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VOORWOORD 

Het is alweer ruim zeven jaar gel eden da t ik voor het eerst het terrein van de 
Technische Universiteit Eindhoven betrad. Gewend aan het rode Leeuwen
borgh-gebouw in Wageningen, dat omgeven is door een weelderige natuur
tuin, zag de grijze betonnen hoogbouw in een entourage van nog meer be ton 
en steen te midden van een strak gemaaid grasveld, er erg saai uit. Was dit 
een enerverende werkomgeving? De tijd heeft geleerd dat uiterlijk weinig 
zegt. In de jaren die volgden bleek dit een enorm stimulerende omgeving te 
ZIJn. 

Als afgestudeerd niet-westers socioloog moest ik me op twee vakgebieden 
bijscholen, namelijk de techniekgeschiedenis en de koloniale geschiedenis. 
De grootste omschakeling was die naar de techniekgeschiedenis. Deze taak 
werd opgedragen aan Geert Verbong, mijn co-promotor. Afwijkend van de 
normale gang van zaken - en mijn promotoren zullen hier met mij instem
men- wil ik eerst hem bedanken voor het volbrengen van deze (zware) taak. 
Ik wil hem hierbij bedanken voor alle begeleiding, ideeen, kritiek en vriend
schap die hij me door de jaren heen heeft gegeven. Vooral nadat de officiele 
aanstellingstijd was verstreken en hij overstelpt werd met andere werkzaam
heden, heeft hij altijd tijd vrijgemaakt. Door aile energie die hij er in gestopt 
heeft en de constante feedback die hij gaf tot op de laatste letter, is het onder
zoek nooit gaan 'zweven' en is het proefschrift afgerond. 

Vervolgens wil ik Harry Lintsen, mijn eerste promotor, bedanken voor de 
sturende werking die hij heeft gehad op het proefschrift. Ik heb een grate 
vrijheid gehad om mijn ideeen uit te werken en hij wist mij te stimuleren 
deze ideeen in een techniekhistorische richting vorm te geven. Daarnaast 
kon ik mij geen betere baas wensen in de afgelopen periode van gezinsvor
ming. Mede door zijn positieve opstelling heb ik de motivatie en energie 
kunnen opbrengen om dit proefschrift af te ronden. 

Erg inspirerend vond ik de samenwerking met Eddy Szirmai, mijn tweede 
promotor. Doordat hij pas recentelijk aan de Technische Universiteit ver
bonden is, is hij in een vrij laat stadium betrokken bij het proefschift. Zijn 
kritiek was echter van dien aard dat ik heel enthousiast mijn proefschrift ben 
gaan herschrijven. Het is hierdoor analytischer en scherper geworden. Mijn 
dank hiervoor. 

Hoewel vee! personen mij informatie hebben gegeven en mij direct of in
direct gesteund hebben bij het onderzoek, wil ik hier twee oud-collega's noe
men die een belangrijke bijdrage hebben geleverd, namelijk Martijn Bakker 
en Ernst Homburg. Door het contact met hen kon ik bepaalde relaties leg
gen tussen ontwikkelingen in de bedrijfstak op Java en ontwikkelingen in 
Nederland en Europa. Bij Martijn kon ik altijd terechtvoor adviezen over de 
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Nederlandse en Europese bietsuikerindustrie, die hij altijd met vee! enthou
siasme gedurende de gehele periode van het onderzoek gaf. Ernst becom
mentarieerde een aantal hoofdstukken, waarin de chemie aan bod kwam. Hij 
kwam met vele belangrijke suggesties en zijn bevlogenheid met het vakge
bied werkte erg aanstekelijk. 

Ik denk dat enthousiasme over het vakgebied en collegialiteit eigen is aan 
de sectie van de Geschiedenis van de Techniek en de Stichting Historie der 
Techniek. Hierdoor was het altijd erg inspirerend en leuk om daar te wer
ken. Ook bij de afwerking van het proefschrift kon ik op vee! steun rekenen. 
Marjet Dekkers heeft de vele bladzijdes gecorrigeerd en de andere collega's 
hebben tijd vrijgemaakt om de drukproeven te corrigeren. Tenslotte wil ik 
mijn oud-A.I.O.-collega Joke van Heugten bedanken voor het corrigeren 
van de Engelse samenvatting. 

De tweede bijscholing kreeg ik op bet gebied van de koloniale geschiede
nis van Indonesie. Hierin bebben twee personen een cruciale rol gespeeld. 
Peter Boomgaard heeft gezorgd voor een goede start door waardevolle in
forma tie aan te dragen op het gebied van literatuur en arcbieven. Daarnaast 
beeft bij verscbillende boofdstukken intensiefbecommentarieerd en belang
rijke suggesties voor verbeteringen gegeven. Bij deze wil ik hem bedanken 
voor aile medewerking. Via hem ben ik in contact gekomen met Frans van 
Baardewijk. Frans heeft mij geholpen bij het archiefonderzoek. H et gevon
den materiaal werd de basis voor dit proefschrift. Hiervoor mijn hartelijke 
dank. 

Het is niet verrassend dat ik een onderzoek heb gedaan op het gebied van 
Nederlands-Indie. De interesse voor Indie werd a! in mijn jeugdjaren gewekt 
door mijn ouders en met name mijn vader. Zijn verhalen over het oude Indie 
hebben bij mij vrucht gedragen. Helaas heeft hij niet meer kunnen meema
ken dat ik me intensief met lndie ben gaan bezighouden. Oak mijn moeder 
kan jammer genoeg niet bij de verdediging van het proefschrift aanwezig 
zijn; het is te druk voor haar. (Schoon)broers en (schoon)zussen, de ouders 
van mijn vriend Aart en de vele vrienden hebben ertoe bijgedragen dat de 
moed erin gehouden werd om het proefscbrift te schrijven. 

Daarnaast was bet schrijven van dit proefscbrift niet mogelijk geweest zon
der een goed kinderdagverblijf, waaraan we de zorg voor onze kinderen met 
een gerust hart konden overlaten. lk wil de leidsters van het kinderdagver
blijfPienoo in Ede en in bet bijzonder van de groepen Ienie Mienie (Connie, 
Hanneke, Miranda en Hetty) en Bert & Ernie (Annemieke, Ingrid, Carla en 
Miranda) hartelijk bedanken. Tomas en Esmee gingen er met veel plezier 
naar toe. 

Oak waren er in de loop van de tijd altijd personen, die gei"nteresseerd 
waren in het onderzoek en die door hun interesse een extra stimulans gaven 
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om verder te gaan. Hierbij wil ik in het bijzonder de familie Langelaan noe
men, die ik tevens wil bedanken voor het ter beschikking stellen van fotoma
teriaal van de suikerfabriek Doekoewringin. 

De grootste bijdrage werd echter geleverd door mijn vriend Aart te Velde 
en onze kleintjes Tomas en Esmee. Aart heeft het mogelijk gemaakt dat ik 
me met name in de laatste periode volledig kon rich ten op het proefschrift 
door al het huishoudelijk werk over te nemen, onze kinderen te verzorgen en 
extra dagen vrij te nemen. Ook de kinderen hebben hun steentje bijgedra
gen. Vooral als mijn zoontje zegt: 'Nog even doorzetten mamma, het hoek is 
bijna klaar', dan krijg ik toch weer wat energie. Esmee, de kleine nachtbraak
ster, gaf me toch een bepaalde innerlijke rust, die ervoor zorgde dat het schrij
ven het laatste jaar erg goed ging. Gelukkig is er nu een rustiger periode 
aangebroken, waarin ik meer tijd kan besteden aan mijn gezin. Gezien de 
zware taak van de afgelopen periode wil ik aan Aart, Tomas en Esmee dit 
proefschrift opdragen. 



