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1. Inleiding 

Er is een tijd geweest waarin landen, waaronder Nederland, 
druk bezig waren hun grondgebied uit te breiden. 
Een meestal vreemd en ver land werd binnengevallen. 
Zo’n nieuw gebied werd een zogenaamde kolonie. 
Zo waren Nederlands-Indië, Nieuw-Nederland, Suriname en  
Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika ooit Nederlandse kolo-
niën.  
Deze koloniën zijn nu allemaal onafhankelijke staten ge-
worden. 
Maar in al die oud-koloniën zijn nog wel sporen te vinden 
van Nederland. 
Dit deel gaat over Indonesië, de vroegere kolonie Neder-
lands-Indie waar de Nederlanders 350 jaar lang de baas 
waren. 



2. Voet aan wal 

Eilandenrijk 
Indonesië (1) is een groot eilandenrijk in 
Zuidoost-Azië. De Republiek Indonesië bestaat 
uit maar liefst 17.508 eilanden. In dit enorme 
rijk wonen ruim 257 miljoen mensen. Indonesië 
is daarmee na China, India en de Verenigde 
Staten van Amerika het land met de meeste 
inwoners. 
Welke sporen heeft het piepkleine Nederland 
achtergelaten in dit enorme eilandenrijk? 
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De eerste schepen 
In 1596 bereiken de eerste schepen (2) 
enkele eikanden in het gebied. Elk eiland 
is vaak een vorstendom en er is nog 
geen sprake van een eilandenrijk. 
De Nederlanders leggen aan op het 
eiland Ternate (3).  
Een andere plek is het eiland Java (4).  
Ze noemen de aanlegplaats Batavia (5).  
Op Ternate en in Batavia maken ze een 
handelspost.  
Hier konden de handelsgoederen op-
geslagen worden en de schepen aan-
leggen. 



Specerijen 
De Nederlandse schepen varen voor een 
Nederlandse handelsmaatschappij van rijke koop-
lieden, de Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC). Het doel van de VOC is met handel veel 
geld te verdienen. 
In Europa is veel vraag naar kruiden en oosterse 
specerijen. Vooral de vraag naar peper (1), 
kruidnagelen (2), kaneel (3) en nootmuskaat (4) is 
enorm. 
Onze uitdrukking dat iets peperduur is, gaat terug 
naar die tijd dat peper een kapitaal waard was. 
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Handelsposten 
De eerste schepen varen vanuit Nederland vol met 
bakstenen om het schip in evenwicht te houden. 
Er is geen interesse voor Europese producten die 
geruild zouden kunnen worden.  
De bakstenen worden later gebruikt voor de bouw 
van de handelsposten. De specerijen worden in 
het begin betaald met goud en zilver. 
De eerste jaren maakt de VOC nog geen winst. 
Dat kwam vooral, omdat er veel concurrenten 
waren, zoals Spanje, Portugal en Engeland.  
De VOC zocht een slimme manier om van die 
concurrenten af  te komen 

3. Gouden handel 



Nootmuskaat 
Op de Banda-eilanden werd vooral nootmus-
kaat verbouwd. Nootmuskaat leverde veel geld 
op, want het werd in Europa als kwak-
zalvermedicijn tegen de pest gebruikt. 
De VOC moordt in 1621 de bevolking uit, omdat 
ze niet willen meewerken aan het plan van de 
VOC. De bevolking wordt vervangen door 
slaven uit India en Madagaskar.  
Zo laat Nederland haar bloedige sporen na.  
Op de  eilanden moest het fort Belgica (1) de 
handel beschermen. 

Gouden Eeuw 
Nederland verdient in die tijd heel veel geld.  
In de periode tussen ongeveer 1600 en 1672 
wordt Nederland het rijkste land ter wereld. 
Die periode wordt de Gouden Eeuw genoemd. 
Amsterdam is steenrijk en het middelpunt van 
de wereldhandel. 
De rijkdom kun je nu nog zien aan de enorme 
grachtenpanden aan de Amsterdamse grach-
ten (2) van de rijke kooplui uit die tijd. 
De vorsten in Nederlands-Indië houden aan de 
handel ook geld over, maar de bewoners van 
de eilanden blijven arm. 
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Hoofdstad 
Batavia (1) op het eiland Java werd de hoofdstad 
van het het veroverde gebied. Batavia werd 
genoemd naar de stam van de Batavieren.  
Deze Batavieren waren de allereerste bewoners 
van Nederland.  
Batavia is het tegenwoordige Jakarta, de hoofd-
stad van Indonesië. 
Natuurlijk werd er eerst een fort (2) gebouwd in 
Batavia om het bezit goed te kunnen verdedigen. 

