
bijstelling van de historische balans past het
boek dat de Leidse hoogleraar H.L. Wesseling
kort na zijn emeritaat heeft gepubliceerd: Euro-
pa’s koloniale eeuw. De koloniale rijken in de negen-
tiende eeuw, 1815-1919 (Bert Bakker, Amsterdam
2003). Hoe verleidelijk het ook is de auteur op
revisionistische geschiedschrijving te betrappen
¬ het centrum waarvan hij de voorman was
heeft nooit uitgeblonken door een kritische blik
op de koloniale bedrijfsvoering ¬ zo’n etiket
zou geen recht doen aan de nuancering in zijn
betoog. Wesseling deelt niet de bekende opvat-
ting dat het koloniale project zich als het ware
onbedoeld en ongewild over de wereld heeft ver-
breid. Schaduwzijden komen wel degelijk aan het
licht en zelfs excessen, niet alleen naar de maat-

Het kolonialisme mag zich in een hernieuwde
belangstelling verheugen. De teruggekeerde
nieuwsgierigheid naar de westerse expansie
overzee wordt verklaard uit de behoefte aan een
meer afstandelijk oordeel. Na de voltooiing van
de dekolonisatie zou het kwade geweten over de
onderwerping van niet-westerse volken en de
evidente onwil om daaraan een einde te maken
tot onderbelichting hebben geleid van de gun-
stige resultaten van westerse overheersing. In de
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de motieven

Om te beginnen bespreekt Wesseling de motie-
ven voor het kolonialisme. Wesseling laat geen
twijfel bestaan over het grote belang van econo-
mische drijfveren: het beslag op agrarische pro-
ducten of delfstoffen waaraan het zich industria-
liserende Westen behoefte had en, in mindere
mate, het vinden van afzetmarkten voor de ei-
gen goederen. Het verband tussen kapitalisti-
sche dynamiek en koloniale expansie komt uit-
voerig aan de orde, maar terecht stelt de histori-
cus vast dat het imperialisme ook uit andere dan
zuiver economische doeleinden voortkwam en
dat de marxistische verklaring ervoor ¬ het im-
perialisme als hoogste stadium van het kapita-
lisme ¬ ontoereikend is. Politieke overwegin-
gen zoals nationale grandeur of het zoeken naar
een uitlaatklep voor maatschappelijke onrust in
het moederland droegen bij aan de bezetting van
overzeese gebieden. In de tweede helft van de
negentiende eeuw gaf het opkomend tij van het
sociaal-darwinisme voeding aan een koloniale
gezindheid die agressieve bedoelingen (de be-
vestiging van de superioriteit van het blanke
ras) met defensieve oogmerken (het keren van
het gele of zwarte gevaar) combineerde. Het im-
perialisme was ‘conflictogeen’, stelt Wesseling.
vast. Jammer genoeg laat hij de gelegenheid on-
benut de empirische onderbouwing van die con-
statering te verbinden met het voortschrijdende
mondialiseringsproces waarin het negentiende-
eeuwse kolonialisme zo’n dramatische versnel-
ling bracht.

Van belang is verder natuurlijk de wijze
waarop het koloniale gezag gevestigd en uitge-
oefend werd. Bij de grote verscheidenheid die
ook in dit opzicht tussen de regimes van
westerse mogendheden bestond was de verdeel-
en-heers tactiek een terugkerend gegeven. De
collaboratie van segmenten uit de inheemse be-
volking krijgt meer aandacht dan het verzet,
hoewel het daaraan meestal niet ontbrak. Tegen-
over de mythe van een snelle en gemakkelijke
pacificatie wijst Wesseling op de grenzen die ge-
steld waren aan het machtsbereik van koloniale

staven van nu, blijven niet onvermeld. Afkeer van
moralisme waarop de Leidse school prat gaat ver-
hindert Wesseling niet om her en der voorko-
mende wanpraktijken als immoreel te verwer-
pen. Het nieuwe boek sluit aan op eerdere studies
die van zijn hand zijn verschenen.1

Wesseling kreeg voor zijn laatste werk lof toe-
gezwaaid. Recensies prijzen het brede overzicht
dat hij biedt en spreken van een geslaagde poging
om de essentie van het negentiende-eeuwse kolo-
nialisme helder te presenteren. De altijd moei-
lijke afweging van positieve en negatieve facetten
zou hem goed zijn afgegaan en zou in een knappe
synthese zijn uitgemond. Daarbij komt tenslotte
dat Wesseling een vlotte schrijfstijl heeft en kans
ziet het thema van zijn specialisatie voor een
breed publiek toegankelijk te maken. Toch zijn er
ook kritische kanttekeningen geplaatst. De na-
druk op de grote lijn zou ten koste van diepgang
zijn gegaan. Verschillende recensenten menen
verder dat de drang tot volledige inventarisatie ¬
tot en met plannen om ook de pauselijke staat
van een overzees gebied te voorzien ¬ een op-
somming heeft opgeleverd die de koloniale uit-
breiding over de ganse aardkloot in kaart brengt
zonder dat elk volgend geval veel inzicht toevoegt
aan het algehele relaas. Wat bovenal opvalt is het
ontbreken van een nieuwe en oorspronkelijke
vraagstelling. De lezer wordt goed geïnformeerd
over de koloniale expansie in een aan-de-ene-
kant-aan-de-andere-kant betoog met een sterk
verhalende inslag, maar verrassende vragen of
antwoorden blijven uit. Bij het schrijven van zijn
studie lijkt Wesseling zelf ook niet tot nieuwe in-
zichten te zijn gekomen die voortbouwen op zijn
eerdere werk. Hij blijkt nog onvoorwaardelijk
achter sleuteluitspraken uit een eerdere publica-
tie te staan ¬ het standpunt dat de vreemde over-
heersing geenszins overal en altijd nadelig heeft
uitgepakt en dat het probleem van kolonialisme
soms niet een teveel maar een tekort aan exploi-
tatie is geweest. Hij herhaalt deze eigen passage
zelfs woordelijk, zij het zonder bronvermelding
(zie Wesseling 1988: 277 en 2003: 368-9).

