
Oorlog en Bersiap | Nederlands-Indië en de Eerste Wereldoorlog.  

Jaren van onzekerheid en grote veranderingen 

De Grote Oorlog was een wereldomvattende gebeurtenis die aan neutrale landen als Nederland 
niet kon voorbijgaan. Door de strategische ligging aan de Noordzee en de rol in de wereldhandel 
(overslag naar Duitsland, België) raakte ons land de belangen van de belangrijkste 
oorlogvoerende landen. In die internationale handel speelde de kolonie Nederlands-Indië een 
belangrijke rol vanwege het bezit van olie, kolen, metalen, agrarische producten en andere 
grondstoffen. Het Europese conflict was door de betrokkenheid van de grote koloniale 
mogendheden Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland onvermijdelijk een wereldoorlog geworden. 
Deze landen grensden zowel in als buiten Europa aan het koninkrijk. 
Was de keuze voor neutraliteit passend in een Nederlandse pacifistische gedachte? Vast wel en 
niet geheel symbolisch kan het in 1913 voltooide Vredespaleis in Den Haag daar een bevestiging 
van zijn. Real-politiek gezien was het vooral een verstandig standpunt van een klein Europees 
land dat geen militaire middelen had om buitenlandse machtspolitiek te voeren. Het bezit van de 
grote kolonie Indië deed daar niets aan af. Misschien waren het bezit en onderhoud van de 
geografisch grote kolonie eerder een dusdanig grote last om te onderhouden dat Nederland ook 
niet tegelijk een sterke koloniale mogendheid kon zijn. Spoedig zou blijken dat Indië ook niet te 
verdedigen kon zijn tegen buitenlandse agressors. 
 
Mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht  
Ook als neutrale mogendheid zag Nederland zich met de dreigende oorlog in zicht genoodzaakt 
op 30 juli 1914 de algehele mobilisatie af te kondigen. Die neutraliteit moest verdedigd kunnen 
worden. 1) 
De sterkte van het Nederlandse landleger bedroeg in 1914 ruim 200.000 man, wat vergeleken met 
Duitsland (2.147.000 man) en de Britten en Fransen samen (2.282.000 man) amper militair kon 
afschrikken. Ter zee was de Koninklijke Marine vergeleken met de Duitse, Britse en Franse in 
omvang en vuurkracht een kleine zeemacht en niet berekend op het aangaan van een gewapend 
treffen met die sterke vloten. 
 
De gevolgen voor de economie 
Economisch was de mobilisatie een zware last voor ons land. Een deel van het productieproces 
verminderde of lag stil omdat mannen waren opgeroepen. In augustus 1914 hadden de Britten 
een handelsblokkade ingesteld en controleerden het scheepsverkeer naar Nederland op verboden 
verklaarde goederen (contrabande). Hieronder vielen onder andere graan, suiker, diverse 
voedingsmiddelen, leer, schoenen en katoen. Dit soort zaken kon bedoeld zijn voor de vijandige 
legers. De Britse marine hield schepen aan en dwong ze naar Engelse havens te varen voor 
controle. De lading kon bestemd zijn voor Duitsland en Oostenrijk of er vandaan komen.De oorlog 
dreigde voor Nederland desastreuze gevolgen te hebben zoals grote schaarste, massale 
werkloosheid en verzwakking van de militaire kracht. De jaren 1917 en 1918 zouden de zwaarste 
periode worden. Voedselschaarste zorgde voor een strikt rantsoeneringsbeleid en ook de kwaliteit 
van voedsel verminderde ook. Uit die tijd dateren termen als eenheidsworst en 
standaardschoenen, die uitdrukking gaven aan de ontstane noodzaak tot soberheid. Hoewel er 
geen hongersnood dreigde gingen er geruchten rond over het bestaan van katten- en 
hondenslagers.  
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Kwetsbare neutraliteit 

Zich bewust van de 
beperkte militaire kracht 
om die neutraliteit af te 
dwingen wanneer die 
bedreigd zou worden, was 
de Nederlandse regering 
er helemaal niet zo gerust 
op dat Duitsland, Groot-
Brittannië en Frankrijk, en 
in Azië Japan de 
Nederlandse 

positie zouden respecteren. Het verloop van de oorlog zou zo maar eens vanwege strategische 
redenen Nederland actief en ongevraagd in de oorlogshandelingen zélf kunnen betrekken. 
Onzekerheid heerste gedurende de hele oorlogsperiode. Was het echt ondenkbaar dat Duitsland 
van ons land, zoals in hun opmars in augustus 1914, ook een kortste weg en dit geval naar de 
Noordzeehavens zou maken? En was van de Britten echt niet te verwachten dat ze de 
doorvoerhavens naar Duitsland, Vlissingen en Rotterdam, ongemoeid zouden laten? Nederland 
was en bleef de zwakke schakel in de Britse zeeblokkade en daarmee een potentieel doelwit. 