4. Batavia 

Arbeid 
Batavia groeide langzaam maar zeker. 
Het was een stad waar het voor de 
Nederlanders moeilijk was om te leven. 
De tropische hitte zorgde voor ongemak 
en ziekten. Veel mensen stierven in dit 
vreemde land. 
Voor het zware werk werden Chinezen 
en mensen van omringende eilanden 
aangevoerd. Meestal was het slavernij. 
In het Jakarta van nu zie je nog steeds 
Nederlandse sporen in het oudste 
gedeelte van de stad. Op de volgende 
bladzijde lees je daar meer over. 2 
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Sporen van Batavia in Jakarta 
Jakarta is tegenwoordig een moderne stad (4) 
met bijna 10 miljoen inwoners. Het is een stad 
met rijkdom, maar ook veel armoede. Tussen de 
wolkenkrabbers vind je veel armoedige krotten 
en veel mensen leven op straat waar ze onder 
viaducten wonen. 
In het noorden van de stad vind je nog Neder-
landse sporen van het vroegere Batavia: 
1. De Hoenderpasarbrug uit 1628 over een echt 

Nederlands kanaal. 
2. Het oude stadhuis van Batavia is nu een 

museum over de geschiedenis van Jakarta. 
3. De oude pakhuizen van de VOC zijn nu een 

scheepvaartmuseum. 
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5. Alles wordt anders 

Oorlog 
De VOC heeft 200 jaar bestaan. In die 200 jaar 
veranderde er weinig. De VOC was altijd bang om de 
alleenhandel op kruidnagelen, kaneel en nootmus-
kaat te verliezen. 
Dat beschermen van die alleenhandel kostte veel 
geld. De VOC gaf  veel geld uit aan het voeren van 
oorlog om hun zin te krijgen. 
De Nederlandse vloot werd in 1781 door de Engelse 
vloot verslagen (1). Nederland werd nu gedwongen 
vrede te sluiten met Engeland. In die vrede werd 
bepaald dat de VOC niet meer het recht van 
alleenhandel op specerijen mocht hebben. 
In 1798 houdt de VOC op te bestaan. Het verlies van 
de alleenhandel zorgt voor het langzame einde. 

Opstand 
De eilanden die de VOC in bezit had gehad, werden nu het 
bezit van de staat der Nederlanden. 
In 1825 breken er opstanden uit op het eiland Java.  
De Javaanse bevolking wil haar vrijheid terug. Ze willen 
weer zelf  bepalen wat ze gaan verbouwen op hun akkers. 
De Javaanse opstand wordt onderdrukt door Neder-
landse soldaten (2). Sterker nog: de macht van Nederland 
breidt zich steeds verder uit over het hele eiland. 
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Meer gebieden 
Vanaf  1894 bezet Nederland steeds 
meer naburige eilanden. De eilanden 
Sumatra (1), Borneo (2) en Celebes (3) 
komen ook onder Nederlands bestuur. 
Later volgen ook de eilanden Bali (4), 
Lombok (5), Sumbawa (6), Sumba (7), 
Flores (8), Timor (9) en Nieuw-Guinea 
(10). 
Vanaf 1816 krijgt het veroverde eilan-
denrijk de naam Nederlands-Indië. 
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Nederlands-Indië 

Belasting 
De Nederlandse staat bezat nu de grond van 
Nederlands-Indië. Eigenlijk was het land van 
inlandse vorsten. Boeren bewerkten de grond 
voor die vorsten, maar moesten belasting 
betalen aan Nederland.  
Als belasting moesten ze 20 % van hun land 
bebouwen met gewassen die Nederland graag 
wilde hebben. Dat waren nu niet meer spece-
rijen, maar vooral koffie, thee, suiker en indigo. 
Indigo is een plant die een blauwe kleurstof  
levert. 
Deze producten werden in Europa verhandeld. 
De inlandse vorsten kregen extra geld als de 
oogst goed was. De inlandse vorsten laten hun 
arbeiders daarom extra hard werken.  
De inlandse bevolking lijdt armoe. 



