht en dood.367 

Het Cultuurstelsel had niet direct bestaanscrises veroorzaakt, maar wel de alternatieven bij tijdelijke 

voedseltekorten ondermijnd en daardoor de speelruimte van de bevolking ernstig beperkt. 

Normaal gesproken werd op Java voldoende voedsel geproduceerd. Al sinds de tiende eeuw werd 

zoveel rijst geproduceerd dat men dit ook kon exporteren. De aanwezigheid van overschotten betekent 

dat er voedseltechnisch ruimte was voor een niet-agrarisch deel van de bevolking. Het rijstoverschot 

moet dan wel herverdeeld worden, via de overheid of de markt. Vaak werd belasting geheven in natura, 

voornamelijk rijst.368 Rijsthandel was in de zeventiende eeuw dan ook een monopolie van de vorst van 

Mataram. Boomgaard stelt dat het niet uit te sluiten valt dat de heersers van Mataram de rijstproductie 

probeerden te controleren.369 

 

Over de betaling van de boeren bestaat discussie. Van den Doel meent dat de boeren relatief goed 

betaald werden voor hun arbeid in het Cultuurstelsel.370 Breman toont echter in zijn gehele studie aan dat 

het loon voor koffieplanters in de Preanger erg laag was.371 Elson meent dat de betaling op zich niet zo 

laag waren dat zij direct voedselcrises veroorzaakten. Het jaarlijkse inkomen van een boer wordt door 
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Boomgaard op f 45 geschat in 1815.372 Daarmee was het vele malen lager dan de koelies die tot f 210 

per jaar konden verdienen.373 

 De voornoemde discussie over de desa is van belang voor de betaling van de boeren vanaf de 

invoering van de landrente onder Raffles in 1813. De dorpshoofden, die tot dan toe vertegenwoordigers 

van de dorpsbewoners waren geweest, werden officiële functionarissen in het koloniale systeem.374 Onder 

het Cultuurstelsel kon dit leidden tot misbruik van die positie. Het plantloon werd aan de dorpshoofden 

uitbetaald, die lang niet alles verdeelden onder de boeren in hun dorp. Zelfs wanneer de boeren 

individueel hun plantloon ontvingen, droegen zij ‘giften’ af aan het dorpshoofd. Ook kwam het voor dat 

de bepaling tot “hoofdelijke betaling” van het plantloon, geïnterpreteerd werd als betaling aan de 

hoofden en niet aan de individuele boeren.375 

 

Markten en winkels 

Dat het beeld van de autarkische zalfvoorziende boerensamenleving voor Java een historiografische 

mythe is blijkt ook uit de aanwezigheid van markten. Nagtegaal beschrijft het bestaan van pasars, 

fysieke lokale marktplaatsen, als plekken waar boeren geproduceerde overschotten naartoe vervoerden. 

Nagtegaal leidt hieruit af dat een reis van een boerin (het waren vooral vrouwen) naar zo’n pasar lonend 

moet zijn, omdat zij de reis anders niet zou ondernemen.376 Ook Talens erkent het bestaan van dergelijke 

markten maar is echter van mening dat de betekenis van deze markten zeer gering was.377  

De visie van Talens is niet aannemelijk. Nagtegaal constateert dat omstreeks 1700 vrijwel in alle 

havensteden dagelijkse markt was.378 Ook de 1.000 markten die Boomgaard noemt omstreeks 1820, zijn 

niet plotseling uit de lucht komen vallen.379 Daarnaast is Nagtegaals overweging dat de tocht naar de 

markt lonend moest zijn aannemelijk. Dat gold ook voor de opbrengsten van de pachters van de 

markten. Zo kostte de pacht van de pasar van Semarang in 1714, 15 realen per maand.380 De opbrengst 

die de pachter ontving door het uitbaten van de pasar bedroeg dus meer dan 15 realen. De gemiddelde 

opbrengst bedroeg dus meer 0,5 reaal of 30 stuivers per dag, die de marktvrouwen gezamenlijk 

afdroegen. Dat is gelijk aan 7,5 daglonen van 4 stuivers. Aangenomen dat zowel de kooplieden als de 

marktpachter hieraan verdienden en op veel plaatsen markten waren, moet wel geconcludeerd worden 

dat markten van groot belang waren voor het economische verkeer op Java. 

 Markten zijn op Java overigens minder sterk verbonden aan stedelijke centra dan in Europa. Dat 

komt deels omdat steden op Java anders waren, zoals veel mindere stedelijke autonomie en een centrale 

rol voor de lokale heerser. Daardoor verschilde ook de plaats binnen het economische verkeer 

vergeleken met Europa. Waar in Europa steden erin slaagden een groot aantal voorzieningen als rechten 

te monopoliseren ten opzichte van het achterland, was daar op Java geen sprake van. De uitoefening van 
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ambachten en de organisatie van markten waren dus niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan een 

stedelijke omgeving.381  

Dit betekende dus dat markten en ambachtslieden zich ook aan het oog van de overheid konden 

onttrekken door zich buiten het politieke machtscentrum te vestigen. Als gevolg daarvan is het zeer 

moeilijk een schatting te maken van de omvang van de markten en winkels van ambachtslui. Ondanks 

deze problematiek weet Boomgaard toch tot een schatting te komen van het aantal markten op Java 

rond 1820; hij schat deze op ongeveer 1.000.382 Hoewel het overgrote deel van de markten buiten de 

stedelijke centra gehouden werd, kenden grotere steden gespecialiseerde markten.383  

Behalve de pasars of markten waren er ook vaste winkels te vinden, de warungs. De verhouding 

van het aantal warungs ten opzichte van het aantal pasars is ongeveer een verhouding van 5 staat tot 1, 

hetgeen dus een geschat aantal van 5.000 warungs op Java rond 1820 inhoudt.384 Ten tijde van het 

Cultuurstelsel waren warungs vaak te vinden naast de koffiepakhuizen, waar de boeren betaald werden 

voor hun koffieleveranties. Zo konden zij met het net ontvangen geld andere goederen kopen die zij 

nodig hadden.385 Van het plantloon werd eerst de landrente die de boeren moesten betalen afgetrokken, 

waarna zij pas betaald werden.386 Voor de betaling van het plantloon werden duiten gebruikt.387 De 

circulatie van het geld was tijdens het Cultuurstelsel dus sterk geconcentreerd bij de pakhuizen, waar het 

plantloon na verrekening met de landrente weer direct gebruikt werd voor de aankoop van goederen. 

De warungs bij de pakhuizen waren plaatsen waar allerlei handel bijeenkwam. De uitbetaling van 

het plantloon vormde een piek in het betalingsverkeer. Een groot deel van het geld ging dus niet mee 

terug naar de dorpen maar stroomde dus direct weer terug. Ambtenaren en handelaren klaagden 

regelmatig over de grote hoeveelheden kopergeld die nodig waren voor de betalingen.388 De praktijk van 

gescheiden economieën op basis van etniciteit zoals Van Niel suggereert, lijkt niet zo aannemelijk.389 

Nagtegaal betoogt op zijn beurt dat de Chinezen en Nederlanders geenszins buiten de Javaanse 

economie stonden voor de periode 1680-1743.390 In dit verband wijst hij op de kleinschalige 

boerenhandel, die een essentiële plaats innam als commerciële tak van de agrarische sector.391 Tevens is 

bekend dat de VOC vanaf 1733 duiten naar Banten bracht voor de aankoop van voedsel voor het 

garnizoen op de lokale markt.392 De functie van het geld en de omvang van de transactie bepalen welke 

geldsoorten er gebruikt worden.  

 

Conclusie 

De bevolkingsgroei in de tweede helft van de achttiende eeuw zorgde voor een verlaging van de 

beschikbare landbouwgrond per persoon. Er wordt ook wel gesproken van een ongunstiger land/man-
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ratio. Het is aannemelijk dat dit tot meer landlozen, zowel binnen als buiten de agrarische sector leidde. 

Voor de negentiende eeuw heeft Boomgaard laten zien dat een substantieel en groeiend deel van de 

bevolking buiten de landbouw werkzaam was. Ook hielden steeds meer boeren zich in de negentiende 

eeuw bezig met andere productieactiviteiten naast de landbouw. Toch was het grootste deel van de 

bevolking ook aan het einde van de negentiende eeuw nog betrokken bij de landbouw. 

De vraag is in hoeverre de bevolkingsgroei al in de achttiende eeuw resulteerde in de groei van 

niet-agrariërs. Het aantal personen dat buiten de landbouw werkzaam is neemt toe zodra niet alle 

bevolkingsgroei opgevangen wordt in de landbouw. Volgens Boomgaard ontstond er in de achttiende 

eeuw een proletariaat, dat moest leven van de loonarbeid. Het is lastig vast te stellen of de groei van de 

arbeidsmarkt buiten de landbouw alleen absoluut of ook relatief toenam. Gezien de sterke 

bevolkingsgroei lijkt het niet voor de hand liggend dat de landbouw alle personen kon opvangen. De 

conclusie is dat in absolute zin het aantal personen dat buiten de landbouw werkzaam was, al in de 

achttiende eeuw toenam. 

Ondanks de bevolkingsgroei en de groei van de beroepsbevolking buiten de landbouw bleef arbeid een 

schaars productiemiddel. Tot in de negentiende eeuw blijft er sprake van migratie tussen regio’s op Java. 

Het feit dat koelies omstreeks 1815 een hoger jaarinkomen hadden dan boeren wijst erop dat arbeid 

schaars bleef en daarmee de lonen relatief hoog. De reden dat niet iedereen in loondienst ging was 

omdat de arbeidsmarkt niet vrij was; er was veel verplichte arbeid en Europese ondernemingen kon niet 

zomaar iedereen in dienst nemen. Pas na 1850 werd vrije loonarbeid van overheidswege gestimuleerd. 
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Reële lonen 

 

Inleiding 

Ondanks dat Boomgaard een dalende trend tussen 1650 en 1800 waarneemt in de reële lonen en in de 

negentiende eeuw meer mensen buiten de landbouw gaan werken, zijn omstreeks 1800 de lonen voor 

loonarbeiders nog relatief hoog. De vraag naar loonarbeiders is daarmee nog altijd groter dan het 

aanbod. Daarnaast wordt in onderstaand gedeelte gesteld dat een vergelijking tussen reële lonen 

problematisch is doordat de veelgebruikte gewichtsmaat koyang niet altijd hetzelfde gewicht heeft.  

 

Prijzen en gewichten 

Om de dalende reële lonen aan te tonen vergelijkt Boomgaard lonen en rijstprijzen. Volgens Boomgaard 

ontving Javaans personeel in 1650 in Banten een maandloon van 4 reaal. Daarvoor kon in Batavia 240 

kati, aan rijst gekocht worden. Gerekend met 30 dagen in de maand is dat 8 maal de dagelijkse 

hoeveelheid rijst van 1 kati per dag.393 Omgerekend naar de standaard gewichtsmaat van de VOC het 

Amsterdamse pond, is de dagelijkse hoeveelheid van 1 kati, 1,25 pond, 617 gram.394 Ter vergelijking 

noemt Boomgaard het dagloon van 8 stuivers dat in 1746 aan koelies betaald moest worden. Gerekend 

met de rijstprijs uit de jaren 1770, van 2 stuivers voor 1 kati rijst, kon daarmee 4 kati rijst gekocht 

worden. Dat komt neer op vier maal de dagelijkse rijstbehoefte voor een dagloon, stelt Boomgaard. 

Hieruit concludeert Boomgaard dat de reële lonen sterk gedaald zijn.395  

Het maandloon van 4 reaal kan weinig inzicht brengen. De reaal gold voor een koers van 60 

stuivers in Indië.396 Het maandloon komt daarmee op 240 stuivers. In 1808 wordt voor een maandloon 

gerekend met 26 werkdagen per maand voor koelies.397 Omgerekend naar stuivers komt het dagloon 

daarmee op 9,23 stuiver. Boomgaard rekende echter met 30 werkdagen in de maand. De 240 stuivers 

resulteren dus in een dagloon van 8 stuivers, evenals het dagloon in 1746. In nominale lonen is er dus 

weinig tot geen verschil.  

Over de gehanteerde prijzen valt meer te zeggen. Boomgaard rekent blijkbaar met een prijs van 

1 reaal (à 60 stuiver) per 60 kati, dus 1 stuiver per kati. Talens stelt echter dat de prijs van 1 koyang (à 

3.000 pond) rijst langs de Javaanse kust vanaf 1640 rond de 30 reaal lag.398 Een kati is 1,25 pond zodat 

3.000 pond 2400 kati is. Deze 2400 kati rijst koste 30 reaal of 1800 stuivers. De prijs voor 1 kati lag 

daarmee op ¾ stuiver. De koopkracht van 8 stuivers per dag is 10 2/3 kati. Het maandloon van 4 realen 

komt dan uitgedrukt in rijst op 320 kati in 1650. Het prijsverschil tussen beide berekeningen is met 25% 

aanzienlijk.  

Talens meent echter dat de rijstprijzen stabiel waren vanaf 1640 tot begin negentiende eeuw, op 

de voornoemde prijs van 30 reaal per koyang van 3.000 pond. Op basis van de berekening van 

Boomgaard kost 1 kati rijst in 1650 1 stuiver. In 1770 kost dezelfde kati 2 stuivers. Wordt echter de 

stabiele prijs van Talens aangehouden, dan zijn er geen verschillen. De nominale lonen blijven op 8 

stuivers per dag en de prijs van ¾ stuiver per kati is gelijk gebleven en de koopkracht blijft dus gelijk. 
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Een stabiele rijstprijs is overigens een aannemelijke veronderstelling. De Hoge Regering had namelijk in 

1669 de broodprijs in Batavia vastgesteld en handhaafde deze tot 1783. Vanaf 23 augustus 1669 was de 

prijs van brood bepaald op 2 stuivers voor een brood van 11 ons en 4 stuivers voor een brood van 22 

ons. Deze wordt verhoogt naar 3 stuivers voor een brood van 11 ons en 6 stuivers voor een brood van 

22 ons.399 De oorzaak is uiteraard de schaarste die optreedt als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog. Of 

daarna de prijzen weer hersteld zijn is mij niet bekend. Hoewel de VOC de marktwerking op deze manier 

verstoorde, mag aangenomen worden dat de VOC niet eerder gedwongen was de broodprijs te verhogen. 

Wanneer het verschil tussen marktprijs en de vastgestelde prijs te groot werd zullen de bakkers in 

protest gegaan zijn om de prijs aan te passen. Het besluit in 1783 geeft aan dat de VOC de prijs 

aanpaste als het moest. Dat de VOC meer dan eeuw deze prijs kon handhaven geeft aan dat er een 

relatieve stabiliteit in het prijspeil voor voedsel was en dus een te verwaarlozen inflatie. 

 

Van de relatie tussen rijstprijzen en daglonen heeft ook de Britse gouverneur Raffles studie gemaakt aan 

het begin van de negentiende eeuw. Hij observeerde dat een arbeider, normaal gesproken, 4 tot 5 kati 

rijst kan verdienen per dag. De hoeveelheid van 1 kati wordt gezien als toereikend voor een volwassen 

man om op te leven. De arbeid van vrouwen werd overigens even hoog gewaardeerd als dat van 

mannen. Verder verschilt de prijs van rijst aanzienlijk per district en zelfs binnen een district. Als 

gemiddelde over het gehele eiland schat Raffles de prijs van één koyang, van 30 pikol of 3.000 kati’s op 

30 Spaanse daalders.400  

Aangenomen wordt dat de Spaanse daalder hetzelfde is als de Spaanse reaal. De prijs van 1 

koyang rijst is gelijk aan de 30 reaal die Talens noemde. Zijn claim van een stabiele prijs over de 

achttiende eeuw lijkt daarmee terecht. Het dagloon is dan 4 à 5/3.000 kati van 30 reaal (van 60 

stuivers), of wel 2,4 tot 3 stuivers per dag.401 Lastig is wel dat Raffles de koyang op 30 pikol of 3.000 kati 

stelt. Volgens Talens berekening was 1 koyang 3.000 pond en de kati 1,25 pond, zodat 1 koyang gelijk 

stond aan 2.400 kati. Opnieuw is er een verschil van 25% in de prijzen, dat voortkomt uit de gebruikte 

gewichten. Het probleem voor een goede vergelijking van prijzen en reële lonen ligt dus in de 

gehanteerde gewichten en hun onderlinge verhoudingen.  

Wanneer de verhouding tussen het gewicht van de kati en de koyang volgens Raffles wordt 

aangehouden dan ziet de berekening er als volgt uit. Het dagloon uitgedrukt in kati’s rijst is volgens 

Boomgaard 8 kati in 1650, 4 kati in 1746/1770 en rond 1815 volgens Raffles 4 à 5 kati. In stuivers is dit 

in 1650 en 1746/1770 8 stuivers en 2,4 tot 3 stuivers per dag. 

Het grootste knelpunt in het maken van zinnige vergelijkingen van reële lonen is het gewicht van 

koyang ten opzichte van de ponden en de (afgeleiden van) de pikol. Jacobs weet te melden dat het 

gewicht van de koyang per tijd en per plaats kon verschillen. De VOC ging in de boekhouding rond 1750 

uit van het gewicht van 3.000 ponden voor één koyang. In het verdrag van Giyanti in 1755 stelde de 

VOC het gewicht van de koyang echter op 28 pikol van 130 pond, zodat één koyang gelijk was aan 3640 

pond. In de tweede helft van de achttiende eeuw hanteerde de VOC meestal een gewicht van 3.400 pond 

voor de koyang.402 

 

Een aanknopingspunt is te vinden in een afkondiging van 1714 ten aanzien van rijstprijzen in Batavia. 

Vaste verkoopprijzen op rijst moesten de bevolking van Batavia tegen woekerwinsten beschermen. 
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“Allermeest van arme en onvermogende menschen, die van een kleen dagloon met vrouw en kinderen 

moeten leven en bestaen”.403 Voor bruine Javaanse rijst mocht maximaal 7 ‘zware’ stuivers gevraagd 

worden en voor witte maximaal 8 ‘zware’ stuivers, per gantang, van 12,5 pond.404 Een gantang was 10 

kati. De bepaling van 8 ‘zware’ stuivers, wil zeggen dat dit dus 10 ‘lichte’ stuivers waren. De prijs voor 1 

kati witte rijst kwam dus op 1 stuiver. 

Omstreeks 1778 verkopen de meeste boeren de rijst aan de mensen die bij hen werken voor een 

vaste prijs van 12 stuivers voor een gantang.405 Per kati, de dagelijkse behoefte, is dat dus 1,2 stuiver. 

De gantang wordt hier gegeven op 13 1/3 pond, in tegenstelling tot de voornoemde 12,5 pond.406 Een 

kati rijst is zodoende in 1778 gelijk aan 1,33 pond. Teruggerekend naar 1,25 pond, de ‘normale’ kati 

bedraagt de prijs 1,125 stuiver in 1778. In vergelijking met de prijs in 1714 is de rijst dus 12,5% 

duurder geworden in 1778.  

Voor dezelfde periode wordt ook de prijs van een koyang rijst voor 60 rijksdaalders gegeven.407 

De rijksdaalder had een waarde van 60 stuivers, zodat een koyang 3.600 stuivers kostte.408 Op 

aanwijzing van Jacobs wordt nu gerekend met een koyang van 3.400 pond. De prijs bedraagt in dat 

geval 1,06 stuiver per pond. Omgerekend naar een kati van 1,25 pond bedraagt de prijs 0,85 stuiver.  

Tenslotte wordt nog vermeld dat bij een lagere kwaliteit de prijs van de koyang tussen 30 en 40 

rijksdaalder bedroeg.409 Voor slechte kwaliteit rijst werd dus slechts tussen de 0,42 en 0,56 stuiver per 

kati betaald. De prijzen konden dus zelfs op hetzelfde moment grote verschillen onderling hebben, 

afhankelijk van kwaliteit en gehanteerde gewichten. 

 

Omstreeks 1706 betaalde de VOC 40 pond rijst per maand aan de herendienstplichtigen in Semarang, 

om hen aan het werk te houden.410 De behoefte aan rijst bedroeg 1 kati per persoon per dag. Het gewicht 

van komt 40 pond is gelijk aan 32 kati’s van 1,25 pond. Het dagloon ligt daarmee net iets hoger dan 1 

kati per persoon. Uit een eerder vermelde afkondiging over rijstprijzen bleek dat 1 kati rijst ongeveer 1 

stuiver kostte.411 Het dagloon voor verplichte arbeid is dus iets meer dan een stuiver per dag, betaald in 

rijst. 

Verder maakt de VOC voor het onderhoud van de grachten en andere waterwerken maakte de 

VOC gebruik van verplichte arbeid. Ongeveer 1.000 arbeidskrachten werden hiervoor rond 1780 jaarlijks 

vanuit de Priangan naar Batavia gestuurd. De zogenoemde ‘modder-Javanen’ ontvingen ongeveer 5 

stuivers per dag.412 Een kati rijst koste, zoals boven bleek rond 1 stuiver afhankelijk van kwaliteit en 
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gewichten. Het dagloon voor deze verplichte arbeiders was daarmee 5 maal hun dagelijkse rijst 

behoefte. 

In november 1805 worden er maatregen afgekondigd voor de verbetering van de situatie in de 

bovenlanden en Preanger-landen. Ondermeer staat daarin vermeld wat redelijke beloningen in zilvergeld 

zijn voor de “berg-Javaan”. Daaruit komt naar voren dat het bestuur in Batavia meent dat 10 stuivers 

voor een gatang rijst een redelijke prijs is.413 Teruggerekend naar de dagelijkse behoefte van een kati is 

dat dus is 1 stuiver. Het koelieloon van een “battoor” wordt per dag 7,5 stuiver gegeven.414 Een 

verplichte arbeider kon dus 7,5 maal zijn dagelijkse behoefte aan rijst kopen in 1805.  

 

Het loon van een vrije Javaanse arbeider is het midden van de negentiende eeuw sterk gedaald. In de 

omgeving van Buitenzorg bedroeg het dagloon van een vrije Javaanse bujang 15 duiten of 10 duiten en 

1 kati rijst.415 Dat wil dus zeggen dat het nominale loon nog net iets minder dan 4 stuivers bedraagt. Van 

het loon kan echter nog maar 3 maal de dagelijkse hoeveelheid rijst gekocht worden door een vrije 

loonarbeider.  

Uit een experiment in het meten van de arbeidsproductiviteit te Surabaya in 1849, geeft aan dat 

de lonen daar waarschijnlijk iets hoger waren dan in Buitenzorg. Het dagloon van vrije arbeiders was 30 

duiten. De onvrije arbeiders te Surabaya kosten het gouvernement slechts 20 duiten per dag inclusief 

reiskosten.416 Dat loon was 1 1/3 à 2 keer zo hoog als het loon in de omgeving van Buitenzorg. 

Omgerekend was dit 5 tot 7,5 stuivers per dag. De rijst kostte 5 duiten per kati ofwel 1,25 stuiver. Het 

reële loon kwam zodoende op 4 tot 6 maal de dagelijkse hoeveelheid rijst.  

Het experiment had ook gevolgen voor de houding van het gouvernement ten aanzien van vrije 

loonarbeid. Doordat de vrije koelies veel gemotiveerder waren dan de onvrije, was hun 

arbeidsproductiviteit ook hoger. Het gevolg was dat het gouvernement de inhuur van vrije loonarbeid 

ging stimuleren na 1850.417 

 

Conclusie 

Van een structurele inflatie lijkt tussen 1650 en 1811 geen sprake te zijn, de rijst- en broodprijzen zijn 

relatief stabiel. Op korte termijn en regionaal kunnen de verschillen groot zijn, op de lange termijn ljkt 

dat niet het geval. Het verhaal van de dalende reële lonen als indicatie voor een toenemende 

proletarisering in de zeventiende en achttiende eeuw komt met deze gegevens over de rijstprijzen op 

losse schroeven te staan. De prijzen zijn in 1778 in één geval hoger dan in 1714. Afhankelijk van de 

gehanteerde prijzen zijn er geen tot weinig verschillen tussen 1650 en 1714. Raffles constatering dat 

prijzen per regio en tijd sterk konden verschillen komt ook naar voren uit de gegevens van 1778. Een 

sterk dalende trend of tendens tot lagere rijstprijzen lijkt niet aan de orde. 

In 1805 kon een verplichte arbeider nog 7,5 maal zijn dagelijkse behoefte aan rijst kopen en 

1780 5 maal, terwijl de VOC in 1706 slechts iets meer dan éénmaal zijn dagelijkse behoefte aan rijst 

ontving. De beloning voor verplichte arbeid lijkt daardoor eerder gegroeid dan afgenomen. Tevens 

blijven de nominale lonen gelijk of stijgen zelfs. Bij stabiele prijzen en stijgende lonen lijkt in de 
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achttiende eeuw eerder sprake van het omgekeerde: een toename van reële lonen, een grotere vraag 

naar arbeid en schaarste van arbeid. 

Richting het midden van de negentiende eeuw wordt het loonpeil een ander verhaal. Zowel het 

nominale als het reële loon zijn gedaald. Dit gold voor zowel de vrije als de onvrije loonarbeid. Van 

Zanden verklaart dit, in navolging van Elson, uit de extreem gestegen vraag naar arbeid onder het 

Cultuurstelsel, waardoor de sociale basis van vrije loonarbeid verdween.418 

 

Conclusie 

 

In dit hoofdstuk is getracht aan de hand van bevolkingsontwikkeling een idee te krijgen van de 

ontwikkeling van de vraag. Als eerste kan geconcludeerd worden dat de Javaanse bevolking van 1755 

sterk groeide. Over de verdeling van de bevolking over het eiland zijn geen definitieve conclusies te 

trekken. Wel mag aangenomen worden dat een aantal gebieden minder bevolkt was zoals de hooglanden 

in Priangan, het achterland van Banten en Java’s Oosthoek. De grootste vraag zal door de economisch 

meest ontwikkelde en dichter bevolkte gebieden zijn uitgeoefend, aan de noordkust en Centraal-Java. 

Ook de regio rondom Batavia zal, als gevolg van de vraag naar exportproducten een sterker zijn.  

 

De bevolkingsgroei tussen 1750 en 1850 heeft waarschijnlijk geresulteerd in een toename van het aantal 

loonafhankelijken in absolute zin. Over de gehele negentiende eeuw neemt het belang van de landbouw 

in de economie af. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze trend al eerder dan 1800 was ingezet. Ongeveer 

15% van de bevolking was omstreeks 1800 buiten de landbouw werkzaam. Deze groep moet daarvoor in 

absolute aantallen gegroeid zijn en wellicht ook al in relatieve zin.  

 

De daling van de reële lonen is voor de achttiende eeuw niet aannemelijk. Fluctuaties in rijstprijzen zijn 

van grote invloed, maar lijken geen sterk stijgende trend te hebben gehad. De andere component, de 

nominale lonen, daalden niet maar lijken aan het begin van de negentiende eeuw zelfs te stijgen. De 

conclusie is dat er mogelijkerwijs wel een groei van het aantal loonarbeiders was, maar dat de schaarste 

aan arbeid dusdanig groot bleef, dat lonen niet daalden als gevolg van het toegenomen aanbod aan 

arbeidskrachten. 

                                                 
418 Jan Luiten van Zanden, ‘Linking two debates: money supply, wage labour, and economic development in Java in the 
nineteenth century’, in: Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth 
century (Bern 2007) 169-192, aldaar 173. 