Voor Aart, Tomas en Esmee 



INHOUDSOPGAVE 

1. De Java -suikerindustrie 15 
De suikerindustrie en suikertechnologie 15 
De ontwikkeling van de bedrijfstak in hoofdlijnen 18 

De VOC-periode en het productieproces aan het einde van de 18 
acbttiende eeuw 

De periode 1795-1830 21 
Het Kultuurstelsel (1830-1870) 23 
De periode 1870-1942 27 

Tecbniscbe ontMkkeling in bet fabricageproces 31 
Een reconstructie van de technische ontwikkeling in deJava-suiker- 32 

industrie 
Opzet van bet proefscbrift 36 

2. De intemationale suikerindustrie 39 
Inleiding 39 
Het West-Indiscbe plantagesysteem v66r de negentiende eeuw 42 

Acbtergrond 42 
Het plantagesysteem 44 
Technische vernieuwingen in bet productieproces in het Carai.bisch 45 

gebied aan het einde van de acbttiende eeuw 
De bietsuikerindustrie in de negentiende eeuw 50 

De ontwikkeling van de bietsuikerindustrie 50 
Filters, suikerverwerkingsinstallaties en fabrieksscheikunde 52 

De opkomst en ontwikkeling van grootscbalige fabrieksmatige 54 
suikerproductie in de negentiende eeuw in het C arai"bisch gebied 

De opkomst en ontwikkeling van grootschalige fabrieksmatige 54 
productie in hoofdlijnen 

De mechanisatie van individuele bedrijven 56 
De centrale fabrieken 61 

Marktverhoudingen, mecbanisatie en de bietsuikerindustrie 66 

3. De Chinese suikerindustrie 
Inleiding 
De Chinese suikerindustrie onder het bewind van de VOC 

De Bataviasche Ommelanden 
Achteruitgang in de suikerproductie 
De Noordoostkust van J ava 

De periode van 1795 tot 1811 
De Bataviascbe Ommelanden versus de Pasisir 

69 
69 
71 
71 
73 
74 
75 
75 



10 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRIJF 

Onderzoekscommissies voor de suikerindustrie 76 
De Noordoostkust 81 

De periode 1811-1830: vrij ondernemerschap 83 
Suikermolens 83 
Visioenen van suiker en rum: de Britse ondernemers 87 
Geen West-lndische plantages voor Java 88 

Conclusie 91 

4. Molens en fomuizen 95 
lnleiding 95 
Andries Hartsincks voorstellen 96 

Het landgoed Tanjong West 96 
Het ad res Hartsinck 96 
Commentaar op het adres Hartsinck 99 
Een nieuw ontwerp suikermolen 101 
De resultaten van zijn plannen 104 

In de schaduwvan Hartsinck:Jean Gregoire Gaudin Dutail 105 
De plannen van Hartsinck en Gaudin Dutail nader beschouwd 111 

5. De invloed van de overheid op de suikerfabricage tijdens 113 
het Kultuurstelsel 

Inleiding 113 
Het eerste decennium (183 0-1840): productieverhoging 115 

Suikercontracten en de introductie van West-Indische technologie 115 
Verspreiding van Chinese en West-lndische productietechnologie 119 
Madioen 121 
Het oosten van Java 123 
De winst van een suikerfabrikant (ca. 1834) 126 
De introductie van vacui.impannen 127 
Overheidsbeleid en technische vernieuwing in het eerste decennium 128 

De periode 1840-1860: kwaliteitsverbetering van de suiker en 131 
efficientere productie 

Verliezen voor de schatkist 131 
Organisatie rondom kennisverwerving 13 3 
Vacui.iminstallaties en verbeterde suikerbereidingsmethoden 13 7 
Verspreiding van innovaties die een efficienter productieproces tot 141 

doelhadden 
Stoommolens 142 

Conclusies 143 

6. lntroductie en verspreidingvan vacuiimpannen 147 
Inleiding 147 



INHOUDSOPGAVE 11 

Vacuiiminstallaties 149 
Theodoor Lucassen, voortrekker van het systeem op Java 15 5 

De voorbereidingen 15 5 
De overeenkomst 161 
De tocht naar Java 162 
Innoveren in een vijandige omgeving 165 
Hooggespannen verwachtingen 167 
Conclusie 169 

Delage prijs van 'stoomsuiker' 170 
Vooroordeel? 170 
In wiens belang werd er superieure suiker geproduceerd? 17 5 
De resultaten van het onderzoek van G.J. Mulder 178 
Conclusie 1 79 

De meest geschikte techniek voor Java 179 
Het vergelijkend onderzoek van J.W Muller 180 
Het vergelijkend onderzoek van H.W Potter 182 
Potters ideale systeem voor de suikerbereiding 185 
West-Indische deskundigen over de suikerbereidingswijzen opjava 187 

Conclu~e 188 

7. Gerrit-Jan Mulder, wetenschappelijk adviseur voor het 193 
ministerie van Kolonien 

lnleiding 193 
G.].Mulder(1802-l880) 195 
Evaluatie en het testen van chemische innovaties 198 

Het procede van B.] .G. Elias 198 
Melsens' procede 201 

De beoordeling van Melsens' zout in Nederland 201 
De proeven opjava 202 
Ervaringen van andere fabrikanten met Melsens' zout 204 

Dr. Stolle's Arcanum 205 
Evaluatie van de innovaties 207 

Onderzoek naar de samenstelling van het riet 209 
Opzet van het onderzoek 209 
Het onderzoek op Java 211 
De pers van Mulder 215 

Het I age rendement van de persen op Java 215 
Het on twerp van Mulder 219 
Kritiek op de pers van Mulder 220 
Mulders weerwoord 222 
Een mechanischtechnisch vraagstuk 223 

Problemen bij onderzoek op]ava 224 



12 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRIJF 

De opheffing van het Landbouwchemisch Laboratorium in 225 
Buitenzorg 

De basis voor de oprichting van de proefstations 226 

8. De peri ode 1870 tot ongeveer 1900: de proefstations 2 31 
Inleiding 2 31 
Verwetenschappelijking van de bedrijfstak 2 33 
De Duitse organisatie van de biersuikerindustrie als voorbeeld 235 

voor de bedrijfstak op Java 
De proefstations a is zelfstandige instituten 2 3 7 

De oprichting van de proefstations 2 3 7 
Botanisch en landbouwkundig onderzoek 239 
Een proeffabriek in plaats van een proefstation 241 

Specialisatie russen de proefstations (1896-1907) 243 
H. C. Prinsen Geerligs 244 
De kwetsbare positie van het proefstation 245 
Samenwerking en verdergaande specialisatie 246 
Afsluiting 248 

Het systeem van de 'onderlinge fabricatie controle' 249 
De achtergrond van het systeem 249 
De introductie van her systeem 2 51 
Naar een efficienter productieproces 253 

Conclusies 257 

9. Conclusies 259 
Het standaardbeeld 2 59 
Het koloniale productiesysteem (1795-1870) 261 

Beperkte invloed van het lndisch bestuur op de technische 261 
ontwikkeling: 1795-1830 

De ontwikkeling van een samenhangend techniekbeleid: 1830 tot 262 
ongeveer 185 5 
Her techniekbeleid van het gouvernement: 1830 tot 262 
ongeveer 1840 
De peri ode van ongeveer 1840 tot ongeveer 185 5: 265 
het informatienetwerk van de koloniale overheid 
Technologiekeuze: de introductie van vacuiimpannen 267 

Afbrokkeling van het techniekbeleid: midden jaren vijftig tot einde 269 
Kultuurstelsel 269 
Kennisopbouw op de bedrijven 
Spanningen in het netwerk van de koloniale overheid 

Het industriele productiesysteem (1870-1900) 
Veranderingen in de marktverhoudingen 

270 
273 
273 



INHOUDSOPGAVE 13 
/ 

Van informatienetwerken tot kenniscentra 274 
Aanpassing van het standaardbeeld 276 

Noten 279 

Bijlagen 3 2 3 
A. Geraadpleegde bronnen 323 
B-I. De rietsuikerproductie in metrische tonnen (x 1.000) 324 

van de belangrijkste rietsuikerproducenten, 1649-1940 
B-II. De bietsuikerproductie in metrische tonnen (x 1.000) 326 

van de belangrijkste bietsuikerproducenten, 1830-1940 
B-Ill. De totale rietsuiker- en totale bietsuikerproductie en de 327 

wereldproductie aan suiker in metrische tonnen (x 1.000), 
1840-1940 

B-IV. De prijzen vanjava-suiker per 100 kg. in Nederlandse 328 
guldens, 1816-1940 

B-V. Het areaal a an suikerriet in ha, de productie van ruwe suiker 329 
in tonnen, de productiviteit per ha en de productiviteitsstijging 
in indexcijfers voor de productie van suiker onder 
staatstoezicht, 1830-1870 

B-VI. Het areaal aan suikerriet per ha, de productie aan suiker in 330 
tonnen en de productiviteit in tonnen/ha per residentie 
op Java voor de peri ode 1834-1840 

C-I. Indeling van de suikermolens in de Bataviasche 331 
Ommelanden rand 1800 volgens bedrijfsresultaten naar aantal, 
eigenaar, huurder, huur, knelpunten in het productieproces en 
het maalseizoen 