s & d 7 / 8  |  20 0 3  

81

boekessay Jan Breman over de historische balans van het kolonialisme

S&D 7/8 binnenwerk  18-08-2003  12:44  Pagina 81



door de veronderstelling dat het vonnis dat een
halve eeuw geleden over het kolonialisme werd
geveld te veel in negatieve richting zou zijn
doorgeschoten. Daarvoor verantwoordelijk zou-
den zijn publicisten, al of niet van marxistische
huize, die het nieuwe tiers mondisme (derdewe-
reld-fetisjisme) beleden. Wat nog meer ergernis
wekte dan de zucht van deze auteurs om uitslui-
tend bij de zwarte bladzijden uit de koloniale
leer of praktijk stil te staan was hun hebbelijk-
heid tot moraliseren. Ik heb dat altijd een merk-
waardig verwijt gevonden. Tot de dekolonisatie
was namelijk het zelfbeeld over het koloniale
project ongemeen rooskleurig en van mora-
lisme doordrenkt. Ook nog in de jaren erna kon
een ieder die afbreuk deed aan het Daar-werd-
wat-groots-verricht-epos rekenen op felle bestrij-
ding of zelfs op een aanklacht bij de rechter door
de oud-koloniale lobby wegens verdraaiing van
de historische waarheid. Het ‘volle krop-geluid’,
om met E. du Perron te spreken, had in de kolo-
niale geschiedschrijving altijd krachtig doorge-
klonken zonder dat het zelfrechtvaardigende
oordeel ter discussie kon staan.2 Pas toen de kijk
op het overzeese verleden een uitgesproken kri-
tische toonzetting kreeg kwam het verwijt van
moraliseren naar boven. In een vraaggesprek
heeft de eveneens Leidse hoogleraar C. Fasseur
ooit eens uitgelegd waarom dit niet mag.

‘Moraliseren getuigt van een gebrek aan
historisch besef en van onvoldoende inlevings-
vermogen. Naar onze huidige maatstaven geme-
ten is het kolonialisme schandelijk. Als histori-
cus moet je echter onbevangen, niet belast door
eigentijdse waardeoordelen, kijken naar het
koloniaal verleden. Doe je dat niet, dan druk je
dat verleden dood.’ (Historisch Nieuwsblad, mei
1997: 14-5)

De verwijten die hij hier op laat volgen zijn
rechtstreeks tot mij gericht. Mijn weerwoord is
dat ik, om te beginnen, sceptisch sta ten op-
zichte van de voorstelling van de historicus als
onbevooroordeeld waarnemer, zeker wanneer
die de eigen neutraliteit zonder schroom po-
neert. Wanneer ik de gelegenheid had gekregen
om te reageren zou mijn tegenvraag aan Fasseur

overheden. De reactie op de bezetting die vroe-
ger of later in een nationalistische beweging cul-
mineerde nam geleidelijk aan kracht toe en
bracht het verlangen naar vrijheid tot uiting dat
onder de bevolking leefde. Dat liep anders in ko-
loniën die tot ontginning kwamen als volks-
plantingen, met aanvoer van redelijk grote aan-
tallen migranten uit de moederlanden of rasver-
wante gebieden van herkomst. Hier waren het
de Europese kolonisten (niet alleen de Britse
maar ook de Franse, Spaanse en Portugese) zelf
die zich na verloop van tijd afscheidden, zoals in
Noord- en Zuid-Amerika, Australië-Nieuw Zee-
land en Zuid-Afrika, doorgaans onder voortzet-
ting van de politiek van onderdrukking of zelfs
uitroeiing van de autochtone bevolking. Deze
poging tot afscheiding door de blanke bovenlaag
slaagde in enkele gevallen niet (Algerije) of
slechts tijdelijk (Rhodesië).

Hoewel het Wesseling stellig gelukt is de di-
versiteit van stelsels van koloniale overheersing
en exploitatie voorop te stellen komt de onge-
lijke snelheid waarmee dit gebeurde veel min-
der tot haar recht. Zuid-Amerika blijft een door
hem onbesproken continent. De dekolonisatie
zette hier immers al vroeg in en de losmaking
van Europa was al voltooid lang voordat het im-
perialisme in Azië en Afrika haar hoogtepunt
had bereikt in het tijdperk tussen 1870 en 1919.
Die ongelijke fasering bij het ontstaan van een
gelijkgeschakeld wereldbestel behoeft meer toe-
lichting dan in zijn boek te vinden is. Verder
moet worden geconstateerd dat andere aspecten
van de koloniale onderneming dan de politiek-
diplomatieke tamelijk onderbelicht blijven. In
die zin is de geschiedschrijving van Wesseling
uitgesproken conventioneel te noemen. De
brede maatschappelijke transformatie waar-
binnen het kolonialisme tot gelding kwam gaat
in soms overbodige detaillering verloren.

koloniaal inlevingsvermogen

De instemming die Wesseling kreeg voor zijn
terugblik op de betekenis van het kolonialisme
lijkt, naar ik eerder opmerkte, mede ingegeven
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‘uitwassen’ voorstellen terwijl die onlosmakelijk
verbonden waren met de door de overheid opge-
tuigde koeliecontracten?