Beschaafd 
Nederlanders keken neer op de inlandse bevol-
king.  Ze werden als minderwaardig gezien. 
Nederland voelde zich als heerser verantwoor-
delijk voor de inlandse bevolking en wilde het 
land beschaafd maken. 
Was beschaafd, dat de inlandse mensen net zo 
als Nederlanders moesten worden? Dat is niet 
helemaal duidelijk. 
Nederland zorgt voor scholen, maar die zijn 
alleen voor de rijke kinderen van de inlandse 
bevolking. Op school wordt niet alleen de Neder-
landse taal geleerd, maar ook van alles over het 
land Nederland zelf. 

Naar Nedelands-Indië 
Die belasting van 20% werd later afgeschaft.  
De Nederlandse Staat gaf  Nederlandse bedrijven 
de kans om naar Nederlands-Indie te gaan. 
Er kwamen na 1870 steeds meer Nederlanders 
naar Indië op zoek naar geluk. 
Een reis  duurde vroeger enkele maanden (1), 
maar door een nieuwe waterweg, het Suezkanaal 
(2), duurde de reis nu maar enkele weken.  
Via deze nieuwe weg worden nu ook nieuwe pro-
ducten, zoals rubber en tabak vervoerd. 
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6. Bezet door Japan 

De Tweede Wereldoorlog 
In mei 1940 wordt Nederland bezet door het 
Duitse leger. De Tweede Wereldoorlog is in volle 
gang.  
In Nederlands-Indië is het rustig, maar dat zal 
niet lang duren. Japan wil een machtig industrie-
land worden. Japan heeft zelf  weining grond-
stoffen.Door oorlog probeert Japan dit probleem 
op te lossen. In  3 maanden tijd verovert het 
Japanse leger het rode gebied op de kaart.  
Het Nederlandse leger geeft zich op 8 maart 
1942 over. Nederlands-Indië komt nu onder 
Japans militair bestuur. 

Japan 

Opgesloten 
Nederlanders en andere Europeanen worden 
opgesloten in kampen (1). Dat gold ook voor 
mensen uit een gemengd huwelijk tussen een 
Nederlandse man en een inlandse vrouw.  
Een kind uit zo’n huwelijk werd Indo-Europees 
genoemd.  
Die naam werd meestal afgekort tot Indo. 
Er zijn kampen voor militairen en burgers. 
Mannen en vrouwen worden opgesloten in 
aparte kampen. 1 



In het kamp  
In de kampen waren strenge regels. Bij over-
tredingen werd er streng gestraft met stokslagen. 
Of  men moest uren in de tropische zon staan. 
Er was een groot tekort aan voedsel, water en 
medicijnen. De Japanners gaven dagelijks een 
soort pap, die stijfselpap genoemd werd.  
Als aanvulling op het weinige eten aten mensen 
van alles wat maar een beetje eetbaar was.  
Dat konden slakken en insecten zijn. Ook waren er 
geen of  verstopte toiletten, waardoor er besmet-
telijke ziektes uitbraken.  
De gevangenen konden in het omheinde kamp vrij 
rondbewegen en moesten hun eigen huishouding 
regelen. Dat was vooral schoonmaken en wassen. 

Denken aan onafhankelijkheid 
Er zijn groepen Indonesiërs die steeds meer gaan geloven in 
het idee van een vrij Indonesië. 
De Japanners willen daar eerst niets van weten. Zij willen de 
baas zijn, maar als Japan langzaam maar zeker de oorlog gaat 
verliezen, veranderen ze van gedachten. 
Een onafhankelijk Indonesië onder aanvoering van Japan is 
misschien nog niet zo’n gek idee. 
Soekarno (1) is de leider van de groep die een onafhankelijk 
Indonesie wil. 1 