C-II. Samenvatting van de belangrijkste knelpunten uit het 3 3 5 
onderzoek in de Suikerindustrie in 1802 

D. Technische innovaties in de suikerindustrie die door het 3 3 7 
ministerie van Kolonien zijn behandeld in de periode 1840-1870 

E-I. Overeenkomst tussen het ministerie van Kolonien 342 
en Th. Lucassen 

E-li. Uitgaven aan personele kosten bij de suikerfabrieken 347 
Sentanen Lor en Koning Willem II te Soerabaija 

Literatuur 3 51 

Summary 365 

Curriculum vitae 368 



1 

DE JAVA-SUlKERINDUSTRIE 

De suikerindustrie en suikertechnologie 

'Indii verloren, rampspoed geboren' , was een populaire uitdrukking eind jaren 
veertig, toen de onafhankelijkheidsstrijd van het huidige Indonesie met Ne
derland in volle gang was.' Men dacht dat het verlies van Indie grote econo
mische problemen voor Nederland zou veroorzaken.2 Nederland wist Indie 
op een voor bet moederland efficiente wijze winstgevend te maken. Deze 
economische exploitatie dateerde vanafhet begin van de Verenigde Oostin
dische Compagnieperiode (1602-1795). Tijdens bet Kultuurstelsel (1 830-
1870) kreeg deze exploitatie een nieuwe impuls, toen de koloniale overheid 
de productie van grondstoffen in handen nam. Deze overheidsbemoeienis 
duurde tot 1870, waarna de exploitatie aan particuliere ondernemers werd 
overgelaten. 

Suiker was tijdens de koloniale periode een van de belangrijkste exportpro
ducten.3 In tegenstelling tot andere landbouwproducten vond er eerst in de 
kolonie zelf een fabrieksmatige bewerking plaats tot bet halffabrikaat ruwe 
suiker. Het eindproces, de raffinage, vond plaats in Nederland. De suikerin
dustrie opJava groeide tijdens de negentiende eeuwvan een marginale posi
tie op de wereldmarkt uit tot een van 's werelds grootste producenten. Om 
een beeld te krijgen van de orde van grootte van de productie staan in grafiek 
1.1. de belangrijkste suikerproducenten in de negentiende eeuw weergege
ven. In deze tabel kunnen we zien hoe sterk de productie in met name Java en 
Cuba steeg in vergelijking met de andere vooraanstaande rietsuikerprodu
centen. 

De suikerindustrie op Java is een zeer populair onderwerp binnen de kolo
niale geschiedschrijving. Deze bedrijfstak is vanuit verschillende disciplines 
en invalshoeken uitgebreid beschreven en geanalyseerd. Enerzijds beperken 
de auteurs zich in hun werk voornamelijk tot de beschrijvingvan de suikerin
dustrie in een bepaald tijdvak.4 Zo beschrijft men deze bedrijfstak ten tijde 
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Grafiek 1.1 Suikerproductie van de belangrijkste suikerproducenten van de negen
tiende eeuw in de periode 1800-1940 (x 1. 000 metrische tonnen) 
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Bran: Java 1800-!830, Boomgaard (1989a) 119; 1840-1940, W.M.F. Mansve!t en P. Creutz
berg, 'ln®nesia 's Export Crops (1816-1940) ', Changing economy in Indonesia, part I (Amsterdam 
1975); Cuba, N . Deerr, The history of Sugar. Volume I (London 1949) 131; Suriname, ibidem, 
212;Jamaica, ibidem, 198-199; Barbados, ibidem, 193 -194; Brits Guyana, ibidem, 203; Mar
tinique, ibidem, 235-236; Guadeloupe, ibidem, 236. Zie Bijlage B-I. 

van de VOC, de overgangsperiode naar het Kultuurstelsel (I 795-1830), het 
Kultuurstelsel zelf (1830-1870) of de peri ode van het particuliere ondernemer
schap (1870-1942).5 Anderzijds richt men zich op bepaalde politieke en so
ciaal-economische onderwerpen.6 Overzichtsstudies zijn hoofdzakelijk ge
schreven door auteurs, die zelf afkomstig waren uit de suikerbranche en 
daarmee verbonden instituties, zoals belangenverenigingen en proefstations. 7 

Deze studies bestrijken de ontwikkeling van de bedrijfstak vanaf de VOC
periode tot aan de bloeiperiode in het begin van de twintigste eeuw. Uit de 
historiografie blijkt dat de bedrijfstak tijdens de genoemde perioden zeer 
specifieke ontwikkelingen doormaakte, die in belangrijke mate werden be!"n
vloed door het politieke beleid in de kolonie en het moederland. 
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Interessant aan bovengenoemde onrwikkelingen is dat de technische sima
tie per periode verschilt. Tijdens de VOC-periode was de suikerproductie 
een, uit China afkomstig, ambacht. Eind achttiende en begin negentiende 
eeuw vond er sporadisch introductie van westerse technieken plaats. Hier en 
daar werd een enkel bedrijf gemechaniseerd. Tijdens het Kultuurstelsel wer
den westerse technieken op grotere schaal toegepast en werd de bedrijfstak 
gedeeltelijk gemechaniseerd. Pas na de afschaffing van het Kultuurstelsel en 
in het bijzonder na de suikercrisis van 1883-1884, werd de bedrijfstak valle
dig gemechaniseerd. Deze volledig mechanisatie in combinatie met een 
wetenschappelijke ondersteuning van de bedrijfstak door de suikerproefsta
tions en een effectieve economische en politieke organisatie leidde tot een 
leidinggevende positie op de wereldmarkt in het begin van de twintigste eeuw. 
Hieruit zouden we kunnen afleiden dater een belangrijke relatie hestand 
tussen het politieke beleid in de kolonie en de technische ontwikkeling in de 
Java-suikerindustrie. Er is echter nooit specifiek onderzoek gedaan naar deze 
relatie en naar de technische ontwikkeling in de bedrijfstak in haar algemeen
heid. In de historiografie bestaat er een leemte op dit gebied. We will en daar
om in deze studie het transformatieproces van een ambachtelijk naar een 
volledig gemechaniseerd productieproces centraal stellen. De algemene 
probleemstelling van dit onderzoek luidt: Op welke wijze vond in de Java-sui
kerindustrie in de negentiende eeuw de transformatie plaats van een ambachtelijk 
naar een volledig gemechaniseerd, wetenschappelijk ondersteund productieproces? 

In dit hoofdstuk zullen we deze thematiek inleiden door een overzicht te 
geven van de bedrijfstak in hoofdlijnen vanaf de VOC-periode tot a an 1942. 
Dit zal plaatsvinden aan de hand van de volgende historische periodisering 
namelijk de VOC-periode (1602-1795), de periode 1795 tot 1830, het 
Kul tuurstelsel ( 18 3 0-1870) en tenslotte de periode van vri j ondernemerscha p 
(1870-1942). Hierbij zullen de periode tot 1800 en de peri ode na 1900 slechts 
summier behandeld worden. In dit overzicht zullen de veranderingen in het 
productiesysteem besproken worden in relatie tot de politieke en economi
sche omgeving. Daarnaast zal voor iedere periode de technische situatie be
schreven worden en in het bijzonder hoe volgens de historici deze situatie tot 
stand is gekomen. De beeldvorming over de technische situatie hangt in be
langrijke mate samen met de politieke of economisch-historische invalshoek 
van waaruit deze situatie beschreven is. Hierdoor worden bepaalde onderde
len van technische ontwikkeling in de bedrijfstak onderbelicht. We zullen 
daarom een alternatieve benaderingswijze vanuit de techniekgeschiedenis 
hiervoor in de plaats stellen. Op basis van deze techniekhistorische benade
ringswijze zal een specifieke onderzoeksmethode uitgewerkt worden. We 
zullen dit hoofdsruk tenslotte afsluiten met een bespreking van de opzet van 
dit boek en de afzonderlijke hoofdstukken. 
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De ontwikkeling van de bedrijfstak in hoofdlijnen 

De VOC-periode en bet productieproces aan bet einde van de acbttiende eeuw 

Aan het begin van de zeventiende eeuw verkreeg de VOC haar suiker via de 
handel. Op de marktvan Bantam kocht de VOC de suiker op, die uitverschil
lende streken en Ianden afkomstig was zoals Jakatra, )a para, Krawang, Pa
lembang en China. Het is niet duidelijk wie de producenten in de archipel 
waren. Waarschijnlijk waren dit zowel de lokale bevolking als het Chinese 
volksdeel.8 De productie onder het bewind van de VOC vond pas plaats na 
de stichting van de stad Batavia in 1619 in de streek random deze stad, de 
zogenaamde Bataviasche Ommelanden. Vanafhet midden van de zeventien
de eeuw werd tevens aan de Noordoostkust van Java voor de VOC suiker 
geproduceerd. 9 In deze gebieden had de VOC het handelsmonopolie en stelde 
aan de hand van quota de hoogte van de productie en het aantal plantages 
vast. De bedrijfstak in de Bataviasche Ommelanden nam in het VOC-beleid 
een bevoorrechte positie in. 10 