De Nederlandse neutraliteit werd zwaar op de proef gesteld tijdens de oorlog. Schendingen 
van het grondgebied waren niet zeldzaam. Britse vliegtuigen bombardeerden in de nacht van 29 
op 30 april 1917 Duitse stellingen aan de Belgische kust in en rond Zeebrugge. en Oostende. Om 
aan het vijandelijk afweergeschut te ontkomen vlogen ze over Zeeuws-Vlaanderen en ook boven 
Zierikzee waar om niet duidelijke reden een bom werd afgeworpen. Een Duitse schending van het 
Nederlandse luchtruim boven Schouwen-Duiveland en Goeree-Overvlakkee vond plaats op 18 
augustus 1917. Er was toen een luchtgevecht met Engelsen en vervolgens vielen er twee Duitse 
bommen op Nederlandse bodem. 
In beide gevallen was er geen “spierballenreactie” van Nederlandse zijde. De regering wilde 
Engelsen noch Duitsers voor het hoofd stoten. De Nederlandse zwakte op het politieke en militaire 
wereldtoneel werd daarmee alleen maar benadrukt.  

Nederlands-Indië in 1914: een opkomende inheemse nationalistische beweging 
De oprichting van de Sarekat Islam in 1912 als eerste Indonesische politieke partij zou het begin 
betekenen van de laatste fase van de koloniale relatie tussen het moederland en de volken van de 
archipel. Het ontstaan van een nieuwe zelfbewuste, intellectuele elite was het resultaat van de 
toegang tot Westers onderwijs en de daarin gepropageerde waarden als vrijheid, zelfbeschikking 
en gelijkheid van alle volken, en van ideeën als democratie en socialisme. Een Ethische Politiek 
gericht op ontwikkeling van de inheemse onderdanen van de kolonie, had dus als effect dat kritiek 
op de koloniale band wortel had geschoten. Het Nederlands-Indische Gouvernement onder leiding 
van de gouverneur-generaal bekeek de ontwikkelingen met het nodige wantrouwen. 6) Heel Indië 
was op dat moment na de lange Atjeh-oorlog nog maar drie decennia onder Nederlandse controle 
gebracht. Recenter, in 1908 had Bali na een opstand zich onderworpen. En nu werd de 
interne stabiliteit alweer uitgedaagd door het ontwakend inheems nationalisme. De in 1912 
opgerichte eerste Indonesische politieke beweging Sarekat Islam verlangde voor de bevolking van 



Indië dezelfde rechten als de Nederlanders in Europa en in de kolonie. Gaandeweg de volgende 
jaren werd de Sarekat Islam alleen maar radicaler en linkser in haar eisen. De in 1913 actief 
geworden Indische Partij van Ernest Douwes Dekker (‘DD’) kende al van meet af aan geen 
terughoudendheid om te verklaren dat Indië uiteindelijk los moest komen van Nederland. DD’s 
streven was dat het toekomstige land van de ‘Indiërs’ door dezen zélf moest worden bestuurd. De 
Indo-Europeanen zouden daarin als groep voortkomend uit twee werelden maar met de 
intellectuele, bestuurlijke en organisatorische bagage van de moderne Westerling, een 
voortrekkersrol moeten spelen. Wat het koloniaal bestuur extra zorgen baarde was dat de 
Indische Partij marxistische elementen omarmde 
Naast de Sarekat Islam kwamen in de periode 1910-1920 andere politieke, politiek getinte 
(vakbonden) en politiek-religieuze organisaties opzetten. Toen de oorlog uitbrak was deze 
ingezette binnenlandse ontwikkeling de grootste zorg van het Indische bestuur. Vanaf 
augustus 1914 zou echter de wereldoorlog de agenda van het Indische Gouvernement gaan 
beheersen. Begrijpelijk gezien de grotere en fundamentele vragen die inmiddels waren gerezen: 
waren Nederland en zijn kolonie in gevaar en hoe zou het Koninkrijk door die oorlog komen? De 
grote onzekere, nabije factor was het toen nog verre Japan. Het eerste Aziatische land dat in de 
moderne tijd de grote Europese mogendheid Rusland had verslagen in 1905.  

 
Japan als nieuwe machtsfactor 
Het effect van de door Japan gewonnen oorlog tegen Rusland was het besef dat een in de regel 
als minder ontwikkeld beschouwd Aziatisch volk een Westers land kon verslaan. In Nederlands-
Indië speculeerden politici, journalisten, ondernemers en intellectuelen over wat de Japanners 
zouden willen doen met het toegenomen politieke prestige en hun militaire kracht. Het was 
duidelijk dat het land van de rijzende zon tot aanzienlijk meer in staat was dan zelfverdediging. 
Gezien de vrij recente ontwikkeling als een feitelijk Westers gemodelleerde moderne 
industriestaat, leek het land nog maar aan het begin te staan van een verdere vergroting van zijn 
macht. 
In Indië was er een enorme scepsis ontstaan over alles wat Japans was. Immigranten uit Japan 
werden met argusogen bekeken en vaak verdacht van spionage. De komst van steeds meer 
Japanners werd gezien als een voorbereiding op overname van de kolonie. Deze bespiegelingen 
vonden niet alleen plaats in de kranten. Ook in het landsbestuur speculeerden politici en 
ambtenaren over de werkelijke Japanse intenties.   