 68

Aanbod & verspreiding 

 

Inleiding 

 

In het voorgaande hoofdstuk is al gewezen op de randvoorwaarde van de aanwezigheid van mensen voor 

het uitoefenen van economische vraag in een bepaald gebied. De mate waarin aan deze vraag voldaan 

kan worden hangt onder andere af van de kwaliteit van de distributienetwerken en daarmee 

transportkosten.419 Tevens is beschreven dat de vraag per gebied kan verschillen, afhankelijk van de 

bevolkingsdichtheid en de structuur van de economie.  

Het doel van dit hoofdstuk is een overzicht te geven van de omvang en ontwikkeling van de 

duitencirculatie op Java tussen 1720 en 1855. Dit overzicht houdt niet op bij de totale omvang maar gaat 

ook in op de verspreiding en mogelijke veranderingen over de tijd. Tevens wordt in dit hoofdstuk 

ingegaan op de hoogte van prijzen om de koopkracht van de duit te bepalen. In het verlengde daarvan 

wordt wanneer mogelijk gekeken naar regionale prijsverschillen. Naast de prijzen van producten komt 

ook de waarde van de duit ten opzichte van andere munten aan de orde. In dit hoofdstuk wordt de vraag 

beantwoord hoeveel duiten, waar, wanneer circuleerden in de genoemde periode.  

 

De opzet is als volgt: Eerst wordt een schatting gegeven van de totale duitencirculatie over de gehele 

periode. Daarna wordt op vier momenten dieper ingegaan op het verspreidingspatroon. De eerste 

periode waarop dieper wordt ingegaan is het decennium 1720-1730. Dit moment is gekozen omdat de 

VOC in 1723 de eerste lading duiten naar Java verscheept.420 Als tweede periode is gekozen voor de 

jaren vóór 1780, dat is de tijd voorafgaande aan de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), die het begin 

van het einde vormde voor de VOC.421 De derde periode is de overgangsperiode naar een koloniale staat 

toe, vanaf 1800 tot 1816, met de nadruk op de jaren omstreeks 1806-1810. De vierde periode is het 

laatste decennium waarin de duit op Java officieel betaalmiddel is van 1844 tot 1854.  

Het bronnenonderzoek richt zich voornamelijk op de eerste twee periodes. Dit is voornamelijk 

ingegeven door het werk dat al door Van Zanden is verricht naar de negentiende eeuw.422 Ook speelde 

mee dat de archieven van de directe opvolgers van de VOC zeer onoverzichtelijk zijn. Vooral de 

Aziatische documentatie is zeer gebrekkig.423  

 Voor de verschillende periodes wordt eerst een overzicht van het aanbod gegeven in de 

historische context. Deze historische context is een combinatie van politieke en economische factoren, 

waarbij ook de plaats van de ten opzichte van andere valuta wordt meegenomen. Tevens zijn loon- en 

prijspeilen van belang voor het inschatten van koopkracht. Zo wordt het mogelijk een beeld te krijgen 

van het gebruik van de duiten op Java en de ontwikkelingen daarin. 

 

De belangrijkste verandering op monetair gebied vond plaats toen Java in 1816 een Nederlandse kolonie 

werd. De uitgifte van geld was de facto al een monopolie van de VOC, getuige de opstelling van de sultan 

van Yogyakarta in 1783. Wat wel nieuw was, was de eenheid van het systeem. De Nederlands-Indische 
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gulden werd de standaardmunt. Dit betekende een groot verschil met de tijd van de VOC, toen er een 

veelheid aan munten in omloop was, met verschillende wisselkoersen. Tevens er een tekort aan 

zilvergeld tijdens het Britse interregnum (1811-1816).424 Het gevolg was dat de behoefte aan duiten dat 

per capita moest circuleren nog verder toenam. Dit is terug te zien de verdeling van het aantal munten 

per hoofd van de bevolking.  

 

 

Totale aanbod 1720-1855 

Het totale aanbod aan duiten is opgebouwd uit de uitvoer uit Nederland en de lokale muntproductie. De 

berekening van het totale aanbod is cumulatief over de gehele periode. Dat wil zeggen dat al het in 

circulatie gebrachte geld door de tijd heen wordt opgeteld om zo de totale hoeveelheid duiten in omloop 

te bepalen. In vergelijking met de productieaantallen en importen moet daarvan een drietal zaken van 

worden afgetrokken. Dat zijn de uitval als gevolg van slijtage, de uitvoer naar andere delen van de 

Indonesische archipel en verlies door versmelting. Eerst wordt kort iets gezegd over de bronnen waarop 

de berekening van het aanbod gebaseerd is. 

 

Het aanbod 

De gegevens voor de aanvoer vanuit Nederland onder de VOC zijn grotendeels gebaseerd Dutch-Asiatic 

Shipping.425 De gegevens van Van Laanen in Money & Banking zijn de basis voor het aanbod in de 

periode 1816-1854.426 Gegevens over de periode 1800-1816 zijn moeilijker te verzamelen, zowel voor de 

lokale productie als de aanvoer. Het aanbod van muntgeld, zowel import uit Nederland als productie op 

Java, wordt verderop uitvoeriger behandeld. De aanvoer in de Bataafs-Franse periode bestaat volgens 

Scholten alleen uit een doorgestuurde lading hele en halve duiten, die oorspronkelijk voor Kaap de 

Goede Hoop bestemd was.427 Van Eyck van Heslinga concludeert echter dat in 1803 met drie partijen een 

contract werd afsloten voor het vervoer van duiten f 100.000 naar Batavia.428 In totaal is dat dus 48 

miljoen duiten met een waarde f 300.000 die dat jaar nog verstuurd zijn. 

 

De VOC kreeg in 1743 voor het eerst formeel muntrecht, van de susuhunan van Mataram.429 Dit opende 

voor de VOC de mogelijkheid op Java munten te slaan, waardoor men minder afhankelijk werd van de 

aanvoer uit de Republiek. In 1744 was een munt te Batavia opgericht, die overigens in 1751 al weer stil 

kwam te liggen. De munt werd in 1765 heropent op verzoek van bezitters van goud, die winst wilden 

maken met de uitgifte van munten.430  

De precieze omvang van de productie op Java is moeilijk te bepalen. Moquette beperkt zich in de 

bespreking van de ropijen-munt van Batavia (1744-1808) tot de aanmunting van het goud en zilver.431 

De naam ‘ropijen-munt’, verraadt dat hier vooral gouden roepia’s geslagen werden. Ondanks dat 
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Scholten weet te melden dat in de jaren 17654-1765 en 1783 ook duiten geslagen worden in de ropijen-

munt, vermeldt hij de omvang van de productie in deze jaren niet.432 

 

In 1806 werd er in Surabaya een duitenmunt opgericht door luitenant-ingenieur Loriaux.433 De 

productieomvang van de duitenmunt te Surabaya is moeilijk vast te stellen. Moquette heeft een 

schatting van gemaakt van de totale productie tot 1811, die wordt overgenomen.434 Ook na de Britse 

verovering van Java in 1811 is de duitenmunt in gebruik gebleven. Er werden tot 1 augustus 1815 

stuivers, halve stuivers en duiten geslagen. Het aantal stuks dat van iedere muntsoort werd is onbekend 

omdat officiële rapportages ontbreken. Scholten verwijst naar een rapport van Van Leeuwen waarin 

vermeld staat dat ter waarde van f 477.760:6, aan koperen munten is geslagen in de periode (1811-

1815) te Surabaya.435 Een schatting van de verdeling over de muntsoorten ontbreekt helaas. 

 

Voordat verder gegaan wordt met de schatting van het aanbod, is een korte opmerking over de 

administratieve waarde van de duit essentieel. De duit had in Nederland de waarde van 8 duiten in een 

stuiver. En de gulden was onderverdeeld in 20 stuivers. Voor 1 gulden kreeg men dus 160 duiten. De 

wisselkoers in Azië week echter af. De duit werd daar gewisseld in de verhouding van 4 tegen een stuiver 

en dus 80 in de gulden.436   

Deze afwijkende koers kwam nog eens boven op de praktijk van de verschillende waardering van 

het zilvergeld in Azië vergeleken met de Republiek. Doordat grote zilveren munten uit Europa, bij 

aankomst in Azië, omgewisseld werden tegen kleinere afgesleten munten verdwenen de goede munten 

uit circulatie. Om deze praktijk tegen te gaan besloot de Hoge Regering in 1656 de wisselkoersen aan te 

passen en het grote zilver geld in Azië hoger te waarderen dan in Europa.437 

Vanaf circa 1700 werden alle ontvangen gelden en goederen bij aankomst in Batavia met 25% 

verhoogd in de boekhouding. Dit had vreemde gevolgen voor de waarde waartegen munten in omloop 

werden gebracht. De stuiver circuleerde in Indië met een waarde van 1¼ stuiver, terwijl de munt met de 

officiële waarde van een stuiver niet bestond. Het verschil tussen het ‘lichte’, Indische en het ‘zware’ 

Nederlandse geld werd in 1743 officieel afgeschaft. Maar ook daarna werd nog gerommeld met koersen 

en administratieve waarderingen.438 

De tabel uit Dutch-Asiatic Shipping waarin de aanvoer van duiten uit Nederland is weergegeven 

gaat uit van een koers van 160 duiten in de gulden. Tot 1815 wordt in de berekening het aantal duiten 

de koers van 160 duiten in de gulden gehanteerd voor de aanvoer uit Nederland. Vanaf 1816 is de koers 

van de duit anders berekend, namelijk 120 in de Nederlands-Indische gulden. Van Laanen berekent 

zowel de zilverwaarde als de nominale waarde van duit in de negentiende eeuw. In 1826 wordt de 

Nederlands-Indische gulden gelijkgesteld aan de Nederlandse gulden. De wisselkoers werd daardoor 100 

duiten in de Nederlandse gulden.439 Om de problematiek van de wisselkoersen te vermijden en de 

overzichtelijkheid te vergroten wordt in de scriptie de waarde van de duit uitgedrukt in de nominale 

waarde. 
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Van Zanden constateert in de schattingen van de totale geldvoorraad een verschil tussen de cijfers van 

Creutzberg en Van Laanen in 1820. Dit verschil wordt volgens Van Zanden veroorzaakt door de 

verschillende benaderingen. Van Zanden doet geen uitspraken over de betrouwbaarheid van de data.440 

Nadere bestudering van de gegevens van Van Laanen laat zien dat diens tellingen pas beginnen bij de 

uitgifte van geld door het Nederlands-Indisch gouvernement.441 De schattingen van Creutzberg zijn op 

basis van contemporaine schattingen van de geldvoorraad.442 Zo impliceert Van Laanen, door de telling 

in 1815 te laten beginnen, dat op dat moment geen duiten in omloop zijn, waarmee de aanwezige VOC-

duiten worden genegeerd in de berekeningen van de geldcirculatie. Daardoor zijn de schattingen van 

Creutzberg het meest aannemelijk. Creutzbergs schatting komt dicht in de buurt bij de aantallen die uit 

de berekening in deze scriptie naar voren komen. 

 

Slijtage 

Behalve de aanvoer is er een nog een aantal oorzaken dat de hoeveelheid duiten op Java verminderd, 

waaronder slijtage. De schatting van de totale hoeveelheid wordt cumulatief berekend. Geld heeft door 

het gebruik te maken met slijtage. Dat betekent dat van de hoeveelheid duiten die in omloop is 

gebracht, een percentage moet worden afgetrokken om de daadwerkelijke omvang van de circulatie te 

bepalen. Een onderzoek naar de Nederlandse muntcirculatie in de negentiende eeuw, laat zien dat de 

slijtage positief gerelateerd is aan de leeftijd van het geld.443 

 

Gemiddelde 
leeftijd 

Gemiddeld jaarlijks 
gewichtsverlies 

27,5 jr. 0,322% 
22 jr. 0,314% 
17 jr. 0,305% 

11,5 jr. 0,236% 
7 jr. 0,235% 

Tabel 7: Slijtage in gewichtsverlies van zilveren muntgeld  naar leeftijd444 
 

De conclusie van Hoitsema is dat de slijtage voor een oudere zilveren munt veilig op 0,32% per jaar 

gesteld kan worden.445 Uit de tabel valt af te lezen dat die slijtage van 0,32% na 25 gebruik optreedt. 

Aangezien de slijtage van 0,32% van zilvergeld pas na 25 jaar gebruik bereikt wordt, ligt de gemiddelde 

slijtage over de gehele levensduur nog lager.  

De slijtage van kopergeld ligt vermoedelijk hoger. Onderzoek in Groot-Brittannië in de jaren 

1960 laat zien dat halfpenny, one penny en one shilling voor respectievelijk 3,7%, 2,2% en 0,4% 

gemiddeld per jaar verdwenen, zonder aanwijsbare reden.446 Hoitsema constateert dat van de in 1821 
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uitgegeven stukken van 1 cent 50% teruggebracht wordt 1884.447 Het verlies aan kopergeld bedraagt 

voor de hele centen daarmee 1,09% gemiddeld per jaar. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

de oorzaken van het niet retourneren van het geld. In een open economie als de Nederlandse kon 

gemakkelijk geld over grens verdwijnen. Daarnaast bestond de optie dat men het geld bewaarde of dat 

het in praktijk nog circuleerde. Daarom wordt de uitval door slijtage berekend als 2/3 van het percentage 

van het gewichtsverlies en 1/3 van het percentage van het niet teruggebrachte kopergeld. Dat houdt in 

dat de bestaande voorraad duiten in omloop ieder jaar met 0,58% verminderd wordt.  

 

Monetiseringsgraad en Aziatisch geld 

Uit de historiografie blijkt dat al voor de komst van de VOC geld op Java gebruikt werd. Blussé wees op 

de toenemende monetisering in het agrarische Bantense achterland via de Chinese peperhandelaren in 

de vroege zeventiende eeuw. Deze handelaren brachten loden munten, picis, mee als betaling aan de 

boeren.448 De picis waren een recent verschijnsel en zij hadden de veel duurdere koperen ‘ch'ien’ 

verdrongen, die rond 1590 door Linschoten beschreven waren.449 De picis hadden een vierkant gat in het 

midden, zodat ze aan snoeren geregen konden worden.450 Dat rijgen was praktisch vanwege de extreem 

lage waarde die de munten vertegenwoordigden. De daghuur van een slaaf bedroeg rond 1600 1.000 

picis inclusief eten en 800 picis zonder. Een dag eten voor een slaaf kostte daarmee 200 picis. Peper 

werd in 1596 door de Chinese handelaars voor 100.000 picis per 8 zakken aangekocht in het bergachtige 

achterland van Banten. De verkoop van de peper aan de kust leverde voor die 8 zakken 400.000 picis 

op. In Mataram, meer in het binnenland, kostte een kip in 1625 1.000 picis.451 Een groot nadeel van 

deze munten was dan ook het gewicht dat meegezeuld moest worden om iets te kunnen kopen.452 

 De levensduur van picis was extreem kort vergeleken met de Nederlandse koperen duiten. De 

slijtage van het Nederlandse kopergeld is hierboven geschat op 0,58% per jaar. De picis hadden een 

levensduur van slechts drie tot vier jaar, wanneer zij voorzichtig gebruikt werden. Bij een val van een 

koord van 1.000 aaneengeregen picis braken er al gauw 10 tot 12 stuks.453 De slijtage van de picis was 

dus enorm, waardoor deze munt ongeschikt was als spaarmiddel. De eigenaar liep daardoor het risico 

dat de muntjes als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen wanneer hij ze wilde bewaren. Aangezien de 

munten ongeschikt waren om te bewaren, circuleerden de picis als ruilmiddel.454 

 De sterke slijtage betekende dat om dezelfde hoeveelheden in omloop te houden er telkens 

nieuwe munten in circulatie gebracht moesten. Als de versleten munten niet aangevuld zouden worden, 

dan zouden deze door de slijtage binnen enkele jaren uit de circulatie verdwijnen. Al in 1633 ontdekken 

de Nederlanders dat de vraag naar lood sterk gestegen is omdat er weinig Chinese jonken zijn 

aangekomen. Ook constateert men dat het lood dat naar Banten, Cheribon en Japara wordt vervoerd 

gebruikt wordt om “Javaense cassies ofte piches te maecken”.455  

                                                 
447 C. Hoitsema, ‘Over Samenstelling en omvang eener metaal-circulatie’, De Economist 51 (1902) 919-942, aldaar 
922. 
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Aangezien er op Java wel behoefte bestond aan oppotmiddelen en de picis daarvoor ongeschikt waren 

gebruikte men Indiaas textiel. De Nederlanders constateerden op twee verschillende momenten in de 

zeventiende eeuw een toename in de afzet van Indiaas textiel. Omdat de Javanen de stof niet droegen 

concluderen de Nederlanders tweemaal dat Indiaas textiel pas recent geïntroduceerd was op Java. De 

daling van de afzet van de Indiaase textiel na 1680 verklaart Nagtegaal uit de invoer van zilveren 

Nederlandse dubbeltjes. Hij concludeert dat het Nederlandse zilvergeld met het Indiase textiel 

concurreerde omdat het niet alleen als oppotmiddel functioneerde, maar daarnaast geschikter was als 

betaalmiddel.456  

 Naast de aanvoer van de loden picis werden ook koperen Chinese picis naar Java vervoert.457 De 

koperen munten worden ook wel kepengs genoemd.458 De koperen munten hadden een veel hogere 

waarde dan het loden geld. Rond 1700 wordt een waarde van 24 koperen picis tegen één dubbeltje 

vermeld.459 Ter vergelijking, de duit werd in circulatie gebracht tegen een koers van 8 duiten voor één 

dubbeltje.460 De kepengs hadden dus een waarde van 1/3 duit. De jaarlijkse import van dit kopergeld 

wordt op 60.000 tot 120.000 kilogram geschat, in het begin van de achttiende eeuw, waarvan veel 

overigens werd omgesmolten.461 Nagtegaal concludeert dat het Hollandse dubbeltje naast de loden picis 

en koperen kepengs ging circuleren in een eigen segment van de economie.462 

 

Verspreiding 

De duiten worden in de achttiende eeuw vanaf Java ook verder verspreid naar andere delen de Archipel. 

Dit betekent dat op het aantal aangeboden duiten een correctie gemaakt moet worden bij het bepalen 

van de totale omvang van de duitencirculatie.  

Voor een correct overzicht van de aantallen duiten die op Java verspreid werden moet eerst 

worden vastgesteld hoeveel er daadwerkelijk op Java bleven en welke deel naar andere bestemming 

werd doorgestuurd. Bovendien kunnen de verspreidingspatronen veranderen in de loop van de tijd, 

afhankelijk van de aard intensiteit van de contacten die de VOC daarmee onderhield. Behalve het 

aandeel dat op Java bleef moet ook vastgesteld worden op welk deel van het eiland de VOC deze in 

omloop bracht. 

 De eerste ladingen duiten in de jaren 1720 werden geheel in Batavia in omloop gebracht.463 In 

1728 werd 29,4% van de duiten naar de Molukken doorgestuurd.464 Uit de vijf bewaarde jaren tussen 

1770 en 1781 bleek dat 75% voor Java bestemd was.465 Voor de rest van de eeuw heb ik geen 

archiefwerk verricht naar de verspreiding. Waarschijnlijk zal het aandeel van Java 70% à 75% in de 

afname van verspreide duiten zijn. 

Een overzicht van de verspreiding van duiten door de VOC over meerdere jaren in de achttiende 

eeuw, is te vinden bij Shimada. Het overzicht betreft de jaren 1733-1735, 1753-1755, 1771-1774 en 
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1779-1781. De tabel is zowel in guldens als in procenten opgesteld. Dit overzicht geeft mogelijk een 

indicatie van de ontwikkeling van het verspreidingspatroon, waarbij wordt uitgegaan van de percentages. 

Uit de gecombineerde schatting voor de boekjaren 1733-34 en 1734-35, blijkt dat 39,4% naar Banten, 

10,5% naar Cheribon, 31,7% naar Batavia en 18,4% wordt naar Ternate gaat.466 Dat wil zeggen dat 

81,6% op Java verspreid wordt in 1733 tot 1735. In onderstaande tabel wordt de waardes in guldens en 

de percentages van de verspreiding weergegeven. 

 

  
1733-34 
1734-35 

1753-54 
1754-55 

1771-72 
1773-74 

1779-80 
1780-81 

In jaarlijkse 
gemiddelden  

value in 
guilders % 

value in 
guilders % 

value in 
guilders % 

value in 
guilders % 

Ambonia         -    0,0%           -   0,0%    12.000 10,2%    3.000  4,3% 
Bantam    7.545  39,4%    12.121 6,8%      7.200 6,1%    5.700  8,2% 
Cheribon    2.008  10,5%      1.213 0,7%    11.400 9,7%    5.400  7,8% 
Macasser         -    0,0%        560 0,3%      1.050 0,9%  22.554  32,5% 
Semarang         -    0,0%    81.785 46,1%    45.005 38,1%  17.982  25,9% 

Sumatra  
  Westcoast         -    0,0%    34.363 19,4%      6.336 5,4%    4.700  6,8% 
Ternate    3.513  18,4%      1.280 0,7%      2.400 2,0%    4.213  6,1% 
Malacca         -    0,0%      6.307 3,6%      3.004 2,5%         -    0,0% 
Batavia    6.073  31,7%    12.665 7,1%    21.930 18,6%    3.375  4,9% 
Others         -        27.136 15,3%      7.800 6,6%    2.400  3,5% 
         
Total  19.139  100,0%  177.430 100,0%  118.125 100,0%  69.324  100,0% 
       

Tabel 8: Verspreiding duiten 1733-1781467 
 

Uit dit overzicht is het aandeel van Java en de verdeling over de bestemmingen daar afgeleid, die in de 

onderstaande tabel worden weergegeven. De categorie ‘overige’ maakt het lastig een precieze schatting 

te maken van het aandeel dat op Java verspreid wordt. Deze categorie maakt in 1753-55 bijvoorbeeld 

ruim 15% van het totaal uit. 

 

 
1733-34 
1734-35 

1753-54 
1754-55 

1771-72 
1773-74 

1779-80 
1780-81 

Aandeel Java 81,6% 60,7% 72,4% 46,8%
     
Banten 48,3% 11,2% 8,4% 17,6%
Cheribon 12,9% 1,1% 13,3% 16,6%
Semarang 0,0% 75,9% 52,6% 55,4%
Batavia 38,9% 11,8% 25,6% 10,4%
     
Java 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
     

Tabel 9: Verspreiding duiten Java 
 

Aan het overzicht van Shimada kleeft een groot nadeel dat genoemd moet worden. Hij negeert namelijk 

het jaar 1770-1771. Dat heeft grote invloed op het totale verspreidingspatroon. Uitgaande van alleen de 

vier geselecteerde jaren in het overzicht lijkt het alsof in dit decennium het aandeel van Java afneemt 
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van 72,4% naar 46,8%. Wordt echter het boekjaar 1770-1771 toegevoegd, dan blijkt dat het aandeel 

van Java 75% van het totaal aantal verspreide duiten te zijn tussen 1770 en 1781.468 

 Voorts wijken Shimada’s cijfers over de gecombineerde jaren tussen 1771 en 1781 af van de 

weergave van de boekhouder-generaal. Op basis van de negotiegrootboeken moet het percentage duiten 

dat op Java verspreid wordt 67,9% zijn voor 1771-72 en 1773-74. Het percentage bestemd voor Java 

ligt in de jaren 1779-81 ligt iets hoger op 50%.  

 De aanname van een percentage van 70% à 75% als aandeel van Java in de afname van duiten 

lijkt redelijk. Het van Shimada afgeleide cijfer 81,6% in de jaren 1730 en 60,7% voor de jaren 1750 

komen gemiddeld op een ruime 70%. Uit het negotiegrootboek van 1727-1728 kwam 70,6% naar voren. 

En de over de jaren 1770-1781 bedroeg het aandeel van Java 75%. Gemiddeld genomen bedroeg het 

aandeel van Java in deze jaren 72%. Dat betekent dat van alle aanvoer 28% niet op Java in omloop 

gebracht werd en dus in mindering gebracht moet worden op de totale invoer.  

Tenslotte is er het deel dat nog in kas blijft te Batavia. Voor het verschil tussen invoer en 

doorvoer, wordt vanwege de reisduur met een jaar vertraging gerekend.469 Zo is de uitvoer in de 

boekjaren 1732-1733 en 1733-1734 respectievelijk f 125.000 en f 150.000 aan duiten.470 Shimada stelt 

de doorvoer naar Ternate op 3.513 gulden gemiddeld per jaar en de totale verspreiding op 19.139 

gulden. De f 3.513 naar Ternate is weliswaar 18,4% van de uitvoer, maar niet van de aanvoer. De 

gemiddelde aanvoer bedraagt f 137.500, waarvan f 3.513 slechts 2,55% is. De totale doorvoer beslaat 

daarmee nog geen 12%. Er is dus nog een deel dat in niet direct wordt doorgevoerd en in kas blijft in de 

jaren 1730. 