ontbreken van het binnenbeeld

Het mag duidelijk zijn dat mijn visie op het we-
zen en de werking van het kolonialisme sterker
afwijzend is dan in de door Wesseling opmaakte
balans. Dat verschil van mening heeft vooral te
maken met het feit dat het koloniale beeld zoals
door hem geschetst het beeld van de kolonisato-
ren en niet van de gekoloniseerden is. Hún
stemmen, hún belangen blijven in het betoog op
de achtergrond of komen er zelfs helemaal niet
in voor. In dat opzicht is zijn studie allerminst
evenwichtig, maar vooringenomen. De cultuur,
voorzover die beoefend werd, en de verwerving
van kennis omtrent land en volk waren niet het
resultaat van vrije maatschappelijke productie,
maar stonden ten dienste van de vestiging en
uitbreiding van de vreemde heerschappij. De
vraag dringt zich op of de eurocentrische invals-
hoek niet een bewuste keuze van Wesseling
was.6 De titel van zijn boek lijkt daar al op te dui-
den. Maar in tegenspraak hiermee is dat het de
auteur wel degelijk om de uitwerking van het
kolonialisme op de onderworpen landen en vol-
ken te doen is geweest. Het woord vooraf ver-
meldt dat het boek gaat over de verovering, inbe-
zitneming organisatie en exploitatie van de Eu-
ropese koloniën en over de samenlevingen die daar
ontstonden (mijn cursivering). Ook in het slot-
hoofdstuk is de afweging aan beide kanten het
uitgangspunt: de voor- en nadelen voor zowel
moederland als kolonie. Aan die zelf gestelde op-
gave lijkt Wesseling weer te willen ontsnappen
waar hij vermeldt dat de onderwerping aan Eu-
ropees bestuur in zijn betoog vooropstaat. Zijn
verantwoording is als volgt:

Dit aspect, het koloniale, moet derhalve in
een boek als dit centraal staan. Wie zich interes-
seert voor de interne geschiedenis van deze ge-
bieden kan zich beter wenden tot de vele grote
en serieuze werken over de geschiedenis van
Azië, Afrika en het Caribisch gebied ¬ of delen

zijn geweest waarom de grens van het koloniale
inlevingsvermogen bij de overheerser ophoudt
en zich niet tot de overheersten uitstrekt. Zelf
zou ik de jurist Fasseur als een ‘historicus in
naam van de koloniale staat’ willen typeren en
zijn studie over koloniale ambtenaren als een
gedegen proeve van die zelfgekozen opdracht
opvatten.3 Daarbij komt dat de waardemaatsta-
ven waarover Fasseur rept niet zo tijdsgebonden
zijn als hij suggereert. Protesten tegen koloniale
misstanden zijn van alle tijden, maar zij werden
doorgaans als subversief van de hand gewezen
of bekwaam buiten beeld gehouden.4 Toen ik
zelf het verhaal over het koloniale koeliestelsel,
dat in het koloniale geheugen was weggegleden,
opnieuw opriep werd mij dat niet in dank afge-
nomen.5

De indruk die nu wordt gewekt dat in de laat-
ste decennia de verheerlijking van het kolonia-
lisme in verguizing is omgeslagen doet geen
recht aan auteurs die al vroeg kritisch waren 
(in Nederland onder andere de Amsterdamse
hoogleraren Wertheim en Romein) en omge-
keerd aan historici die hun welwillend oordeel
na de voltooiing van de dekolonisatie zijn blij-
ven volhouden. Tot deze laatsten reken ik ook
Wesseling. Ik deel de mening van R. Kousbroek
over zijn eerdere boek Indië verloren, rampspoed
geboren.

‘Ondanks zijn kwaliteiten toch ook weer een
vertegenwoordiger van het streven onszelf in
een gunstig daglicht te stellen’, zo meent K. Hij
haalt in dit verband een Afrikaans spreekwoord
aan: ‘Totdat de dieren hun eigen geschiedschrij-
vers hebben, zullen in de jachtverhalen de jagers
worden geroemd’. (R.Kousbroek ¬ Het Oostin-
disch kampsyndroom. Amsterdam1992: 245).

Dit gezegde is ook op Wesselings nieuwste
boek van toepassing. Illustratief daarvoor zijn
zijn opmerkingen over de arbeidsomstandighe-
den in Deli rond de eeuwwisseling. Na die eerst
ronduit ellendig en beroerd te hebben genoemd,
spreekt hij in het slothoofdstuk over geweldsex-
cessen op sommige plantages in Sumatra.
Hoezo, ‘sommige’ plantages en waarom de ter-
reur waaraan het werkvolk onderworpen was als
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werden. Zo laat hij ook na erop te wijzen dat wat
voor ‘oeroude’ volksinstellingen doorging (de
‘traditionele’ dorpsgemeenschap op Java, de adat
als ‘oorspronkelijk’ gewoonterecht) in ver-
gaande mate koloniale constructies waren, be-
dacht om redenen van economisch gewin en po-
litieke doelmatigheid. De inferioriteit toege-
schreven aan de cultuur van inheemse bodem
wordt verduidelijkt met de infame uitspraak van
Macaulay dat ‘a single shelf of a good European
library is worth the whole native literature of In-
dia and Arabia’. Zeker, dit is geen bewering waar-
achter Wesseling zich wenst te scharen. Tegelijk
wijst niets in zijn betoog erop dat in het koloni-
ale landschap nog andere kunstenaars en weten-
schappers dan Europese hebben rondgelopen. Ik
zou die kritiek met tal van voorbeelden kunnen
staven, maar een wel zo treffend blijk van mis-
kenning van de complexe aard en samenstelling
van de koloniale maatschappij is het opgeno-
men fotomateriaal. De enige autochtonen die
naast een oneindige rij van ex-patriate staatsma-
kers in de tekstillustraties voorkomen zijn en-
kele hoofden (een regent, een rajah) dan wel re-
bellen (Teukoe Oemar, Abd-el-Kader, Dipo Ne-
goro) of bedienden van hun Europese meesters
en meesteressen. Zoiets als het leven en werken
van de gewone man of vrouw uit de bevolking
ontbreekt in deze portrettengalerij ten enen-
male. 

van bovenaf en van buitenaf

Een tweede manier om de scheeftrekking in de
voorstelling van het kolonialisme aan het licht te
brengen is de literatuur na te lopen waarop Wes-
seling zijn studie heeft gebaseerd. Afgezien van
een zeldzame uitzondering is hij uitsluitend op
Europese bronnen afgegaan. Auteurs aan de
overkant van de scheidslijn blijven ongenoemd,
ook al hebben zij zich uitvoerig in het koloniale
vraagstuk verdiept. Anders dan tal van voorma-
lige bestuursambtenaren die in hun gedenk-
schriften volhouden hoe geliefd zij in hun
district of afdeling wel waren en hoezeer de be-
volking op voortzetting van de voortijdig onder-

ervan ¬ die in de afgelopen twintig à dertig jaar
zijn verschenen. Hier komt deze interne ge-
schiedenis slechts als achtergrond aan de orde
(p.12).