De wens een grote marine te hebben 
Hoe sterk dat vooroorlogse wantrouwen tegenover Japan leefde, bleek al uit de discussies in Den 
Haag en Batavia over de wenselijkheid de vloot te versterken. Een Vlootcommissie was van 
mening dat de zeestrijdmacht niet minder dan negen slagschepen (de grootste oorlogsschepen in 
die tijd) nodig had om het Koninkrijk te verdedigen én om een serieuze 
offensieve afschrikkingsmacht te zijn. Door de open ligging van de archipel was Indië in zijn 
geheel moeilijk te verdedigen door het handvol (ongeschikte) schepen van de 
Gouvernementsmarine en het eskader van de Koninklijke Marine. Daarbij beschikten de potentiële 
aanvallers over zwaar materieel als dat slagschepen, slagkruisers en onderzeeboten. Schepen die 
Nederland niet eens had.   
In de discussies over te volgen strategie passeerden verschillende scenario’s. Vaak kwam daarin 
de vraag naar voren of de nadruk moest liggen op “alleen” de verdediging van het hoofdeiland 
Java. Of waren de Buitengewesten ook net zo belangrijk? Een antwoord op deze laatste vraag 
kwam vanzelf gezien de groter wordende rol van olie, kolen en metalen in de moderne economie 
en oorlogvoering. Juist deze grondstoffen waren overvloedig te vinden in Sumatra en Celebes 
(Sulawesi).  
Gouverneur-generaal Idenburg (van 1911 tot 1916) vond dat Indië over een grote vloot van vijf 
slagschepen moest beschikken om een vijand te kunnen afschrikken door de zekerheid dat een 
aanval op Nederlands territorium tot aanzienlijke schade aan de eigen vloot en strategische 
sterkte zou leiden. 



Naar goed Nederlandse traditie werd de discussie uiteindelijk gedomineerd door het kostenaspect. 
De ambitie van een sterke vloot die een aanval van de grote mogendheden kon voorkomen en 
afslaan, plus ook nog aanvallend kon opereren, was  niet betaalbaar. Praktisch was er een ander 
probleem om op te lossen: het gebrek aan (geschoold) personeel en met name in de lagere 
rangen. Waar moest dat vandaan komen? Door de gestegen welvaart was een baan in de 
krijgsmacht (als een soort laatste heenkomen) niet meer zo nodig. Mannen konden genoeg 
aantrekkelijker en beter betaalde banen vinden. 
De besluitvorming over de te bouwen slagschepen is niet tot stand gekomen in de oorlogsperiode. 
Door de oorlog zou de bouw van de schepen toch niet hebben kunnen doorgaan omdat die in een 
van de oorlogvoerende landen zou moeten gebeuren. De beslissing over de vlootversterking is 
pas in 1923 genomen: het voorstel werd met een krappe meerderheid in de Tweede Kamer 
weggestemd, 51 stemmen tegen en 49 vóór.  
 
Het Nederlands-Indisch Leger 
De nadruk op versterking van de vloot zorgde bij het leger voor een tegengeluid. Uit vrees voor 
uitblijven van de gewenste versterkingen wees de legerleiding op de noodzaak om te kunnen 
optreden tegen eventuele binnenlandse massaopstanden om de Nederlandse hegemonie niet te 
verliezen. Een sterk argument gezien het besef bij het landsbestuur dat de Nederlanders numeriek 
verre de mindere waren van de Indonesiërs. En recentelijk bleek uit de opkomende nationale 
bewegingen een roep om zelfstandigheid en inspraak. Het Gouvernement was extra beducht voor 
het ontstaan van gewelddadige opstanden als gevolg van radicale oproepen zoals de 
Indische Partij. 
13)  
Door de internationale politiek was het Gouvernement gedwongen na te denken over de toekomst 
van het koloniale leger. Totdat de internationale spanningen zo hoog waren opgelopen, hoefde het 
koloniaal bestuur zich helemaal niet bezig te houden met de strategische rol van de 
Indische strijdmacht. De koloniale krijgsmacht was na de onderwerping van de laatste 
verzetshaarden Atjeh en Bali een politioneel leger geworden, gericht op het handhaven van orde 
en rust. Tactische en strategisch was het niet toegerust op een treffen met een modern 
aanvalsleger dat geavanceerde wapens bezat en getraind op nieuwe strijdwijzen. De opbouw van 
een dergelijk leger zou meerdere jaren kosten. Materieel moest worden ontworpen en 
gefabriceerd en de vraag was of Nederland de technologie al in huis had. Om zelf slagschepen te 
bouwen in ieder geval niet. De Britten, Engelsen en Duitsers hadden die wél. Daar kwam nog bij 
dat het in Nederland zélf ontbrak aan expertise in moderne oorlogsvoering. Het leger in Nederland 
was bovendien in het algemeen niet goed genoeg getraind vanwege allerlei procedurele en 
praktische belemmeringen zoals niet meewerkende bezitters van land en onwelwillende 
gemeentebesturen. Het moet gezegd dat het Nederlandse leger niet eens ouderwets was of niet 
geïnteresseerd in innovaties, maar er was gewoonweg te weinig van alles: manschappen, 
materieel en actuele strategieën en tactieken. Bij het uitbreken van de oorlog had van de 
Nederlandse strijdmacht alleen het KNIL recente gevechtservaring. Echter, de kracht van het KNIL 
was gelegen in de eenheden die in Atjeh hadden gevochten. In vaak moeilijke fysische 
omstandigheden had het koloniale leger als een van de eerste Westerse krijgsmachten een 
contra-guerillaoorlog gevoerd met kleine gevechtseenheden, vergelijkbaar met hedendaagse 
special forces (toen: het Korps Marechaussee te voet). Deze ervaring was echter niet zinvol voor 
een treffen met een geregeld modern en deels gemechaniseerd invasieleger. Toch was de top 
van defensie hard aan het nadenken over een moderne krijgsmacht. Ten eerste over de vorming 
van een groter leger en vervolgens over nieuw aan te schaffen wapens. In de discussies kwam 
ook de oprichting van het toen nieuwe luchtwapen (zeppelins en vliegtuigen) aan de orde. Vanaf 
1916 was die ook realiteit.  