In de andere jaren liggen de percentages minder ver uiteen. De doorvoer in de jaren 1753-1754 

en 1754-1755 schat Shimada op een gemiddelde van 177.430 gulden per jaar. De gemiddelde aanvoer 

uit de Republiek bedraagt in die jaren 1752-1753 f 250.000 en in 1753-1754 op f 198.000.471 Dat is een 

gemiddelde doorvoer van 79,2% per jaar. Een systematische vergelijking geeft het volgende resultaat: 

  Aanvoer Doorvoer
Doorvoer-% 

  in guldens in guldens 
1732-1733       125.000      
1733-1734       150.000         19.139    
1734-1735          19.139  13,9%
1752-1753       250.000      
1753-1754       198.000        177.430   
1754-1755         177.430 79,2%
1769-1770       250.000      
1770-1771         210.551 84,2%
1770-1771       100.000      
1771-1772         118.125 118,1%
1772-1773       100.000      
1773-1774         118.125 118,1%
1778-1779        75.000     
1779-1780       100.000         69.324    
1780-1781          69.324  79,2%
   

Tabel 10: verhouding invoer en doorvoer duiten in Azië472 
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Vanaf ongeveer 1755-1760 blijft er weinig in kas te Batavia, doordat de aanvoer vrijwel volledig 

doorgestuurd of uitgegeven.  Dit is consistent met de berichten van de VOC te Batavia die aangeven niet 

aan de vraag naar kopergeld op Java te kunnen voldoen.473  

 

Versmelting 

Gedurende de gehele achttiende eeuw en in de negentiende eeuw zijn er meldingen van het smelten van 

kopergeld op Java. Onder andere commissaris-generaal Siberg merkt in 1796 dat de Javanen koperen 

duiten omsmelten.474 Aan het begin van de achttiende eeuw worden de uit China geïmporteerde koperen 

picis omgesmolten voor het smeden van allerhande koperwerk.475 Koper werd gebruikt voor de fabricage 

van gebruiksvoorwerpen en muziekinstrumenten. Koperen muziekinstrumenten werden in de zestiende 

en zeventiende eeuw vanuit Java geëxporteerd naar andere delen van Zuidoost-Azië. Als grondstof werd 

niet alleen Japans koper gebruikt dat de VOC aanvoerde, maar ook duiten.476 Voor Java’s noordoostkust 

rond 1815 is bekend dat het tekort aan kopergeld deels veroorzaakt werd doordat koper op Java voor 

allerlei zaken gebruikt werd, zodat het voortdurend werd omgesmolten en gebruikt in werkplaatsen. Er 

was tekort aan koper zo groot dat de duiten op Java’s noordoostkust rond 1815 met een agio van 5% 

circuleerden.477 Dat houdt in dat men bereid was tot 5% meer te betalen voor de munt dan de nominale 

waarde die deze officieel vertegenwoordigde. Ook na 1817, wanneer grote hoeveelheden duiten in 

omloop gebracht worden, blijft onttrekking door versmelting de praktijk, al dan niet gecombineerd met 

oppotting.478 

De betaalde premie van 5% die in 1815 waargenomen werd, kan helaas niet geïnterpreteerd 

worden als een eenvoudige schatting voor het percentage waarmee de vraag het aanbod overtreft. De 

waarde van het muntgeld hing namelijk ook af van de beschikbaarheid van andere geldsoorten. Normaal 

gesproken is de nominale waarde van een munt een stuk hoger dan de reële metaalwaarde naar 

marktprijzen. In de nominale waarde voor munten zijn namelijk de productiekosten en het muntloon van 

de overheid verwerkt.479 

Omdat geen tekorten aan zilver gemeld worden op Java’s noordoostkust rond 1815 lijkt het 

logisch dat de Wet van Gresham inwerking was getreden.480 De Wet van Gresham luidt: “bad money 

drives out good money”. Daarmee wordt bedoeld dat alleen geld van mindere kwaliteit in de circulatie 

blijft, terwijl het goede uit de circulatie geld verdwijnt. Wanneer er een verandering in de marktprijs van 

metaal optreedt en de geldcirculatie uit munten van verschillende soorten metaal bestaat verdwijnen de 

munten met de hoogste metaalwaarde. De verhouding van de marktprijzen voor het metaal 

                                                                                                                                                         
Shimada, The intra-Asian trade in Japanese copper by the Dutch East India Company during the eighteenth century 
(Leiden 2006) 98. 
473 Plakaatboek X, 689. 
474 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951) 63. 
475 Luc Nagtegaal, Rijden op en Hollandse tijger. De noordoostkust van Java en de V.O.C. 1680-1743 (Utrecht 1988) 
186. 
476 Peter Boomgaard, ‘The non-agricultural side of an agricultural economy Java, 1500-1900’, in: Paul Alexander, Peter 
Boomgaard Benjamin White (eds.) In the shadow of agriculture. Non-farm activities in the Javanese economy, past and 
present (Amsterdam 1991) 14-40, aldaar 26. 
477 Robert van Niel, Java’s Northeast Coast 1740-1840. A study in colonial encroachment and dominance (Leiden 2005) 
292. 
478 Jan Luiten van Zanden, ‘Linking two debates: money supply, wage labour, and economic development in Java in the 
nineteenth century’, in: Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth 
century (Bern 2007) 169-192, aldaar 178. 
479 Ton Kappelhof, Dukaten, daalders en duiten. Een geschiedenis van het geld, (Zwolle 2006) 73-74. 
480 Robert van Niel, Java’s Northeast Coast 1740-1840. A study in colonial encroachment and dominance (Leiden 2005) 
292. 



 77

correspondeert dan niet meer met de verhouding tussen de verschillende munten. Bij betalingen wordt 

het geld met de gestegen marktwaarde vastgehouden, waardoor deze uit de circulatie verdwijnt.481  

 Over vrijwel de gehele onderzochte periode is er sprake van tekorten aan koper. Omdat niet 

vastgesteld kan worden hoeveel kopergeld door omsmelting aan de circulatie werd onttrokken en al wel 

een schatting van de uitval door slijtage is opgenomen, wordt voor de versmelting geen verdere correctie 

toegevoegd.  

 

Conclusie 

Van Zanden’s conclusie dat de duit in de tweede helft van de negentiende eeuw de standaard was 

geworden voor betalingen op Java riep de vraag op hoe dit zo gekomen is. De vraag die voorafgaand 

beantwoord moet worden is hoeveel duiten er wanneer waren. De hoeveelheid duiten nam over de 

gehele achttiende eeuw toe. De grootste toename ligt echter in de negentiende eeuw.  

 Aan het einde van de achttiende eeuw waren er naar schatting 660 miljoen duiten in omloop. Dit 

vertienvoudigde tot ruim 6 miljard in begin jaren 1840. Pas op dat moment trad voor het eerst inflatie op 

in de waarde van het kopergeld. Tot dat moment was het kopergeld altijd schaars was geweest en had 

soms zelfs met een hogere dan de officiële waarde gecirculeerd, zoals verderop in dit stuk zal blijken. 

Hieronder is de ontwikkeling van het aantal duiten over de tijd weergegeven. 

 
Figuur 5:Ontwikkeling duiten op Java, 1724-1854 
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De eerste duiten (1724-1735) 

 

De eerste duiten werden in 1723-1724 vanuit de Republiek naar Batavia verstuurd. De duiten werden in 

kisten of vaten verzonden vanuit de Republiek. Muntgeld werd veelal in zakken verstuurd, die vervolgens 

in kisten gedaan werden. De inhoud van de zakken was gestandaardiseerd. Zo bevatte een zak duiten f 

10 en dus 1.600 stuks (“pees”). Een kist bevatte 20 zakken, wat neerkwam op f 200 en 32.000 stuks. In 

de vaten, die meestal gebruikt werden, verschilde de inhoud per vat regelmatig. Vaak bevatte een vat f 

700, dat is 70 zakken en dus 112.000 stuks. Maar per zending kon men wel eens verschillen.482 

 

De introductie van de duit op Java 

Al in 1688 had de Hoge Regering in Batavia aan de Heren XVII in Amsterdam gevraagd om de 

toezending van duiten. Daar had de Hoge Regering aan toegevoegd: “om die voor oortjens gangbaar te 

maken”.483 Het oord of oordje was een munt met de waarde van 1/4 stuiver. In het dagelijks taalgebruik 

is dit terug te vinden in het versnoepen van het laatste oordje.484 De koers die de Hoge Regering in 

Batavia daarmee voorstelde week dus af van de in de Republiek gangbare verhouding van 8 duiten in 

een stuiver. De afwijkende koers van de koperen duit ten opzichte van de zilveren stuiver in Azië werd 

bij de gangbaar verklaring van de munt in 1724 gehandhaafd. Het argument was dat de verhouding 

tussen koper en zilver in Azië verschilde van die in Europa en dus ook de koers van de munten.485 

De eerste lading duiten, ter waarde van f 3.000, werd in 1723 naar Azië verzonden.486 De duiten 

werden in juni 1724 in Batavia gangbaar verklaard middels een afkondiging van het VOC-bestuur. Daarin 

werd onder meer gesteld dat de duiten bedoeld waren voor “geringe en ook andere menschen, aldaer te 

marckt komende”, waarmee zij “dingen van kleene waerdye” konden kopen. De koers werd vastgesteld 

op 8 duiten tegen een dubbele stuiver of 4 duiten tegen een enkele. De VOC rekenende blijkbaar op een 

groot succes, want er werd ook direct afgekondigd dat men slechts voor de waarde van 1 rijksdaalder 

aan duiten bij de kassier van de VOC mocht inkopen. Het geheel werd bekendgemaakt, “niet alleen inde 

Nederduytsche, maer ook in de Chineese, Javaense en Maleytse talen”, voor de mensen die niet bij de 

afkondiging aanwezig konden zijn.487 Daaruit kan worden afgeleid dat het geld niet alleen voor de 

Europese Compagniedienaren bedoeld was, maar voor al deze verschillende bevolkingsgroepen. 

 

Kijkend naar de boekhouding dan kan de verkoop van de duiten inderdaad niet anders dan als groot 

succes gezien worden. De eerste lading duiten die de boekhouder op 7 juni 1724 ontvangt, bestaat uit 

160.000 duiten, die hij inboekt ter waarde van f 1.250. Aan het einde van de maand kan de boekhouder 

melden dat alle 160.000 duiten voor een waarde van f 2.500:2:8 zijn verkocht door de 

opperkooplieden.488 De winst bedraagt maar liefst meer dan 100%. 

 Hetzelfde succes wordt behaald met 320.000 duiten die later in 1724 op de twee andere schepen 

aankomen. De opbrengst bij de verkoop bedraagt f 4.999:17:8, terwijl de duiten voor f 2.500 op de 

balans gezet waren. Ook de snelheid van de verkoop is wederom verbazingwekkend hoog. De duiten van 
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het eerste schip ontvangt de boekhouder op 1 september en die van het tweede schip op 27 september. 

Op 30 september 1724, slechts 3 dagen later, zijn alle duiten als verkocht ingeboekt.489  

In totaal zijn de 480.000 duiten uit de eerste zending voor een totaal van f 7.500 verkocht. Deze 

waren voor een bedrag van f 3.000 uit Nederland verzonden. De brutowinst voor de VOC bedraagt 

daardoor 125%. Bovendien werden de duiten ook nog eens zeer snel verkocht. Succesvol was de 

introductie van de duit op Java zeker, althans in termen van winst. 

 

Het succes had echter ook een keerzijde: smokkel. De afwijkende koers maakt het aantrekkelijk duiten 

naar Azië mee te nemen. Opvarenden uit de Republiek namen zelf duiten mee om deze in Azië tegen een 

gunstige koers in te wisselen. In plaats van 1 stuiver voor 8 duiten kreeg men in Azië 2 stuivers voor 

dezelfde 8 duiten terug.490 Soms werd dit ontdekt doordat opvarenden op de heenreis overleden en hun 

bagage opgeruimd werd. Dan werden de duiten alsnog verkocht door de VOC, “tegens vaderlandse 

waerde tot verwondering en ten blijke, dat soodanige kopers daarmede te weten te vinden eenen 

onschadelijken uytweg”.491 Lang niet altijd kon de VOC voorkomen dat “waaghalsen die kopere munt om 

haare hooge waarde clandesin te deser plaatse zullen aanbrengen, ’t sy in hunne kisten, dan wel in vaten 

om deselve met een capitaal advans in zilvere spetie te verwisselen”.492 Kortom, niet alleen de VOC kon 

winst maken met de handel in het kopergeld en dat beviel de Compagnie allerminst.  

Daarom werden de duiten die in 1724 nog “tot gerief der ingesetene”, in omloop gebracht 

waren, in december van het jaar daarop ingetrokken.493 De VOC gaf weinig tijd om alle duiten terug te 

brengen; van 21 december 1725 tot 31 januari 1726.494 In totaal ontving de boekhouder 288.048 stuks, 

die naar Nederland werden teruggestuurd.495 Van de door de VOC aangevoerde 480.000 stuks kwam dus 

iets meer dan de helft terug. Wanneer bedacht wordt dat er ook op particulier initiatief duiten 

aangevoerd waren, is de oogst wel erg schamel en bleef dus een groot deel op Java achter. 

De alternatieve verklaring van Shimada dat de VOC de duiten introk vanwege de geringe 

acceptatie door de lokale bevolking moet derhalve worden verworpen. De stelling van Shimada is dat het 

publiek loden munten met een gat in het midden prefereerde boven de koperen duiten.496 Shimada 

verklaart daarmee niet waarom maar een deel van alle duiten wordt teruggestuurd. Ook lijkt hij niet te 

beseffen dat alle duiten in minder dan geen tijd verkocht zijn en als gevolg daarvan eerst teruggeroepen 

moeten worden. De acceptatie van de duit was juist erg groot en de handel zo aantrekkelijk dat VOC-

opvarenden het risico gepakt te worden op smokkel, voor lief namen.  

 Om verdere smokkel te voorkomen laat de VOC eigen duiten slaan, die afwijken van de duiten 

die in de Republiek circuleren. Deze munten droegen aan de ene kant het wapen van de provincie 

Holland of Zeeland en aan de keerzijde het VOC-monogram. Voor het betalingsverkeer werd de restrictie 

opgenomen dat niemand meer dan twee zware stuivers in betaling hoefde aan te nemen. Met deze 

regeling die op 18 oktober 1727 van kracht werd, bleef ook voor de VOC-duit de afwijkende koers ten 

opzichte van de Republiek gehandhaafd.497 
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Pas nadat de nieuwe regeling van kracht was, werden er weer duiten uitgegeven. Al in augustus 1727 

waren er 480.000 nieuwe duiten ontvangen. Opnieuw waren er drie schepen waarop ieder 160.000 stuks 

duiten aangevoerd werden, die voor een totaal f 3.750 op de balans worden opgenomen. De ontvangen 

duiten waren echter in kas gebleven tot de nieuwe maatregel was afgekondigd.498 Na de afkondiging 

vindt ook deze partij snel de weg naar het publiek. Al op 31 oktober zijn de 480.000 duiten voor het 

bedrag van f 7.500 verkocht.499 Daarmee heeft de VOC opnieuw een winst van 100% gemaakt op de 

duiten.  

Uit de administratie van de boekhouder is de winst echter niet zo eenvoudig te bepalen. Aan het 

einde van het boekjaar 1726-1727 staan de 480.000 duiten voor een waarde van f 3.750 op de balans. 

Die berekening is als volgt: 480.000 duiten à 160 in de gulden (Nederlandse waarde), maakt f 3.000, 

vermeerderd met 25% vanwege het verschil tussen ‘licht’ en ‘zwaar’ geld. De administratie over het 

daaropvolgende boekjaar 1727-1728 laat echter aan beide kanten een bedrag van f 7.500 zien voor 

dezelfde 480.000 duiten.500 In de administratie zijn de duiten blijkbaar in het ene jaar in de Nederlandse 

waarde, plus 25% genoteerd, en het jaar daarna de Indische waarde, plus 25%. Vergeleken met de 

totaaltellingen heeft de boekhouder dan ook een verschil van f 3.750 ten opzichte van de specificaties. 

Er is dat jaar nog een schiplading uit Zeeland aangekomen met 326.400 duiten die voor een 

waarde van f 2.550 op de balans komt. Dit is gelijk aan de Nederlandse waarde plus 25%. Daarvan 

worden er via het kassierskantoor 230.400 verkocht ter waarde van f 3.600. De ontvangst is opnieuw in 

de Nederlandse waarde, plus 25% genoteerd, de verkoop in de Indische waarde, plus 25%. De 

Nederlandse waarde was echter de helft lager dan de Indische waarde, zodat er opnieuw een winst van 

100% gemaakt wordt. Na aftrek van de kosten voor de teruggetrokken duiten wordt de winst over het 

boekjaar 1727-1728 uiteindelijk bepaald op f 4.049:8:12.501 Op allerlei manieren werd de waarde van de 

duiten in de administratie verwerkt, waardoor het een onoverzichtelijk geheel wordt en de winst of 

juistheid ervan niet direct vastgesteld kan worden. 

 

Prijzen en andere valuta 

Al snel nadat de eerste problemen rond de introductie zijn opgelost, neemt de duit een groot deel van de 

positie van het dubbeltje over op Java’s Noordoostkust. De duit verving de dubbele stuiver weliswaar 

niet, maar het relatieve belang van het dubbeltje nam sterk af. Uit de studie van Nagtegaal bleek dat het 

dubbeltje het gat in het betalingsverkeer tussen de reaal (van 30 dubbeltjes) en de picis (van 1/250 

dubbeltje) invulde.502 Nagtegaal neemt waar dat er in het boekjaar 1701-1702 voor f 85.186 dubbele 

stuivers naar Java’s oostkust worden verzonden.503 Het Hollandse dubbeltje wordt in 1677 

geïntroduceerd als betaalmiddel in Japara. De VOC stelt de koers op 24 dubbeltjes voor een reaal. Na 

aanvankelijke problemen met de acceptatie van het nieuwe geld vinden enkele jaren later steeds meer 

betalingen in dubbeltjes plaats op Java’s Noordoostkust.504 Behalve als betaalmiddel functioneerde de 

dubbeltjes ook als oppotmiddel. In deze functie concurreerde het kleine Nederlandse zilvergeld met de 

Indiase doeken. De afname van de vraag naar Indiaas textiel verklaart Nagtegaal uit de toestroom aan 
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Nederlands zilvergeld; de dubbeltjes namen (deels) de spaarfunctie van het Indiase textiel over.505 De 

geschiktheid voor beide functies vormt mogelijk een verklaring voor het grote succes aan het einde van 

de zeventiende en begin van achttiende eeuw. 

De omvang van de totale hoeveelheid dubbeltjes was tot de jaren 1660 waarschijnlijk niet heel 

groot. In het overzicht van de verstuurde contanten en edelmetalen in Dutch Asiatic Shipping (DAS) 

worden pas vanaf 1700 de aantallen dubbele stuivers apart vermeld. De dubbeltjes zijn tot die tijd onder 

de verzamelpost ‘payement’, terecht gekomen. Uit de toelichtingen is het volgende overzicht van de 

aanvoer van dubbele stuivers naar Azië in de zeventiende eeuw samengesteld. 

Boekjaar Bedrag in Hfl. Omschrijving 
1617-1618            14.000  Payement in enkele en dubbele stuivers 
1622-1623            40.000  In enkele en dubbele stuivers 
1640-1641            50.000  Payement in dubbele stuivers 
1641-1642            75.000  Payement in dubbele stuivers 
1646-1647            50.000  Payement in dubbele stuivers 
1652-1653            27.000  Payement in dubbele stuivers 
1667-1668           100.000  In dubbeltjes 
1687-1688            66.667  1/3 van payement (f 200.000) in dubbele stuivers 
   
Totaal           422.667  17e eeuw 

 
Tabel 11: Aanvoer van dubbele stuivers naar Azië in de 17e eeuw 
 

De aanvoer van dubbeltjes in de achttiende eeuw is veel groter dan in de zeventiende eeuw. In de eerste 

drie decennia van de achttiende eeuw bedraagt de totale aanvoer van dubbele stuivers ruim f 7,5 

miljoen, in de resterende zeventig jaar bedraagt dit ‘slechts’ f 5,6 miljoen.506 De totale aanvoer van 

dubbele stuivers overtreft die in de zeventiende eeuw met een factor 31. Het grootste deel van de 

aanvoer vindt echter in eerste dertig jaar van de achttiende eeuw plaats, daarna neemt de aanvoer sterk 

af. 
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Figuur 6: Aanvoer van dubbeltjes en duiten uit Nederland in guldens.507 
 

Een verklaring voor de vervanging van de zilveren dubbeltjes door de koperen duiten is volgens Kwee 

het gevolg van het gebrek aan de eerste muntsoort.508 De grote vraag naar dubbeltjes na 1705 werd al 

door Nagtegaal opgemerkt. In 1736-1737 verstuurt de VOC f 102.570 aan dubbeltjes naar Java’s 

Noordoostkust. Naast de dubbeltjes wordt in 1736-1736 ook ander zilvergeld in de vorm van ducatons en 

rupia’s daarheen gezonden.509 De grote vraag naar zilveren dubbeltjes leidde op Java’s Noordoostkust tot 

een verhoogde wisselkoers van 30 dubbeltjes tegen een reaal en in Kartasura zelfs 31 à 32 tegen 1 reaal 

in 1712.510 Op dat moment zijn de duiten nog niet op Java geïntroduceerd. De grote vraag die Nagtegaal 

signaleert op de pasisir vóór 1724, wanneer de duit geïntroduceerd wordt, verklaart de latere afname in 

aanvoer uit Nederland niet.  

 

Door Batavia naar Java's oostkust verzonden geld, in guldens 
       
 realen dubbeltjes ducatons rupia's duiten totaal 
1701-1702 1.035  85.186  86.221 
1736-1737  102.750  244.504 51.000 398.254 
1740-141  56.718  524.078 3.018 583.814 
       

Tabel 12: Nagtegaal; Tabel 8.9 'Door Batavia naar Java's Oostkust  verzonden geld’511 
 

De conclusie van Kwee dat de duiten in 1740-1741 voor het éérst naar Java’s Noordoostkust werden 

verzonden, is weliswaar aannemelijk, maar op basis van haar verwijzing naar Nagtegaal niet 

gerechtvaardigd.512 Weliswaar vermeldt Nagtegaal de verzending van f 3.018 aan duiten naar Java’s 

Noordoostkust in dat jaar, maar uit de voorgaande periode worden slechts voor twee ander jaren 

beschreven. Het door Nagtegaal opgestelde overzicht van het vanuit Batavia verzonden geld naar Java’s 
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Noordoostkust, laat wel een afname van het aantal verzonden dubbeltjes zien. Er is dus een afname van 

het aantal dubbeltjes dat verzonden wordt, zowel vanuit de Republiek naar Batavia, als vanuit Batavia 

naar de pasisir.  

 Voor een dalende aanvoer kunnen globaal twee mogelijke oorzaken gegeven worden; vanuit de 

vraag en vanuit het aanbod. De eerste is een afname van de vraag, waardoor het voor de VOC minder 

lonend wordt het dubbeltje aan te voeren. De tweede reden is te vinden aan de aanbodzijde. Volgens 

Kwee was de VOC onvoldoende in staat zilveren dubbeltjes naar Java aan te voeren. Kwee stelt dat de 

susuhunan van Kartasura en sultan van Yogyakarta het gebruik van duiten en penningen vanaf 1763 

gaan stimuleren vanwege het voortdurende tekort aan klein zilvergeld.513 De verklaring van Kwee, de 

beperkte capaciteit aan de vraag te voldoen betreft echter de jaren 1760, terwijl de daling van de 

aangevoerde dubbeltjes al in 1730 inzet. 

De verklaring van de aanbodzijde moeten echter nog hogere kosten en daardoor lagere 

winstmarges door de VOC overwogen worden. Dat wil zeggen dat er wellicht andere munten, 

bijvoorbeeld koperen duiten, waren waarmee meer winst gemaakt kon worden. Het is zeker niet 

ondenkbaar dat deze twee aspecten elkaar versterken en mogelijk samen optraden, zodat de duit in 

grotere aantallen dan het dubbeltje in omloop werd gebracht. Naar deze verklaring is echter meer 

onderzoek nodig aangaande de winsten op zilvergeld en mogelijke correspondentie over 

winstverwachtingen op tussen de VOC in Batavia en Amsterdam. 

De Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië biedt nog een andere verklaring; de verzadiging van 

de circulatiesfeer rondom Batavia. Er wordt op gewezen dat de vanaf circa 1750 de duit slechts met een 

verlies van12% à 15% in omloop gebracht kon worden. In reactie daarop besloot de VOC ook op Oost-

Java de duit in omloop te brengen, zodat in de jaren 1760 weer tekorten gesignaleerd werden.514 Dit 

verklaart ook de kritiek die de VOC-dienaren op van de buitenkantoren (kantoren buiten Batavia) kregen. 

Zij werden er in 1752 van beschuldigd te laks te zijn geweest in de promotie van het circuleren van 

duiten. De VOC-dienaren hadden de munten weliswaar aan de lokale heersers betaald, maar deze deden 

het niet onder de eigen onderdanen en compagniespersoneel verspreidden. De bedoeling van de Hoge 

Regering was geweest om het geld te laten circuleren. De vorsten hielden het geld echter zelf, zodat er 

sprake was van oppotting, in plaats van circulatie, na ontvangst door de vorsten.515 

 

Naast de Nederlandse munten waren ook Aziatische munten in omloop. In 1713 vaardigde de VOC een 

verbod uit tegen het gebruik van slecht inheems muntgeld. Er mocht niets anders dan “goede Japanse 

pitjes of casjes”, gebruikt worden.516 De kwalificaties voor het loden en tinnen geld van de kant van de 

Europese bestuurders was vaak ook weinig vleiend.517 

Eerder werd de extreem lage waarde van de picis gedemonstreerd aan de hand van de daghuur 

van een slaaf. Geconstateerd werd dat omstreeks 1600 de daghuur zelf 800 picis was en een dag eten 

voor een slaaf kostte zodoende 200 picis.518 Dat wil dus zeggen dat gehuurde (slaven-)arbeid 4 à 5 maal 

de dagelijkse behoefte in rijst kostte.  

De waarde van de picis kon sterk fluctueren. Dit wordt duidelijk aan de hand van de ontwikkeling 

van de peperprijs in Banten. Na de komst van de Nederlanders omstreeks 1600 steeg de peperprijs 

                                                 
513 Kwee Hui Kian, The political economy of Java’s Northeast coast c. 1740-1800: Elite synergy (Leiden 2006) 105. 
514 Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, (’s-Gravenhage/Leiden 1918) Tweede deel H-M, 799. 
515 Plakaatboek VI, 194. 
516 Plakaatboek IV, 31. 
517 Leonard Blussé van Oud-Albas, Strange company: Chinese settlers, Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia 
(Leiden 1986) 42. 
518 Leonard Blussé van Oud-Albas, Strange company: Chinese settlers, Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia 
(Leiden 1986) 40. 



 84

sterk. In 1614 kostte een bahar peper 180.00 picis of 8,1 reaal en in 1618 was de prijs 240.000 picis of 

30 reaal.519 De wisselkoers was zodoende gedaald van 22.222 picis voor 1 reaal in 1614 naar 8.000 picis 

voor 1 reaal vier jaar later. Aan het begin van de achttiende eeuw is de wisselkoers van de loden en 

tinnen picis op Java 50 aan elkaar geregen stuks voor 1 zilveren dubbeltje.520 De reaal had een waarde 

van 60 stuivers of 30 dubbele stuivers. De waarde van de reaal bedraagt daarmee 1.500 picis. 

De duurzaamheid van kopergeld was veel groter dan van de loden en tinnen picis. Zilver- en 

kopergeld werd vaak begraven om van tijd tot tijd opgegraven te worden door de eigenaar. Het geld 

spreidde hij voor zijn huis ten toon. Deze praktijk wordt wel aangeduid als jemur – dat zowel 

‘zonnebaden’ als ‘pronken’, betekent.521 Het is aannemelijk dat de koperen duiten ook een spaarfunctie 

vervulde. 

 

Verspreiding en gebruik 1720-1730 

Van de 326.400 uit Zeeland ontvangen duiten in 1727-1728 zijn niet alle duiten in Batavia in omloop 

gebracht. Er werden namelijk ook 96.000 stuks naar drie bestemmingen op de Molukken verscheept. 

Ternate, Ambon en Banda ontvingen ieder 32.000 duiten met een waarde van f 500 per bestemming.522 

Het aandeel van de Molukken in de hele lading kwam daarmee op nog geen 30%. De overige 70% van 

de duiten was voor Java bestemd. 

 De winstgevendheid voor deze bestemmingen was eveneens 100%. De verkoopwaarde van de 

96.000 duiten op de Molukken bedroeg in totaal 1.500 gulden. Na aftrek van die 96.000 duiten blijven er 

nog 230.400 duiten over, die zoals bleek in Batavia verkocht waren voor f 3.600. De totale 

verkoopwaarde van de duiten bedraagt daarmee f 5.100. De totale hoeveelheid duiten was bij ontvangst 

voor 2.550 gulden ingeboekt. De winst voor de totale lading uit Zeeland komt zodoende eveneens op 

100% uit. 

Van de duiten die op Java bleven verspreidde een deel zich naar het oostelijke deel van het 

eiland. De Hoge Regering schrijft in het najaar van 1729 aan de Heren XVII dat de VOC-duit daar erg 

gewild is. Daarom verwacht de Hoge Regering bij het in omloop brengen goed geld te verdienen en 

verzoekt om f 100.000 aan duiten.523 Het jaar daarop, 1730-1731, versturen de bestuurders in de 

Republiek daadwerkelijk het gevraagde bedrag van f 100.000 aan duiten.524 

 De winsten die behaald worden zijn ook in 1731 weer het argument om duiten aan te vragen in 

Nederland. Van het kopergeld waarmee “nogal een zoet advans” verkregen wordt, vraagt men een som 

van f 100.000. De Hoge Regering in Batavia heeft het plan dit geld in Banten en Java af te zetten, maar 

ziet ook bezwaren in de aanwezigheid van de loden munten die vorsten zelf in omloop brengen. 