Met dit voorbehoud zal de auteur toch niet
bedoeld hebben dat de doorwerking van koloni-
aal bestuur en beleid in de onderworpen samen-
levingen slechts aan de rand van zijn belangstel-
ling heeft gestaan? Maar dit is onvermijdelijk de
indruk die de lezer krijgt. Deze conclusie is bo-
vendien in overeenstemming met de teneur van
Wesselings eerdere werk over hetzelfde onder-
werp. De marginale aandacht voor de effecten
van vreemde overheersing op de gekoloniseerde
wereld kwam terug in de agenda van het door
hem opgerichte Leidse Centrum voor de Studie
van Europese Expansie.

Onbesproken laat Wesseling verder gevallen
van mislukte pogingen tot koloniale inlijving.
China is daarvan een voorbeeld. De uitkomst
van wat de eerste drugsoorlog kan worden ge-
noemd, de weigering van de overheid de onge-
hinderde invoer van opium afkomstig uit Brits-
Indië toe te staan, leidde kort voor het midden
van de negentiende eeuw tot militaire expedi-
ties en de bezetting van enkele stedelijke encla-
ves aan de kust. De rivaliteit tussen de westerse
mogendheden onderling en verzet van staats-
wege voorkwamen verdere penetratie tot in het
hart van China.

toegevoegde waarde

Voor de onderbouwing van mijn kritiek kom ik
in de eerste plaats terug op mijn opmerking dat
de bespreking van de sociale, economische en
culturele aspecten van koloniale overheersing
uiterst mager is gebleven. Over Brits-Indië keert
de al sinds lang achterhaalde opvatting terug dat
de agrarische economie gericht was op zelfvoor-
ziening. ‘Vermaard is het kastensysteem van de
hindoes’, aldus Wesseling over dit stelsel van so-
ciale organisatie. Het is een nietszeggende
mededeling waarbij bovendien onvermeld blijft
dat het functioneren en de dynamiek ervan in-
grijpend door koloniale regelgeving beïnvloed

s & d 7 / 8  |  20 0 3  

84

boekessay Jan Breman over de historische balans van het kolonialisme

S&D 7/8 binnenwerk  18-08-2003  12:44  Pagina 84



ren, al vroeg een plaats in de ideologische zinge-
ving van het cultuurstelsel. Het werkonwillige
gedrag toegeschreven aan de Javaanse boer bete-
kende dat diens grond en arbeidsvermogen
slechts onder dwang gerequireerd konden wor-
den. Vrije arbeid was daarom in deze zienswijze
een ondeugdelijk uitgangspunt voor de bevorde-
ring van de teelt van gewassen voor afzet op de
Europese markt. De grote massa van de be-
staansproducenten zou zich ongevoelig tonen
voor het profijtbeginsel. Maar op dat ogenblik
stond deze veronderstelling eigenlijk nog bui-
ten de werkelijkheid. Van den Bosch, de grond-
legger van het stelsel van de verplichte levering
van producten, oordeelde namelijk dat ongebon-
den arbeid niet in staat zou zijn te concurreren
met de op slavernij gebaseerde plantage-econo-
mie in Amerika. Het is een voorbeeld waaruit de
rechtstreekse invloed van het wereldbestel op de
koloniale politiek al in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw blijkt. 

De mise-en-valeur bestond in ieder geval niet
uit het overbrengen van kapitaal naar de kolo-
nie. Zoals Wesseling aangeeft gebeurde dit
slechts in een vrij geringe omvang. Dit hield in
dat de bevolking zelf, door het leveren van goed-
kope of zelfs onbetaalde arbeidsdiensten de
waardevermeerdering van de koloniale econo-
mie opbracht. Van dit surplus vloeide een aan-
zienlijk deel naar het moederland. De afschaf-
fing van het Cultuurstelsel op Java viel samen
met een groeiend en vrijwillig arbeidsaanbod
waarin de toenemende agrarische bestaansdruk
tot uiting kwam. Terwijl de productiewijze op
meer kapitalistische leest geschoeid raakte kon
de prijs voor arbeid op een laag peil gefixeerd
blijven, mede dank zij het koloniale axioma van
de beperkte behoeften waardoor de werkende
bevolking zich in haar (on-)economisch gedrag
liet leiden.

groeiende ongelijkheid

De versnelling die in het imperialisme tegen het
einde van de negentiende eeuw optrad ken-
merkte zich door zowel groeiende machtsver-

broken missie had aangedrongen, blijft contra-
belichting achterwege. Nogmaals, niet bij ge-
brek aan stof. Kousbroek vestigt de aandacht op
één zo’n auteur, allesbehalve de meest radicale of
anti-westers gezinde uit de Indonesische intelli-
gentsia.

‘Kortgeleden las ik Het land onder de regenboog
van Mochtar Lubis, dat de distinctie heeft een
geschiedenis van Indonesië te zijn, vanuit een
Indonesisch standpunt beschreven. Helaas, er is
niet tegen te fantaseren: zelfs in de verbeelding
is van een kolonisering niet iets te maken dat de
instemming heeft van de gekoloniseerde. Alle
scenario’s blijken onderworpen te zijn aan een
tragische wetmatigheid: hoe rechtvaardiger je
het probeert te maken, hoe eerder we weg moe-
ten’ (Kousbroek 1992: 21).

Ik stel vast dat het voorbijgaan aan het
binnenbeeld in een gesloten blikveld uitmondt
waarbij de werking van het kolonialisme eenzij-
dig van bovenaf en van buitenaf wordt begrepen. 