Leger en marine bij het uitbreken van de oorlog 
De bevelhebbers schout-bij-nacht F. Pinke en luitenant-generaal Michielsen hielden rekening met 
betrokken raken in oorlogshandelingen. Engeland en Frankrijk waren potentiële bedreigingen voor 
Indië, Duitsland in mindere mate (ook al zou de handel last krijgen van zogeheten Duitse raiders in 
de Indische Oceaan en zeeën rond het Maleisisch schiereiland). Maar geen van 



de oorlogvoerende landen bezat een grote strijdmacht ter plekke voor een invasie van de archipel. 
Japan zou het grootste en meest reële gevaar vormen, maar daarvan gingen beide militairen niet 
uit.   
Uit voorzorg besloot schout-bij-nacht Pinke het marine-eskader niet in Soerabaja (Tandjoeng 
Perak) te houden maar naar Tandjong Priok, de haven van Batavia te sturen. Hij was van mening 
dat in het westen van de archipel issues rond de neutraliteit zich het meest zouden kunnen 
voordoen omdat daar de invloedssferen van Engeland, Frankrijk en Duitsland lagen. Het 
beschermen van de neutraliteit zou het best geëffectueerd kunnen worden vanuit Batavia als 
uitvalsbasis. Toen de oorlog echt feit was geworden besloot Pinke zijn schepen naar de veiliger 
haven van Banten in West-Java te sturen. Het is de vraag of met deze beslissing uit voorzorg het 
pal staan voor bescherming van de neutraliteit was gediend. Het wekt toch de indruk van 
weglopen. Tegelijkertijd was het reëel omdat het kwetsbare Nederland geen partij was voor de 
Geallieerden of Centralen, mochten deze staten al hun oog hebben laten vallen op Nederlands-
Indië.  

1915. KNIL. Troepen op mars, links een Japanse veldkeuken getrokken door kleine inlandse paarden 
 

Het Gouvernement is bij het 
uitbreken van de oorlog in Europa 
niet overgegaan tot mobilisatie van 
het koloniale leger. Reden was om 
Japan niet voor het hoofd te stoten 
door de indruk te wekken dat land 
als een potentiële agressor te zien. 
Wél heeft het opperbevel 
verordend dat voorbereidingen 
werden getroffen voorafgaand aan 
een daadwerkelijke mobilisatie. Het 
betrof onder andere magazijnen 

aanvullen, scenario’s uitwerken voor het overnemen van civiele taken door militairen en ook de 
voorbereiding van terughalen en plaatsen van troepen die nog in de Buitengewesten waren 
gelegerd. Ten slotte werden draaiboeken geoefend voor verplaatsing van het centrale 
bestuursapparaat van Batavia naar andere plaatsen meer in het binnenland van Java. 
Bevelhebber Michielsen kampte intussen met een onderbezetting van zijn leger met ruim 3000 
Europese mannen en meer dan 1700 inheems personeel. Daarbij kwam dat er geen financiële 
middelen waren om te werven en extra personeel te betalen. Eerder al werden KNIL-militairen met 
verlof in Nederland aangespoord zich daar aan te sluiten bij het leger 
Het tekort aan manschappen leidde tot suggesties vanuit Indonesische groeperingen en van 

nationalistische voorlieden, om dienstplicht 
te overwegen of een inheemse militie in het 
leven te roepen. Op het volkenrijke Java 
(destijds meer dan 30 miljoen inwoners) 
kon genoeg personeel worden 
gerekruteerd. Het Gouvernement verwierp 
het idee van gewapende Indonesiërs met 
het oog op de numerieke minderheid van 
de Europese machthebbers 

Eerste Wereldoorlog. Mobilisatie vrijwilligers 
Nederlands Indië. Na erkenning door de regering 
worden de blanke en inlandse vrijwilligers door 
het gouvernement van kleding en wapens 
voorzien en oefenen ze daarmee. Groepsfoto 

tijdens een velddienstoefening op Buitenzorg (bij Batavia), Java, Ned. Indië (het huidige Indonesië), 1915. 
 