Aangezien de vorsten niet van plan lijken deze inkomstenbron af te staan te gunste van de VOC, zien de 

bestuurders in Batavia de kans van slagen wat somber in.525 Uit Nederland werd gehoor gegeven aan het 

verzoek door in het boekjaar 1732-1733 voor f 125.000 aan duiten te versturen.526 
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Het plan de duiten ook naar Banten te verspreidden lijkt, ondanks de verwachte problemen, toch te 

slagen. Vanaf 1733 werden koperen duiten in omloop gebracht voor de proviandering van de VOC-

schepen in de straat Soenda en de aankoop van voedsel voor het garnizoen op de Bantense bazaar of 

markt.527 Deze aanvoer leidt tot twee mogelijke verklaringen voor het gebruik van het geld. Enerzijds 

kan het zo zijn dat, aangezien men op de pasar niet met grootgeld terecht kon, de inkopen voor het 

garnizoen in kleingeld plaatsvonden. Anderzijds is het onpraktisch voor een heel garnizoen inkopen te 

doen met kleingeld. Het is daarom mogelijk eerst een vorm van distributie binnen het garnizoen 

plaatsvinden, zoals loonbetaling. Het is op basis van dit gegeven niet met zekerheid vast te stellen of de 

aankoop van voedsel centraal plaatsvond of indirect via een vorm van geldelijke loonbetaling. Wat echter 

wel vastgesteld kan worden was dat de VOC zelf op de markt proviand inkocht met duiten, het geld voor 

de detailhandel.  

Het succes van de duit in Banten zet ook na 1733 verder door. Eind jaren 1740 bracht de VOC 

via het garnizoen in Fort Speelwijk, bij de stad Banten, jaarlijks 1.300.000 duiten in omloop. De picis 

verdwenen op dat moment nog niet uit circulatie door de duiten. De munten konden blijkbaar naast 

elkaar bestaan.528 Er trad ook geen inflatie op na de sterke toename van het aantal duiten in Banten.529 

Dit kan veroorzaakt zijn doordat de duiten deels opgepot werden.  

 

Het is echter ook goed mogelijk dat de duiten voor de inkoop van peper in het achterland van Banten 

gebruikt werden. De benodigde hoeveelheden picis voor de peperbetalingen waren zo groot dat het 

gewicht van de picis waarschijnlijk een rem vormde op de handel. Voor 8 zakken peper waren 100.000 

picis nodig.530 Helaas wordt daarbij niet vermeld hoeveel de inhoud van een zak peper was en evenmin 

hoeveel een pici precies woog. Een inschatting kan evenwel gemaakt worden. 

Het gewicht dat een man op een juk kon dragen was 1 pikol en die woog 125 pond.531 

Aangenomen dat er twee zakken aan een juk hingen, woog een zak 62,5 pond. In 1765 wordt het 

gewicht van 600 picis op één kati of 1,25 pond gesteld.532 Voor de genoemde 8 zakken peper moest dus 

ruim 97 kilogram munten de bergen in gesjouwd worden.  

De Hoge Regering in Batavia besloot in 1695 om de aanplant en levering van peper te stimuleren 

door een goede prijs te willen betalen. De VOC beloofde zes rijksdaalders aan ‘payement’ (kleingeld) uit 

te keren voor iedere pikol peper uit de Jacatra’se bovenlanden.533 Een rijksdaalder was 60 stuivers ofwel 

30 dubbeltjes. Voor twee zakken peper kreeg men in dat geval 30 dubbeltjes of 60 stuivers, in plaats van 

25.000 loden picis. 

 

Behalve de peperhandel werd ook de verbouw van andere gewassen in het achterland van Batavia door 

de VOC vanaf 1680 gestimuleerd. De verdragen met de vorsten van Cheribon, Banten en Mataram 

hadden de veiligheid sterk vergroot. Ten behoeve van de suikernijverheid werden de Ommelanden van 
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Batavia ontbost. De VOC verleende kredieten aan startende (Chinese) ondernemers en bood hoge prijzen 

voor de suiker.534 Ook buiten de Ommelanden groeide de suikernijverheid sterk onder impuls van de 

hoge prijzen die de VOC betaalde. Dat voordeel sijpelde waarschijnlijk door naar de arbeiders. Want 

Nagtegaal weet te melden dat zonder dwang van de VOC en regenten, de Javanen in Kudus en Japara 

liever in de suikernijverheid werkten dan in de indigoproductie.535 Een andere aanwijzing voor de hogere 

lonen in de suikerproductie is de wijze van betaling. Voor de loonbetalingen werd bij de suikermolens 

gebruik gemaakt van Indiaas textiel, dat meestal als oppotmiddel gebruikt werd.536 Niet alleen had het 

Indiase textiel een vaste, maar ook een hoge waarde. Een Coromandelse doek kostte ¾ rijksdaalder, dus 

ongeveer 45 stuivers.537 Dit wijst op relatief grote bedragen die per betaalmoment werden uitgekeerd. 

De suikernijverheid betaalde in het begin van de achttiende eeuw dus waarschijnlijk vrij goed. 

 

Door in 1707 koffieplantjes onder de Javaanse regenten uit te delen begon de VOC met het stimuleren 

van een nieuw exportgewas. Evenals bij de suiker bood de VOC hoge prijzen. Voor een pikol koffie 

betaalde de VOC 20 5/6 rijksdaalder.538 Het succes was zo groot dat omstreeks 1725 Java meer koffie 

produceerde dan Jemen, het herkomstgebied van de koffie.539 De boeren in Priangan waren vooral door 

de hoge prijzen aangetrokken geweest tot de koffieverbouw. Zij hadden zich de cultuur snel eigen 

gemaakt en leverden volop aan de VOC.540  

 In reactie op stagnerende koffieprijzen in Europa, als gevolg van het grote aanbod, besloten de 

Heren XVII en de Hoge Regering tot een lagere inkoopprijs. Men hoopte zo het aanbod wat af te 

remmen. Een lagere prijs had ook als voordeel dat de winstmarge van de VOC wat gunstiger werd. 

Daarnaast was de VOC bang dat de machtspositie van de regenten in Priangan en Cirebon door de grote 

instroom van geld wel erg sterk werd.541 De afremming via het prijsmechanisme werkte echter niet zoals 

de VOC gehoopt had. Koffie bleef aangeboden worden en in sommige delen van Priangan werden zelfs 

nieuwe koffiebomen geplant.542 

Om overproductie te voorkomen gaat de VOC over tot drastischer maatregelen. In december 

1738 geeft de Hoge Regering in Batavia de opdracht om de helft van de koffiebomen “zowel hier ter 

steede” als in Priangan en Cirebon voor de helft te vernietigen. De VOC zou nog slechts de helft van het 

niveau van de aangebrachte koffie uit 1738 aannemen. Ook zouden de koffieleveranciers, wegens het 

heersende geldgebrek, de betaling voor de helft in contanten en voor de helft in obligaties met een rente 

van 4,5% per jaar ontvangen.543  

Uit de manier van betaling van koffie – half in geld, half in obligaties – bleek al dat eind 1738 

een tekort aan geld was om de koffieboeren te betalen. De situatie was in het voorjaar van 1739 niet 

verbeterd. Het tekort aan kleingeld bij de Hoge Regering was zo groot dat bij de inwisseling van groot 
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geld 10% extra werd betaald. De oorzaak lag in de vraag die de Javanen uitoefenden, want die was “op 

die muntspecie zeer gesteld”.544  

 
Figuur 7: Koffieproductie (in pikols) Preanger en Ommelanden 1721-1870545 
 

 

Voor rijst en hout was de VOC grotendeels afhankelijk van Java’s Noordoostkust. Tot circa 1680 was de 

handel met Java’s oostkust beperkt tot de aankoop van rijst en hout voor Batavia en de verkoop van 

opium en Indiase textiel.546 Bij de houtkap in Pekalongan in 1680 betaalde de VOC de lokale regent voor 

het werk van de herendienstplichtige arbeiders. Verbaasd constateerden de Nederlanders dat dit geld 

niet door de regent aan de arbeiders uitbetaald werd. De arbeiders en regent hadden een patroon-cliënt 

relatie waarbij recht op het gebruik van landbouwgrond en bescherming de tegenprestatie van de regent 

vormde. Tevens betoogde de regent dat uitbetaling in geld zinloos was wegens de lage 

monetiseringsgraad.547 Het antwoord van de regent is dubieus aangezien de vraag is wat hij met het geld 

kon, wat zijn onderschikten niet konden; beide kon het uitgeven of oppoten. 

Eind zeventiende eeuw gaat de VOC over op het betalen van loon voor houthakkers in het 

achterland van Cheribon. Omdat de werkdruk voor de houthakkers te hoog was geworden, onttrokken zij 

zich aan de verplichte arbeid. En omdat de arbeidsvergoeding aan de hoofden werd uitbetaald was 

onzeker of de houthakkers zelfs iets verdienden.548 

 Scheepsbouw was een belangrijke economische activiteit op Java’s noordoostkust. Rembang was 

daarbinnen de grootste scheepswerf, waar bossen met teakhout in het directe achterland stonden. Na de 

opstand van Trunajaya (1676-1680), nam de VOC de scheepswerf van Rembang over. Ongeveer 50 

Javaanse timmerlieden werkten daar onder Europees toezicht.549 Aan het einde van de zeventiende eeuw 
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werd de betaling van de houthakkers en timmerlieden gewoonlijk in dubbeltjes voldaan.550 Evenals in de 

suikerproductie werd voor de betaling van houthakkers ook wel Indiaas textiel gebruikt.551  

 De geldhervorming die de VOC in 1735 doorvoerde had ook gevolgen voor de lonen van de 

arbeiders in Rembang. De VOC revalueerde het geld met 25% en eiste 25% meer productie van de 

timmerlieden voor hetzelfde loon. De Javanen waren het hier logischerwijs niet mee-eens en weigerden 

te werken toen zij hoorden dat hun loon van 3 dubbeltjes naar 2 dubbeltjes en een stuiver was verlaagd. 

In een poging hen te overtuigen probeerden de verantwoordelijke VOC-dienaren uit te leggen dat zij 

boekhoudkundig nog steeds hetzelfde verdienden. De timmerlieden reageerden door te zeggen dat dit op 

de markt niet te merken was. Wanneer een prijs van 5 oude dubbeltjes wordt afgesproken en 4 nieuwe 

gegeven werden, dan pakte de handelaar zijn boeltje in, en zei dat hij vijf oude dubbeltjes wilde.552  

 

Naast het hout was Java’s oostkust ook van belang voor de aanlevering van rijst. In 1724 besloot de VOC 

om direct rijst in te kopen op de markten van Tegal en Pekalongan. Naast de aankopen op de markt 

doen de VOC-dienaren ook vooruitbetalingen aan de Javaanse boeren. De vooruitbetalingen 

ondermijnden het gezag van de lokale elite omdat de boeren minder afhankelijk werden van de 

regenten. De VOC verstoorde met het geven van krediet de patronagesystemen.553 De regenten hadden 

in de jaren 1680, een eerdere poging van de VOC direct rijst in te kopen op de pasar, succesvol 

ondermijnd. Tevens constateerde de VOC dat de dienaren van de regenten, de rijst van de boeren 

betaalden met zout.554 De machtspositie van de VOC was in de jaren daarna echter sterk verbeterd. 

Wanneer de VOC vond dat zij niet snel genoeg van rijst voorzien werd, werden de riviermondingen 

afgesloten totdat de VOC haar rijst ontvangen had.555 

 

Conclusie 

Succes is de beste omschrijving van de ontplooiing van nieuwe activiteiten door de VOC omstreeks 1720. 

Op alle mogelijke manier wist de VOC opbrengsten te verhogen en winsten te maken. De VOC voerde 

een actief beleid in de promotie van de verbouw van diverse cultures. Na de initiële problemen rondom 

smokkel maakte de VOC zowel op Java als op de Molukken 100% winst. Vergeleken met de prijs 

waarvoor de duiten in de Republiek aanboord gegaan waren bedroeg de winst zelfs 125%.  

Het kleingeld was zeer in trek bij de gewone Javanen. Duiten waren qua gewicht aantrekkelijker 

dan picis. Peper en waarschijnlijk ook koffie, gezien de populariteit onder de Javanen, werd in kleingeld 

(payement) voldaan. Eind jaren 1730 was de vraag naar kleingeld zelfs zo groot dat de VOC er bij 

inwisseling extra voor moest betalen. Maar ook op de pasar in Banten kon de VOC met de duiten terecht 

voor proviandering van het garnizoen. Onduidelijk is of hiermee eerst lonen betaald zijn of dat de VOC 

direct inkopen op de markt deed. Ongeacht hoe dit gebeurde is duidelijk dat de munten op de markt 

geaccepteerd werden. 

De introductie van het dubbeltje als betaalmiddel op Java’s Noordoostkust aan het einde van de 

zeventiende eeuw is een groot succes. Tot in de jaren 1730 blijft het een betaalmiddel voor lonen. Op dit 

moment neemt echter de import van dubbeltjes sterk af, terwijl die van duiten toeneemt. Het lijkt erop 
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dat de duit de pas verworven positie in het betalingsverkeer van het dubbeltje overneemt. Aangezien de 

vraag van de Hoge Regering in 1731 om f 100.000 aan duiten te sturen wordt gehonoreerd, is het 

aannemelijk dat de Heren XVII zoveel mogelijk aan de wensen van Batavia tegemoet kwam. Dat zou dus 

kunnen betekenen dus dat de Hoge Regering om minder dubbeltjes vroeg.  

De verklaring van een tekortschietende aanvoer van dubbele stuivers als oorzaak van de 

populariteit van de duiten niet aannemelijk. Gezien de klacht van De Beveren in 1688, dat de stuiver de 

kleinste munt was, is het onlogisch dat een dubbel zo grote munt hiervoor de oplossing bood. 

Waarschijnlijk was de duit zelf al zeer geschikt en derhalve gewild als munt, voor eigensoortige 

betalingen. De duit was namelijk slechts één vierde van de waarde van de stuiver en niet, zoals het 

dubbeltje, tweemaal zo groot. Het is daarmee niet gezegd dat er geen problemen met de aanvoer van 

klein zilvergeld bestond. Het kan evenwel niet dienen als verklaring voor het succes van de duit.  

Hoe de afname van de importen van dubbeltjes verklaard kan worden vereist meer en 

diepgravender onderzoek. In hoeverre dit daadwerkelijk gerelateerd was aan de introductie van duit is 

daarin een belangrijke onderzoeksrichting. Het lijkt erop dat de duit, tenminste ten dele, beter geschikt 

was voor het dagelijkse betalingsverkeer dan het dubbeltje, dat groter was. Vooralsnog is dit een 

veronderstelling waarnaar meer onderzoek nodig is. 
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Dominantie VOC op Java 1770-1780 

 

De jaren 1750 zijn een omslagpunt geweest voor de politieke positie van de VOC op Java. In zowel 

Banten als Matram was, op verzoek, ingegrepen in dynastieke oorlogen. In tegenstelling tot Mataram 

had de burgeroorlog in Banten in 1752 niet tot de opdeling van het sultanaat geleid. Wel was de sultan 

afhankelijk geworden van de VOC.556 Op heel Java lijkt de VOC te slagen in het streven naar rust en 

vrede. 

 In het onderstaande gedeelte worden het aanbod, verspreiding en gebruik van de duiten in de 

tweede helft van de achttiende eeuw bestudeerd, met de nadruk op de periode 1770-1780. Dit 

decennium is gekozen omdat het aanbod niet door de Engelse Oorlog (1780-1784) beïnvloed wordt. De 

grote invloed blijkt uit de momenten waarin de jaren 1780 wel worden aangeroerd. Eerst worden het 

totale aanbod, de winstgevendheid en de relatie tot het gevraagde geld behandeld. Hieruit wordt de 

totale omvang van de duiten bepaald. Vervolgens wordt de duit in de context van het betalingsverkeer 

geplaatst, met name in relatie tussen dubbeltje en pici. Tenslotte wordt ingegaan op de relatie tussen 

verspreiding van de duit en economische ontwikkelingen in verschillende regio’s. 

 

Het aanbod 

Het aanbod van duiten was in de periode van 1730 tot 1770 al sterk toegenomen. Jaarlijks verscheepte 

de VOC gemiddeld voor f 88.000 aan duiten naar Java.557 De aanvoer bestond vanaf 1751 niet alleen 

meer uit hele maar ook uit halve duiten.558 Het verzoek om halve duiten, in 1748, was door de Hoge 

Regering gemotiveerd door te wijzen op de behoefte aan kleingeld onder de inheemse bevolking.559  

 Het succes van de halve duiten is twijfelachtig. Tussen 1750 en 1757 werd voor een bedrag van 

f 200.000 aan halve duiten verstuurd.560 De afzet was waarschijnlijk minder succesvol. In december 

1754 wordt besloten op voorstel van de gouverneur-generaal voor f 20.000 aan halve duiten naar Gresik 

en Surabaya te versturen. Als reden wordt aangevoerd dat de VOC zo van de grote voorraad aan halve 

duiten af kan komen, die op dat moment nog f 77.540 bedraagt.561 Tot dat moment waren er ter waarde 

van f 156.000 halve duiten verstuurd.562 Dit betekent dat ongeveer de helft van de ontvangen halve 

duiten nog in voorraad was. 

 Om de kans op afname te vergroten besloot de VOC gaten te maken in de halve duiten, zodat de 

halve duiten aaneen geregen konden worden. Het was de bedoeling van de VOC om deze munten naast 

de “Balyse pitjes” te laten circuleren.563 Om die reden zal de VOC de eigen halve duiten in dezelfde stijl 

als de picis hebben laten maken. Na 1757 volgt alleen in 1769-1770, nog een zending van halve duiten, 

ter waarde van f 250.000, door de VOC uit Nederland. De introductie van de halve duit was daarmee een 

minder groot succes dan die van de duit 30 jaar daarvoor. 
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Figuur 8: Aanvoer van duiten naar Java, per jaar (1730-1780) 
 
 

Een andere belangrijke verandering die na 1730 had plaats gevonden was de lokale muntslag door de 

VOC op Java. In 1743 had de VOC onder meer het recht op muntslag verkregen van de susuhunan van 

Mataram. De susuhunan had in ruil daarvoor militaire steun gekregen tegen andere troonpretendenten. 

Al in 1744 begon de VOC gebruik te maken van dit recht, door een munthuis op te richten in Batavia. Er 

werden vooral gouden en zilveren munten geslagen en alleen in de jaren 1764, 1765 en 1783 duiten.564  

 Wegens onvoldoende aanvoer uit Nederland besluit de VOC in november 1764 om te Batavia 

“het zeer toegenomen gebrek aan païement en koperen munt te verhelpen door het slaan van duiten”.565 

De beperkte aanvoer is zichtbaar uit de grafiek met de aanvoer voor de periode 1730-1780. Er is tussen 

de boekjaren 1756-1757 en 1764-1765 geen aanvoer van duiten uit Nederland.566 De Javaanse duit zou 

voor dezelfde wisselkoers als de Nederlandse duit circuleren, met een waarde van 4 duiten tegen een 

stuiver.567 Overigens weken de in Batavia geslagen duiten qua ontwerp af van de duiten uit Nederland. 

Aan beide zijden stond: “Duyt Javas”, op de ene kant in het Nederlands, op de andere kant in het 

Maleis.568 De muntplaatjes569 werden door de baas van de wapenkamer en de meesterknecht 

vervaardigd van Japans koper. Als loon kregen zij 2% van de inkoopwaarde van het koper.570 De omvang 

van de productie is in de literatuur en het Nederlands-Indisch Plakaatboek niet terug te vinden.  

 Wel biedt Shimada een aanknopingspunt door de vermelding van het leveren van 3.050 pond 

koper voor de productie van kleingeld in 1764-1765.571 Normaal gesproken wordt uitgegaan van een 

                                                 
564 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee, 1601-1948, (Amsterdam 1951) 64. 
565 Plakaatboek VII, 797. 
566 J.R. Bruijn, F.S. Gaastra, en I Schöffer, Dutch-Asiatic Shipping in the seventeenth and eighteenth centuries Vol 1 
introductory Volume (Den Haag, 1987) [RGP 165], 225-246. 
567 Plakaatboek VII, 797. 
568 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee, 1601-1948, (Amsterdam 1951) 64. 
569 Ronde koperplaatjes waarvan de duit geslagen werd, de basis van de munt. 
570 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee, 1601-1948, (Amsterdam 1951) 64. 
571 Ryuto Shhimada, The intra-Asian trade in Japanese copper by the Dutch East India Company during the eighteenth 
century (Leiden 2006) 102. 
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productie van 68 duiten uit één Trooische mark. Het Trooische Mark woog 246,084 gram.572 Daarmee 

woog een duit ongeveer 3,619 gram. Scholten noemt echter ook een vermelding dat VOC-duiten die in 

1731 geslagen werden in de verhouding van 78 à 79 duiten per Mark koper.573 Een duit woog in dat 

geval ongeveer 3,13 gram. Tevens geeft Scholten een vermelding van de verhouding van 160 duiten per 

Amsterdams Trooisch pond in 1771. Het Amsterdamse pond, dat als basisgewicht door de VOC werd 

gebruikt, woog 0,494 kilogram.574 In dat geval komt het gewicht van de duit op 3,09 gram. Aan het 

begin van de negentiende eeuw wordt het gewicht verlaagd tot 160 duiten per Amsterdams pond.575 De 

duit weegt dan nog maar 2,63 gram. Gezien deze dalende trend is het logisch dat Scholten een 

vraagteken plaatst bij het gewicht 3,619 gram van de Java-duit in 1764.576  

Gelet op de dalende trend van het gewicht van de duit is er voor gekozen het gemiddelde 

gewicht tussen de jaren 1731 en 1771; 3,11 gram, te gebruiken. Uitgaande van het gewicht van de duit 

van 3,11 gram, konden er maximaal 484.333 duiten worden geslagen. Uiteraard is er nog 

productieverlies van enkele procenten, zodat een schatting van de productie in 1764-1765 op ongeveer 

480.000 duiten uitkomt met een nominale waarde van f 6.000 Indisch of f 3.000 Nederlands. 

 

Twintig jaar later wordt opnieuw besloten tot het slaan van Javaanse duiten door de VOC. “In 

aanmerking genoomen weezende het groot gebrek aan duiten onder de gemeente”, wordt in februari 

1783 opdracht gegeven tot het aanmaken van duiten met het opschrift “duyt Java”.577 Hoe nijpend het 

tekort is blijkt uit de vermelding dat men zilvergeld met geen mogelijkheid nog omgewisseld krijgt in 

kopergeld.578  

Voor deze aanmunting wordt het gewicht bepaald op 1/8 reaal per duit. In Batavia was het 

Amsterdamse pond in 18 realen verdeeld.579 Een duit woog dus 1/144 Amsterdams pond, dat is 3,43 

gram. Het plan is de duiten tegen dezelfde koers als de Nederlandse duiten gangbaar te verklaren. De 

prijs waarvoor de muntmeester aan de VOC mag leveren is 84 1/3 rijksdaalder voor iedere 18.000 

stuks.580 De vraag is nu wat deze gegevens betekenen voor de verdeling van de marges. Er gaan 48 

stuivers in een rijksdaalder en 4 duiten in een stuiver. Dat wil zeggen dat er 192 duiten in een 

rijksdaalder gaan. In 84 1/3 rijksdaalders gaan dus 16.192 duiten. Als de muntmeester de duiten zelf in 

omloop bracht zou hij al bij de verkoop van 16.192 duiten de 84 1/3 rijksdaalder verdient hebben, terwijl 

hij er voor hetzelfde bedrag 1.808 stuks meer aan de VOC moest leveren.  

Kennelijk was de muntmeester ontevreden met deze verdeling van de marges. Want wegens 

oneerlijkheid van de muntmeester en essayeur wordt de machtiging tot het slaan van duiten in juni 1783 

ingetrokken.581 De oneerlijkheid moet opgemerkt zijn, dus er is wel iets geproduceerd. Het is onduidelijk 

hoeveel duiten er geslagen zijn, voordat de vergunning ingetrokken werd. Voorlopig wordt aangenomen 

dat er opnieuw 480.000 stuks geslagen zijn, hetzelfde aantal als in 1764-1765 en veel minder dan de 

7.691.520 aan tinnen noodmunten van 1 duit die in 1796 geslagen zouden worden.582  
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De winstgevendheid in de eerste jaren van de duiten was – afhankelijk van de berekening – 100% tot 

125%. Wanneer het geld aan de opperkooplieden afgegeven werd, kwam dit voor het dubbele bedrag op 

de creditzijde van het journaal. Bijvoorbeeld in 1724 worden 320.000 duiten voor een waarde van f 

2.500 op de debetzijde als ontvangst uit Nederland ingeboekt. De duiten hadden bij verzending uit 

Nederland een waarde van (320.000/160) f 2.000. In Batavia werd hierbij 25% opgeteld, vanwege het 

boekhoudkundige verschil tussen ‘zwaar’ Nederlands en ‘licht’ Indisch geld. De duiten stonden dus als 

bezit voor f 2.500 op de balans. Bij verstrekking aan de opperkooplieden door de kassier schreef de 

boekhouder dat er 320.000 stuks afgegeven waren voor een bedrag van f 4.999:17:8, wat in decimale 

guldens neer komt op f 4.999 gulden en 87,5 cent. Waarschijnlijk waren er ter waarde van 12,5 cent te 

weinig aan duiten verstrekt. De winst bedroeg f 2.499:17:8.583 Op 12,5 cent na bedroeg de winst dus 

100% in Batavia of zelfs 125% gerekend met de Nederlandse inkoopwaarde. 

 Er werd geen onderscheid gemaakt in de berekening tussen de verstrekking aan de 

opperkooplieden en de verzending naar andere kantoren. Verstrekking aan de opperkooplieden in 1727 

werd geboekt voor 480.000 duiten, à f 7.500.584 Dat komt neer op de berekening van de Nederlandse 

waarde plus 25%, maal 2, voor de winst. Dezelfde berekening is van toepassing op de duiten die naar de 

Molukken werden verzonden; 96.000 stuks à f 1.500.585 Bij verstrekking werd, ongeacht de locatie van 

uitgifte al 100% winst in de boeken opgenomen in Batavia. 

 De boekhouding wordt in 1770 anders gevoerd en de waarde van de verstrekte duiten aan de 

kooplieden wordt eveneens anders berekend. Het schip de Vlissingen brengt op 4 september 1770 

2.432.000 halve duiten aan vanuit Zeeland. Deze worden ingeboekt voor de waarde van f 7.600.586 Dit is 

exact gelijk aan de waarde waarvoor deze vanuit de Republiek verzonden waren.587 De correctie voor het 

verschil tussen ‘licht’ en ‘zwaar’ geld wordt bij ontvangst dus inderdaad niet meer doorgevoerd.  