De Bataviasche Ommelanden werd het belangrijkste productiegebied. Hier 
had den Chinese ondernemers de bedrijfstak in handen en verzorgden zij de 
productie op plantages. Dit waren landerijen, waar zowel de teelt van het 
suikerriet als de verwerking ervan tot suiker plaatsvond. Deze combinatie 
van landbouw en verwerking in een systeem was in de achttiende eeuw type
rend voor de rietsuikerindustrie.11 Dit werd veroorzaakt door een aantal spe
cifieke kenmerken van het suikerriet en het suikerrietsap. Om te beginnen 
maakte de beperkte houdbaarheid van het gekapte riet een verwerking op 
korte afstand van het veld noodzakelijk. 12 Daarnaast was ook het uitgeperste 
sap beperkt houdbaar, zodat de suikerbereiding direct na het persen rnoest 
volgen. Het kappen van het suikerriet, het persen en de suikerbereiding dien
den elkaar in snel tempo op te volgen, hetgeen tot een dwingend tijdschema 
leidde. Tenslotte was de oogst van het suik.erriet seizoensgebonden. Binnen 
een periode van zes tot acht maanden moest de gehele oogst verwerkt wor
den. Hierdoor droeg het productieproces een carnpagne-achtig karakter, 
waarbij de werkzaamheden 24 uur per dag doorgingen. Dit gaf voor de ver
werking nog eens een extra tijdsdruk. Het was dus belangrijk dat binnen het 
bedrijf de verschillende onderdelen en de opeenvolging van werkzaamheden 
binnen de suikerbereiding goed op elkaar werden afgesternd. 

Op het eind van de achttiende eeuw was de suikermolen, zoals men het 
bedrijf op Java noemde, als volgt georganiseerd. Aan het hoofd stand de po
ria of administrateur. De potia besteedde een gedeelte van de werkzaam
heden uitaan inheemse (Soendanese of)avaanse) mandoors, die verantwoor
delijk waren voor de aanplant en het snijden van het riet, het malen, het kappen 
van brandhout en het vervoer van de suiker per prauw naar Batavia voor de 
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verkoop. 13 Het ambacht van het suikerkoken kwam geheel voor rekening van 
Chinese vaklieden. De Haan rekende per suikerplantage een arbeidsleger 
van 200 man. Dit zou bestaan uit ongeveer 140Javanen, de zogenaamde 
Boejangers of vrijgezellen uit Cheri bon, en ongeveer zestig geimmigreerde 
Chinezen. 

Op de suikermolen werd gebruikgemaakt van uit China gei'mporteerde 
productiemiddelen. 14 Voor her persen van het riet gebruikte men een mol en 
met twee stenen, verticale cilinders. Deze molen werd aangedreven door twee 
karbouwen (figuur 1.1 ). Tussen deze twee cilinders werden de rietstengels 
een voor een geperst. Om tot een grondige persing te komen, werd de Sten
gel voor een tweede keer geperst. Dit werk was dus vrij arbeidsintensief en 
tijdrovend. Het sap werd vervolgens verzameld in ketels en daarna gezuiverd 
door her met toevoeging van kalk te koken in her kookhuis. Hier stonden 
twee 'combuysen' of 'fornuysen' opgesteld. Een 'com buys' bestond uit vier 
ingemetselde ketels, die in een vierkant geplaatst waren. De ketels werden 
door een houtvuur verwarmd. De achterste twee ketels werden gevuld met 
het sap, waarna dit gekookt werd. Tijdens het koken werd vuil afgescheiden, 
dat continu verwijderd werd door een aantal personen. Men kookte het sap 

Figuur 1.1 Een suikermolen door karbouwen gedreven. Deze methode van persen 
werd tot in de twintigste eeuw toegepast op kleine inheemse bedrijven. 

Bron: Indie: GeiUu.rtreerd tijdschrift voor Nederland en de Kolonie'n (1921) 90. 
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tot de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid. Daarna liet men het afkoe
lenY Het afgekoelde sap werd overgebracht naar de voorste ketels, waarna 
hetzelfde proces plaatsvond. Tegelijkertijd werden de achterste ketels op
nieuw gevuld met sap, zodat de suikerbereiding zonder lange onderbrekin
gen verliep. Na de zuivering werd het ingedikte sap in een ketel boven een 
open vuur gehangen en verwarmd tot het punt dat er kristallen gevormd 
werden. De Chinese suikerkoker wist uit ervaring hoeveel kalk er nodig was 
om het sap te zuiveren en wanneer het punt van kristallisatie aangebroken 
was. 

De stroperige massa waarin kristallen waren gevormd, werd vervolgens 
overgebracht in conische vormen. In deze vormen werd de stroop van de 
kristallen gescheiden. Ditwerd aangeduid met de term 'uitstropen'. Devor
men werden met de kleinste diameter naar beneden geplaatst. Aan de onder
kant waren deze open. Voordat de suikermassa erin gegoten werd, werd eerst 
de onderkant met een prop afgesloten. Daarna werd de bovenste laag suiker 
van een laag natte klei voorzien. Deze laag klei versnelde het proces van uit
stropen. De suiker direct onder de klei-laag kreeg een witte kleur. Naarmate 
de suiker verder van de klei-laag afgelegen was, werd deze bruiner. Dewitte 
suiker werd hoger in kwaliteit aangemerkt. Zodoende bestond er een onder
scheid tussen eerste, tweede en derde soort suiker. Na enkele dagen werd de 
prop verwijderd, zodat de stroop er uit kon !open. De uitgelekte stroop werd 
opnieuw gekookt en onderging dezelfde behandelingen, totdat ook hieruit 
suiker werd verkregen. De stroop die bij deze laatste bereiding resteerde, de 
melasse, was bestemd voor de arakstokerijen, een bloeiende nijverheid net 
buiten de stad Batavia in handen van rijke Chinezen en Compagnie-diena
ren.16 Tenslotte werd als laatste stap de suiker gestampt tot poedersuiker en 
verpakt in kanassers- gevlochten bamboe manden- voor de export. 

Tabel 1.1 De bedrijfsonderdelen van bet Chinese productiesysteem 

Landbouw Transport Productieproces 

Grondbe- Van het Persen De suikerbereiding/het koken kleien dro-
werk:ing, veld naar van het en uit- gen, 
teelt en de molen suikerriet srro stam-
oogst van het zui- indik- kristalli- pen pen en 
het suikerriet veren ken seren verpakken 

Bron: Hooyman (1779 en Teisseire (1790). 
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De suikerindustrie in de Ommelanden legde een enorm beslag op arbeid, 
hour, buffels en kapitaal. Aan het einde van de VOC-periode bleek aan deze 
productiefactoren een groot tekort te zijn ontstaan. Daamaast zou door de 
continue teelt van suikerriet op de landerijen sprake zijn van bodemuitput
ting. In de historiografie spreekt men over een 'ecologische crisis' en 'het 
verval' van de suikerindustrie in de Bataviasche Ommelanden. 17 In hoofd
stuk 3 zullen we op deze problematiek ingaan. 