7. De Republiek Indonesië 

Onafhankelijk 
Op 15 augustus 1945 geeft het Japanse leger 
zich over. Er is geen Nederlandse soldaat meer 
over in Nederlands-Indië. 
De leider Soekarno grijpt nu zijn kans. President 
Soekarno geeft een belangrijke toespraak en 
roept op 17 augustus 1945 de Republiek Indo-
nesië uit (1). 
Die nieuwe republiek bestond uit alle eilanden 
van Nederlands-Indië. 
 Volkswoede 

In de maanden die volgen breekt er 
vooral een volkswoede (2) uit onder 
jongeren die wraak willen op alles wat 
ooit bezetter was: Japans of  Neder-
lands. 
Maar ook veel Indonesiërs die samen-
gewerkt hebben met de Nederlanders 
(vaak de plaatselijke vorsten) worden 
vermoord. 
Tijdens de eerste maanden van de 
nieuwe Republiek is het een grote chaos 
in het land. Bovendien is er ook een 
enorm tekort aan voedsel in de nieuwe 
republiek. 
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Nederland 
Nederland heeft in 1945 net een bezetting van vijf  
jaar door de Duitsers achter de rug. 
Je zou denken dat Nederland nu weet wat het 
betekent om niet vrij te zijn. Toch wil Nederland niets 
weten van een vrij Indonesië. 
Pas in 1947 stuurt Nederland een troepenmacht van 
120.000 man (1) om de opstand de kop in te drukken. 
Er is geen Indonesisch leger, maar er zijn wel op-
standelingen. Zij voeren kleine oorlogjes (guerilla). 
Verder blazen ze bruggen op, versperren wegen en 
lokken soldaten in hinderlagen.  

Verenigde Naties (V.N.) 
Na de Tweede Wereldoorlog werden de Verenigde 
Naties opgericht. Deze internationale organisatie 
houdt toezicht op recht, veiligheid en mensenrechten 
in de wereld. 
De V.N. veroordeelt de Nederlandse. acties.  
Onder druk van Amerika en de V.N. moet Nederland 
Nederlands-Indië in 1949 opgeven.(2) 
Het is de bedoeling dat verschillende eilanden een 
eigen bestuur krijgen in de Verenigde Staten van 
Indonesië. Daar komt niets van terecht en al snel 
wordt het weer de Republiek Indonesië. 
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8. Naar Nederland 

Ruzie 
Toen Indonesië onafhankelijk werd, bleven er 
nog steeds Nederlanders en Indo’s (uit een ge-
mengd huwelijk) in Indonesië wonen.  
Er veranderde natuurlijk van alles in het land. 
In 1957 kreeg de Republiek toch weer ruzie met 
Nederland over Nieuw-Guinea. In dat deel was 
Nederland nog steeds de baas. Indonesië wilde 
dat deel ook bij de republiek hebben. 
Alle Nederlanders en Indo’s moesten Indonesië 
verlaten (1). De Indonesische regering nam alle 
Nederlandse bedrijven in Indonesië over. 
Pas in 1962 gaf  Nederland het laatste deel 
Nieuw-Guinea op. Dat deel hoorde nu ook bij 
Indonesië. 

Wonen in Nederland 
Ook veel bewoners van de eilandengroep de 
Molukken vertrokken. Zij waren kwaad, want zij 
zouden hun eilanden zelf  mogen besturen volgens 
de Verenigde Staten van Indonesië.  
Dat ging met de nieuwe republiek Indonesië niet 
meer door. Al die mensen vertrokken uit het 
warme, tropische Indonesië en gingen wonen in 
het koude Nederland (2). Het is er niet alleen koud, 
maar ook het eten en de gewoontes zijn anders. 
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9. Allemaal sporen 

Nederlandse sporen in Indonesië 
Je snapt als twee landen bijna 350 jaar lang iets met 
elkaar te maken hebben, dat beide landen een spoor 
achterlaten. Op deze en de volgende bladzijden lees je 
daar meer over. 