 Bij de uitgifte van de munten wordt in 1770 een onderscheid gemaakt tussen de verzending aan 

kantoren buiten Batavia en de vestrekking door de kassier. Zo worden er 57.600 hele duiten naar de 

‘veldschans TanJong’, gestuurd à f 3.600.588 Bij verstrekking worden de duiten dus voor dezelfde waarde 

afgeboekt uit de kas te Batavia, als zij ingeboekt waren.589 De verzending van 384.000 duiten à 2.400 

naar Banten heeft dezelfde verhouding .590 De berekening van de waarde van de duiten die per kassa 

aan de opperkooplieden verstrekt worden, wijkt daarvan echter af. Zo worden er op 30 september 

144.000 duiten afgegeven aan de opperkooplieden voor f 1.485.591 De inkoopwaarde bij ontvangst van 

de 144.000 duiten bedraagt in guldens f 900. Het verschil tussen beide bedragen is een factor 1,65. Dit 

is een standaardfactor waarmee de uitgifte aan de opperkooplieden wordt vermeerderd. Want in 

november worden 576.000 duiten à f 5.940 door de kassier aan de opperkooplieden afgegeven.592 Dat 

het geen toevallige slordigheid of een eenmalige creatieve oplossing van de boekhouder is, blijkt uit het 

negotiegrootboeken van 1771-1772 en 1773-1774. Daar wordt eveneens de inkoopwaarde à 160 duiten 

per gulden gehanteerd voor de verscheping naar andere kantoren en de vermeerdering met de factor 

1,65 in geldwaarde bij verstrekking aan de opperkooplieden.593 

 De winstgevendheid van de duiten is door deze nieuwe boekhoudmethode minder direct 

zichtbaar geworden. Vooral het zicht op de winsten die buiten Batavia gemaakt worden, is verminderd. 
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Als de koers waar tegen de verstrekking van duiten aan de opperkooplieden evenals in de jaren 1720 

gelijk is aan de winst, dan kan deze op 65% geschat worden. De winst is lager dan in de jaren 1720, 

zowel in Azië; 35 procentpunt, als vergeleken met Nederland; 60 procentpunt. Gezien het voordurende 

gebrek aan kleingeld dat de Hoge Regering ertoe brengt zelf duiten te slaan, is een lagere winst dan in 

de jaren 1720 opmerkelijk te noemen. 

 De winst is zo laag dat er vragen gesteld moeten worden bij de betrouwbaarheid en eerlijkheid 

van de boekhouder en kooplieden van de VOC. De waarde waartegen de duiten afgeboekt worden, is 

zelfs lager dan de koers van 4 duiten per stuiver. Een uitgifte van 80 duiten zou 1 gulden moeten 

opbrengen, aangezien 20 stuivers gelijk is aan 1 gulden. Het aantal van 144.000 duiten zou in dat geval 

een opbrengst van f 1.800 genereren. In de boekhouding staat echter maar een bedrag van 1.485 

gulden. Het verschil tussen de verwachte opbrengst bij uitgifte en de waarde waartegen de boekhouder 

de duiten uit de kas boekt is f 315. De vraag is wat er met de schijnbaar zekere winstmarge gebeurde.  

Het is niet aannemelijk dat de vraag zover ingezakt dat men de duiten onder pari moest 

uitgeven. Nog in 1804 werden duiten in omloop gebracht tegen 4 voor een stuiver en 20 stuivers in de 

gulden.594 Het lijkt er sterk op dat de boekhouder, kassier en de kooplieden de winstmarge van 35% 

onderling verdeelden.  

 

Hoewel het jaarlijkse verzoek om benodigdheden, de ‘eis van Indië’, meestal verloren gegaan is, is deze 

voor 1779 bewaard gebleven het VOC-archief. Daar schrijven de bestuurders in Batavia, het volgende: 

“Op onzen thans overgaande Eisch der benodigdheden voor den jaare 1779 die met het meeste overleg 

en zuinigheid is ingericht verzoeken wij een complete voldoening inzonderheid op onze petitie van 

contanten groot agt en dertig thonnen schats.”.595  

Deze 38 ton aan guldens wil men in de volgende samenstelling ontvangen: 

 

f   1.600.000   baar zilver 11 penning, 20 grein 42,1%
f      800.000   baar goud 21,1%
f      150.000   nieuw gerande ducaten 3,9%
f       50.000   Ducatons 1,3%
f   1.000.000   Realen 26,3%
f      100.000   Paijement 2,6%
f      100.000   van heele koperen duiten 2,6%

f   3.800.000   Totaal 100%
    

Tabel 13: Eis van contanten voor 1779596 
 

In onderstaande tabel is de verzending van de munten uit Nederland in 1779-1780 weergegeven. 
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f       1.400.000   Baar goud  17,5%
f          150.000   Gouden ducaten  1,9%
f       2.600.000   Baar zilver  32,5%
f       1.794.000   (mark) realen  22,4%
f       1.200.000   Nwe Spaanse. Realen  15,0%
f          400.000   Ducatons  5,0%
f          200.000   Dalve ducatons  2,5%
f            50.000   Schellingen  0,6%
f          100.000   Dubbeltjes  1,3%
f          100.000   Duiten  1,3%

f       7.994.000   Totaal  100,0%
   

Tabel 14: Verzending edelmetaal en geld, 1779-1780597 
 

Een vergelijking tussen beide levert het volgende overzicht op: 

  

Verzonden 
bedrag Metaal- / muntsoort 

Gevraagd 
bedrag Metaal- / muntsoort 

% 
verzonden

     
f       1.400.000   Baar goud  f 800.000 Baar goud 175%
f 150.000 Gouden ducaten f 150.000 Nieuw gerande ducaten 100%

f       2.600.000   Baar zilver  f 1.600.000
Baar zilver (11 penning, 
20 grein) 

163%

f 
f 

      1.794.000   (mark) realen  
f 1.000.000 Realen 299%

      1.200.000   Nwe Spaanse. Realen  
f          400.000   Ducatons  f 50.000 Ducatons 800%
f          200.000   Halve ducatons  f -  0%
f            50.000   Schellingen  

f 100.000 Paijement 150%
f          100.000   Dubbeltjes  
f          100.000   Duiten  f 100.000 Hele koperen duiten 100%

f       7.994.000   Totaal  f 3.800.000 Totaal 210%
     

Tabel 15: Verzonden en gevraagde contanten, 1779-1780 
 

De vergelijking tussen vraag en verzending levert een heel aantal interessante zaken op. Ten eerste is de 

waarde van de verzending vrijwel tweemaal zo groot als de vraag. Wellicht dat de Heren XVII al 

vermoedden dat een nieuwe oorlog met Engeland onvermijdelijk was en vast extra geld stuurden. Ten 

tweede springt de verhouding van 1:8 tussen vraag en verzending van ducatons in het oog. De ducaton, 

was een zilveren munt ter waarde 63 ‘zware’ stuivers.598 Omdat deze scriptie op kleinere dagelijkse 

betalingen gericht is, wordt de ducaton verder buiten beschouwing gelaten. Ten derde is ook bij de post 

‘payement’ sprake van een grotere verzending dan vraag. Het gevraagde kleingeld wordt in de vorm van 

schellingen en dubbeltjes verzonden. Gezien de voortdurende tekorten aan op Java aan geld voor het 

dagelijks gebruik is de grotere verzending opmerkelijk.  Kwee rapporteerde dat de VOC niet in staat was 

aan de vraag naar klein zilvergeld te voldoen.599 Ten slotte wordt het gevraagde bedrag aan hele 
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koperen duiten volledig, maar zonder extra’s verzonden.600 Aan de eis van de Hoge Regering werd dus 

volledig voldaan en zelfs meer dan dat voor de meeste muntsoorten. Met deze zending is de totale 

circulatie per hoofd van de bevolking, naar 100 duiten in 1780 gestegen. 

 

Prijzen en andere valuta 

De Compagnie had in 1743 het recht verkregen van de susuhunan om de kuststrook te bezetten.601 Als 

compensatie betaalde de VOC de susuhunan jaarlijkse het zogenoemde ‘strandgeld’.602 Vanaf 1746 ging 

de VOC daadwerkelijk over tot betaling van de som van 20.000 realen per jaar voor de pacht van de 

pasisir.603 Het is belangrijk te bedenken dat de VOC weliswaar het gezag uitoefende, maar dat de 

susuhunan in naam soeverein heerser van het gebied bleef. De betaling van het strandgeld was de 

erkenning van het formele gezag van de susuhunan door de VOC. 

 Na de deling van Mataram in 1755 werd de pachtsom van 20.000 realen verdeeld tussen de 

sultan van Yogyakarta en de susuhunan van Kartasura. De splitsing van het vorstendom betekende ook 

een halvering van de belastinginkomsten van iedere vorst. Bovendien konden, als gevolg van de grote 

oorlogsverwoestingen, op korte termijn weinig belastingopbrengsten verwacht worden. De jaarlijkse 

betaling door de VOC was daarom voor beide vorsten van groot financieel belang.604 De pasisir was voor 

de Mataramse vorsten altijd al lastig te besturen geweest. De 10.000 realen die ieder jaarlijks ontving, 

was waarschijnlijk een betrouwbaarder en constanter inkomstenbron, dan de inkomsten die zij uit 

belastingen hadden ontvangen wanneer zij zelf het gezag hadden uitgeoefend.605 

 

De VOC vatte in 1744 het plan op om roodkoperen picis te maken. Dit plan werd vanwege de hoge 

productiekosten snel verworpen. In plaats daarvan werd besloten picis van lood-tin verbinding te maken, 

met een gat in het midden. Het lukte de VOC echter niet de picis naar eigen tevredenheid in omloop te 

brengen, zodat men met voorraden bleef zitten. Daarom besloot men in 1746 tot het verpachten van de 

pici-muntslag op Java's Noordoostkust. De Chinese pachters klaagden echter al snel dat de picis niet 

gebruikt werden in het kustgebied.606 

Vanaf de late jaren 1750 nam de populariteit van de duiten op Java’s Noordoostkust sterk toe 

terwijl de loden picis plotseling uit de gunst raakten. Dit is volgens Kwee één van de redenen van het 

succes van de duit op Java.607 Het succes werd in haar optiek veroorzaakt door een toevallige samenloop 

van omstandigheden en niet door ingenieuze planning.608 Als reden voor het succes voert zij nog vijf 

oorzaken aan: (1) een gebrek aan dubbele stuivers en schellingen, (2) persoonlijk omstandigheden en 

beslissingen van VOC-dienaren, (3) angst de lokale heersers (zoals de sultan) te ontrieven, (4) ruimte 

voor VOC-dienaren persoonlijk ambities na te streven en (5) ‘carte-blanche’ voor lokale VOC-

functionarissen.609 Drie van de vijf oorzaken hebben met het gedrag en de kennelijke vrijheid van 
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plaatselijke VOC-dienaren te maken. Op de angst voor lokale heersers, het gebrek aan klein zilvergeld en 

verhouding tot de picis wordt hieronder dieper ingegaan. 

 

De verklaring van Kwee van de stijgende populariteit van de duiten, uit de groeiende aversie tegen de 

loden picis, is eenzijdig.610 De brede acceptatie van de duiten op de pasisir en in Mataram vormde een 

verdere belemmering op het in omloop brengen van de picis omstreeks 1754.611 Waarom de picis in 

eerste instantie – in de late jaren 1740 – niet langer in trek waren op de pasisir, beantwoordt Kwee niet. 

De grote acceptatie van het dubbeltje, zoals gedemonstreerd door Nagtegaal, zou wellicht een 

verklaring kunnen zijn. Kwee legt namelijk een relatie tussen het ontoereikende aanbod van dubbeltjes 

en de promotie van duiten door de Javaanse vorsten in reactie daarop.612 Het is dus mogelijk dat een 

munt niet alleen in het eigen marktsegment andere munten vervangt, maar ook in aangrenzende 

gebieden van het betalingsverkeer. 

Een relatie tussen het aanbod van dubbeltjes en de verminderde vraag naar picis is daarom niet 

ondenkbaar. Het dubbeltje nam volgens Nagtegaal de middenpositie in tussen de reaal en de pici.613 De 

loden picis hadden op Java omstreeks 1725 een waarde van 1/50 zilveren dubbeltje.614 Toen de VOC in 

Tegal, op de noordkust, in 1723 de soldij in ducatons uitbetaalde, moesten de VOC-dienaren deze eerst 

omwisselen in dubbeltjes voordat zij hiermee inkopen konden doen op de pasar.615 Hieruit blijkt de grote 

acceptatie van de dubbeltjes op markt, na de initiële problemen daarmee. 

  Tevens was al door Nagtegaal vastgesteld dat de dubbeltjes niet alleen als betaalmiddel maar 

ook als oppotmiddel functioneerden.616 Over het kopergeld was eveneens geconcludeerd dat het een 

spaarfunctie kon vervullen. Het verschil in waarde tussen de duit en de picis is kleiner dan tussen picis en 

dubbeltjes. Een duit was 6,25 picis waard. Uit het vorige hoofdstuk bleek dat omstreeks 1778 een 

dagportie rijst iets meer dan een stuiver kostte.617 Dus om een dagelijkse hoeveelheid rijst te kopen was 

een half dubbeltje, 25 picis of 4 duiten nodig. De duit neemt zodoende een middenpositie in, doordat het 

niet te groot of te klein is als betaalmiddel 

Voorlopig wordt verondersteld dat de verklaring van de populariteit van de duiten ligt in het 

verenigen van twee werelden. Eerst vervingen de veel betrouwbaarder en slijtvastere dubbeltjes de 

loden picis, die ongeschikt waren als spaarmiddel. Tegelijkertijd concurreerden de dubbeltjes met de 

Indiase textiel als oppotmiddel. Dat gaf de dubbeltjes het voordeel van betaal- en spaarmiddel ineen. Het 

dubbeltje was echter behoorlijk groter dan de picis. Toen later de duiten in omloop werden gebracht 

hadden zij één groot voordeel ten opzichte van de dubbeltjes; de waarde die dichter bij de picis lag. 

Hoewel beide muntsoorten zowel als spaarmiddel als betaalmiddel konden dienen, sloot de duit beter aan 

bij de bedragen in het betalingsverkeer. 

 

Dat de productie van duiten op Java na 1765 niet werd doorgezet, betekent volgens Shimada niet dat 

het tekort aan kleingeld was opgelost. Want de VOC bleef in de gehele tweede helft van de achttiende 
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eeuw koper verkopen op Java. Shimada stelt dat dit Japanse koper lokaal tot kleingeld werd verwerkt. 

Shimada meent dat de VOC stopt met de aanmunting van duiten omdat de lokale bevolking liever andere 

munten gebruikt. Verder betoogt hij dat de VOC de techniek mist om munten te maken die aan de lokale 

eisen voldoen. Om die reden wendde de VOC zich tot Chinese munters, die deze techniek wel 

beheersten, om munten voor de lokale markt te slaan. De verkoop van koper aan Chinese munters in 

1764-1765 en 1765-1766 vormt daarvoor het belangrijkste bewijs.618 

Hoewel de aanname dat er ander geld gemunt werd niet uit te sluiten valt, is het zeker niet de 

enige optie voor aanhoudende verkoop van koper op Java. Het koper kon ook voor andere zaken worden 

gebruikt. Boomgaard wijst erop dat het koper dat door VOC naar de Java werd gebracht de 

kopersmeden, koperslagers en makers van gamelan – traditionele muziekinstrumenten – van het 

benodigde koper voorzag. Het koper dat de Javanen gebruikte bestond zowel uit Japans koper als de 

Nederlandse koperen munten, die op Java werden omgesmolten.619 Aangezien in de verkoopprijs van de 

munten productiekosten en muntloon (de winst voor de VOC) verwerkt waren, was de prijs van 

onbewerkt koper normaal gezien lager dan van gemunt koper. Het is daarom voor de hand liggend te 

veronderstellen dat de metaalbewerkers de voorkeur gaven aan ruwe koper boven munten vanwege het 

kostenvoordeel. 

Tevens gaat Shimada eraan voorbij dat de VOC het muntrecht op de Noordoostkust bezat. De 

VOC zal nooit zomaar aan anderen hebben toegestaan te concurreren op een lucratieve handel. Kwee 

toonde aan dat de lokale munten juist na 1750 minder populair werden bij het publiek als gevolg van de 

aanvoer van duiten. De munten naar Aziatisch model liet men door de Chinezen maken, die moeite 

hadden deze aan de man te brengen. 

Bovendien wordt in 1765 de verzending van duiten weer hervat, hetgeen een veel aannemelijker 

reden is voor het stoppen van de productie op Java. Hetzelfde valt te zien in 1783, wanneer opnieuw 

lokaal duiten geslagen worden. Als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) zijn de 

verbindingen met de Republiek verbroken en is er geen aanvoer van duiten. Op dat moment besluit de 

VOC op Batavia duiten te slaan. Wanneer in het jaar 1784-1785 weer duiten aangevoerd worden, stopt 

de VOC opnieuw de lokale productie. Dus op het moment dat de aanvoer van duiten stokt gaat de VOC 

over tot muntslag op Java, om zodra de aanvoer weer hervat is de productie weer te stoppen. 

 

Dat de VOC geen concurrentie duldde op de koperhandel blijkt uit de uitgevaardigde verboden daarop. 

Zo verbiedt de VOC in 1784 de uitvoer van Japanse picis naar Java’s Noordoostkust. De VOC maakt 

namelijk zelf 16% winst op deze munten bij uitgifte.620 Voor alle andere handelaren dan de VOC is deze 

handel dus verboden. Er wordt in 1779 evenwel een vergunning tot de invoer van Japans kopergeld naar 

Bali afgegeven aan Chinese handelaren. Deze vergunning wordt alleen afgegeven omdat gebleken is dat 

het geen schade oplevert aan de verkoop van duiten door de VOC. In de bekendmaking wordt benadrukt 

dat uitvoer naar andere plaatsen op Java verboden blijft.621 De VOC stond sporadisch anderen, 

voornamelijk Chinezen, toe kopergeld te verhandelen, mits de eigen handel daar niet onder leed. Verder 

bleef de koperhandel het domein van de VOC. 

 Waar mogelijk probeerde de VOC de koperhandel en muntcirculatie naar zich toe te trekken. De 

acceptatie van de duiten in Mataram, ging in de vroege jaren 1760 ten koste van het gebruik van 
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kepengs uit China, Japan, Tonkin en Palembang.622 De hele en halve duiten circuleren in 1765 overal 

langs Java’s Noordoostkust met uitzondering van Java’s Oosthoek. Daar circuleren namelijk Japanse, 

Balinese, Palembangse en Chinese “kippings”.623 Ook in Java’s Oosthoek probeert de VOC de duiten in 

circulatie te brengen. Daartoe wordt in 1769 een verbod op picis en kepengs uitgevaardigd. De omvang 

van de circulatie is aanzienlijk. De gouverneur van Java’s Oostkust in Semarang schat de waarde op circa 

1,2 miljoen Spaanse realen aan kepengs. De gouverneur schrijft ook dat men al langere tijd een aversie 

tegen deze muntsoort heeft en algemeen gehoopt wordt dat deze munten uit omloop gaan. Wanneer de 

kepengs en picis ongangbaar verklaard zouden worden, konden in plaats daarvan duiten in omloop 

gebracht worden. Bij een wisselkoers van 2.000 kepengs tegen 240 verwacht men een “advance” op de 

uitgave van de duiten. Voor deze omwisseling verzoekt men “15.000 Spaanse realen, of f 225.000 

Nederlandsch, dan wel f 450.000 Indis geld aan duiten”. De VOC is zich er overigens van bewust dat 

omwisseling tegen deze koers een verlies van 75% van het kapitaal van de Javaanse bezitters ervan 

betekent en dat dit tot enige weerstand zou kunnen leiden. Toch wordt besloten de kepengs te verbieden 

op straffe van confiscatie en tevens voor f 100.000 of in Europese waarde f 200.000 aan duiten naar 

Semarang te versturen.624 

 

De dreigende verzadiging van de markt in sommige gebieden eind jaren 1770 veranderde in de decennia 

daarna in grote tekorten.625 Tekorten aan kopergeld werden ook sterk gevoeld in de vorstenlanden.626 De 

sultan van Yogyakarta dreigde in 1783 zelf munten te slaan als de VOC niet snel duiten aanleverde.627 

Doordat de aanvoer uit Nederland stokte als gevolg van de Vierde Engelse oorlog traden op Java 

tekorten aan geld op. Wegens het nijpende tekort aan kopergeld werd na 1780 papiergeld in omloop 

gebracht. Daarnaast verkocht de VOC in Batavia zelfs producten aan de East India Company om aan 

harde valuta te komen. Hoewel de VOC het plan had alle papiergeld weer te converteren naar muntgeld 

slaagde zij daar niet meer in.628 

Later werden naast het papiergeld de zogenoemde ‘bonken’ in omloop gebracht. Bonken waren 

noodmunten die de Compagnie in 1796 liet maken. Van het voorradige Japanse staafkoper werden 

vierkante stukken gekapt en voorzien van een waardeaanduiding. Toen het Japanse koper op raakte, 

werd ook de productie van bonken gestaakt.629  

De bevolking in Priangan had zo weinig vertrouwen in deze valuta dat deze na ontvangst direct 

ingewisseld werd voor zout, omdat dit als ruilmiddel betrouwbaarder werd geacht.630 Het is zeer 

onwaarschijnlijk dat men eind achttiende eeuw in de hooglanden plotseling bedacht, dat zout ook wel 

handig was als ruilmiddel. Aannemelijker is dat de Javanen daarmee terugvielen op een ouder ruilmiddel.  
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Verspreiding en gebruik 

In onderstaande figuur zijn de gegevens over de verspreiding van de duiten vanuit Batavia weergegeven 

voor de periode 1770-1781.631  

 
Figuur 9: Verspreiding duiten 1770-1781 
 

In totaal betreft het hier 89.519.684 stuks hele duiten, waarbij twee halve duiten als één hele geteld is. 

Daarvan werden er 67.005.496 op Java verspreid en 22.514.188 elders. Procentueel is de verhouding 

daarmee 75% op Java en 25% naar andere delen van Zuidoost-Azië. De verdeling over de verschillende 

bestemmingen op Java is als volgt: 

 

Bestemming 
In hele duiten
(x 1.000) In %

  
Banten       5.664.000 8,5%
Batavia       5.458.320 8,1%
Cheribon       5.952.000 8,9%
Semarang     49.643.176 74,1%
Tan Jong veldschans         288.000 0,4%
    
Totaal Java     67.005.496 100 %
     

Tabel 16: Verdeling duiten naar bestemming op Java 1770-
1781 
 

De VOC verscheepte in de jaren 1770 het grootste deel van de duiten naar Semarang. Semarang had in 

1748 de status van gouvernement gekregen.632 Een gouvernement was in de VOC- hiërarchie de hoogste 
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Figuur 10: Verdeling duiten naar 
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titulatuur.633 De opwaardering van de status van het kantoor in Semarang werd noodzakelijk geacht 

omdat vanuit Semarang de gehele noordoostkust en Madura bestuurd werd, nadat de VOC het gezag 

daarover van de susuhunan ontvangen had.634 Tevens werd in Surabaya een gezaghebber aangesteld 

voor het bestuur van Oost-Java en Madura.635 Het belang van het gouvernement in Semarang was direct 

erg groot. Behalve dat Semarang vanaf het begin de belangrijkste leverancier van hout en rijst was van 

de Compagnie in Azië, was het ook de diplomatieke verbinding met de heersers in Mataram.636 

 De handel tussen Semarang en Batavia kenmerkte zich in het midden van de jaren 1770 door 

export van geld naar Semarang waarvoor overwegend primaire goederen gekocht werden. Het geld dat 

als betaling naar Semarang gezonden werd bestond grotendeels uit duiten. Naast de duiten werden 

jaarlijks ook 19.500 dukatons naar Java’s Noordoostkust verzonden. Van alle producten die vanuit 

Semarang geëxporteerd werden was 80% bestemd voor Batavia.637 Het belang van het gouvernement te 

Semarang is in de verspreiding terug te zien, als belangrijkste bestemming voor de duiten in de jaren 

1770. 

 Naast de aankoop van goederen moest de VOC te Semarang ook personeel betalen. Toen 

Semarang in de jaren 1740 een gouvernement werd had men, het militaire personeel niet meegerekend, 

219 mensen in dienst. Een decennium of twee later was dat aantal gegroeid tot 2.300. Daarna begon het 

personeelsbestand te Semarang in omvang af te nemen, vooral na 1780.638 Het werd het gouvernement 

te Semarang in 1774 toegestaan het personeel 1/3 van de maandelijkse lonen en toelages in kopergeld 

uit te betalen.639 Gezien de omvang van het personeelsbestand was dit een aanzienlijke som voor de 

VOC, maar ook voor de compagniesdienaren. 

De bevolking van Semarang groeide, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, sterk in de tweede 

helft van de achttiende eeuw.640 Het toenemende belang van Semarang binnen het VOC-bedrijf en de 

langdurige vrede na 1755 veroorzaakten een groeiende bevolking wat samen met de eerder genoemde 

promotie van kopergeld door VOC-dienaren leidde tot een toename van de vraag naar geld. 

 

Het aantal duiten dat naar Banten verzonden wordt is relatief groot. Jaarlijks worden ruim 1 miljoen 

duiten geïmporteerd. Het sultanaat zou zich in de tweede helft van de achttiende eeuw kenmerken door 

economische en demografische stagnatie. Ota schat in zijn studie van achttiende-eeuws Banten de totale 

bevolking op 45.000 personen. Per persoon betekent dat een jaarlijks aanvoer van 22 duiten. Dat lijkt op 

het eerste gezicht niet zoveel, maar over langere tijd zijn de aantallen enorm.  

Het aantal duiten per capita komt, gerekend met 45.000 inwoners, op ongeveer 1.000 stuks. 

Hiervoor zijn twee verschillende berekeningen gemaakt. Al in de jaren 1730 werden jaarlijks 1 miljoen 

duiten naar Banten verzonden. Wanneer ieder jaar tot 1775 1 miljoen duiten naar Banten verstuurd 

werden komt het totaal op 45 miljoen duiten. Per hoofd van de bevolking zijn er dan circa 1.000 duiten 

in omloop. Ook wanneer uitgegaan wordt van het verspreidingspatroon tussen 1770 en 1781, is het 

resultaat ongeveer 1.000 stuks. In totaal zijn er omstreeks 1780 ongeveer 580 miljoen duiten op Java in 
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omloop. Banten ontving in de jaren 1770-1781 jaarlijks circa 8,5% van de duiten. Aangenomen dat 

Banten ook tussen 1730 en 1770 dit aandeel ontving, komt de geschatte circulatie in het sultanaat op 

ruim 49 miljoen duiten in totaal. Voor de circulatie houdt dat per hoofd van de bevolking gemiddeld ruim 

1.000 duiten circuleerden. Via beide berekeningen is de circulatie ongeveer 1.000 duiten per hoofd van 

de bevolking omstreeks 1775.  

Voor dit hoge aantal zijn verschillende mogelijke verklaringen, waarvan er drie kort genoemd 

worden. De eerste mogelijkheid is een grotere bevolking aan het einde van de achttiende eeuw. Raffles’ 

schatting van 231.604 inwoners in 1815 ligt misschien toch dichter bij de realiteit dan 45.000 die Ota 

voorstelt.641 De tweede mogelijkheid is dat een veel lager percentage naar Banten ging en dat de 

bestudeerde jaren uitzonderlijk waren. De cijfers van Shimada voor 1733-1735 lieten echter een aandeel 

van bijna 50% in de Javaanse verspreiding zien. In 1753-1755 was het aandeel van Banten ruim 11% 

van de duiten die op Java verspreid werden.642 Tenslotte is er de loonarbeid en tekorten aan 

arbeidskrachten. Ota wijst erop dat de bevolking van de Ommelanden berucht was om de weigering van 

zware arbeid. Daarom moesten elders arbeidskrachten worden gezocht voor het werk op de 

suikermolens. De bujangers die hiervoor werden ingehuurd kwamen vanuit Cirebon en soms helemaal 

vanuit Tegal.643 De bujang verliet zijn dorp vaak voor een bepaalde periode, hetzij een seizoen hetzij een 

paar jaar. De essentie was dat zij de status van bujang slechts tijdelijk hadden. Het is dus mogelijk, dat 

zij het geld dat zij verdiende spaarden en mee terug namen naar hun herkomstgebieden. Naar de 

bevolkingsomvang, verspreiding van duiten door de VOC, het muntgebruik en specifiek de omvang van 

loonarbeid is meer onderzoek gewenst. 