Deperiode 1795-1830 

De periode 1795 tot 1830 kenmerkte zich door belangrijke politieke verande
ringen.18 In 1795 kwam de VOC onder heerschappij van de Bataafse Repu
bliek. Het bestuur werd toen overgenomen door het Oost-Indisch Comite. 
In 1798 werd de VOC officieel failliet verklaard. De situatie in de suikerin
dustrie veranderde in eerste instantie weinig. De Frans-Engelse oorlog had 
tot gevolg dat de communicatie met het moederland onregelmatig werd en 
daarom werden beslissingen om trent productie en verkoop onafhankelijk van 
het moederland genom en. In dit tijdvak verkocht het lndisch bestuur suiker 
aan Arnerikaanse, Deense en Engelse schepen en werd er voor andere mark
ten geproduceerd, zoals Brits-Indie, China en de Verenigde Staten. 19 In de
zelfde peri ode stegen ook de suikerprijzen aanzienlijk. Dit werd waarschijn
lijk veroorzaakt door de slavenopstand in St. Domingue in 1791, waardoor 
deze belangrijke suikerpoducent ten onder ging. 20 Door het gedeeltelijk op
heffen van het handelsmonopolie breidden de productie en het productiege
bied zich uit; met name aan de Noordoostkust werd op grotere schaal suiker 
geproduceerd en in de Oosthoek van Java kwam de suikerproductie op.21 In 
deze gebieden vond de productie niet plaats op plantages. Teelt en verwer
king waren van elkaar gescheiden: de teelt van suikerriet vond plaats op de 
sawa's van deJavaanse boeren en zij leverden het riet aan de, hoofdzakelijk, 
Chinese ondernemers. Ook werd naast Chinese ondernemers een klein aan
tal Europese ondememers actief in de bedrijfstak. Met hen werden er op 
beperkte schaal westerse technieken ge"introduceerd, zoals watermolensY 

In 1811 werd het bestuur overgenomen door de Britten. Tijdens het Brits 
Tussenbestuur (1811-1816) werden door lui tenant gouverneur Raffles enke
le belangrijke hervormingen doorgevoerd. De belangrijkste, zeker met be
trekking tot de suikerindustrie, was de invoering van her land rente systeem. 
Dit systeem was gebaseerd op het principe datal het land toebehoorde aan 
de overheid, en dat voor het gebruik van het land belasting betaald moest 
worden. Met deze maatregel maakte Raffles een eind aan de verplichte I eve
ran ties van producten en cultuurdiensten.23 De Britten inden de landrenten 
via de regenten. Een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de suikerin
dustrie was dater een periode van vrij ondernemersschap aanbrak. 
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Na het Brits Tussenbestuur werd vanuit Nederland een speciale commis
sie naar Indie gezonden. Zij had de opdracht de bezittingen van de Britten 
over te nemen en een nieuw bestuur in te richten.24 De commissie nam de 
Britse hervormingen over. In 1819 werd G.A.G.P. baron van der Capellen 
benoemd tot gouverneur-generaaiY Hij volgde dezelfde koers als Raffles. 
Dit hield in dat de suikerindustrie geen beperkingen opgelegd werden. 

In de periode van vrij ondernemerschap na 1811 werd de productie bei"n
vloed door de wereldmarktprijzen. Deze fluctueerden sterk onder invloed 
van de uitbreidende productie op de West-Indische eilanden. Tijdens de Britse 
overheersing waren de suikerprijzen gestegen. Deze bleven hoog tot 1819, 
daarna daalden de prijzen. Vervolgens stegen deze weer, totdat rond 1824 
een nieuw hoogtepunt werd bereikt. Tenslotte trader na 1824 opnieuw ver
val in, totdat de prijs zich rond 1830 herstelde.26 De productie van suiker 
hield gelijke tred met de wereldmarktprijzen en was dus ook niet stabiel. 
Wanneer deze hoog waren, breidde de teelt zich snel uit, doch bij een daling 
gingen de boeren over tot de teelt van andere gewassen. 

De Nederlandse overheid verlangde een stabiele export van niet aileen sui
ker, maar van een verscheidenheid aan landbouwproducten, zoals koffie en 
indigo. Deze doelstelling werd onder het bewind van Van der Capellen niet 
gerealiseerd. De beleidsmakers zochten daarom naar mogelijkheden om een 
stabiele aanvoer te verwezenlijken. Dit leidde in 1830 tot de invoering van 
het Kultuurstelsel. 

Aan het eind van deze periode had er een geografische verplaatsing van de 
suikerindustrie plaatsgevonden van de Bataviasche Ommelanden naar de 
Noordoostkust en Oosthoek van Java. De schaarste en hiermee verb and hou
dend, hoge prijzen van de belangrijkste productiefactoren (met name arbeid, 
dierkracht en brandstot) vormden een belangrijke hindernis om productiever
hoging in de Bataviasche Ommelanden te realiseren. Desondanks werd er in 
de jaren twintig van de negentiende eeuw een aantal belangrijke initiatieven 
genomen. Onder Ieiding van Britse ondernemers werden in de Bataviasche 
Ommelanden een aantal grootschalige plantages op West-Indische wijze 
georganiseerd en met de 'modernste' toestellen ingerichtY Op een van deze 
plantages werd de eerste stoommachine gei"ntroduceerd voor de aandrijving 
van een suikermolen met horizontale cilinders. Deze ondernemingen wer
den onder andere door een tekort aan arbeid geen economisch succes. De 
economische ongunstige situatie in de Ommelanden en het gebrek aan mo
gelijkheden om hierin verbetering aan te brengen, leidden ertoe dat de over
heid meer vertrouwen had in de ontwikkeling van de suikerindustrie aan de 
Noordoostkust en Oosthoek van Java. Met de introductie van het Kultuur
stelsel brak de overheid definitief met het gevestigde productiegebied. 



DE JAVA-SUI.KERINDUSTRIE 23 

Over de peri ode 1795 tot 1830 is weinig bekend over de wijze waarop techni
sche vernieuwing in het Chinese productieproces had plaats gevonden. De 
Chinese productietechnologie wordt over het algemeen gekarakteriseerd als 
een verouderde techno Iogie in vergelijking met die in het Cara!bisch gebied.28 

In dit gebied hadden ondernemers in de zeventiende en achttiende eeuw met 
dezelfde problem en te maken als in de Bataviasche Ommelanden. Als reactie 
hierop had op grote schaal technische vernieuwing in het productiesysteem 
plaatsgevonden. De belangrijkste hiervan waren de introductie van de water
molen en de 'Jamaica-train' of de batterij. Zoals we opgemerkt hebben, had 
deze ontwikkelingin de Bataviasche Ommelanden niet plaatsgevonden. 

De studie van Knight over de suikerindustrie gaat uitgebreid in op dit on
derwerp. Het zwaartepunt van zijn studie ligt echter op de periode na 1820 
en op de verrichtingen van Britse ondernemers op het gebied van de tech
niek. Over de periode 1795 tot 1820 is echter weinig bekend. We zullen 
proberen, in zoverre het archie&nateriaal dit toelaat, de technische verande
ringen gedurende de gehele periode in kaart te brengen. Technische ver
nieuwing in het productieproces wordt in de historiografie gekoppeld aan de 
opkomst van westerse ondernemers in de bedrijfstak. Zij importeerden de 
West-Indische technologie in de Bataviasche Ommelanden en watermolens 
aan de Noordoostkust. We kunnen ons daarom afvragen waarom Chinese 
ondernemers geen technische vernieuwingen in het productieproces door
voerden. 

Het Kultuurstelsel (1830-1870) 

In 1830 werd het Kultuurstelsel ingevoerd op Java. 29 In theorie werd de be
volking verplicht gesteld een vijfde dee! van het grondgebied van het dorp te 
beplanten met suikerriet onder Ieiding van het lokaal inheems bestuur of 
hoofden en van Europese ambtenaren. Als beloning voor deze werkzaamhe
den ontvingen zij plantloon, waarvan de landrente betaald kon worden. 30 Naast 
de gedwongen teelt werd de bevolking tevens een aantal verplichte diensten 
opgelegd, zoals het leveren van brandstof voor de fabrieken en het verzorgen 
van het transport van suikerriet van het veld naar de fabriek. De kosten voor 
deze werkzaamheden werden gedragen door de ondernemer. Tenslotte wer
den om de productie op lokaal niveau te stimuleren 'kultuurprocenten' uitbe
taald aan het lokaal inheems bestuur en de Europese ambtenaren, die 
verantwoordelijk waren voor de cultures. Met 'kultuurprocenten' werden 
emolumenten bedoeld, waarvan de hoogte werd bepaald door het aantal pi
kols dat in de residentie of afdeling waarin de ambtenaar was geplaatst, werd 
voortgebracht. 31 Voor het productieproces werden ondernemers aangetrok
ken, met wie de zogenaamde suikercontracten werden afgesloten. Hierin werd 
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bepaald dat het gouvernement de grondstof aan de ondernemer zou leveren. 
Ook verstrekte het gouvernement voorschotten voor de opbouw van de fa
briek en om verbeteringen in het productieproces door te voeren, zoals het 
gebruik van batterijen en watermolens.32 Voorts regelde zij arbeiders voor de 
fabrieken en tenslotte het transport en het leveren van brandhout door de 
bevolking. In feite werd in de suikercontracten de organisatie van de 
belangrijkste productiefactoren geregeld, zodat de fabrikanten zich uitslui
tend op het productieproces hoefden te concentreren. De ondernemer 
verplichtte zich eerste, tweede en derde soort suiker regen een vaste prijs aan 
het gouvernement te leveren. 