De perspectiefvernauwing waartoe deze
omissie leidt komt terug bij het begrip mise-en-
valeur dat uit het laat-koloniale ontwikkelings-
jargon stamt. Daarmee wordt bedoeld de opgave
om het economisch potentieel waarover de kolo-
nie beschikte tot ontplooiing te brengen. De
onderkenning dat de aanwezige hulpbronnen
en de werkkracht van de bevolking onvoldoende
benut werden leidde tot initiatieven om deze
verborgen gebleven waarde tot verhoging van de
productie en productiviteit aan te wenden. Aan
deze inspanning ligt bovendien de veronderstel-
ling ten grondslag dat zonder de daadkracht van
de koloniale overheid ontwikkeling van land en
volk zou zijn uitgebleven. De externe leiding
gold als een voorwaarde voor het op gang bren-
gen van economische groei en van een maat-
schappelijke dynamiek in meer algemene zin.
Hoewel deze rechtvaardiging van het koloniale
project pas aan het begin van de twintigste eeuw
tot leerstuk van de ethische politiek werd verhe-
ven, werd de aanzet ertoe in een eerdere fase van
koloniale exploitatie gegeven. In Nederlands-In-
dië kregen noties over orde en tucht, die nodig
zouden zijn om de bedrijvigheid aan te wakke-

s & d 7 / 8  |  20 0 3  

85

boekessay Jan Breman over de historische balans van het kolonialisme

S&D 7/8 binnenwerk  18-08-2003  12:44  Pagina 85



Natural Inequality and Other Essays. Delhi 1983: 4)
Het emancipatieproces dat zich in Europa

voltrok kwam tot uiting in arbeidswetgeving, de
geleidelijke invoering van sociale verzekeringen
en de overgang naar politieke democratie. De
stelling laat zich verdedigen dat de maatschap-
pelijke invoeging van de arbeidende klassen, ge-
paard gaande met de publieke financiering van
volkshuisvesting en gezondheidszorg in de
moederlanden, mede door koloniale uitbuiting
en onderdrukking mogelijk is gemaakt. Overzee
kon ‘de sociale questie’ zelfs niet op de agenda
komen. Arbeid bleef goedkoop en de kwaliteit
van het bestaan laagwaardig. De aanhoudend
lage koopkracht kon worden verklaard met het
argument dat bij de bevolking het economisch
motief ontbrak. Terwijl mondigheid en weer-
baarheid in het Westen toenamen, voorkwam
de koloniale overheid de oprichting van vakbon-
den en politieke partijen die hiervoor ijverden of
werden zulke organisaties door een verbod ge-
troffen op grond van de ‘subversieve’ activiteiten
die zij ondernamen.   

Het ongelijkheidsbeginsel werd in de koloni-
ale wetgeving vastgelegd, waarbij in Neder-
lands-Indië vanaf het midden der negentiende
eeuw ras als voornaamste indelingscriterium
werd gehanteerd.7 De bevestiging dat de over-
grote meerderheid van inheemse onderdanen
andere, dat wil zeggen minder en ook mindere
rechten had dan het vrij kleine segment van uit-
heemse onderdanen betekende zowel een er-
kenning als een bevordering van informele en
formele discriminatie in economisch, politiek,
sociaal en cultureel opzicht. Wesseling laat niet
na op deze praktijken die aan gesystematiseerde
bovenschikking en onderschikking verbonden
zijn de aandacht te vestigen. Waar het mij om
gaat is dat de koloniale relatie een racistische
fundering kreeg. Terwijl aan de ene kant het laat-
koloniale beleid voor een beschavingsmissie
moest doorgaan, bleef aan de andere kant de toe-
gang tot Westerse waarden ontzegd aan de geko-
loniseerde volken als leden van lagere rassen via
het mechanisme van insluiting-uitsluiting.
Kousbroek, wie geen gebrek aan affiniteit met

schillen tussen moederland en overzeese gebie-
den als door vergroting van de afstand tussen ei-
gen rijkdom en koloniale armoede (‘mindere
welvaart’). Het kolonialisme gaf een sterke im-
puls aan de hiërarchische inrichting van de
transnationale politieke economie die in deze
eerdere fase van de wereldgeschiedenis niet al-
leen meer gefragmenteerd was, als gevolg van de
uiteenlopende snelheid in de dynamiek van in-
corporatie, maar ook de scherpe tegenstellingen
miste die in het laat-koloniale tijdperk steeds
duidelijker naar voren kwamen. Het was niet
langer bon ton om van wingewesten te spreken
en onomwonden te bevestigen, zoals aan het be-
gin van de negentiende eeuw, dat koloniën nu
eenmaal bedoeld waren voor de welvaart van het
moederland. Maar daar kwam het in de praktijk
nog steeds op neer, misschien zelfs meer dan
voorheen. Gebieden zoals Suriname die niet lan-
ger een surplus opbrachten raakten in verval en
werden afgeschreven. De koloniale boekhou-
ding kon zo worden gevoerd dat het leek, zoals
in het geval van Belgisch Kongo, alsof de kolonie
meer verlies dan winst opleverde. In zijn samen-
vatting van de wisselende oordelen over het ba-
tig saldo laat Wesseling opnieuw na te verwijzen
naar auteurs uit de gekoloniseerde samenlevin-
gen die al vroeg zo hun eigen schattingen had-
den over de omvang van de drain. Waarom zou-
den hun taxaties in geloofwaardigheid onder-
doen voor de zuiniger rekeningen die in de kolo-
niale centra werden opgemaakt?

Ongelijkheid werd het ordenend principe in
de vormgeving van het wereldbestel op het mo-
ment dat binnen de zich industrialiserende
westerse samenlevingen de idee van gelijkheid
steeds meer aan kracht won. De Indiase socio-
loog Béteille heeft aandacht gevraagd voor deze
gelijktijdige maar tegengestelde dynamiek op
het nationale en transnationale vlak.