 

De suikernijverheid in het achterland van Batavia is onderwerp van verschillende studies geweest.644 

Hooyman heeft van verschillende bezigheden de lonen en specificaties besproken in zijn verhandeling 

over de landbouw in de Ommelanden in 1778. Uit de bestudering van de reële lonen in hoofdstuk drie 

kwam naar voren dat de boeren een kati rijst voor 1,125 stuiver aan de arbeiders in hun dienst 

verkochten. Tevens bleek dat de rijstprijzen op één moment sterk konden verschillen, afhankelijk van 

kwaliteit en gehanteerde gewichten. Op deze rijke bron kan hier helaas niet zo uitvoerig worden 

ingegaan als waartoe deze uitnodigt. In plaats daarvan worden alleen enkele opvallende elementen 

rondom geld en lonen aangestipt. 

 Zo is er in prestatie en beloning een groot verschil tussen de Chinese en Javaanse arbeiders. Een 

gewone Chinese arbeider ontvangt maandelijks een loon van 7,5 rijksdaalder of 5 rijksdaalders en kost. 

Omdat de loonkosten daardoor erg oplopen, worden meestal 70 tot 80 Javaanse arbeiders in dienst 

genomen. Hoewel dit aantal groot lijkt, zijn onder deze Boedjangers, altijd veel trage personen en 

zieken, zodat er effectief slechts 56 aan het werk gaan. De Javaanse bujangs ontvangen ook maar 6 

stuivers per dag. In totaal kost dat de eigenaren van de suikermolens 2.520 rijksdaalders per jaar.645 Het 
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maandloon in stuivers van een bujang bedroeg met 30 werkdagen per maand 180 stuivers of 3,75 

rijksdaalders.646 Het loon van een Javaanse arbeider bedroeg dus slechts de helft van het loon van een 

Chinees. 

 Een ander interessant aspect is de wijze waarop de bujangs hun loon ontvingen. De opzichter, 

de mandoor, gaven aan het einde van de dag een stukje bamboe, een zogenoemde sjam, aan de 

arbeiders. Deze kon op ieder gewenst moment ingewisseld worden voor hun dagloon.647 Het eerste 

voordeel is voor de eigenaar van de suikermolen, die dagelijks minder geld hoefde uit te betalen. Gezien 

de tekorten aan kleingeld was dat geen vreemde gedachte. Tegelijkertijd lijkt het erop dat dit een vorm 

van bescherming van de arbeiders was tegen het ronddragen van veel geld. Wellicht dat deze manier 

van uitbetalen ook behulpzaam was bij het sparen. De bujang hadden namelijk altijd tot doel terug te 

keren naar hun dorp van herkomst. De veronderstelling dat de betaling middels de bamboe sjams een 

betalingsvorm was die de arbeiders hielp met sparen voor bij hun terugkeer, is zeer speculatief, maar 

mogelijk een interessant onderwerp voor verder onderzoek. 

 Hooyman signaleert dat de arbeiders die jaarlijks aankwamen vooral uit de omgeving van 

Cirebon en Tegal afkomstig waren. De regenten in de gebieden probeerden hen soms het vertrek te 

belemmeren, met als argument dat zij nodig waren in de landbouw.648 De arbeid bleef blijkbaar schaars 

en verdiensten waren bij de suikermolens in de Ommelanden beter dan wanneer men in de landbouw 

bleef. 

Tenslotte waren ook vaardigheden een oorzaak van diversiteit in loonhoogtes. Een kok verdiende 

94 rijksdaalders per jaar, wat net iets meer was dan van de gewone Chinese arbeiders. Omgerekend 

bedroeg het jaarloon van een gewone Javaanse arbeider 45 rijksdaalders en dat van de Chinese arbeider 

90 rijksdaalders. Een schrijver of boekhouder verdiende al 140 rijksdaalders met rijst en olie. Inclusief 

het benodigde ijzer verdiende een smid 150 rijksdaalders. De hoogste opzichter, de Groot-mandoor, 

verdiende jaarlijks 150 rijksdaalders op jaarbasis. Dat was evenveel als een karrenmaker, die bovendien 

nog eens 3 rijksdaalders voor iedere nieuwe kar ontving.649 Het verschil tussen een karrenmaker, die een 

vaardigheid bezat, en een gewone arbeider was groot. Wanneer de karrenmaker 10 karren per jaar kon 

maken verdiende hij 180 rijksdaalders, dat is 4 maal zoveel als de gewone bujang. Maakte hij geen 

karren dan was zijn loon nog steeds 3 maal zo hoog. De lonen van de schrijver-boekhouders waren bijna 

even hoog. De werknemers die vaardigheden bezaten verdienden (bijna) evenveel als de hoogste 

opzichter tot 3 à 4 maal zoveel als de gewone arbeider. Geschoolde arbeid was dus veel waard op de 

suikermolens in de Ommelanden omstreeks 1778. 

 

Onder het gesalarieerde personeel van de VOC bevonden zich niet alleen kooplieden maar ook veel 

militairen. Al een aantal malen is verwezen naar soldijbetalingen aan garnizoenen op diverse locaties op 

Java. Afhankelijk van rang en afkomst werden de loonhoogtes vastgesteld. Zo verdiende een Duitse 

vaandrig in 1772 te Batavia een salaris van 40 gulden per maand. Daarbij kreeg hij nog eens 200 gulden 
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per jaar voor de huishuur, f 11,18 kostgeld per maand en 3 gulden per maand voor ochtendwijn.650 Alles 

bijeen kwam zijn totale inkomen per maand op ruim 71 gulden. Madurese militairen kregen in 1781 veel 

minder, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht. Hun traktement werd nog wel aangevuld met 40 

Amsterdams pond rijst en drie ponden zout per maand.651 Afgezien van de toelages en aanvullingen in 

rijst, is te zien dat een Madurese vaandrig aan loon niet eens de helft kreeg van wat een Europese 

vaandrig ontving. Hieronder is het in rijksdaalders vastgestelde loon omgerekend naar (decimale) 

guldens, stuivers en dagloon in stuivers. 

Rang Loon in rds in stuivers In gulden (f) Per dag in st. 

Een kapitein  rds 20 st. 960 f 48,00 st. 32,0 

Een luitenant rds 12 st. 576 f 28,80 st. 19,2 

Een vaandrig rds 8 st. 384 f 19,20 st. 12,8 

Een sergeant rds 6 st. 288 f 14,40 st. 9,6 

Een korporaal rds 5 st. 240 f 12,00 st. 8,0 

Ieder gemene rds 4 1/4 st. 204 f 10,20 st. 6,8 
Tabel 17: Voorwaarden waar tegen Madurese troepen werden aangenomen, 1781652 
 

Het dagloon van een gewone soldaat lag ongeveer op hetzelfde niveau als de gewone bujang op de 

suikermolens in de Ommelanden. Het jaarloon van een luitenant bedroeg 144 rijksdaalders, waarmee het 

vergelijkbaar is met dat van een boekhouder-schrijver en een opzichter op de suikermolens. Het loon 

van de kapitein is met 240 rijksdaalders aanzienlijk hoger dan van de andere militairen en 

leidinggevenden op de suikermolens. 

 De vraag is welke munten voor de loonbetaling praktisch waren. Wanneer de betaling van de 

lonen in dubbeltjes werd gedaan dan zou een gewone soldaat 3,4 dubbeltje hebben ontvangen, een 

korporaal 4 en een sergeant 4,8 dubbeltje. Dubbeltjes waren echter hele munten, dus moest men 

gebruik maken van aanvullende munten. Aangenomen dat men bij de betaling van daglonen hele 

munten gebruikte, waren nog steeds 3 tot 5 dubbeltjes betaald per persoon. Op de suikermolen zou een 

loonbetaling voor de Javaanse bujang 3 dubbeltjes zijn geweest. Een daghoeveelheid rijst was circa 1 

stuiver. Voor de aanschaf van de rijst moest het loon dan al gewisseld worden. In duiten hadden een 

bujang 24 duiten, een soldaat 27,2 duiten, een korporaal 32 duiten en een sergeant 38,4 duiten 

ontvangen. Dat is wellicht weer een vrij groot aantal bij dagelijkse betalingen. De militairen ontvingen 

hun loon waarschijnlijk per maand of er week, de bujang kreeg dagelijks een bamboe reçu. De meest 

praktische munt lijkt de stuiver te zijn, maar de stuiver werd vrijwel niet aangevoerd.653 De conclusie van 

Pol, die meent dat de behoefte aan de stuivers zeer klein was is in dat verband opmerkelijk.654  

 

De grote vraag naar kopergeld brengt de VOC paradoxaal genoeg in een lastige positie. De VOC probeert 

haar winst op het kopergeld te maximaliseren, mede door gebruikmaking van de politieke machtspositie 

op Java. De VOC beheerst namelijk alle havens van het eiland, omdat men de noordkust controleert. De 

zuidkust heeft vrijwel geen havens van enig belang. Aan de ene kant tolereert de VOC geen enkele 

concurrentie op de uitgifte van geld. De VOC verbiedt in 1783 de uitvoer van koperen duiten van Java 
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654 Arent Pol, ‘Tot gerieff van India. Geldexport door de VOC en de muntproductie in Nederland, 1720-1740’, Jaarboek 
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vanwege de schaarste daarvan.655 Op die manier is alle winst bij de uitgifte van het kopergeld voor 

rekening van de VOC. Aan de andere kant is de VOC niet in staat om de gevraagde hoeveelheden te 

voldoen. Om mogelijke onaangename gevolgen te voorkomen, wordt besloten uit de “geringe voorraad” 

toch f 5.000 aan koperen duiten naar Java te zenden.656 Hiermee worden waarschijnlijk de landen van de 

sultan en susuhunan bedoeld, want het geld is al op het eiland Java aanwezig. Uit de onderbouwing van 

het besluit blijkt dat men de eigen machtspositie ten opzichte van de Javaanse vorsten niet vertrouwde. 

Eerder werd al duidelijk dat de sultan van Yogyakarta had gedreigd zelf munten te slaan, mocht de VOC 

niet snel het gevraagde geld leveren. De Javaanse vorsten hadden blijkbaar genoeg macht om eisen te 

stellen aan de samenstelling het te betalingen strandgeld. Aan de andere kant was de sultan dus niet in 

de positie om zondermeer munten te slaan. Blijkbaar had de VOC hierop een monopolie weten te 

vestigen dat zelfs niet zomaar door de sultan kon worden genegeerd. 

De vraag is echter zo groot dat dit de mogelijkheid om winst te maken met de duiten op 

plaatsen verstoord. Om niet alle winst elders mis te lopen besluit de VOC f 500 aan duiten naar Cheribon 

te sturen, terwijl om een zending van duiten ter waarde van 2.000 à 3000 rijksdaalders was gevraagd.657 

Door een zwakke positie ten opzichte van de Javaanse vorsten en het streven naar winstmaximalisatie, 

belandt de VOC in een spagaat tussen de politieke macht de import te controleren en de daadwerkelijke 

capaciteit om aan de vraag naar kopergeld te voldoen. 

 

Conclusie 

Evenals in 1730 verzonden de Heren XVII in 1779 het door Batavia gevraagde bedrag en opnieuw 

verzond men zelfs meer dan dat. Vooral het zilvergeld werd in grotere omvang aangeleverd dan waarom 

verzocht was. De duiten werden in de exacte hoeveelheid voldaan. Dit geeft te denken over de stelling 

van Kwee dat het tekort aan klein zilvergeld de oorzaak was van de populariteit van de duiten.  

 Meldingen van tekorten aan kleingeld steken regelmatig de kop op. Wanneer in de late jaren 

1750 en vroege jaren 1760 de aanvoer van duiten uit de Republiek achterblijft besluit de Hoge Regering 

in 1764 tot het lokaal slaan van duiten. Exacte productiecijfers ontbreken helaas, zodat schattingen 

nodig waren. Hetzelfde geldt voor de muntslag van 1783, waarvan het karakter nog speculatiever is. Wat 

echter overeind blijft is de enorme vraag naar kleingeld op dat moment. De sultan van Yogyakarta eist 

kopergeld en de VOC kan ondanks de beperkte eigen voorraad niets anders doen dan toegeven. 

 Opmerkelijk genoeg neemt de winstgevendheid van de duiten in de jaren 1770 af ten opzichte 

van de jaren 1720-1730. Zeker gezien de schaarste en het stelselmatige tekort aan kleingeld had 

verwacht kunnen worden dat de verkoopprijs en de winstmarges zouden stijgen. Het is gezien het 

verschil tussen de afgeboekte waarde en de uitgiftekoers niet onaannemelijk dat de boekhouder, kassier 

en kooplieden wat winst in de eigen zakken stopten. Hiermee is mogelijk één inkomstenbron die Gaastra 

verondersteld aan het licht gekomen. 

 

De populariteit van de duit kan voor een groot deel worden verklaard uit de geschiktheid voor het 

dagelijkse betalingsverkeer op Java. De duit paste qua waarde precies tussen het dubbeltje en de pici. 

De duit had ten opzichte van beide muntsoorten echter een aantal belangrijke voordelen. De duit was 

evenals het dubbeltje beter bestand tegen slijtage dan de picis. Daarmee waren zowel duit als dubbeltje 

geschikt om twee monetaire functies te vervullen; betaalmiddel en spaarmiddel. Wat de duit echter voor 

had op het dubbeltje was de lagere waarde, waardoor bedragen makkelijker konden worden afgepast. 
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 De munt die mogelijk nog geschikter was voor dagelijkse betalingen, de stuiver, werd echter 

vrijwel niet aangevoerd. Alleen in de jaren 1720 en 1730 worden er stuivers voor de VOC geslagen.658 

Volgens Pol bestond er geen behoefte aan stuivers, waardoor deze ook niet verzonden werden. Pol heeft 

zich voornamelijk gericht op de besluiten betreffende de verzending uit Nederland en de uitvoering 

daarvan.659 Dit maakt het lastig te bepalen in hoeverre er in Azië behoefte bestond. Het is goed denkbaar 

dat de Hoge Regering inschatte dat men met duiten meer winst kon maken en daarom niet op stuivers 

vroeg. 

 

Het is overdreven te stellen dat de duit aan het eigen succes ten onder gaat, maar dat de VOC in een 

lastige positie kwam in de geldverstrekking is duidelijk. Aan de ene kant probeerde de VOC een 

monopolie op de uitgifte van geld vast te houden. Zelfs de, in naam soevereine, sultan van Yogyakarta 

kon niet zomaar om deze positie heen. Aan de andere kant is de vraag zo groot dat de VOC daar niet aan 

kan voldoen. De beperkte capaciteit komt aan het licht wanneer de sultan druk uitoefent op de VOC. De 

VOC beloofde door het monopoliseren van de muntvoorziening meer dan het waar kon maken. 

 

Wel moet bedacht worden dat hiermee niet alles gezegd is over het gebruik van het kopergeld. Zo 

diende ongemunt koper evenals kopergeld als grondstof voor takken van de Javaanse nijverheid.660 

Uiteraard zullen de koperslagers uit kostenoogpunt de voorkeur aan ongemunt koper hebben. Dat echter 

ook kopergeld werd omgesmolten betekent dat koper dusdanig schaars was dat het blijkbaar rendabel 

was kopergeld in de werkplaatsen te verwerken tot andere producten.  
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Overgangsperiode 1800-1816 

 

Het einde van de achttiende en begin van de negentiende eeuw was bestuurlijk en monetair een 

chaotische situatie. De schuldenlast die als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog ontstaan was kon de 

VOC uiteindelijk niet meer dragen. De patriotten die bij de Bataafse omwenteling van 1795 aan de macht 

kwamen besloten nog datzelfde jaar tot nationalisatie van de VOC. In 1796 moesten de Heren XVII 

plaats maken voor het ‘Comité tot de zaken van de Oostindische Handel en Bezittingen’. Dat in 1792 

Nederburgh en Freikenius als commissarissen-generaal de opdracht gekregen hadden in Azië tot 

hervormingen te komen, maakte niet meer uit. Het octrooi dat de monopoliehandel van de VOC tussen 

de Republiek en Azië garandeerde liep op 31 december 1799 af en werd niet meer verlengt.661  

 Het Comité werd in 1800 vervangen door een ‘Raad van Aziatische Bezittingen en 

Etablissementen’. Dit was het gevolg van de staatsregeling van 1798, waarin bepaald werd dat de handel 

met Azië een overheidszaak werd. De Aziatische bezittingen waren niet langer handelsposten van een 

particuliere onderneming, maar koloniën van een staat geworden. Tevens werd het bestuur van deze 

overheidsinstelling naar Den Haag verplaatst.662 Nadat de Bataafse Republiek in 1806 het Koninkrijk 

Holland geworden was, werd de taak van de Aziatische Raad overgenomen door het Ministerie van 

Koloniën.663 

De omwentelingen in Nederland hadden ook verregaande gevolgen voor de situatie in Azië. De 

Engelsen verklaarden zo snel mogelijk na de installatie van het Fransgezinde bestuur in 1795 de oorlog 

aan de Bataafse Republiek. Evenals tijdens de Vierde Engelse Oorlog werden schepen van de VOC in 

beslag genomen en handelsposten verovert. Kortom, een sterke verstoring van de verbindingen tussen 

Nederland en Batavia.664 De gehele periode vanaf 1795 tot het einde van de Napoleontische oorlogen 

waren de verbindingen met Nederland zeer slecht. 

Java wordt in 1811 door de Britten bezet, in verband met de oorlogen tussen het Franse 

keizerrijk en Groot-Brittannië.665 Het Koninkrijk Holland was in 1810 ingelijfd bij Napoleons keizerrijk.666 

In 1808 kwam de nieuwe gouverneur-generaal H.W. Daendels aan, die door koning Lodewijk Napoleon 

gestuurd was om vooral financieel orde op zaken te stellen.667 Samen met de Britse gouverneur Raffles, 

die Java namens de Engelsen bestuurde tussen 1811 en 1816, wordt Daendels gezien als de grondlegger 

van de kolonie Nederlands-Indië.668 

 Uit alle macht probeerde Daendels hervormingen door te voeren. Hij was als buitenstaander vrij 

goed in staat, conform zijn opdracht, zijn eigen bestuurlijke organisatie af te scheiden van de 

bestaande.669 Zo werd de Raad van Indië volledig onderschikt gemaakt aan de gouverneur-generaal.670 

Ook de nog regerende vorsten op Java kregen het zwaar te verduren. Daendels zet de sultan van Banten 

af in 1808, nadat deze te weinig arbeiders had gestuurd.671 De sultan van Yogyakarta en susuhunan van 
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Surakarta moesten zich volgens Daendels schikken in de status van vazallen van het Koninkrijk 

Holland.672 Na enige onlusten, veroorzaakt door opstandige prinsen die Europese bezittingen hadden 

aangevallen, marcheert Daendels in 1810 met een legertje naar Yogyakarta. De sultan doet daarop 

troonsafstand ten gunste van zijn zoon. Enkele maanden later in januari 1811 sluit Daendels nieuwe 

verdragen met de susuhunan en sultan. De vorsten moesten akkoord gaan met Europese 

gebiedsuitbreiding aan de zuidgrens van de kuststrook. Tevens moesten zij accepteren dat het 

strandgeld niet langer betaald werd. In ruil daarvoor schold Daendels schulden van de vorsten kwijt.673 

De positie van de beide vorsten was echter sterk verzwakt tussen 1808 en 1811. 

Het project waar Daendels het meest bekend om is geworden is het aanleggen van de grote 

postweg over de gehele lengte van Java. Hierdoor konden karren en andere voertuigen over land 

reizen.674 Ter bestrijding van machtsmisbruik werd ook de praktijk van schuldslavernij verboden in 

1808.675 Tevens schafte Daendels de verplichte leveranties van katoen en indigo af. Het monopolie op 

suiker en subsidies op de suikerindustrie worden eveneens opgegeven. Koffieverbouw wordt echter 

aangemoedigd en de rijstexport bleef een overheidsmonopolie.676 Het systeem van contingenten en 

verplichte leveranties werd weliswaar aangetast, maar bleef toch grotendeels intact. 

Toch slaagde ook Deandels er niet in een aantal fundamentele problemen op te lossen. Steeds 

minder schepen bereikten Batavia, vanwege de aanhoudende oorlogssituatie. Ook de sterfte te Batavia 

verminderde niet.677 Ook werd er over zijn optreden geklaagd bij de koning en de keizer. Onder andere 

werd betoogd dat Daendels in plaats van rust en orde te brengen, juist onrust gestookt had. Ook was er 

kritiek op zijn financiële beleid. Generaal Janssens werd daarop naar Java gestuurd, om in april 1811 

Daendels af te lossen.678  

 

De periode van Janssens duurde maar kort, want in september 1811 moest hij Java overgeven aan de 

Britten.679 Thomas Stamford Raffles werd aangesteld als luitenant-gouverneur van Java.680 Evenals 

Daendels is de naam van Raffles verbonden aan hervormingen en veranderingen. Daendels had zoals 

vermeld de betaling van het strandgeld aan de susuhunan en sultan gestopt.681 Dit hield voor de beide 

vorsten niet alleen de opdroging van een grote inkomstenbron in, maar ook het niet langer erkennen van 

hun soevereiniteit over de pasisir.682 De Engelsen zochten toenadering tot de vorsten en wilden wellicht 

beslissingen van Daendels terugdraaien.683 De betaling van het strandgeld stond voor de susuhunan en 

sultan hoog op het lijstje. Bovendien eiste de susuhunan dat betalingen in goed kopergeld te 
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ontvangen.684 Raffles gaf aan een aantal eisen toe, maar weigerde de sultan herstel van de betalingen 

van het strandgeld. Om voor de kosten van de Britse militaire bezetting te betalen moesten tolpoorten 

worden overgedragen door de vorsten.685 Uiteindelijk leidde deze bepaling tot een conflict met de sultan 

van Yogyakarta.686 Het resultaat was dat de Engelsen in 1812 Yogyakarta plunderden en de sultan werd 

verbannen.687  

De hervormingen van Raffles vonden op allerlei gebied plaats en zijn te uitgebreid om allemaal 

te behandelden. Een hervorming die zeker genoemd moet worden is de invoering van een nieuw 

belastingstelsel; het landrentestelsel. Het onderliggende idee was dat alle grond van de overheid was en 

daarom de gebruikers ervan rente moesten betalen. Afhankelijk van kwaliteit en kwantiteit moest een 

kwart tot de helft van de opbrengst worden afgedragen.688 Zeer tegen de zin van Raffles, die van alle 

feodale verhoudingen af wilde, bleef in een aantal districten verplichte arbeid bestaan als vorm van 

belasting. Dit was vooral het geval in streken waar houthakkers werkten, die geen landbouw bedreven. 

Het bleek in de gebieden waar het landrentestelsel werd ingevoerd onmogelijk alle belasting individueel 

te heffen. Daarom werd de landrente per dorp geïnd.689 

 Hervormingen zoals de invoering van het landrentestelsel en de afschaffing van schuldslavernij 

leidden tot veranderingen in de sociale structuur. Evenals de rechtstreekse inkoop van rijst door de VOC 

in de jaren 1720 tot verstoring van de patronagebanden had gezorgd, werden opnieuw de regenten 

buiten spel gezet. Het dorpshoofd werd een hiërarchische positie, terwijl deze daarvoor slechts primus 

inter pares was geweest.690 

  Machtsmisbruik was in de ogen van het gouvernement een groot probleem dat zij probeerde te 

bestrijden. Schuldslavernij was een manier om onderpand te verlenen voor een lening. Aangezien boeren 

het land dat zij bezaten niet in eigendom hadden – het land bleef van de soeverein – moesten zij met 

hun arbeid garant staan voor de aflossing van de schulden.691 Met het verbod op de schuldslavernij werd 

de Javanen echter ook een mogelijkheid ontnomen in geval van nood aan geld te komen. De traditionele 

patroon-cliënt relatie tussen regenten en bevolking werd door deze maatregel aangetast. 

 

Van de macht van de sultans van Banten en Yogyakarta en de susuhunan van Surakarta was na het 

optreden van Daendels en Raffles was weinig meer over. Op de vorstenlanden na verkreeg het 

Nederlandse gouvernement bij de overdracht door de Britten in 1816 het gezag over heel Java. De 

Nederlandse grondwet van 1814 bepaalde dat alle muntzaken via het centrale overheidsorgaan van het 

College van Raden en Generaal-Meesteren der Munt geregeld werd.692 Gedurende het Britse interregnum 

was begonnen met enige monetaire hervormingen, die deels teniet gedaan werden na 1816.693 
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Het aanbod 

De oorlogen in Europa hadden uiteraard gevolgen voor de toezendingen van geld uit Nederland. Na 

1792-1793 worden in Dutch-Asiatic Shipping geen geldzendingen meer vermeld.694 Er werd in 1803 een 

lading duiten ontvangen, die doorgestuurd was vanuit Kaap de Goede Hoop. Deze zending had een totale 

waarde van f 100.000, waarvan f 2.730 aan hele en halve duiten.695 Daarvan waren er 358.400 hele 

duiten met een waarde van f 2.240 en 156.800 halve ter waarde van f 490.696 De duit werd in september 

1804 in omloop gebracht in de wisselkoersverhouding van 4 tegen de stuiver en 24 stuivers in de 

gulden.697 Dat kwam neer op 96 duiten in de gulden in Indië. 

 Om de verwarring nog groter te maken kwam er op de duiten de aanduiding ‘5 – 1/16’ te staan. 

Dat betekende dat 5 duiten gelijk was 1/16 gulden, of wel dat er 80 duiten in de gulden gingen. 

Voorheen was dat juist geweest; 4 duiten in de stuiver en 20 stuivers in de gulden. Voor verhouding van 

24 stuivers in de gulden en 4 duiten per stuiver had correcte aanduiding ‘6 – 1/16’ moeten zijn, 

aangezien 96 duiten een gulden waard waren.698 

Afgezien van de uit Kaap de Goede Hoop doorgezonden lading duiten vermeld Scholten geen 

andere ontvangsten van duiten in de tijd van de Bataafse Republiek. Over de periode van het Koninkrijk 

Holland en de het Franse Keizerrijk vermeldt Scholten dat er maar weinig duiten uit Nederland werden 

aangevoerd.699  

Van Eyck van Heslinga heeft achterhaald dat de Raad van Aziatische Bezittingen in 1803 met 

drie partijen een contract werd afsloten voor het vervoer van duiten naar Batavia. Alle drie de 

contractanten zouden voor f 100.000 aan duiten naar Java brengen, waarvoor zij koffie en andere 

producten mochten kopen. Een deel van de duiten was niet tijdig gereed en in 1804 is nog voor f 50.000 

nagestuurd.700 Er werden dus 48 miljoen duiten voor een bedrag van f 300.000 naar Indië verstuurd. Of 

alledrie de ladingen aangekomen zijn is niet met zekerheid vast te stellen. Het is echter wel aannemelijk, 

aangezien in tussen oktober 1803 en mei 1804 39 schepen met muntgeld arriveerden in Batavia, 

grotendeels uit Amerika overigens.701 Tevens is van de firma Wils & Co, die als laatste een contract 

afsloot, de overzending van de f 100.000 aan duiten vermeld als lasten van Indië.702  

 

Het gouvernement ontving in 1805 het aanbod van Luitenant-Ingenieur Loriaux om duiten “voor de 

Compagnie [sic]” te maken, in een te Surabaya op te richten munt. De compagnie zou het benodigde 

koper leveren. De aanschafkosten van de gereedschappen en machines was voor rekening van Lorieaux. 