In de historiografie bestond lange tijd het idee, dat het Kultuurstelsel in ge
heel]ava op dezelfde wijze werd gei"ntroduceerd en uitgevoerd. Volgens Van 
Niel zou de grondlegger van het systeem, gouverneur-generaal J . van den 
Bosch, nooit een uniforme toepassing hebben nagestreefd.n Zowel Van den 
Bosch als zijn opvolger J .C. Baud pas ten het Kultuurstelsel op zodanige wij
ze toe, dat primair de doelstelling werd behaald, dater zoveel mogelijk pro
ducten tegen de laagste kosten werd geleverd. Lokale omstandigheden be
paalden in belangrijke mate de wijze waarop het Kultuurstelsel in praktijk 
werd gebracht. Pas na het midden van de jaren vijftig toen het bestuur op 
Java bureaucratischer werd en ook het toezicht vanuit Nederland groter, werd 
meer volgens het idee gewerkt, zoals Van den Bosch dat in geschriften naar 
voren had gebracht, doch waarvan hij in de praktijk vaak afweek. 

De grote vrijheid van handelen was mogelijk doordat het gouvernement 
tot 1848 een vrij zelfstandige positie innam. Tot dat jaar bepaalde de Koning 
het beleid in de kolonien. Hij werd hierin bijgestaan door het ministerie van 
Kolonien te Den Haag en het lndisch bestuur te Batavia. De algemene richtlij
nen voor het Kultuurstelsel kwamen uit Den Haag, de praktische invulling 
werd gegeven door het lndisch Bestuur. In 1831 werd opJava de Directie der 
Kultures opgericht metals doe! de teelt van de producten voor de Europese 
markt over gehee!Java te bevorderen. Op regionaal niveau bepaalden de re
sidenten het beleid. Zij kregen van de Directie de vrijheid om naar omstan
digheden te handelen.34 De Directie zorgde verder voor de aanlegvan wegen 
en kanalen. 

De grondwet van 1848 waarin de staatsrechtelijke verhouding met de ko
lonien werd gewijzigd, beperkte echter de mate van zelfstandigheid van het 
gouvernement. De voornaamste wijziging was dat de Tweede Kamer mede
zeggenschap kreeg in het koloniale bestuur.35 De lndische zaken werden aan 
de orde gesteld in de Staten-Generaal. Eind jaren vijftig bestond de regering 
uit een conservatief-liberaal coalitiekabinet. De liberalen stelden in de Tweede 
Kamer de grondbeginselen van het Kultuurstelsel aan de kaak en de suiker
industrie, waar de meeste winsten werden gemaakt, werd het mikpunt van 
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kritiek.36 Zowel de misstanden die de suikercultures veroorzaakten als de hoge 
winsten van de ondernemers, vormden een 'nationale ergernis'. Het bleek 
dat vee! contractanten hun lucratieve positie aan familierelaties en gunstbe
toon te danken hadden. 37 De liberalen waren van mening dat de toenmalige 
minister van KolonienJJ Rochussen wettelijke maatregelen diende te tref
fen met betrekking tot het verlenen van suikercontracten. Zij drongen erop 
aan dat het contract gegund moest worden aan de ondernemer die aanbood 
om voor de gunstigste voorwaarden te werken. Rochussen was daarentegen 
van mening dat de open bare uitbesteding van nieuwe, maar ook van bestaan
de te verlengen contracten, een gevaar vormde voor de continuiteit in de 
suikerindustrie opJava waarin grate kapitalen waren gelnvesteerd.38 De mi
nister was daarom niet bereid hieraan mee te werken, en volgde in deze kwestie 
een conservatiefbeleid. In december 1860 leidde dit tot verwerping van zijn 
begroting. Hierop trad Rochussen af als minister van Kolonien. In 1862 kwa
men de liberalen aan het bewind in het tweede kabinet-Thorbecke.39 Hier
mee werd tevens het einde ingeluid van het Kultuurstelsel. 

In de historiografie komt de technische ontwikkeling in de bedrijfstak slechts 
in beperkte mate ter sprake. Hierbij kunnen we een aantal thema's onder
scheiden, dat we hier achtereenvolgens zullen bespreken. 

Het eerste thema betreft de wijze waarop techniek en technische ontwikke
ling in de historiografie beschreven wordt. Wanneer de technische situatie 
in de bedrijfstak ter sprake komt, gaan de auteurs veelal over tot een be
schrijving van de gebruikte technische artefacten, zoals de watermolen, de 
stoommachine, de vacuiimpan en de centrifugale toestellen en de mate waar
in verspreiding over de ondernemingen heeft plaatsgevonden. Vacuiimpannen 
werden gebruikt om een hogere kwaliteit suiker te bereiden. De eerste va
cui.impan werd in 183 5 met gouvernementssubsidie door de ondernemer C. 
Etty in Bezoeki gei"ntroduceerd. In 1856 werden vacuiimpannen op 54 van 
de 95 gouvernementsbedrijven in de suikerbereiding toegepast. Daarnaast 
werden stoommachines genoemd voor de aandrijving van suikermolens. In 
1868, aan het einde van het Kultuurstelsel, werden elf van de 95 gouverne
mentsbedrijven door stoomkracht aangedreven, 29 door zowel stoom als 
waterkracht, en 57 uitsluitend door waterkracht. Uit deze gegevens werd 
geconcludeerd dat de adoptie van stoommachines slechts op beperkte schaal 
plaats had gevonden. Het accent valt hier op de beperkte adoptie van de 
stoommachines, de succesvolle adoptie van de watermolen wordt echter bui
ten beschouwing gelaten. Tenslotte werden de centrifuges genoemd, die in
gezet werden om het drogen sneller te Iaten verlopen. Deze toestellen von
den zeer snel ingang.40 Nadat de eerste in 1853 gelntroduceerd was, werd de 
centrifuge binnen drie jaar op vijftien bedrijven gebruikt. In 1877 had het 
gebruik van deze toestellen op de fabrieken algemeen ingang gevonden.4 1 
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Zoals we zien, werden hier uitsluitend gei"soleerde gebeurtenissen gegeven. 
Hierbij wordt niet ingegaan op de samenhang tussen de verschillende tech
nische innovaties en hun relatie tot de technieken die zij vervangen. Daarom 
willen we de volgende vragen gaan behandelen. Welke relatie bestond er 
tussen de sociaal-economische en politieke ontwikkelingen en de introduc
tie van technische innovaties? Om welke innovaties gaat het bij de veranderin
gen in het fabricagesysteem? Met welk doe! werden deze technische innova
ties ge'introduceerd? Op welke fasen in het fabricageproces hadden deze 
betrekking? En tenslotte: Welke veranderingen in het productiesysteem 
bracht de introductie van technische innovaties teweeg? 

Het tweede thema betreft het negatieve beeld in de historiografie over de 
stand van de technische ontwikkeling. Dit beeld werd ten eerste veroorzaakt 
doordat auteurs - gei:nspireerd door liberale ideeen aan het eind van het 
Kultuurstelsel- meld den dat de wantoestand rond de uitgifte van de suiker
contracten geleid had tot het aantrekken van incapabele ondernemers. 42 Deze 
ondernemers werden bestempeld als klaplopers en uitbuiters van de bevol
king, die de bevolking letterlijk zouden uitpersen.43 De koloniale overheid 
werd ervan beschuldigd dat door haar beleid, technische ontwikkeling en 
daarmee de voortgangvan de industrialisatie, geremd werd . Een belangrijke 
vraag met betrekking tot deze problematiek is: Welke rol speelden de kolo
niale overheid en de ondernemers bij de introductie van technische innova
ties in het productieproces? 