De oorlog en het leven van alledag in Indië 

 
De onrust kende een bijna hysterisch moment in de eerste oorlogsdagen. Door geruchten 
verspreid in de kranten Java Bode, Preanger Bode en De Locomotief dachten velen dat er 15 
Japanse schepen lagen in de Wijnkoopsbaai in het zuiden van West-Java. Uit onderzoek op last 
van de resident van Soekaboemi bleek er totaal geen sprake van zo’n Japanse aanwezigheid. Dat 
er een gevoel van oorlog heerste uitte zich in de eerste dagen door het massaal hamsteren van 
eten en andere eerste levensbehoeften. Ingeblikt voedsel was snel uitverkocht of slechts tegen 
hoge prijzen te koop. Toen het besef was doorgedrongen dat de kolonie niet direct in gevaar was, 
ebde de paniek snel weg. De mensen stelden wel niet-direct noodzakelijke aankopen uit; een 
normale reactie in tijden van onzekerheid 

De aankoop door het leger van grote voorraden rijst, bloem, suiker, koffie en ingeblikt voedsel had 
echter gevolgen voor de burgerbevolking. Het zorgde voor schaarste en prijsstijgingen. Vooral de 
armere sociale groepen als de lagere Europese klassen en de inheemse bevolking werden 
getroffen.  

Geruchten en aperte onwaarheden veroorzaakten ook nog eens een sfeer van onrust en soms 
paniek. Verhalen over niet meer kunnen beschikken over banktegoeden en over het niet meer op 
krediet te kunnen kopen in winkels en bij leveranciers, verergerden de onrust onder velen. Echter, 
ook dit ebde weg toen bleek dat kopen op de pof gewoon weer aan de orde van de dag was.  
Dat de prijzen voor voedsel hoog bleven leidde tot zorg bij ondernemers en bestuurders. 
Onbetaalbaar geworden basisvoedsel zoals rijst raakte het dagelijks leven van de Indonesiërs 
direct. Kwalitatief zou hun voedingssituatie in de loop van de oorlog er op achteruit gaan. De vrees 
voor sociale onrust was reëel en inmiddels was er een opkomend nationaal bewustzijn dat latente 
ontevredenheid onder de bevolking zou kunnen mobiliseren. Een emotioneel effect had het 
nieuws dat koningin Wilhelmina de oprichting van het Nederlands Koninklijk Nationaal Hulp 
Comité had uitgeroepen. Hiermee konden hulpgoederen en geld worden verzameld voor 
landgenoten die door de gevolgen van de oorlog inkomen dreigden te verliezen. De vrees was dat 
het stilvallen van de wereldhandel voor grote werkloosheid zou zorgen. Ook werden door de 
zeeoorlog families van elkaar gescheiden waardoor de kostwinners uit Indië geen geld meer 
konden betalen aan hun gezinnen als gevolg van het stoppen van internationaal betalingsverkeer. 
De verbondenheid met de mensen in Nederland uitte zich in de oprichting van comité’s die geld 
inzamelden voor arme Nederlanders, voor mensen met verlof die niet naar Indië terug konden en 
voor Belgische vluchtelingen in NederlandDe oorlog was voor de mensen direct voelbaar door de 
gevolgen van de Engelse handelsblokkade met inbegrip van het censureren en blokkeren van het 
overzeese post-,  telegraaf en betalingsverkeer. De Britten controleerden en censureerden brieven 
en telegrammen. Betalingen werden gecontroleerd of ze niet ten gunste waren van de vijand 
Het meest voelbaar voor de mensen in de kolonie was dat contacten wegvielen en er onzekerheid 
ontstond over het welbevinden van familie en vrienden. De angst dat Duitsland Nederland zou 
aanvallen en bezetten was groot. Dat zou de kolonie direct raken omdat de strijdende 
mogendheden dan de strategische positie van Indië anders konden gaan zien. Een inval van Indië 
was dan niet meer zo heel fictief. De stemming onder de Nederlandse bevolking van Indië raakte 
dan ook bedrukt en de mensen pasten zich aan door een stemmigheid te creëren. Zo vond men 
het niet meer gepast te gaan feesten. Mensen bepleitten een ingetogen viering van 
Koninginnedag op 31 augustus, dus zonder uitbundige activiteiten als dans en muziek.  



Bataviaasch Nieuwsblad 10 maart 1917 

De economische gevolgen van de oorlog  
De jaren 1914 en 1915 kwam de kolonie nog 
redelijk goed door ook al was de handel met 
West-Europa ongeveer komen stil te vallen 
en had dat voor werkloosheid en meer armoede 
gezorgd onder de bevolking. De handel met de 
oorlogvoerende landen kelderde enorm. Indië kom 
zijn suiker, copra, olie, katoen en andere 
producten niet meer kwijt in Europa. De Engelse 
en Franse vloot hadden de wateren in het Verre 
Oosten net zo goed onder controle als in Europa. 
Door de zeeblokkade kreeg Indië ook te maken 
met schaarste aan machinerieën, medische 
apparatuur, hoogwaardige technische producten 
en aan metalen. 
De zeeoorlog en -blokkades, de contrabande op 

veel goederen, het tekort aan vrachtcapaciteit omdat wereldwijd schepen voor de oorlogvoering 
waren ingezet, zorgden voor een stagnatie in de import en export. Nederlands-Indië kon de 
genoemde goederen niet meer uit Europa halen en andersom konden de producten van de 
archipel het land verlaten. Voor handelsnatie Nederland een enorme klap. 30) 