‘I draw attention to the paradox that Western
societies were acquiring a new and comprehen-
sive commitment to equality at precisely that
juncture in their history when they were also de-
veloping in their fullest form the theory and
practice of imperialism’ (A. Béteille ¬ The Idea of
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kan zijn geweest als wel is beweerd. Over de ge-
volgen voor de gekoloniseerde samenlevingen
wil hij geen algemeen oordeel vellen. Maar hij
aarzelt de stelling voor zijn rekening te nemen
met verve verdedigd door zijn Leidse collega’s
Fasseur en Baudet, namelijk dat stagnatie eerder
als oorzaak dan als gevolg van kolonialisme
moet worden beschouwd.9 De gedachte dat
onderontwikkeling al verscholen lag in het ka-
rakter van de pre-koloniale economie en maat-
schappij van Indonesië gaat terug op de laat-ko-
loniale leer van opheffing. Volgens die visie be-
oogden Westers bestuur en beleid aan de opge-
lopen achterstand in het mondiale beschavings-
proces juist een einde te maken. Zoals Van Kol
het in 1901 uitdrukte: ‘Wat die inlanders nu zijn,
waren wij eenmaal; wat wij thans zijn, zullen zij
eenmaal worden’ (Van Doorn 1994: 12) Echter,
dit goedbedoelde voornemen van de kolonisator
stuitte helaas af op de taaie en tot het einde vol-
gehouden afwijzing van de vreemde bemoeie-
nis. De naar binnen gekeerde en verstarde cul-
tuur zou zich niet voor nieuwe impulsen die van
buiten kwamen hebben opengesteld. In de uit-
drukking ‘krasje op een rots’, een metafoor ont-
leend aan W.Walraven, ligt de waarschuwing be-
sloten de werking en uitwerking van kolonia-
lisme niet te overdrijven. Wesseling aanvaardt
zo’n vergaande relativering niet, maar komt aan
het slot van zijn betoog wel tot de aanvechtbare
conclusie dat met name in Azië de ontwikkeling,
of het ontbreken daarvan, meer door de continu-
ïteit van een eeuwenoude beschaving bepaald
wordt dan door het koloniaal verleden. Kritische
uiteenzettingen in de jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw over de opgave waarvoor de
derde wereld zich gesteld zag spraken van ‘pad-
afhankelijkheid’. De analyses van deze auteurs
gingen al of niet vergezeld van pleidooien om
door grootschalige steunverlening in de vorm
van ontwikkelingshulp de achterstand die in het
koloniale tijdperk was ontstaan ongedaan te ma-
ken. Auteurs die deze laatste variant aanhingen
zou men als aanhangers van de koloniale Ethi-
sche Politiek op mondiaal niveau kunnen be-
schouwen (Van Doorn 1995: 147). Van een meer

de koloniale mise-en-scène valt te verwijten,
brengt die blokkering als volgt onder woorden.

‘Die verworvenheden werden ten voorbeeld
gesteld, geprezen, geroemd en op scholen onder-
wezen; er was een formidabele druk om die
waarden te assimileren; maar de geassimileerde
werd tegelijkertijd de toegang geweigerd. Als hij
probeerde zich erop te beroepen werd hij uitge-
lachen en ‘op zijn plaats gezet’- buiten de deur.
Die dingen waren niet van hem. Er werd geen
gelegenheid gemist om hem eraan te herinne-
ren dat hijzelf niet zoiets had voortgebracht. Als
iets ervan zijn deel werd was dat uit goedheid,
niet omdat het zijn recht was. ….. 

Waarom was het kolonialisme, zoals wel dui-
delijk gebleken is, zo destructief? Omdat het de
eigen cultuur van een land vernietigde zonder
de mensen de gelegenheid te geven dat wat er-
voor in de plaats kwam hun eigendom te noe-
men’ (Kousbroek 1992: 264). 

Met alle verschillen die Wesseling terecht be-
nadrukt durf ik te stellen dat de bovenstaande
passage een geldigheid heeft die niet tot de kolo-
niale onderdanen van Nederland beperkt bleef.

bevestiging van superioriteit?

Moet het kolonialisme als een afgesloten epi-
sode in de wereldgeschiedenis worden be-
schouwd? Ja, volgens Wesseling. In het slot-
hoofdstuk laat hij nog de mogelijkheid open dat
Europa’s imperiale verleden tot de Tweede
Wereldoorlog doorliep maar toen kwam toch
een einde aan de heerschappij vanuit dit conti-
nent over andere landen en volken. Zelfs als dat
zo zou zijn rijst de vraag wat de nawerking van
de staatsonderneming in het verre buitenland is
geweest. In ieder geval een breed gedeeld gevoel
van wrok in Nederland over het verloren gaan
van ‘ons Indië’.8 Dekolonisatie heeft evenwel
niet tot de gevreesde ineenstorting van de eco-
nomie van de koloniale mogendheden geleid.
De welvaartsvermeerdering nam hier eerder toe
dan af waaruit Wesseling overigens te snel de
conclusie lijkt te trekken dat de transfer van sur-
plus uit de overzeese gewesten nooit zo groot
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schatten en die vaak met grote inspanning zijn
verworven, van onwaarde zouden moeten ver-
klaren, indien en omdat anderen daar anders
over denken. Al zien we ervan af onze cultuur
universeel geldig te verklaren, we staan voor wat
we er waardevol in vinden. Maar ook: al beper-
ken we daarmee de kring van degenen met wie
we ons primair solidair weten omdat menselijke
solidariteit nu eenmaal geen gegevenheid is
maar een culturele prestatie ¬ die positie is
allerminst onverenigbaar met het streven ons
begrip van ‘wij’ uit te breiden naar degenen over
wie wij eerder dachten als ‘zij’. Die expansie heet
morele vooruitgang’ (Van Doorn 1995: 156).