Nederlandser dan een fiets kan 
bijna niet. Het Nederlandse leger 
in Nederlands-Indië gebruikte 
fietsen (1).  
Zo kwam de fiets terecht in Indië. 
Het oude model (bij ons de oma-
fiets) wordt in Indonesië nu nog 
steeds gemaakt en gebruikt.  
Vooral onder oudere mensen is die 
oude Nederlandse fiets nog steeds 
populair. Er bestaan zelfs fietsclubs 
met zo’n sepeda ontel (oude fiets) 
(2). 
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Nederlandsers bouwden brug-
gen en legden spoorrails aan. 
Natuurlijk om allerlei producten 
snel te kunnen vervoeren. 
Nu nog vind je oude Neder-
landse bruggen (1)  en oude 
spoorwegen in Indonesië.  
Je vindt er zelfs een spoorweg-
museum (2) met een oud 
station en oude stoomloco-
motieven uit de Indische tijd. 

 De Grote Postweg (3) is een duizend kilometer lange 
weg die in 1808 binnen een jaar aangelegd werd.  
De Nederlandse leider Daendels (4) dwong de in-

landse vorsten dwangarbeiders te leveren. 
 Duizenden dwangarbeiders stierven tijdens de 
aanleg van de weg. De weg was vooral bedoeld 
om soldaten binnen enkele dagen van west 
naar oost te verplaatsen. 
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Ook liet de Nederlandse taal een spoor 
achter. Veel woorden zijn onveranderd over-
genomen: asbak, wastafel, wortel, pan, tol, 
bom, bretel, rekening, knalpot (uitlaat van 
een auto of brommer), kanker, jas en gratis 
zijn enkele van de vele woorden. 

 

Andere woorden zijn aangepast, maar nog 
steeds te herkennen. Zeker als je weet dat de u 
als oe uitgesproken wordt.  Een paar voorbeel-
den zijn: duane, handuk, kantor, polisi, panekuk, 
baterai,  spanduk, posbus, bagasi. 

Een andere groep is wat moeilijker: abésé 
(alfabet), ateret (achteruit), amplop 
(envelop),  om (oom), ongkos (onkosten), 
rebewes (rijbewijs), kakus (kakhuis = wc),  
karcis (kaartjes), setir (stuur), persnelling 
(versnelling) en pofercis (poffertjes). 



Indische sporen in Nederland 
Toen in 1957 Nederlandse en Indische 
mensen het eilandenrijk moesten ver-
laten, namen ze ook allerlei gebruiken en 
woorden mee naar Nederland. 

Nasi goreng of gebakken rijst (1)is een gerecht 
dat elke Nederlander kent. Het is overgewaaid 
uit Nederlands-Indië. 
Natuurlijk hoort daat ook saté (2) bij. Het zijn 
geroosterde stukjes vlees aan een stokje 
geregen. Een paar stukken kroepoek (3) 
maken de maaltijd af. Deze krokante “chips” is 
gemaakt van meel en garnalen. 
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In Nederland zijn veel toko’s (winkels) (4)  die Indonesische pro-
ducten verkopen.  
Je kent vast wel sambal (6) (gemalen rode pepers), ketjapsaus  
of sojasaus (6) en pindasaus (7) voor op de saté. 
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Je hebt al gelezen over de taalsporen van 
onze taal in Indonesië. Maar ook het 
omgekeerde is gebeurd. Indische woorden 
kwamen ook terecht in onze taal. 
Ons woord piekeren komt van het Indische 
woord pikir (denken).  
Ons woord pienter (slim) komt van het Indo-
nesische woord pintar (1).  
Wij zeggen nog wel eens dat iemand zweet-
kakkies  (zweetvoeten) heeft. Kakkie komt 
van het Indische kaki dat voet betekent. 
Als iemand amok maakt, betekent dat hij 
opstandig, wild en onbesuisd doet. 
Een klamboe (2) is een muskietennet dat 
beschermt tegen muggen in de nacht. 
De pisang (3) zijn betekent letterlijk de 
banaan (of sigaar of pineut) zijn.  Je bent 
ergens de dupe van of je bent de zondebok. 

zweetkakkies 
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10. Filmpjes 

Het Klokhuis: Indonesië 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-canon-indonesie/
#q=indonesi%C3%AB  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-indonesie/#q=indonesi%C3%AB
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-indonesie/#q=indonesi%C3%AB
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-canon-indonesie/#q=indonesi%C3%AB






Bronnen en foto’s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indi%C3%AB 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_in_Indonesi%C3%AB 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies 
http://nl.wikipedia.org/wiki/

Vereenigde_Oostindische_Compagnie 
 
 
 



Colofon en voorwaarden 
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