Een omslag begon zich te aan te dienen omdat de kolonie moest zoeken naar alternatieve 
handelscontacten. Voorheen bestaande argwaan ten opzichte van Japanse producten maakte 
plaats voor interesse en openstelling. De Verenigde Staten kwamen in beeld als afzetmarkt voor 
tabak en als leverancier van metalen en hoogwaardige technische producten. Naarmate de oorlog 
voortduurde wijzigde de economische oriëntatie van Indië van Europa richting Japan, de Pacific 
en Amerika. 
Toch compenseerde deze trend niet geheel het wegvallen van de Nederlandse en andere 
Westerse markten als gevolg van de zeeblokkade. De vrije val van de export zorgde naast 
het verlies van markten grote werkloosheid. 31) 

De effecten van de voort durende oorlog werden het meest voelbaar in de jaren 1917 en 1918. De 
deelname van de Verenigde Staten aan de oorlog had positie van Nederland verzwakt. De 
nieuwkomer op het strijdtoneel streefde naar een zo hard mogelijk treffen van Duitsland zodat de 
strijd niet langer dan nodig zou duren. Als gevolg van een blokkeren van handel aan landen die 
aan Duitsland grensden, viel er nog een handelsactiviteit weg. Handel met de Geallieerden was 
nog wel toegestaan. De situatie was gewoonweg dat Nederland op het wereldtoneel politiek 
machteloos was gemaakt omdat de Geallieerden alles dicteerden. 32) De Duitsers op hun beurt 
gingen daardoor steeds meer twijfelen aan de Nederlandse neutraliteit. Ons land hield zijn hart 
vast voor een lot dat België al in 1914 was beschoren. 
De gevolgen van de oorlog waren in Nederland zélf groter dan in de kolonie. Voedsel werd erg 
duur en samen met andere eerste levensbehoeften kwamen ze op de bon. De kolonie kon door de 
oorlog producten als suiker, rijst, copra, tapioca, thee, kapok en peper niet meer kwijt. Hierdoor 
werden bedrijven én de inheemse arbeidskrachten en hun gezinnen flink getroffen. 33) Ook hier 
schoten de prijzen van voedsel de hoogte in. 
Het einde van de oorlog in 1918 zou niet zondermeer een herstel betekenen van de vooroorlogse 
economische groei en stabiliteit. De jaren twintig zouden sociale onrust kennen als gevolg van 
bezuinigingen op lonen en een groei van de socialistische en communistische beweging. Nadat 
het Gouvernement deze hadden onderdrukt volgde de Grote Depressie van 1929 die pas tegen 
1938 zou eindigen, gevolgd door het begin van het einde van Indië in 1942. 



De oorlog: Indië op eigen benen? 
Door zeeblokkades, de inzakkende handel en verminderd post- en telegraafverkeer verminderde 
het contact tussen moederland en kolonie dusdanig dat deze laatste gedwongen zag zelfstandig 
ingrijpende beslissingen te nemen. Wachten op toestemming van ‘Den Haag’ kon te lang duren 
waardoor op te lossen problemen alleen maar groter konden worden. Banken, bedrijven en 
Gouvernement konden geen maandenlange of jaren durende wetgevingsprocedures afwachten 
wanneer er meteen iets moest gebeuren. De Javasche Bank moest bijvoorbeeld extra kredieten 
verschaffen aan suikerproducenten om door de stil gevallen export, voorraadvorming te kunnen 
financieren. Probleem was dat van bedrijven hoofdkantoren in Nederland zaten en vaak als enige 
majeure beslissingen mochten nemen. Daarbij kwam ook nog het argument dat de verschaffers 
van kapitaal óók in Nederland of andere Westerse landen zaten. Dus “wie betaalt, bepaalt”. Maar 
dit beginsel was niet meer werkbaar wanneer de communicatielijnen niet meer functioneerden 
waardoor de “filiaalhouder” in Indië zijn maatregelen niet kon voorleggen noch daarop antwoord 
kon krijgen. 

De verwijdering tussen moederland en kolonie zorgde voor een heroriëntatie van de beide 
economieën. Beide onderdelen van het koninkrijk werden minder van hun onderlinge handel 
afhankelijk. Nederland richtte zich op nieuwe markten in Europa en Nederlands-Indië 
intensiveerde de betrekkingen met Japan, andere Aziatische landen en de Verenigde Staten. 
Naast een ontwakend inheems nationaal bewustzijn begonnen ook bedrijven en bestuurders 
autonomie, maar dan economisch gezien, aan de orde te stellen. De onverdedigbaarheid van de 
kolonie door het moederland had het besef dat meer autonomie en daardoor slagkracht gewenst 
was, alleen maar versterkt. De Grote Oorlog had niet alleen de dominante positie van de twee 
grote koloniale mogendheden Groot-Brittannië en Frankrijk aangetast, maar zéker ook het aanzien 
van Nederland als koloniale macht. De nieuwe opkomende machten Verenigde Staten, Japan en 
Rusland stonden al klaar om die posities over te nemen. 
 