Op de duiten moest “aan de eene zyde het woord JAVA en de andere zyde met het merk van de Oost-

Indische Compagnie” gestempeld worden. Het aanbod van Loriaux kwam het gouvernement erg gelegen. 

Er wordt bij de goedkeuring van het plan gewezen op het voortdurende gebrek aan duiten en grote 

ongemakken die men ervaart, sinds men van de munt verstoken is geweest. In december 1805 kreeg 

Loriaux te horen dat hij voor de waarde van 60.000 rijksdaalders aan duiten mag slaan.703 
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De totale productie van de duitenmunt van Surabaya tussen 1806 en 1811 was als volgt. Op 

instructie van Daendels was het gewicht van de duit verlaagd. Hij had geëist dat er per pond 48 stuivers 

aan duiten geproduceerd werd. Er werd in totaal 765.620 ponden koper ingekocht voor f 1.197.922. Het 

productieresultaat was een gemiddelde van 188 duiten per pond of wel 47 stuivers per pond.704 Dit toont 

aan dat de technische grens in de productie bereikt was, men kon niet nog dunner slaan. Een simpele 

rekensom leert dat er in totaal 143.936.560 duiten geslagen zijn. 

 Door de duiten tegen de gebruikelijke 4 duiten per stuiver in omloop te brengen, kwam de 

opbrengst op f 1.799.207. De inkoopprijs van het koper had f 1.197.922 bedragen, zodat de brutowinst 

op f 601.285 uitkomt. Daar moeten nog wel de kosten van de productie, de arbeiders en het muntloon 

van worden betaald, evenals een afschrijving voor de gemaakte investeringen in de pas opgerichte munt. 

Voor de winstgevendheid van de muntproductie zijn meer gegevens nodig. Wel staat vast dat het 

verschil tussen inkoopprijs van het koper en de verkooprijs van de duit aanzienlijk was. 

 

Scholten verwijst naar een rapport van Van Leeuwen waarin vermeld staat dat ter waarde van f 

477.760:6, aan koperen munten is geslagen in de periode 1811-1815 te Surabaya.705 Een schatting van 

de verdeling over de muntsoorten ontbreekt helaas. Overigens was het Engelse kopergeld niet erg 

populair, omdat het een te laag gewicht had.706  

De Bree schrijft dat de ‘bonken’ die de Engelsen, evenals de Nederlanders einde achttiende eeuw 

hadden laten slaan, werden ingetrokken bij de overdracht aan het Nederlandse gouvernement.707 De 

Britten hadden volgens de Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië en volgens Scholten in het geheel geen 

bonken geproduceerd, wel loden en tinnen duiten.708 Het is daarom aannemelijk dat De Bree bij de 

intrekking naar dit geld verwees. Derhalve wordt aangenomen dat al het Engelse kleingeld in 1816 werd 

ingetrokken. 

 De monetaire politiek van de Britten had de uitvoer van goud- en zilvergeld vrij gelaten. De 

gedachte was dat op deze manier Javaanse circulatie vanzelf zou aansluiten op de wereldmarkt. Er 

hoefde dan niet voortdurend kunstmatige wisselkoersen aangehouden te worden, zoals onder de VOC 

gedaan was. De munten die aan de Javaanse circulatie onttrokken waren door de buitenlandse handel, 

werden niet vervangen, wat enorme tekorten tot gevolg had. 

 Die tekorten waren niet snel aangevuld, aangezien de Commissarissen-Generaal (C.C.G.G.) een 

instructie uit Nederland hadden die voorzag in een startkapitaal van f 2 miljoen.709 Het nieuwe stelsel had 

de Nederlands-Indische gulden als standaardmunt, hoewel deze munt zelf nooit op Java geslagen is.710 

Het systeem had een gecompliceerde verhouding tot de Nederlandse gulden en werd een aantal malen 

aangepast. Voor de laatste maal in 1854, met de invoering van de Muntwet van dat jaar.711 

 Met de introductie van de Nederlands-Indische gulden werd teruggekeerd naar een systeem dat 

leek op de verhouding tussen ‘licht’ en ‘zwaar’ geld uit de VOC-periode. Bij Koninklijk Besluit was in 1815 

een Nederlands-Indische gulden gecreëerd, die evenals de Nederlandse gulden in 20 stuivers was 
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verdeeld. Het verschil in intrinsieke waarde van het zilver in Azië vergeleken met Europa leidde tot het 

besluit de Nederlands-Indische gulden met 20% op te waarderen.712 De CCGG besloten het Koninklijk 

Besluit te negeren en de N.I.-gulden tegen 30 stuivers of 120 duiten gangbaar te maken. De stuivers 

wisselden vervolgens in de koers van 5 N.I.-stuivers tegen 4 NL-stuivers. Zodoende wisselde de NI-

gulden tegen 24 Nederlandse stuivers of wel 1,20 Nederlandse guldens. Vanwege het rekenkundige 

gemak werd een waardeverhouding van 25 N.I.-stuivers tegen 1 NL-gulden aangehouden.713 Het 

probleem met het nieuwe muntstelsel was dat de maatregelen om de omloop zuiver te houden 

onvoldoende waren. Door de verkoop van gouvernementsproducten werd weliswaar zilver aangetrokken, 

maar dat was 'vreemd' zilver, zodat er opnieuw ruimte voor een mengelmoes aan munten ontstond.714 

 

Prijzen en andere valuta 

Om de tekorten aan muntgeld op te vangen zocht het gouvernement naast het slaan van koperen duiten 

in Surabaya naar creatievere oplossingen. De koperen bonken en het papiergeld hadden eind achttiende 

eeuw tot nieuwe problemen geleid. Vanaf 1782 waren enorme hoeveelheden papiergeld in omloop 

gebracht. Omstreeks 1811 had dit geld ongeveer 85% van de nominale waarde verloren.715 Door een 

prijsstijging van het koper was een agio ontstaan op de bonken tegenover het papiergeld. Er moest zelfs 

een verbod op de uitvoer van koper worden afgekondigd in 1796. In reactie op de stijgende koperprijs en 

het optreden van de Wet van Gresham besloot het gouvernement in 1803 het gewicht te verminderen. 

Doordat de bonken werden nagemaakt – een praktijk die blijkbaar lucratief genoeg was – besloot het 

gouvernement tot intrekking van de bonken in 1805.716 

De bonken werden echter in 1809 al weer geproduceerd. De beperkte productie die tot 1808 nog 

had plaats gevonden was volledig stil gelegd, vanwege de hoge verwachtingen die men van de 

duitenmunt te Surabaya had. De bonken hadden in 1809 een nominale waarde van 1 of 2 stuivers, maar 

waren veel lager van gewicht dan de oudere bonken. Tevens begon een praktijk van het doorkappen van 

de bonken, zodat nog kleineren betaalmiddelen ontstonden.717 De bevolking voorzag op deze manier zelf 

in de betaalmiddelen waaraan zij behoefte had; nog kleinere munten dan een stuiver. 

 Bij wijze van proef was in maart 1808 besloten Chinese duiten “zonder gaatjes” aan te maken. 

Voor iedere 1.000 stuks zijn 5 “katties” oud kanonmetaal vermengd met lood nodig.718 Scholten 

concludeert dat dit plan niet uitgevoerd is.719 

 De Britten besloten de bonken die na 1808 gemaakt waren in 1813 in te trekken. Ter vervanging 

waren zij ook weer begonnen met de productie van duiten met de oude wisselkoers van 4 tegen de 

stuiver. Maar in plaats van koper werden tin en lood gebruikt.720 De Engelse munten waren onder de 

bevolking dan ook niet erg gewild. Het is aannemelijk dat ook dit geld na de overdracht van Java aan het 

Nederlandse bestuur zijn ingetrokken, evenals de bonken. 

 

Het gebrek aan zilvergeld was blijkbaar zo groot dat het gouvernement een agio moet betalen om het 

weer in bezit te krijgen. Er wordt in april 1806 aan de gouverneur een uitgebreid pakket maatregelen 

voorgesteld om de agio op zilvergeld te verminderen. Het negende punt van het voorstel is de munt uit 
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Batavia naar elders op Java te verplaatsen. De redenen hiervoor zijn de hoge arbeidslonen in Batavia, 

het gebrek aan bekwame arbeiders en de ongezondheid in die stad.721 

Omstreeks 1815 bestaat volgens Van Niel geen tekort aan zilvergeld maar alleen aan kopergeld. 

Van Niel noemt als oorzaak van het tekort aan kopergeld dat rond 1815 bestaat, de monetisering van 

belastingen en markthandel. Dit werd nog versterkt doordat koper op Java voor allerlei zaken gebruikt 

werd, zodat het voortdurend werd omgesmolten en gebruikt in werkplaatsen. Als oplossing wordt weer 

Japans koper zoals ‘bonken’ in circulatie gebracht.722 De verklaring van Van Niel is slechts ten dele juist. 

Uit hetgeen De Bree schreef bleek al dat de totale geldhoeveelheid afnam doordat de Engelsen de 

exportbeperking van zilvergeld los lieten. Hierdoor moest het kopergeld de rol van interne 

standaardmunt op zich nemen. Monetisering van de economie en onttrekking van zilvergeld ten behoeve 

van de buitenlandse handel zorgden voor tekorten aan kopergeld om de binnenlandse circulatie in gang 

te houden. 

 

Verspreiding en gebruik 

Over de verspreiding van de duiten in deze periode is weinig bekend. Het onderstaande overzicht kan 

dienen als indicatie voor de mogelijke verspreiding van het geld in deze periode. De eisen van de 

buitenkantoren beschrijven de vraag van de kantoren buiten Batavia. Het percentage dat in Batavia aan 

contanten achterbleef, kan daarom niet via dit overzicht achterhaald worden. De aanduiding ‘Java’ wordt, 

evenals in 1783 geïnterpreteerd als de vorstenlanden op Centraal-Java, waarvoor Semarang de 

belangrijkste aanvoerhaven was. Evenals in 1770-1781 is het aandeel dat in 1806 daarheen verscheept 

wordt het grootst. Van alle contanten die gevraagd worden op Java, 900.000 rijksdaalders, verzoeken de 

vorstenlanden er maar liefst 700.000 te ontvangen. De resterende 22% gaan voor 14% naar Cirebon en 

8% naar Banten.  

 

Eischen van de buiten Comptoiren aan contanten 
Jaarlijks 

     

Java  rds        700.000 48,6%

Cheribon  rds        130.000 9,0%

Bantam  rds           70.000 4,9%

Maccasser  rds           80.000 5,6%

Banjermassing  rds           40.000 2,8%

Ambon 

} rds        400.000 
 

Banda 27,8%

Ternate  

Timor } rds           20.000 
1,4%

Palembang  

     

Totaal  rds     1.440.000 100,0%

    
Figuur 11: eis van de buitenkantoren 1806723 
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De combinatie van een nieuw commercieel beleid, verhoogde productie en hoge prijzen op de 

wereldmarkt in de jaren 1790, leidde tot een sterke groei van de agrarische productie tussen 1795 en 

1810. Op verzoek van de Heren XVII in 1788 werd de aanplant van koffie op de pasisir gestimuleerd. Dit 

verzoek werd in 1792 uitgebreid naar de vorstenlanden. Na 1795 waren wegens oorlog in Europa de 

verbindingen met Nederland slecht. De Hoge Regering in Batavia besloot daarom de producten op Java 

te verkopen aan buitenlandse handelaren. Tenslotte werd het monopolie op suiker door de VOC 

losgelaten in 1793. De eigenaren van de suikermolens werd toegestaan het productieoverschot na aftrek 

van het VOC-quotum zelf te verkopen. Ook de productie peper, katoen en indigo werd gestimuleerd, met 

als doel hogere opbrengsten voor de VOC, die in financiële nood verkeerde.724 Evenals in de 

koffieverbouw steeg de productie van suiker in de pasisir sterk vanaf de jaren 1790. Rond 1800 werd al 

25% van de Javaanse suiker op de pasisir geproduceerd. Dit aandeel steeg rond 1820 tot 40%.725 Het is 

dus niet vreemd dat het grootste deel van het geld door deze regio gevraagd werd. 

 

Koffieverbouw was in de optiek van Daendels de belangrijkste inkomstenbron van de kolonie Java. 

Daarom stimuleerde hij de aanplant van koffie op de pasisir.726 Omdat koffiestruiken in het laagland aan 

de noordkust niet goed groeide, was veel arbeid nodig om nog enige opbrengst te krijgen. Waar mogelijk 

liet de bevolking de koffieverbouw links liggen of vluchtte wanneer het overheidstoezicht te groot was. 

Het toezicht werd uitgeoefend door lokale regenten en hoofden, die voor het verkrijgen van producten de 

onmisbare schakel waren tussen bevolking en koloniaal gouvernement.727 Het machtsmisbruik werd door 

de Europese bestuurders wel gezien – en soms bestreden, getuige het verbod op schuldslavernij – maar 

zij konden niet volledig buiten de lokale regenten bij de productverwerving. 

 Nadat in 1807 de duiten uit Surabaya te Batavia gecontroleerd waren, wordt benadrukt dat de 

duiten in grote getale en met spoed vervaardigd en in omloop gebracht moesten worden. Deze haast is 

nodig omdat “die kleine munt zo noodzakelijk is”, vooral in de Bovenlanden, om koffie te verkrijgen van 

de gewone Javaan.728 De prijzen die de boeren in de Preanger-regentschappen ontvingen waren volgens 

Breman veel lager dan elders.729 Dit kan verklaren waarom de duiten juist naar de bovenlanden 

moesten. Koffie-export was in deze periode hoe dan ook van levensbelang voor de nieuwe kolonie. De 

koffie werd verkocht aan buitenlandse handelaren die daarvoor contant afrekenden. Het gouvernement 

wilde voorkomen dat het geld mee terug ging door een gebrek aan koffie, zoals in het verleden al eens 

gebeurd was.730 

 

Het gebrek aan duiten had ook gevolgen voor de loonbetalingen die het gouvernement kon doen. Het 

gouvernement streefde ernaar de soldijen en lonen in kopergeld te voldoen, zodat het loon weer 
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makkelijk kon worden uitgegeven. Winkeliers te Semarang en Surabaya moesten in 1809 hun 

belastingen in koperen duiten voldoen, om het gouvernement van voldoende koper te voorzien.731  

 Het loon en uitgavenpatroon van een gewone Javaanse arbeider wordt door J.W. Winter – die 

zowel in Yogakarta (1799-1806) als Surakarta (1806-1820) als vertaler gedetacheerd was – in duiten 

beschreven. Een dagloon van 12 duiten was voor een vrijgezelle jongeman toereikend. Daarvan werden 

er zes aan rijst besteed, drie aan tabak en sirih en nog eens drie aan zout, groente en bonen.732 Aan het 

begin van de negentiende eeuw was de duit de standaard geworden.  

 

De periode tussen 1800 en 1810 is volgens Boomgaard een tijd van stijgende rijstprijzen.733 Te Batavia 

wordt in 1806 schaarste aan Chinese en Javaanse koelies vermeld, in combinatie met hoge prijzen voor 

levensmiddelen, die waarschijnlijk ook schaars waren.734 Regelmatig werden lonen voor een deel in rijst 

betaald. Hoeveel deze aanvulling van het loon in geldelijke waarde bedroeg hing uiteraard af van de 

rijstprijs. Het gouvernement kondigt in 1805 af dat in Priangan en de bovenlanden van Jaccatra 10 

stuivers voor 1 gantang rijst een redelijke prijs is voor de “berg-Javaan”.735 Een dagportie is 1 kati, en 10 

kati is een gantang, zodat een dagportie rijst 1 stuiver kost. Het koelieloon voor een batur (verplichte 

arbeider) wordt in deze bepaling op 7 ½ stuiver per dag bepaald.736 Een verplicht werkende koelie kon 

dus 7 ½ keer zijn dagelijkse hoeveelheid rijst kopen van het ontvangen loon. 

 Verplichte arbeiders te Banten kregen in 1800 3 stuivers per dag plus rijst.737 Het loon kwam dus 

in totaal op 4 stuivers. Koelies uit Cirebon die voor werk naar Priangan en Buitenzorg kwamen konden 4 

rijksdaalders per maand verdienen plus rijst.738 Per dag was dat 6,4 stuiver aan geldloon en 1 stuiver aan 

rijst, wat een totaal van 7,4 stuiver maakt. Het loon van verplichte arbeid was in de omgeving van 

Priangan en de bovenlanden bij Buitenzorg/Bogor ongeveer 7,5 stuiver per dag, terwijl dit in Banten 

slechts 4 stuivers was. Geschoolde arbeid, zoals van een timmerman leverde in deze drie gebieden 12 

stuivers per dag op.739 Er waren dus grote regionale verschillen en verschillen tussen geschoolde en 

ongeschoolde arbeid. 

 

Batavia lijkt de plaats waar de hoogste lonen verdiend konden worden. Het loon op de kruitmolens te 

Semarang in 1810 bedroeg voor verplichte ongeschoolde arbeid 5 rijksdaalders in de maand. Dat komt, 

gerekend met 30 dagen in de maand, neer op een dagloon van 8 stuivers. Dit was volgens Boomgaard 

waarschijnlijk hoger dan het loon in Surabaya en maar zeker lager dan het loon in Batavia.740 Bij het 

voorstel over de vermindering van agio op zilvergeld, werd eveneens gewezen op de hoge loonkosten in 

Batavia. 

 De hoge lonen in Batavia waren het gevolg van tekorten aan arbeidskrachten en hoge 

voedselprijzen. Het college van heemraden in de Ommelanden van Batavia verhoogt in 1806 het 

                                                 
731 Arjan van Aelst, ‘A South-Chinese currency zone between the twelfth and nineteenth centuries’, in: Jan Lucassen 
(red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth century (Bern 2007), 97-112, aldaar 
110. 
732 Peter Carey, The Power of Prophecy. Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855 (Leiden 
2007) 44. 
733 Peter Boomgaard, Children of the colonial state. Population growth and economic development in Java, 1795-1880 
(Amsterdam 1987) 173. 
734 Plakaatboek XIV, 566. 
735 Plakaatboek XIV, 228. 
736 Plakaatboek XIV, 228. 
737 Peter Boomgaard, Children of the colonial state. Population growth and economic development in Java, 1795-1880 
(Amsterdam 1987) 173. 
738 Peter Boomgaard, Children of the colonial state. Population growth and economic development in Java, 1795-1880 
(Amsterdam 1987) 173. 
739 Peter Boomgaard, Children of the colonial state. Population growth and economic development in Java, 1795-1880 
(Amsterdam 1987) 173. 
740 Peter Boomgaard, Children of the colonial state. Population growth and economic development in Java, 1795-1880 
(Amsterdam 1987) 173. 
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koelieloon van 8 naar 12 stuivers per persoon per dag. Deze verhoging is, zo blijkt uit de onderbouwing 

van het besluit, marktconform. Tevens wordt vermeld dat het dagloon in kopergeld betaald werd.741 

Koelies ontvingen in de Ommelanden dus circa 48 duiten per dag in 1806. 

 Ten behoeve van het Chinese hospitaal te Batavia wordt het arbeidsloon van koelies in 1807 

verhoogd naar 5 rijksdaalders per maand, aangezien er geen koelies te vinden zijn die voor 3 

rijksdaalders willen werken.742 Het loon van 5 rijksdaalders in de maand is 240 stuivers in de maand 

ofwel 8 stuivers per dag. 

De gewone koelies waren niet de enigen die zich mochten verheugen in een loonsverhoging. Ook 

de Chinese scheepstimmerlieden en smeden, in dienst van het gouvernement te Batavia en op het eiland 

Onrust, kregen opslag in 1806. De “leveranciers [sic] van de Chinese” ambachtslieden gaven te kennen 

dat het dagloon van 40 stuivers per dag ontoereikend was. Dit was het gevolg van de hoge kosten voor 

levensonderhoud, vooral arak (Javaanse rum), rijst en olie.743 

Evenals voor de koelies werd overwogen dat het loonpeil op de vrije arbeidsmarkt aanmerkelijk 

hoger lag, dan dat het gouvernement betaalde. Een opzichter verdiende 1 rijksdaalder per dag en de 

smeden en timmerlieden 40 stuivers, in kopergeld. In dienst van particulieren konden de opzichters 

echter 1 rijksdaalder en 24 stuivers en de ambachtslieden 1 rijksdaalder en 12 stuivers, in zilvergeld 

verdienen.744 Voor de ambachtslieden kwam dit neer op 60 stuivers per dag. Besloten wordt tot een 

tijdelijke verhoging van het dagloon van 40 naar 46 stuivers kopergeld, hoewel men besefte dat dit nog 

steeds niet gelijk was aan het particuliere tarief.745 De ambachtslieden ontvingen zodoende dagelijks 186 

duiten per persoon. 

 De loonsverhoging die de timmerlieden op de artilleriemagazijnen in 1805 al hadden gehad 

leidde tot de vraag om opslag onder de smeden. Terwijl het werk van de Chinese timmerlieden lichter en 

minder vermoeiend was, kregen zij een rijksdaalder per dag en de Chinese smeden slechts 40 stuivers. 

Dit verschil wordt in januari 1807 opgeheven door de smeden eveneens 48 stuivers per dag te betalen, 

om geen arbeiders te verliezen.746 

   

Het loon van de koelies lag aanmerkelijk lager dan dat van de Chinese ambachtslieden. Hiervoor zijn 

twee mogelijke verklaringen. De eerste is het verschil in vaardigheden, de hogere prijs van geschoolde 

arbeid ten opzichte van ongeschoolde arbeid. De tweede is het verschil in etniciteit. Uit de beschrijving 

van de arbeid op de suikermolens in 1778 bleek een behoorlijk verschil in lonen tussen Chinezen en 

Javanen te bestaan, die grotendeels verklaard werd door het arbeidsethos van de Javanen. Hoe scholing 

en etniciteit zich tot elkaar verhouden blijkt enigszins uit de inkomensverschillen in de 

gouvernementsdiensten te Batavia in 1808. 

In de ‘negotie-pakhuizen’ te Batavia, kan een sorteerder van katoenen garen 15 rijksdaalders 

per maand verdienen en een weger 10 rijksdaalders. Een Chinese koelie verdiende 24 stuivers per dag, 

terwijl er met 26 dagen in de maand gerekend werd. Het maandloon voor een Chinese koelie bedroeg 

624 stuivers ofwel 13 rijksdaalders. De lonen van de Javaanse koelies in de pakhuizen was slechts de 

helft van wat de Chinese koelies daar ontvingen.747 De gewone Chinese koelie verdiende per maand dus 

iets meer dan de wegers en iets minder dan de sorteerders van het katoen, maar twee keer zoveel als 

                                                 
741 Plakaatboek XIV, 331. 
742 Plakaatboek XIV, 369. 
743 Plakaatboek XIV, 340. 
744 Plakaatboek XIV, 340. 
745 Plakaatboek XIV, 340. 
746 Plakaatboek XIV, 371. 
747 Plakaatboek XIV, 566. 
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hun Javaanse collega’s. Het verschil in etniciteit en (veronderstelde) arbeidsproductiviteit was dus een 

grote oorzaak van inkomensverschillen dan de functie. 

In de artilleriemagazijnen verdiende een gewone Chinese koelie 10 rijksdaalders per maand. Per 

dag betekende dit 16 stuivers, gerekend met 30 dagen per maand. Een Chinese smid of timmerman 

verdiende per dag al 1 rijksdaalder. Dat is driemaal zoveel als de gewone Chinese koelies. Javaanse 

smeden en timmerlieden verdienden respectievelijk 24 en 20 stuivers per dag. Dat is maximaal de helft 

van de Chinese ambachtslieden, maar 25% tot 50% meer dan de ongeschoolde Chinese koelies. 

Onderaan de inkomstenladder staan, zoals verwacht, de gewone Javaanse koelies. Zij verdienden met 8 

stuivers per dag slechts de helft van het inkomen vergeleken met de Chinese koelies.748 

 Etniciteit en vaardigheid waren beide van belang, zodat een rangorde in inkomen kan worden 

gemaakt. Voor de volledigheid moet vermeld worden dat de allerbovenste trede voor de Europese 

toezichthouder op de artilleriemagazijnen, de ‘commis’, was die 450 rijksdaalders per maand mocht 

opstrijken. De opzichter over de timmerlieden ontving 50 rijksdaalders.749 Na de Europese opzichters 

verdienden Chinese ambachtslieden het meest, gevolgd door Javaanse ambachtslieden, Chinese koelies 

en op het laagste inkomensniveau de Javaanse koelies. Etniciteit speelde bij de inkomensverdeling een 

grotere rol dan vaardigheid, maar beide waren van belang van de loonhoogte. 

 

Conclusie 

De periode van 1795 tot 1816 is een overgangsfase in de geschiedenis van Java. Door het failliet van de 

VOC worden de bezittingen van de compagnie koloniale gebieden. Als gevolg van de verbroken 

verbindingen met Nederland wordt de relatie tussen export van producten en geldvoorziening directer en 

gecompliceerder. De beide circulatiecircuits worden afhankelijk van elkaar. De Britten proberen deze 

twee, de binnenlandse en internationale geldcirculatie, met elkaar in lijn te brengen, wat leidt tot enorme 

geldschaarste op Java. Na de teruggave van Java aan de Nederlanders wordt de Nederlands-Indische 

gulden de standaardmunt. Problemen met de binnenlandse geldvoorziening in relatie tot de buitenlandse 

handel waren echter nog verre van voorbij, zoals verderop ook zal blijken.  

 

Opvallend aan de contracten die de Raad van Aziatische Bezittingen afsloot, is de bepaling dat duiten 

moeten worden meegenomen om de aankopen mee te betalen. Het is niet aannemelijk dat dit het 

gebruikelijke handelsgeld was, maar een benodigdheid op Java. Dat blijkt ook uit de overwegingen van 

het gouvernement bij de oprichting van de duitenmunt te Surabaya. Het gouvernement klaagt over de 

ongemakken vanwege het gebrek aan duiten dat door de verminderde aanvoer veroorzaakt werd.  

 

De stelling van Boomgaard dat het dagloon van 8 stuivers per dag in Semarang lager was dan in Batavia, 

moet wat genuanceerd worden. Het dagloon lag voor de Javaanse koelies in de pakhuizen en in dienst 

van de heemraden in de Ommelanden met 12 stuivers per dag inderdaad hoger. In de 

artilleriemagazijnen en het Chinese hospitaal bedroeg het dagloon 8 stuivers, wat gelijk is aan het 

loonpeil in Semarang. Bovendien was in de situatie die Boomgaard noemt sprake van verplichte arbeid, 

zodat verwacht mag worden dat de vrije arbeid beter betaald werd. Er moet wel worden opgemerkt dat 

Boomgaard zijn observatie in 1810 doet, terwijl voor Batavia cijfers tussen 1806 en 1808 bestudeerd 

zijn. Een mogelijke verklaring is dat de lonen in Batavia na 1806-1808 nog verder door gestegen zijn. 

 De duit was voor de betaling van de lonen de standaard geworden. Zowel in Semarang, 

Surabaya, Batavia als in de vorstenlanden werden lonen in koperen duiten uitbetaald.  