Maar is de vormgeving van een
gemeenschappelijke solidariteit een ideaal dat
in de koers van politiek en beleid te herkennen
valt? Ik vrees 
van niet. 

pleidooi voor een democratisch

imperialisme

Wat als een relativerende terugblik wordt gepre-
senteerd staat in het teken van een herbevesti-
ging van westerse suprematie in termen van
macht en moraal. De verandering in tijdgeest be-
tekent een breuk met het streven naar transna-
tionale gelijkheid dat in de ontwikkelingsdecen-
nia voorop leek te staan en waarbij de hulpverle-
ning van rijke aan arme landen een vergoeding
heette te zijn voor de voorafgaande periode van
uitbuiting en onderdrukking van een groot deel
door een klein deel der mensheid. Uit de ideolo-
gische kentering spreekt een herwaardering in
positieve zin over de wijze waarop de westerse
dominantie in de loop van de negentiende eeuw
tot stand is gebracht. In deze zienswijze heeft het
Europese kolonialisme een belangrijke bijdrage
geleverd aan het ontstaan van een wereldbescha-
ving. Natuurlijk, er zijn schaduwzijden en, al-
thans afgaande op huidige maatstaven, betreu-
renswaardige excessen. Desalniettemin, als ge-
volg van de expansie van westerse macht en ge-
zag is een proces van ontwikkeling op gang geko-
men dat tot voordeel heeft gestrekt van niet-

fundamenteel kritische gezindheid getuigden
publicaties waarin de schadelijke gevolgen van
imperialistische machtsuitoefening voorop-
staan en ook die verschijnen nog steeds.10

Heeft vergroting van de afstand in tijd een meer
afgewogen oordeel opgeleverd? Zonder enige
twijfel heeft Wesseling zijn best gedaan om
naast het onderstrepen van de positieve resulta-
ten van de westerse expansie ¬ een modernise-
ringsproces dat de basis legde voor een nieuwe
economische structuur ¬ de negatieve effecten
niet te verwaarlozen. Tegenover deze redelijke
poging een middenweg te bewandelen staat
evenwel een nieuwe revisionistische stroming
die het kolonialisme niet als probleem maar als
oplossing voorstelt. Benadrukking van de zegen-
rijke uitwerking die het kolonialisme heeft ge-
had is het thema van Empire. How Britain made the
modern world. In deze recent verschenen studie
(Londen 2003), die past in de klassieke imperia-
listische traditie waarin Europa werd aange-
spoord een beschavingsoffensief te onderne-
men, legt N. Ferguson uit hoe de geslaagde uit-
voering van die fraaie missie verlichting en
vooruitgang heeft gebracht waar duisternis en
stagnatie heersten. Het slechte geweten, waarop
Wesseling zich laat aanspreken mits daartoe vol-
doende aanleiding is, speelt voor de historicus
als imperialist een veel minder belangrijke rol.
Mijn stelling is dat de grote meningsverschei-
denheid die is blijven bestaan over de duiding
van het koloniale verleden niet kan worden
teruggebracht tot een verschil in historisch per-
spectief. 

Bezwijken voor de verleiding van een relati-
visme dat op verzaking van de eigen verworven-
heden neerkomt biedt geen oplossing om aan
het dilemma tussen zelfverwijt en triomfalisme
te ontkomen. Relevant en nuttig is de aanwij-
zing die Van Doorn geeft aan het slot van zijn
reflectie op de koloniale ervaring en de conse-
quenties daarvan voor de confrontatie tussen
culturen:

‘Er is geen zinnige reden te bedenken
waarom wij ideeën en instellingen die wij hoog-
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niet echt toe. In dezelfde zin wordt ook de con-
temporaine geschiedschrijving over de nieuwe
imperiale ordening à la Ferguson door een sterk
hegemoniale inslag gekenmerkt. Het tegenbeeld
komt er niet dan gemarginaliseerd en geredu-
ceerd in voor. Imperialisme heeft in deze neo-
conservatieve kringen niet de klank van een ver-
wijt of beschuldiging. Het is de aankondiging
van een plan de campagne voor internationaal
interventionisme dat onder bezielende Ameri-
kaanse leiding moet brengen wat totnogtoe is
uitgebleven: bevrijding uit achterstand en een
beter bestaan voor allen die daarvan zijn uitge-
sloten. Democratisch imperialisme is de wer-
vende aanduiding ervoor. Maar deze leuze gaat
mank aan dezelfde innerlijke tegenstrijdigheid
waarop ook het constructief imperialisme ¬ de
door Joseph Chamberlain bedachte voorloper er-
van ¬ stukliep. In een wereldbestel dat door en
door op ongelijkheid is gebaseerd verdwijnt sa-
men met het verlangen naar grensoverschrij-
dende solidariteit de democratie als universele
waarde uit het zicht. Alleen de terugkeer van het
gelijkheidsideaal kan de hoop daarop levend
houden.

westerse volken. Onder vreemde voogdij zijn zij
tot wereldburgers opgevoed.

Versta me goed. Deze constatering bedoelt
niet Wesselings verborgen agenda aan het licht
te brengen. Maar wel is het naar mijn mening
zinvol het door hem geschreven boek als meer
dan louter een terugblik op een tot afronding ge-
komen fase te beschouwen. Zijn verhandeling
over de laat-koloniale bedrijfsvoering wil ik te-
gen de achtergrond plaatsen van de geo-poli-
tieke herinrichting van het mondiale bestel die
al geruime tijd, versneld door de ineenstorting
van de tweede wereld, gaande is. In deze redene-
ring is niet het verleden, maar het heden en de
nabije toekomst het kader van referentie. De
nieuwe wereldorde die is ontstaan roept een
doctrine op waarin de hegemoniale leiding van
de Verenigde Staten vooropstaat. De neiging die
ik in een eerdere publicatie over koloniale
kwesties waarnam om de westerse heerschappij
over verre, vreemde volken in termen van een
zedelijke taak, dure plicht, hoge roeping, heilige
opdracht op te vatten blijkt na de dekolonisatie
te hebben standgehouden.11 En zoals toen even-
eens het geval was doen tegenstemmen die nu
uit de periferie van het wereldbestel opstijgen er
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Noten