Indo-Europeanen en de Grote Oorlog 
Detailstudies over de Indo-Europeanen in de oorlogsperiode zijn nog niet verricht. Het is in meer 
algemene lijnen dat over hen informatie te vinden is. Tóch is er op basis van verricht onderzoek 
een beeld weer te geven van de geschiedenis van Indo’s in relatie tot de oorlogssituatie. 
In de jaren van 1910 tot 1920 zien we in de kolonie de veranderingen voorkomen die het lot van 
de Nederlandse overheersing zouden gaan bepalen. En vanzelf daarmee ook van de Indo’s als 
onderdeel van de Europese bovenklasse. De belangrijkste ontwikkeling was het ontstaan van een 
Indonesisch bewustzijn over de ongelijke machts- en welvaartsverdeling in en als gevolg van de 
koloniale overheersing. Toegang tot Europees onderwijs en banen die voorheen waren 
voorbehouden aan Europeanen, werden meer en meer bezet door geschoolde Indonesiërs. Deze 
trend was deels het gevolg van de Ethische Polititiek waarmee het Gouvernement erkende dat 
slechte woon- en werkomstandigheden, uitbuiting en onderbetaling hadden geleid tot een 
verarming van de inheemse bevolking. Zéker ook ter voorkoming van sociale onrust heeft het 
koloniaal bestuur maatregelen getroffen om de zogeheten ‘mindere welvaart’ van de bevolking te 
bestrijden. Daarnaast was er ook de missie om de bevolking ‘op te heffen’, in het Nederlands van 
toen betekende dat ontwikkelen van de Indonesiërs tot goede onderdanen, goed Europees 
opgeleid personeel en opgevoed naar Westerse waarden en normen. 
Dat sociale beleid ging echter voorbij aan de Indo-Europeanen die door het bestuur niet tot de 
doelgroep van de welvaartspolitiek behoorden. Hoewel  zij gemiddeld een hogere welvaart 
hadden dan Indonesiërs, was er onder hen een aanzienlijk deel dat tot de lagere 
welvaartsgroepen behoorde. Een groot effect van de Ethische Politiek was dat Westers 
geschoolde Indonesiërs Indo-Europeanen gingen beconcurreren en ook wel verdringen op de 
arbeidsmarkt. Ze waren niet alleen even goed gekwalificeerd maar ook goedkoper. 
Onder Indo’s begon een gevoel van achterstelling toe te nemen. Hoewel nooit openlijk massaal 
geuit vanuit de groep, voelden veel van hen dat veel blanke, “echte”, Nederlanders hen niet als 
gelijkwaardig zagen. De Indo werd in media en in besloten kringen vaak indirect en direct bespot 
en smalend bekeken. Dat kwam vaak juist doordat Indo’s als vanzelf zich de Westerse manieren 
en leefwijze maakten om zichzelf te bewijzen. Tegelijkertijd zorgde deze oriëntatie op de Europese 



leefwereld voor een verwijdering van hun Indonesische wortels. 
Deze ongemakkelijke en tragische positie werkte door in sociaal-economisch opzicht. Voor de 
meeste ontwikkelde Indo’s was er uiteindelijk een ‘glazen plafond’ dat hen buiten de Nederlandse 
elite hield. Ze waren uiteindelijk niet gelijkwaardig aan de totoks. Voor topfuncties werden meestal 
geschikte kandidaten uit Nederland gehaald. Een ander effect hiervan was een scherper etnisch 
bewustzijn. Omdat de kolonie voor langere vestiging aantrekkelijker was geworden (meer 

voorzieningen, meer comfort) kwamen de nieuwkomers 
uit Europa met hun vrouwen en kinderen. Dit zorgde 
voor een groter aandeel van blanken die zich 
onderscheidender opstelden tegenover niet-blanken 
inclusief de Indo’s. Het blanke superioriteitsgevoel als 
gevolg van de successen van wetenschap, 
industrialisatie en gerealiseerde hogere welvaart, 
versterkte alleen maar een raciaal bewustzijn, waarmee 
Indo’s anders dan voorheen ook te maken konden 
krijgen. 
Indo’s onderaan de sociale ladder zagen zich constant 
bedreigd met “terugvallen” naar hun Indonesische 
wortels. Concreet te belanden in de ‘kampong’ of 
Indonesische woonwijk, metafoor voor verpaupering in 
zowel materieel als cultureel opzicht. 
Onder de blanke Europeanen of totoks was er geen 
algemeen idee dat Indo’s systematisch werden 
achtergesteld of dat er officieel racisme was. In de 

Sumatra Post van 26 oktober 1917 werd dat nog eens 

onderstreept  

 

 

Er waren ook tegengeluiden, zo blijkt uit De Tijd van 4 september 
1917. Passages uit het artikel geven ook wel weer aan dat in 
Europese kringen (naar de geest van die tijd) de Indo’s werden gezien 
als een bevolkingsgroep die aan de onderkant van de samenleving 
was gesitueerd. 