N egatieve beeldvorming kwam tevens tot stand door vergelijking. Zo werd 
enerzijds de geheel gemechaniseerde wetenschappelijk ondersteunde en ka
pitaalsintensieve bedrijfstak aan het begin van de twintigste eeuw als 
uitgangspunt genomen, waardoor de technische ontwikkeling tijdens het 
Kultuurstelsel als primitief overkomt. Hier is sprake van een impliciet aange
brachte lineaire structuur van techniekontwikkeling.44 De technische situa
tie tijdens het Kultuurstelsel wordt gereduceerd tot een voorstadium van de 
technische situatie aan het begin van de twintigste eeuw. Anderzijds werd de 
technische situatie tijdens het Kultuurstelsel vergeleken met de situatie in 
andere suikerproducerende Ianden. Boomgaard en Knight bijvoorbeeld, ver
geleken daartoeJava met de Ianden Cuba en Suriname. Als maatstafvoor de 
graad van mechanisatie namen zij het aantal stoommachines voor de aandrij
ving van de suikermolens.45 Zij concludeerden op basis hiervan dat deJava
suikerindustrie in een achterstandspositie verkeerde. Niet altijd hoeft de 
stoommachine echter technisch en economisch de beste oplossing te zijn 
voor een bedrijf. De overgang naar stoom binnen een bedrijfstak is afhanke
lijk van een groot aantal factoren, waaronder de aanwezigheid van concur
rende krachtwerktuigen, de aanwezigheid van steenkool en onderne
mersgedrag en strategie.46 Zoals we reeds hebben opgemerkt, vond de 
vervanging van de watermolen door de stoommachine slechts in beperkte 
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mate plaats. We kunnen ons afvragen of dit uitsluitend te wijten was aan 
conservatief ondernemersgedrag of dat hier ook andere redenen voor aan te 
wijzen waren? We zullen in dit onderzoek dit punt voor Java nader onderzoe
ken. 

Processen van techniekoverdracht en diffusie van technische innovaties 
vormen tenslotte het derde thema voor deze periode. Rietsuikerfabrikanten 
namen in belangrijke mate technische innovaties uit de bietsuikerindustrie 
averY In de literatuur over Java wordt deze relatie meermalen genoemd, 
docb het proces van overdracht zelf wordt verwaarloosd.48 Vandaar dat we 
dit onderwerp verder willen uitdiepen. De volgende vragen komen hierbij 
aan de orde: Op welke wijze bei"nvloedde de technische ontwikkeling in de 
bietsuikerindustrie de technische ontwikkeling in de rietsuikerindustrie? Hoe 
vond het proces van techniekoverdracht en -diffusie plaats? Welke rol speel
den actoren in dit proces? En tenslotte: Van welke transfermecbanismen 
maakten actoren gebruik? 

De periode 1870-1942 

Onder invloed van liberale krachten werd in 1870 in de Agrarische Wet van 
De Waal het Kultuurstelsel voor exportgewassen officieel afgeschaft.49 Voor 
de suikercultures werd dit afzonderlijk geregeld in de Suikerwet van 1870. 
Hierin werd bepaald dat de gedwongen cultures in de loop van dertien jaar, 
te be ginn en in 1878, een dertiende van de cultuur in vrije teelt moest worden 
omgezet, zodat de gedwongen cultures in 1891 geheel zouden zijn afgeschaft.50 

Bij bet in werking treden van deze wet kreeg de ondernemer niet Ianger de 
beschikking over de grondstof suikerriet, maar moest hij zelf de suikerrietcul
tuur in handen nemen. Hij diende daartoe land van de dorpshoofden en vrije 
arbeid in te buren. Het productieproces en de teelt werden nu verenigd in 
een hand, waardoor een efficientere afstemming van beide systemen opel
kaar mogelijk was. Er wordt in de bistoriografie aangenomen dat de Agrari
sche Land Wet en de Suikerwet aan de basis lagen van de grate bloei, die de 
bedrijfstak na de eeuwwisseling beeft gekend. Een aantal auteurs is van me
ning dat deze wetten hier weinig aan bij hebben gedragen.51 In de ontwikke
ling, die leidde tot de bloeiperiode, waren volgens hen twee gebeurtenissen 
cruciaal, namelijk de suikercrisis van 1883/1884 en bet uitbreken van de Se
rebziekte. 

In de laatste decennia van de negentiende eeuw kreeg deJ ava-suikerindus
trie in toenemende mate te maken met concurrentie van de bietsuikerindus
trie. Deze concurrentieslag ken de baar boogtepunt in de suikercrisis van 1883/ 
1884. Voor vee! familiebedrijven op Java betekende deze crisis de nekslag. 
Familiebedrijven gingen failliet en werden overgenomen door cultuurban-
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ken en handelsverenigingen. 52 Door deze overname kwam meer kapitaal 
beschikbaar.53 Om nieuwe faillissementen tegen te gaan, investeerden deze 
ondernemers in nieuwe machinerieen en werden de bedrijven in korte tijd 
gemoderniseerd.54 Het uitbreken van de Serehziekte wordt als directe aan
leiding genoemd voor de oprichting van de proefstations. In 1885 verrees 
het eerste proefstation in M.idden-Java te Semarang. Kort daarop volgde in 
1886 het proefstation West-Java te Kagok en tens lotte in 1887 het proef
station Oost-Java te Pasoeroean. 55 Volgens verschillende auteurs leverden de 
proefstations hun belangrijkste bijdragen op het gebied van ziektebestrijding 
en teeltkundig onderzoek. 

Het duurde tot na de eeuwwisseling voordat de bedrijfstak zich wist te 
herstellen. Er brak toen zelfs een periode van voorspoed aan. Volledige 
mechanisatie van de bedrijfstak, wetenschappelijke ondersteuning in de vorm 
van proefstations en tenslotte effectieve economische en politieke organisa
ties van de suikerondernemers vormden volgens de literatuur de basis waar
op de Java-suikerindustrie in het begin van de twintigste eeuw doorstootte 
naar een vooraanstaande positie op de wereldmarkt van suiker. 56 De depres
sie van de jaren dertig maakte hieraan een eind, doch ook deze crisis werd 
bezworen. Vanaf 193 7 tot a an de J apanse bezetting in 1942 liet de Java-sui
kerindustrie een herstel in productiecijfers zien, maar het niveau van v66r de 
depressiejaren werd niet meer bereikt. 57 

Met betrekking tot technische ontwikkeling staan in deze periode twee 
thema's centraal, namelijk de snelle modernisering van de bedrijfstak na de 
suikercrisis van 1883/1884 en de nadruk op de verwetenschappelijking van 
de bedrijfstak met name op het landbouwkundig en botanisch onderzoek dat 
door de proefstations werd verricht. 

In het Carai:bisch gebied leidde de modernisering van de bedrijfstak tot een 
breuk met het oude plantagesysteem. 58 In deze ontwikkeling werd de 
suikerverwerking geconcentreerd in geheel gemechaniseerde fabrieken, waar 
grootschalig geproduceerd werd, en de plantages werden gereduceerd tot 
grondstofleveranciers aan deze 'centrale' fabrieken. Deze transformatie vond 
plaats in de laatste decennia van de negentiende eeuw. Het is opvallend dat 
op Java de bedrijfstak na de suikercrisis van 1883/1884 binnen een aantal 
jaren volledig werd gemoderniseerd, zonder dater een reorganisatie in het 
productiesysteem plaatsvond. Knight heeft deze ontwikkeling gesignaleerd 
voor de suikerindustrie in de regia Pekalongan-Tegal. 59 Vol gens Knight had 
deze snelle transformatie kunnen plaatsvinden, doordat tijdens het Kultuur
stelsel een productiestructuur tot stand was gekomen, waarbij de staat de 
industrie toegang verschafte tot goedkope arbeid en land. Deze productie
structuur was in de jaren tachtig nog steeds intact. Toe gang van de onderne
mers tot goedkope arbeid en land was essentieel om deze moderne technolo-
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gie economisch rendabel te exploiteren. 60 Knight is van mening, dat de stand 
van de techniek aan het einde van het Kultuurstelsel geen belangrijke rol in 
dit transfonnatieproces gespeeld heeft. In vergelijking met de situatie in an
dere rietsuikerlanden was deze in bet geheel niet geavanceerd en liep, val
gens de auteur, zelfs enigszins achter. 

Knight draagt bier voor dit onderzoek een heel interessant punt aan. Hij 
sluit echter bij voorbaat uit dat de tecbnische situatie tijdens het Kultuurstel
sel een aandeel beeft gehad in bet snelle moderniseringsproces daarna. Uit 
bet bronnenonderzoek hebben wij echter het vermoeden dat naast toegang 
tot goedkope arbeid en land, de technische situatie tijdens bet Kultuurstelsel 
wei degelijk van invloed was. Een belangrijke vraag voor de periode 1870-
1900 zal daarom zijn: Hoe was bet mogelijk dat na de suikercrisis van 1883/ 
1884 in slechts een aantal jaren de bedrijfstak een volledige transformatie 
onderging zonder dater een reorganisatie in bet productiesysteem plaats
vond? 