1. In: The road to Wigan Pier. Londen
1937, herdrukt als Penguin Books
1962: 126. George Orwell, gebo-
ren in Bihar in Brits-Indië een
eeuw geleden, kwam tot deze
uitspraak over koloniale heer-
schappij op grond van zijn erva-
ring in de Indian Imperial Police
in Burma van 1922 tot 1928.
De in 1988 verschenen verza-
melbundel Indië verloren, ramp-
spoed geboren (Amsterdam 1988)
werd gevolgd door een studie
over de wijze waarop Europese
mogendheden van het zwarte
continent bezit hadden geno-
men: Verdeel en heers. De deling
van Afrika, 1880-1914. Amsterdam
1991

2. De koloniale apologie is nog
lang voortgezet in opstellen van
oud-koloniale beleidsmakers,
verzameld in bundels zoals I.J.
Brugmans en H. Baudet (red.) -
Balans van Beleid. Terugblik op de
laatste halve eeuw van Neder-
landsch-Indië. Assen 1961; en S.L.
van der Wal (red.) - Besturen
Overzee. Herinneringen van oud-
ambtenaren bij het binnenlands
bestuur in Nederlandsch-Indië
Franeker 1977. De mythe van de
voortreffelijkheid van het
Nederlandse koloniale bestuur
bezweek pas, aldus Fasseur, toen
geruime tijd na de Indonesische
onafhankelijkheidswording de
weg werd gebaand voor meer
kritisch historisch onderzoek,
in: C.Fasseur - Koloniale mythen

en hun makers, in: De weg naar het
paradijs en andere Indische ge-
schiedenissen. Amsterdam 1995:
259

3. C. Fasseur – De Indologen. Ambte-
naren voor de Oost 1825-1950. Am-
sterdam 1993

4. Fasseur heeft mijn versie gecor-
rigeerd van de weg die het
Rhemrev rapport over de koelie-
schandalen aan Sumatra’s Oost-
kust aan het begin van de twin-
tigste eeuw in het koloniaal ar-
chief heeft afgelegd. Niet de in-
houd ervan trok zijn aandacht –
ach, hij had zo veel van derge-
lijke rapporten gelezen – maar
mijn bewering dat dit relaas in
de koloniale doofpot werd opge-
borgen. Fasseur weerlegt dit in
het slotopstel van zijn bundel
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en beticht mij en passant van
professionele onkunde en ge-
brek aan oprechte belangstel-
ling voor het koloniaal verleden
(Fasseur 1995: 270-2). Zelf wees
ik erop allerminst de eerste te
zijn geweest die het onmense-
lijke arbeidsregime op de groot-
landbouwondernemingen van
Deli aan de orde stelde. Zie de
inleiding in J. Breman - Koelies,
planters en koloniale politiek. Het
arbeidsregime op de grootland-
bouwondernemingen aan Suma-
tra’s oostkust in het begin van de
twintigste eeuw. Leiden 1987. In
een eerste aansluitend essay
heb ik het argument weerlegd
dat anders dan in Sumatra, een
gebied met een dunne ambte-
lijke bezetting in de pio-
nierstijd, de koloniale overheid
op Java de ondernemingskoe-
lies beschermde tegen de uit-
buiting en onderdrukking door
hun werkgevers (‘Het beest aan
banden? De koloniale geest aan
het begin van de twintigste
eeuw, in: Bijdragen tot de Taal-,
Land- en Volkenkunde 1988: 19-
43). Vervolgens heb ik uiteenge-
zet hoe het de advocaat J. van
den Brand is vergaan toen hij bij

de koloniale autoriteiten gehoor
probeerde te vinden over de ter-
reur waaraan het koelieleger
blootstond (‘Een advocaat van
kwade zaken; een hoofdstuk uit
de koloniale geschiedenis van
Oost-Sumatra’, in: De Gids, juni
1992: 476-92)

5. Een saillant voorbeeld van deze
reacties was het besprekingsar-
tikel van V.H.J. Houben ‘History
and morality: East Sumatran in-
cidents as described by Jan Bre-
man’, in: Itinerario 1988: 97-100.
Voor mijn antwoord erop zie
het voorwoord bij de derde druk
van de monografie. Koelies, plan-
ters, etc. Leiden 1992: 3-22

6. Van Doorn bijvoorbeeld koos
voor die benadering en lichtte
toe waarom. J. A. A. van Doorn –
De laatste eeuw van Indië; ontwik-
keling en ondergang van een kolo-
niaal project. Amsterdam 1994:
15

7. W.F. Wertheim - Indonesian Society
in Transition. A Study of Social
Change. The Hague 1964: 137. Zie
ook C. Fasseur –‘ Hoeksteen en
struikelblok. Rasonderscheid en
overheidsbeleid in Nederlands-
Indië’, in: Tijdschrift voor Geschie-
denis, 1992: 218-42

8. Zie J. A. A. van Doorn – Indische
lessen; Nederland en de koloniale
ervaring. Amsterdam 1995: 15-6

9. C.Fasseur en H. Baudet – ‘Dével-
oppement et stagnation en In-
sulinde aux 19e et 20e siècles:
quelques remarques à propos
des thèses de Boeke et de
Geertz’, in: History and Underde-
velopment; Essays on Underdeve-
lopment and European Expansion
in Asia and Africa. The Centre for
the History of European Expan-
sion, Leiden 1980

10. Nieuwe titels over het Franse
kolonialisme, het speciale aan-
dachtsveld van Wesseling, zijn:
M. Ferro (red.) – Le livre noir du
colonialisme, XVIe-XXe siècle: de l’-
extermination à la repentance. Pa-
rijs 2003; G. Manceron – Mari-
anne et les colonies, une introduc-
tion à l’histoire coloniale de la
France. Parijs 2003; 
J.-P. Vittori - Le choix des larmes.
Parijs 2003

11. J. Breman - ‘Ten geleide’, in: R.
Aerts en Th. Duquesnoy (red.) –
Een ereschuld. Essays uit De Gids
over ons koloniaal verleden. Am-
sterdam 1993: 18
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