 

Pleidooi voor een sociaal-economische geschiedenis van 
de Indo’s 
Is na te gaan welke gevolgen de oorlog heeft gehad op de 
sociaal-economische situatie van Indo-Europeanen? Het 
antwoord op deze vraag houdt in een onderzoek over een 
langere periode. Bijvoorbeeld lopend van 1900 tot 1930 en 
dan is de periode 1914-1918 een kortdurende fase in een 
langer lopend onderzoek naar trends en patronen in de 
welvaartsontwikkeling van de Indo’s als sociale groep. 
Sociaal-economisch historisch onderzoek gaat minder over 
incidentele feiten dan over trends en patronen in 
loonontwikkeling, werkgelegenheid, economische sectoren, 

sociale mobiliteit, onderwijskansen en deelname aan cultuur, sport en verenigingsleven. 
Belangrijke bronnen zijn daarbij de officiële welvaartsonderzoeken, lonen en prijzen, sterfte- en, 
geboortecijfers, gegevens over verhuis- en migratiebewegingen. 
Dat de Grote Oorlog van invloed is geweest op de algehele welvaart van alle bevolkingsgroepen 
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in Nederlands-Indië staat vast. Echter, in welke mate de Indo’s binnen de Europese bevolking in 
meer of mindere mater zijn getroffen, is niet bekend. 

Indonesisch politiek bewustzijn en loyaliteit aan Nederland 
De Grote Oorlog versterkte in Indië de aanhankelijkheid aan het moederland en koningshuis. Ook 
de nieuwe sociaal en politiek zelfbewuste Indonesiërs betoonden hun loyaliteit. De periode laat 
een opkomend Indo-bewustzijn zien, zich uitend in het ontstaan van een politieke beweging de 
Indische Partij en een belangenvereniging Indo-Europees Verbond. De Indo-emancipatiebeweging 
was een feit, vaak ook aangemerkt als een einde van indolentie. 
De Indische Partij trok veel Indo’s aan in 1913 maar de beweging was door haar radicale ideeën 
te vroeg verschenen.  Doorslaggevend waren het verbod op de partij en verbanning van de 
politieke leiders Ernest Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat en Tjipto Mangoenkoesoemo, 
waardoor ze op een dood spoor terechtkwam. Bij nader inzien hadden de Indo’s behoefte 
aan concrete en directe belangenbehartiging nodig. Het ging hun om grotere toegang tot 
Europees onderwijs op alle niveau’s, goede en betaalbare gezondheidszorg en natuurlijk banen 
waardoor ze welvaart konden bereiken die bij hen als Europeanen hoorde. De doelstellingen van 
het Indo-Europees Verbond speelden hier wél op in én politiek was ze meer gericht op consensus 
en samenwerking met het bestuur.   
Gaandeweg richting 1920 uitten de Indonesische bewegingen zich meer expliciet voor een 
toekomstige zelfstandigheid. Het moederland zou daarin nog wel voorkomen maar hoe? In de 
jaren tot 1927 werd duidelijk dat door leiders als Soekarno, niets minder dan een onafhankelijk 
Indonesië het streven was. Het Gouvernement zou de Indonesische nationalistische bewegingen 
effectief elimineren totdat de Japanners de kolonie bezetten. 

Samenvattend 
De Grote Oorlog viel in een periode waarin Nederlands-Indië zich midden in sociale en politieke 
veranderingsprocessen bevond. Door grotere toegang tot het onderwijs kregen Indo’s en 
Indonesiërs kansen op beter werk en sociale stijging. Educatie vormde ook een nieuwe sociaal en 
politiek bewuste klasse van Indonesiërs die voor het eerst hardop begonnen te spreken over 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De eerste politieke bewegingen als Sarekat Islam, Indische 
Partij en vakbonden deden hun intrede. Het Indische Gouvernement was als altijd alert op sociale 
onrust en onderdrukte waar nodig al te radicale geluiden. De Indische Partij ondervond dat aan 
den lijve in 1913 en leidde tot haar beëindiging. 
De oorlog zorgde voor het verminderen van directe invloed van ‘Den Haag’ op de kolonie. De 
Engelse zee- en handelsblokkade, agressieve Duitse oorlogsschepen (de zogeheten raiders en 
het onderzeebootwapen) en de algehele Geallieerde controle op zee tot in het Verre Oosten, 
maakten dat Nederland de belangen van Nederlands-Indië niet effectief en direct kon verdedigen. 
Hoewel in 1914 en 1915 de Indische economie nog redelijk goed presteerde, dreigden 
exportproducten hun markten in het Westen te verliezen. Zo verloor het belangrijke koloniale 
product suiker de Britse markt omdat Cuba een nieuwe leverancier was geworden. De oorlog 
noodzaakte Indië om economisch zelfstandiger te worden. Nieuwe markten en wederzijdse 
handelsvoordelen werden gevonden in de grote Amerikaanse markt en (in mindere mate) in 
Japan. 
Voor Nederlands-Indië was de Pacific het nieuwe oriëntatiepunt aan het worden. De Grote Oorlog, 
en eerder de Japans-Russische oorlog, vormen het bredere kader waarin de Nederlands-Indië 
past. Japan maakte Aziaten duidelijk dat de Westerlingen niet onoverwinnelijk waren. ‘1914-1918’ 
lieten de kwetsbaarheden van het Westen zien, mede door het extra beroep op onderdanen en 
grondstoffen uit de koloniën. 
Indonesiërs merkten dat Nederland hen niet hadden kunnen beschermen tegen een aanval van 
Britten, Engelsen en….meer tot de verbeelding sprekend Japanners. Tot aan het begin van de 
volgende wereldoorlog in Indië en het eind van de Nederlandse overheersing volgden slechts nog 
23 jaren. 

 