                                                 
748 Plakaatboek XIV, 595-596. 
749 Plakaatboek XIV, 595-596. 
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Het officiële einde van de duit, 1846-1854 

 

Dalende wisselkoersen, tekorten aan zilvergeld en inflatie waren de kernthema’s van de geldcirculatie in 

Nederlands-Indië in de jaren 1840. De Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië spreekt van een “steeds 

grooter wordende verwarring en ontreddering”, die pas opgelost werd door de muntwet van 1854.750 De 

wisselkoers met Nederland was gedaald tot 70%, zodat het moeilijk was daarheen geld over te maken.751 

De eerste stappen voor de hervorming van de geldcirculatie werden gezet door gouverneur-generaal 

Rochussen in februari 1846. Toen werden de zogenoemde ‘recepissen’ uitgegeven, die gedekt werden via 

een vaste wisselkoers met Nederland dat een zilveren standaard hanteerde.752 

 Hoe het systeem functioneerde, welke plaats de duiten hadden en waarvoor de duiten gebruikt 

werden komt hieronder aan de orde. Zeker is wel dat een teveel aan kopergeld grote invloed had 

uitgeoefend op de ontstane situatie. Inflatie en dalende wisselkoersen waren het gevolg.753 Nadat het 

aanbod is behandeld wordt dieper ingegaan op het gebruik met de nadruk op lonen. In verband met de 

betalingen van lonen moet vooral ook gedacht worden de betaling van het plantloon; de vergoeding die 

de Javaanse boeren ontvingen voor de gewassen die zij aan het gouvernement leverde. De verbouw van 

gewassen levert daarmee een indicatie van het verspreidingspatroon van de duiten onder het 

Cultuurstelsel. 

 

Het aanbod 

De Bree spreekt van een duitenplaag in de jaren 1820. In Nederland redeneerde men dat Indië 

onverzadigbaar was voor wat betreft koper. Hoe meer koper hoe meer welvaart, was de gedachte. De 

regering in Nederland werd in dit idee gesterkt doordat men vernam dat er een agio op betaald werd 

voor het verkrijgen van koper. Als gevolg van hoge betalingen voor de producten en de toegenomen 

welvaart werden duiten opgepot en ontstond er een schaarste en daardoor een agio voor de duiten. Toen 

het economisch minder ging na 1823, werden de duiten ontpot, waardoor er een overvloed aan duiten 

kwam. Omdat Malakka aan de Engelsen was overgedaan in 1824, kwamen de duiten die daar uit 

circulatie genomen waren naar Java. Door de enorme overvloed aan duiten werd de productie te 

Surabaya in 1826 gestaakt.754 

 

Na de aanpassing van de waardeverhouding in 1825-1826 van de Nederlandse gulden en de Nederlands-

Indische gulden werd afgekondigd dat de betalingen in kopergeld gelimiteerd werden op het bedrag van 

10 Nederlands-Indische gulden.755 Deze regeling suggereert dat dit soort betalingen voorkwamen. 

Ondanks de officiële aanpassing van de koersverhouding, waren nominaal nog steeds 120 duiten nodig 

voor een betaling van één Nederlands-Indische gulden.756 Dat betekent dat er voor betalingen van 10 

Nederlands-Indische guldens 1.200 duiten gebruikt zouden worden. Daarnaast kondigde het 

gouvernement uitzondering op dit verbod af voor de betaling van landrente en andere belastingen.757 

                                                 
750 Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, (’s-Gravenhage/Leiden 1918) Tweede deel H-M, p. 793. 
751 J.H. Graaf Van den Bosch, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de 
orde van den dag, (’s-Gravenhage 1850) 2-3. 
752 Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, (’s-Gravenhage/Leiden 1918) Tweede deel H-M, p. 803. 
753 Jan Luiten van Zanden, ‘Linking two debates: money supply, wage labour, and economic development in Java in the 
nineteenth century’, in: Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth 
century (Bern 2007) 169-192, aldaar 182. 
754 L. de Bree, Gedenkboek van de Javaasche Bank: 1828-24 januari 1928: in opdracht van president en directeuren 
(Weltevreden 1928-1930) 159. 
755 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 17. 
756 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 16. 
757 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 17. 
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Blijkbaar vormde het grote aantal munten per transactie geen belemmering voor de totstandkoming 

daarvan. 

 

Te Utrecht werden in 1827 en 1834-1835 duiten met het monogram van de VOC geslagen voor 

Nederlands-Indië. Naast het monogram uit de achttiende eeuw, werd ook het jaartal uit de achttiende 

eeuw gebruikt; 1790. De duit was volledig identiek aan de munt die in dat jaar in Utrecht geslagen was, 

met uitzondering van het muntteken.758 Scholten meent dat er circa 193.266.000 VOC-duiten geslagen 

zijn met het muntteken ‘vijfpuntige ster’. Hij vermeldt eveneens het bestaan van deze munten met ‘het 

gebakerde kindje’ als muntteken.759 Hoeveel er in totaal van dit type geslagen zijn is onzeker en hoeveel 

daarvan op Java belanden is, zo mogelijk, met nog minder zekerheid te bepalen. 

 De oorzaak van de twijfel is de door Van Laanen vermelde afwezigheid van duitenimport van 

1827. Tot en met 1826 worden jaarlijkse miljoenen N.I.-guldens aan import van duiten gemeld, daarna 

niet meer.760 In de bepaling of en hoeveel van deze VOC-duiten moeten worden opgeteld bij de totale 

duitencirculatie spelen twee overwegingen. 

 Op de eerste plaats is er het kostenaspect. De duiten zijn gemaakt en de munt zal deze hebben 

willen terugverdienen. De VOC-duiten waren in Nederland onbruikbaar, dus als zij in circulatie gebracht 

werden, moet dat in Indië geweest zijn. Op de tweede plaats is er de enorme overvloed aan duiten, die 

leidde tot het besluit de productie te Surabaya acuut te stoppen 1826. Het is dus aannemelijk dat de 

duiten wel omstreeks 1827-1828 naar Java zijn vervoerd maar daar niet (direct) in circulatie zijn 

gebracht.  

 Voor de bepaling van de omvang van de duitencirculatie worden de munten niet meegeteld. 

Aangenomen wordt dat deze bij de duiten in de voorraad van het gouvernement zijn gevoegd. In dat 

geval werden deze later als nog in omloop gebracht. Naar de precieze gebeurtenissen rondom de VOC-

duiten uit 1827 is meer onderzoek nodig. 

 

De vraag naar duiten kreeg een enorme stimulans toen het gouvernement bepaalde dat alle transacties 

onder het Cultuurstelsel in duiten moesten worden voldaan. Alle betalingen omtrent de productie van 

exportgewassen, inclusief zaken als transportkosten moesten exclusief in duiten gedaan worden.761 De 

productie werd dan ook in grote getale hervat. De onderstaande specificatie is afgeleid van Scholten, die 

productieaantallen in hele en dubbele duiten weergeeft. Daar is de kolom ‘aantallen als hele duiten’, aan 

toegevoegd om de vergelijking met de cijfers van Van Laanen mogelijk te maken. 

 

 
Duiten 
(aantallen) 

Dubbele Duiten 
(aantallen) 

Aantallen als
hele duiten 

1833    21.777.716       11.304.880      44.387.476  
1834    66.237.000       32.997.121    132.231.242  
1835    48.674.056       24.627.041      97.928.138  
1836    94.824.715       48.612.264  192.049.243 
1837  182.887.613       54.811.996    292.511.605  
1838  235.523.965       93.808.583    423.141.131  
1839  314.952.970       90.963.825    496.880.620  
1840  461.725.680       98.086.080    657.897.840  
1841  185.311.330      115.320.993    415.953.316  

Tabel 18: Aantallen duiten geslagen te Surabaya 1833-1841762 

                                                 
758 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951) 91. 
759 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951) 91. 
760 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 59. 
761 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 18. 
762 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951) 99. 
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 Van Laanen Verschil Scholten 

 
 in NI-
gulden   in aantallen 

 in NI-
gulden in aantallen in % 

in NI-
gulden # hele duiten

     
1833        450.000      45.000.000 6.125       612.524 1,36%      443.875     44.387.476  
1834     1.320.000    132.000.000 2.312-       231.242- -0,18%   1.322.312   132.231.242  
1835        980.000      98.000.000 719         71.862 0,07%      979.281     97.928.138  
1836     1.920.000    192.000.000 492-         49.243- -0,03%   1.920.492   192.049.243  
1837     2.930.000    293.000.000 4.884       488.395 0,17%   2.925.116   292.511.605  
1838     4.230.000    423.000.000 1.411-       141.131- -0,03%   4.231.411   423.141.131  
1839     4.970.000    497.000.000 1.194       119.380 0,02%   4.968.806   496.880.620  
1840     5.600.000    560.000.000 978.978-   97.897.840- -17,48%   6.578.978   657.897.840  
1841     3.660.000    366.000.000 499.533-   49.953.316- -13,65%   4.159.533   415.953.316  
1842     3.850.000    385.000.000     
1843     3.230.000    323.000.000     

       
Tabel 19: Vergelijking duitenproductie 1833-1843, Van Laanen en Scholten763 
 

De cijfers van Van Laanen en Scholten komen grosso modo overeen. De verschillen zijn vaak minder dan 

1% per jaar. In de specificatie die Scholten geeft zijn voor de jaren 1840 en 1841 enige numismatisch 

afwijkende duiten weggelaten, waarmee het verschil voor deze jaren verklaard is. Tevens heeft Scholten 

de munten die in de hulpmunt van Batavia geslagen waren niet mee gerekend.764 Van Laanen geeft in 

zijn overzicht afgeronde bedragen in Nederlands-Indische guldens. Er is, zoals te zien is, gerekend met 

een verhouding van 100 duiten in de Nederlands-Indische gulden. In totaal komt de productie op meer 

dan 3,3 miljard duiten in 10 jaar tijd. 

 

Onder gouverneur-generaal Rochussen werd in 1846 begonnen aan de hervorming van het muntstelsel. 

Koperen duiten konden worden ingewisseld tegen een soort bankbiljet uitgegeven door het 

gouvernement, het ‘recepis’. Het bijzondere aan het recepissensysteem was dat dit waardepapier in 

Nederlandse guldens werd uitgedrukt en niet, zoals te verwachten was, in Nederlands-Indische guldens. 

De wisselkoers verhouding was 120 koperen duiten tegen 1 recepis-gulden. Tegelijkertijd werd kopergeld 

aan de circulatie onttrokken met de verhouding van 6 koperen guldens tegen 5 recepis-guldens.765 De 

onttrekking van de duit is goed terug te zien de onderstaande grafiek, waar de duiten en totale 

geldvoorraad op basis van de cijfers van Van Laanen zijn weergegeven. 

 

                                                 
763 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 59-60. 
764 C. Scholten, De munten van de Nederlandsche gebiedsdelen overzee 1601-1948 (Amsterdam 1951) 99. 
765 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 20. 
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Figuur 12: Duiten als deel v.d. totale geldvoorraad766 
 

De duiten maken voortduren het grootste deel van de totale geldvoorraad uit. Het zilvergeld was nodig 

voor de buitenlandse handel, zodat het binnenlandse geldverkeer op de duit was aangewezen. De 

enorme hoeveelheden duiten die in omloop gebracht werden, veroorzaakten uiteindelijk een enorme 

inflatie.767 Van Zanden laat bovendien zien dat de toename van de duitencirculatie resulteerde in een 

dalende wisselkoers ten opzichte van de Nederlandse gulden. De wisselkoers herstelde zich vanaf 1846 

met de invoering van het recepissenstelsel en stabiliseerde na 1854 op hetzelfde niveau als de 

Nederlandse gulden.768  

 

Lonen en prijzen 

Andere valuta dan de duit speelden zoals verwacht mag worden geen rol van betekenis in de jaren 1840. 

Het kopergeld moest de gehele binnenlandse circulatie verzorgen. De plaats van de duiten was zo 

prominent geworden dat J.H. Graaf Van den Bosch en zoon van de grondlegger van het Cultuurstelsel, in 

1850 een betoog schrijft tegen de invoering van een zilveren muntstelsel.769 De graaf is van mening dat 

de “waronghouders, noch de inlanders”, geen transacties meer kunnen uitvoeren als er geld groter dan 1 

gulden in omloop komt.770  

De duiten vormde de basis van alle dagelijkse transacties. Per dag besteedt een Javaan 1 duit 

aan zout, 2 duiten aan tabak, ½ aan gambier en wanneer hij in een warung gaat eten kost dat 4 à 5 

duiten. Papiergeld was in de ogen van Van den Bosch geen optie voor de gewone Javanen, omdat zij 

                                                 
766 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 59-60. 
767 Creutzberg, Geldwezen in Indonesië in de 19e en begin 20e eeuw: vergezeld van een conjunctuurverkenning, ([s.n. 
1971]), [ongepubliceerd manuscript (beschikbaar via de bibliotheken KIT en KITLV)] 14. 
768 Jan Luiten van Zanden, ‘Linking two debates: money supply, wage labour, and economic development in Java in the 
nineteenth century’, in: Jan Lucassen (red.), Wages and Currency. Global comparisons from antiquity to the twentieth 
century (Bern 2007) 169-192, aldaar 182. 
769 J.H. Graaf Van den Bosch, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de 
orde van den dag, (’s-Gravenhage 1850) 5-14. 
770 J.H. Graaf Van den Bosch, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de 
orde van den dag, (’s-Gravenhage 1850) 6-7. 
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daar niet mee konden omgaan. Hij is van mening dat de gewone Javaan makkelijk bedrogen wordt met 

een stuk papier dat geen geld is en bovendien raakt het bij hen snel beschadigd.771  

Over zijn eigen financiën deelt de graaf mee dat hij voor f 5.000 à f 6.000 aan duiten nodig heeft 

in de maand. Dit wordt onder andere besteed aan de bujangs die bij hem in dienst zijn op zijn landerijen 

in de buurt van Buitenzorg. Behalve rijst ontvangen zij ook f 3 in de maand, die Van den Bosch in de 

vorm van 300 duiten kopergeld uitbetaalt.772 Het kopergeld is de standaard waarin zowel grote als kleine 

betalingen gedaan worden.  

 

Het experiment van het koloniale gouvernement in 1849 om de kosten en opbrengsten van verplichte en 

vrije arbeid te vergelijken viel uit in het voordeel van de vrije arbeid. Het gouvernement stimuleerde 

deze dan ook sterk na 1850. De uitkomst van dit experiment strookte niet met het heersende beeld van 

het arbeidsethos van de Javaanse arbeiders. Van den Bosch schrijft dat “het karakter van den Javaan (..) 

bekend [is]. – Over het algemeen houdt hij niet van werken”.773 Dit was vooral het geval wanneer net de 

rijstoogst was binnengehaald. Bovendien waren de bujangs duur en kon het niet uit vrije arbeiders in te 

huren.774 

 Tevens zijn in de ogen van Graaf van de Bosch de lonen van ambachtslieden ongehoord hoog. 

Een Chinese timmerman, metselaar of loodgieter ontvangt per dag 1,25 tot 1,5 gulden.775 Vergeleken 

met de lonen die aan het begin van de negentiende eeuw aan Chinese ambachtslieden te Batavia betaald 

werden, viel dit nog wel mee. Zij konden, zoals eerder vermeld, een loon van 60 stuivers in particuliere 

dienst ontvangen of 48 in dienst van het gouvernement, wat neerkwam op f 2,4 tot  f 3. Ook voor 

geschoolde arbeid was de prijs – ondanks de schaarste van arbeid – gedaald. 

 

Verspreiding  

De geografische verspreiding van de duiten over Java is lastig te bepalen. De duiten werden voor 

grotendeels in circulatie gebracht via de betalingen van het plantloon. De gebieden die het meeste 

opbrachten zouden dus het meeste duiten moeten hebben ontvangen. Een complete analyse van de 

betaalde plantlonen en ontvangen landrente per district kan, op basis van de overzichten die Van 

Baardewijk gemaakt heeft van het Cultuurstelsel, gemaakt worden om dit te na te gaan.776 Omdat een 

dergelijke analyse op dit moment voor te ver voert is gekozen voor een andere oplossing. Boomgaard 

heeft een kaart opgenomen in zijn proefschrift waarin de geschiktheid van de grond voor bepaalde 

cultures zijn weergegeven. Dit kan dienen als snelle indicatie van het verspreidingspatroon van de duiten 

onder het Cultuurstelsel. Hierbij moet worden opgemerkt dat wisselingen van gewas voor suiker, indigo 

en tabak vereist waren omdat anders de grond uitgeput raakte.777 

 

                                                 
771 J.H. Graaf Van den Bosch, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de 
orde van den dag, (’s-Gravenhage 1850) 6-7. 
772 J.H. Graaf Van den Bosch, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de 
orde van den dag, (’s-Gravenhage 1850) 11. 
773 J.H. Graaf Van den Bosch, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de 
orde van den dag, (’s-Gravenhage 1850) 42. 
774 J.H. Graaf Van den Bosch, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de 
orde van den dag, (’s-Gravenhage 1850) 42-44. 
775 J.H. Graaf Van den Bosch, Een viertal verhandelingen over de belangrijkste quaestien thans omtrent Java aan de 
orde van den dag, (’s-Gravenhage 1850) 70. 
776 Frans van Baardewijk, The Cultivation System, Java, 1834-1880 [Changing Economy in Indonesia 14] (Amsterdam 
1993). 
777 Peter Boomgaard, Between sovereign domain and servile tenure. The development of rights to land in Java, 1780-
1870 (Amsterdam 1989) 8. 
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Figuur 13: Duitenkaart 1899-1900778 
 

In de studie van Van Laanen is een kaart opgenomen van de locaties waar in 1899-1900 nog duiten 

gevonden worden. Een vergelijking tussen deze duitenkaart en de kaart van de exportgewassen ligt voor 

de hand. Er moet wel worden bedacht dat de duitenkaart niet alleen iets zegt over de verspreiding, maar 

ook over de mate waarin het gouvernement in staat bleek de duiten weer te onttrekken of kon 

omwisselen voor andere munten. Uitgaande van een volledig gelijkmatige verdeling over de bevolking bij 

de circulatie van de duit, is deze kaart een goede geografische indicatie van het succes van de 

intrekking. 

 
Figuur 14: Geschiktheid bodem voor rijst en suikerriet779 
 

Ondanks de voornoemde beperkingen van de vergelijking tussen beide kaarten, zijn er overeenkomsten 

te ontdekken. De grootste dichtheid van duiten is te vinden tussen Pasuruan en Cirebon. In de 

hooglanden van de Preanger is deze een stuk lager. Dit correspondeert met de geschiktheid van de 

grond. 

 

Conclusie 

Met de bepaling dat alle betalingen onder het Cultuurstelsel in duiten voldaan moesten worden was de 

duit alleenheerser in het Javaanse betalingsverkeer geworden. Het was in zekere zin de bevestiging van 

een reeds bestaande praktijk. Doordat het zilvergeld voor de buitenlandse handel nodig was, werd de 

                                                 
778 J.M.T. van Laanen, Money and banking1816-1940 [Changing Economy in Indonesia 6] (Amsterdam 1980) 26. 
779 Peter Boomgaard, Children of the colonial state. Population growth and economic development in Java, 1795-1880 
(Amsterdam 1987) 106. 
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duit de facto de standaardmunt, in plaats van de Nederlands-Indische gulden. De bepaling van de 

exclusieve betaling in duiten gaf wel een enorme impuls aan de productie en omvang van de circulatie.  

 De invoering van het Cultuurstelsel betekende niet alleen een verhoging van de productie voor 

de export, maar ook een rechtstreekse bemoeienis van het gouvernement daarmee. Alle producten 

werden, zoals in hoofdstuk drie bleek, bij de pakhuizen afgeleverd en betaald. Een aantal zaken omtrent 

de economische ontwikkeling onder het Cultuurstelsel is al benoemd. Zo concludeerde Elson dat er bij de 

betaling van plantloon en geen sprake was onderbetaling. Het rechtstreekse verband tussen de crises 

van de jaren 1840 en het Cultuurstelsel in volgens Elson onwaar.  

 Het Cultuurstelsel legde zo’n beslag op de arbeid dat paradoxaal genoeg de lonen, zowel 

nominaal als reëel daalden. Van Zanden toont aan dat gedurende de negentiende eeuw de verdeling van 

over de economische sectoren in de negentiende eeuw, sterk veranderde.780 Er is over al deze zaken en 

de monetisering van loonbetalingen en handelstransacties nog veel ruimte voor verdieping van het 

onderzoek, maar dat is een ander verhaal. Voor dit moment wordt vooral stilgestaan bij de duit, die zo’n 

positie verworven had in de Javaanse maatschappij dat nog in 1899-1900 grote aantallen opdoken. 

 

Conclusie 

 

De hogere koers van de duit in Indië nodigde uit tot smokkel. Zodat de kisten en zakken waarin de 

duiten vervoerd werden ten tijde van de eerste zending, niet alleen van de VOC waren maar ook van de 

Compagniesdienaren, die een graantje wilde meepikken. Dit werd ondervangen door speciale duiten te 

slaan, waarop het monogram van de VOC afgebeeld was. 

 

Verzadiging van de Javaanse circulatiesfeer voor kopergeld trad pas echt op in de jaren 1840. Op een 

aantal momenten in achttiende en negentiende eeuw was dit min of meer ook al eens gebeurd. Rondom 

Batavia in de jaren 1750 leek de afzetmarkt wegens een overvloed aan duiten te krimpen. De VOC kon 

de duiten geografisch verder verspreiden zodat de totale afzetmarkt groeide en de concentratie van de 

duiten verminderde. In de jaren 1770 dreigde een verzadiging, maar die verdween en sloeg in de jaren 

1780 om in tekorten. En in 1826 werd de duitenproductie gestaakt nadat de munt een probleem ging 

vormen voor geldsomloop. 

 

Het grote aantal munten per transactie lijkt geen onoverkomelijk obstakel geweest te zijn voor de 

Javaanse gebruikers van de duit. De afname van de eerste duiten in 1725 was beperkt tot 1 rijksdaalder. 

De lage waarde van de picis hadden het voor de Javanen noodzakelijk gemaakt altijd veel munten per 

transactie te gebruiken. Ook de beperking op het aantal duiten per betaling in 1825 is een aanwijzing dat 

een groot aantal munten per transactie voor de Javanen normaliter geen belemmering vormde. Wellicht 

was men op Java gewend voor de kleinste transacties een groot aantal munten te gebruiken, hetgeen 

bijdroeg aan het succes van de duit. 

                                                 
780 Jan Luiten van Zanden, Economic growth in Java 1815-1939. The reconstruction of the historical national accounts 
of a colonial economy, (2002) aldaar 3-4, www.iisg.nl/research/jvz-recontruction.pdf, geraadpleegd 30 september 
2009. 
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Conclusie 

 

De opmars van de Nederlandse duit in op Java is hieronder visueel weergegeven. Uit beide grafieken 

komt naar voren dat de sterke bevolkingsgroei tussen 1750 en 1850 niet de grootste of enige verklaring 

was voor de toename van het aantal duiten. Tevens is de verhouding van het aanbod in de achttiende en 

negentiende eeuw duidelijk zichtbaar. In de negentiende eeuw werd Java door twee productiegolven in 

1818-1826 en 1833-1843 overspoeld met duiten. Beide keren was er sprake van een combinatie van 

grote binnenlandse vraag naar koper doordat het zilvergeld nodig was voor de buitenlandse handel.  

 De opmars van de duit was in eerste instantie vraag-gestuurd. De Hoge Regering in Batavia 

formuleerde in eerste instantie het probleem van het gebrek aan kleingeld. De kleinste zilveren munt, de 

stuiver, was volgens hen nog steeds te groot voor het soepel laten verlopen van dagelijkse betalingen. 

Bovendien had men een afkeer van de inheemse loden en tinnen picis, vanwege de enorme slijtage en 

breekbaarheid van die munten.  

 De vraag waarvoor de duit gebruikt werd moet uiteindelijk beantwoord worden door te stellen: 

voor vrijwel alles in het binnenlandse betalingsverkeer. De geschiktheid van de duit voor verschillende 

functies zorgde ervoor dat de duit uitgroeide tot de standaard in de negentiende eeuw. Zelfs nadat de 

duit officieel afgeschaft was circuleerde deze nog in grote getal op Java. Na de invoering van het nieuwe 

muntstelsel in 1854 werden ook niet alle munten ingezameld. Per hoofd van de bevolking bleven nog 

ongeveer 82 duiten in omloop, een niveau dat voor het eerst omstreeks 1800 bereikt was. Daarna 

zorgden de duiten in het binnenland nog voor problemen doordat de prijzen in duiten gesteld waren en 

het nieuwe kleingeld andere wisselverhoudingen kenden ten opzichte van de gulden. Door de tijd heen 

veranderde de functie die de duit vervulde enigszins. Het belangrijkste was echter dat de duit voor de 

gewone Javaan een spaar- en betaalfunctie in zich combineerde. 

 

 

 
Figuur 15: Duiten en bevolking in mln aantallen, 1724-1855 
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Figuur 16: Aantal duiten per capita, 1724-1855 
 

Door de relatief lage waarde was de duit geschikt als pasmunt voor de kleinere transacties. Ook voor 

loonbetalingen was de munt bruikbaar. Het aantal munten was weliswaar aan de hoge kant, maar 

aangezien de transacties in de kleine winkeltjes en op de markten in duiten voldaan werden scheelde dit 

tweemaal een omwisseling. De daling van de lonen in de negentiende eeuw heeft naar alle 

waarschijnlijkheid bijgedragen aan de voortduring van deze geschiktheid. 

 De lonen werden vanaf de late achttiende eeuw steeds vaker in duiten voldaan. Doordat in de 

negentiende eeuw het zilvergeld nodig was voor de buitenlandse handel, moest het binnenlandse 

betalingsverkeer in kopergeld plaatsvinden. Deze ontwikkeling was al onder het Britse interregnum 

(1811-1816) ingang gezet. De bepaling dat betalingen onder het Cultuurstelsel exclusief in duiten 

moesten plaatsvinden maakte gaf de vraag een enorme impuls. Na een korte dip in de vraag, omstreeks 

1825, werd de behoefte aan duiten enorm. Zelfs 50 jaar na de afschaffing circuleerden er nog duiten op 

Java. Het is goed voorstelbaar dat de praktijk van begraven, opgraven, tentoonspreiden en herbegraven 

heeft bijgedragen aan de blijvende aanwezigheid van de duit op Java, zowel fysiek als in het taalgebruik. 

 

Hoewel vragen ‘wat als’, onder historici vaak een enigszins dubieuze benadering van het onderzochte 

onderwerp gezien wordt, levert het soms interessante vragen op. De Javaanse bevolking belandde in de 

jaren 1840 in een serie van economische en bestaanscrises. Logischerwijs leidde dit tot een dalende 

behoefte aan betaalmiddelen. De duit was voor dagelijkse transacties het meest gebruikte betaalmiddel. 

Tegelijkertijd trad er inflatie op. De ‘wat als’-vraag is in dit geval: “wat als die economische crisis er niet 

gekomen was?”. Had de extra toevoer van duiten in de jaren 1840 dan ook tot inflatie geleid of was het 

tekort aan kleingeld dan eindelijk echt verholpen, zonder dat de waarde sterk gedaald was? De 

beantwoording van deze en andere vragen kan helaas niet binnen het kader van deze scriptie 

plaatsvinden. Zoals gezegd de benadering is dubieus en interessant tegelijk en opent nieuwe 

perspectieven voor aanvullend economische historisch onderzoek. 
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