In de laatste decennia van de negentiende eeuw, steunde de tecbniscbe voor
uitgang in de westerse wereld in toenemende mate op wetenschappelijke in
zichten.61 Duitsland, en de Duitse suikerindustrie in bet bijzonder, was in 
deze ontwikkeling een belangrijke voorloper. Reeds in de jaren zestig wer
den hier suikerinstituten opgericht en vond er op landerijen van de fabrieken 
veredeling plaats van suikerbieten op suikergebalte.62 Door deze 'verweten
schappelijking' van de bedrijfstak werd er in Duitsland steeds efficienter ge
produceerd en werd kostprijsverlaging in belangrijke mate gerealiseerd.63 

Bakker heeft in zijn stu die over deN ederlandse bietsuikerindustrie Iaten zien, 
hoe oak in de Nederlandse bietsuikerindustrie kostprijsverlaging een belang
rijke ondernemersdoelstelling werd in de laatste decennia van de negentien
de eeuw. In dit kader werd de standaardproductietechnologie op deze onder
nemingen continu aangepast. De ondernemers maakten in dit proces in 
belangrijke mate gebruik van kennis en inzichten uit de Duitse bedrijfstak.64 

Bij de verwetenschappelijking van de bedrijfstak op Java speelden de proef
stations een belangrijke rol. Het realiseren van productiviteitsverboging en 
kostprijsverlaging in de bedrijfstak, de middelen om de concurrentieslag met 
de bietsuiker- en andere rietsuikerproducenten val te houden, werd boofd
zakelijk toegescbreven aan de verricbtingen van de proefstations op bet ge
bied van bet landbouwkundig en botanisch onderzoek en de aanwezigheid 
van goedkope arbeid opJava.65 Mecbanisatie van de fabriek zou bier in min
dere mate a an bebben bijgedragen. 

OpJava werd bij de modernisering van bet fabricagesysteem na 1883/1884 
een standaardtechnologie uit de bietsuikerindustrie overgenomen. Veelal 
beperkte de aandacht in de bistoriografie zicb tot bet moment van introduc
tie, daarna werd de technologie als iets statiscb bescbouwd, die eenmaal 
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gei:ntroduceerd geen veranderingen meer onderging. Gezien de ontwikke
lingen in de Europese bietsuikerindustrie kunnen we ons afvragen of oak op 
Java gebruikgemaakt werd van deze wetenschappelijke inzichten voor de be
drijfsvoering en in het bijzonder welke bijdrage de proefstations hierin bad
den geleverd? 

Uit de literatuur over de ontwikkeling van de bedrijfstak in hoofdlijnen komt 
een aantal visies op technische ontwikkeling en de stand van de techniek in 
de negentiende eeuw naar voren. Om te beginnen is a an het Iicht gekomen 
dat de technische situatie zich in een achterstandspositie bevond tijdens de 
peri ode van staatsexploitatie ( 1 79 5 -1870) in vergeli jking met het Carai:bisch 
gebied. Voorts komt er in de historiografie een negatief verband naar voren 
tussen de rol van de overheid en ondernemers en de technische ontwikkeling 
in de bedrijfstak. Vervolgens wordt de snelle modernisering van de bedrijfs
tak na de suikercrisis van 1883/1884 hoofdzakelijk toegeschreven a an de toe
gang van de ondernemers tot financieel kapitaal, goedkope arbeid en land. 
Tenslotte wordt de verwetenschappelijking van de bedrijfstak met name ge
relateerd aan de verrichtingen van de proefstations op het gebied van 
landbouwbouwk:undig en botanisch onderzoek. Karakteristiek in deze visies 
is dat er weinig aandacht wordt besteed aan het proces van techniekover
dracht en -diffusie. Ook wordt het niet duidelijk hoe de technische innova
ties in relatie staan tot de gebruikte productietechnieken en de techieken die 
zij vervangen. Daarnaast blijft de rol van actoren binnen het proces van tech
nische vernieuwingen onduidelijk of wordt deze gekleurd door de tijdgeest. 
Tenslotte blijft de vraag onbeantwoord welke relaties er precies bestaan tus
sen technische vernieuwingen in het productieproces en de maatschappelijke 
context. De leemte die er op dit gebied bestaat is niet verwonderlijk, omdat 
onderzoek naar de J ava-suikerindustrie voornamelijk he eft plaatsgevonden 
vanuit een politieke en sociaal-economische invalshoek en men over het al
gemeen niet gei'nteresseerd was in de technische ontwikkeling zelf. Slechts 
de uitkomst ervan is relevant. In dit onderzoek gaan we op een geheel andere 
wijze techniek en technische ontwikkeling benaderen. Technische ontwik
keling wordt hier onderzocht als een maatschappelijk proces.66 Deze bena
dering, die de laatste twee decennia een erkende plaats binnen de techniek
geschiedenis heeft verworven, was een reactie op de tot dan toe gangbare 
stromingen in de techniekgeschiedenis en politieke en economische studies 
over technologie. 

Binnen de techniekgeschiedenis wordt in het algemeen onderscheid ge
maakt tussen de 'externalistische' en 'internalistische' benadering en de 'con
textual-history' . Bij de eerste benadering wordt technische ontwikkeling be
schouwd als een 'black box' . De inhoud ervan is onbekend en de historici zijn 
er oak niet ge'interesseerd in. Deze externalistische benadering treft men 



DE JAVA-SUIKERINDUSTRIE 31 

vooral aan bij economen en sociologen die zich in het kader van de 
innovatiestudies met techniekgeschiedenis bezig hielden. Zij concentreren 
zich op de effecten van technische ontwikkeling: de randcondities, input- en 
outputfuncties, organisatievraagstukken en dergelijke; de inhoud van de 'black 
box' blijft echter buiten beschouwing. Hiertegenover staat de internalisti
sche benadering. Hierbij ligt de nadruk op het in detail beschrijven van de 
technische ontwikkelingvan een machine. De internalistische en externalisti
sche benaderingen zijn wei omschreven a is twee 'culturen', die onafhankelijk 
van elkaar hun eigen Ieven leidden. Bij 'contextual-history' streefde men naar 
een integra tie tussen beide culturen. In de praktijk bleek deze integra tie moei
lijk te verwezenlijkenY 

Het onderzoeken van technische ontwikkeling als een maatschappelijk pro
ces leidt tot andere vraagstellingen over techniek en technische ontwikkeling 
dan tot nu toe in de historiografie gebruikelijk waren. We zullen daarom 
eerst ingaan op de wijze waarop techniek en technische ontwikkeling in dit 
onderzoek benaderd worden, en hoe dit vertaald wordt naar een onderzoeks
aanpak. 

Technische ontwikkeling in het fabricageproces 

Het benaderen van techniek en technische ontwikkeling als een maatschap
pelijk proces vormt de basis van een aantal recente stromingen binnen de 
techniekgeschiedenis. Ook in het overzichtswerk De geschiedenis van de Tech
niek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890, wordt 
volgens deze benadering gewerkt.68 Dit overzichtswerk betreft de geschiede
nis van een groot aantal sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven in de 
negentiende eeuw. Het heeft tot doel de rol van technische vernieuwing bin
nen het moderniseringsproces te beschrijven.69 Op drie pun ten kan dit over
zichtswerk als voorbeeld dienen voor dit onderzoek. 

Om te beginnen vormt het proces van overdracht en diffusie van techni
sche innovaties een belangrijk thema binnen dit overzichtswerk.70 De meeste 
technieken die inN ederland in de negentiende eeuw werden geintroduceerd, 
waren elders uitgevonden. Een van de grootste verdiensten van dit werk, is 
dat de auteurs voor een groat aantal sectoren Iaten zien dat de diffusie van 
techniek - waaronder verstaan wordt de verspreiding van een techniek bui
ten de omgeving waarvoor zij is ontworpen - niet simpelweg een kwestie is 
van het eenvoudig overnemen of imiteren van een nieuwe techniek. 'Elke 
teclmiek is aangepast aan de omgeving waarin zij functioneert, zij maakt dee/ uit 
van een min of meer uigebreid sociaal-technisch systeem. lnvoering in een nieuwe 
omgeving vereist dus aanpassing, dat wil zeggen technische vernieuwing en nieuwe 
werkrelaties'.71 Vandaar dater in het overzichtswerk vee! aandacht besteed 
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wordt aan de wijze waarop een technische innovatie in het productieproces 
verder ontwikkeld en toegepast wordt. 

Hiermee komen we op het tweede punt waarop deze studie als voorbeeld 
kan dienen, namelijk dat deze ontwikkeling hier beschouwd wordt als een 
proces van selectie en verdere varia tie. Een techniek die in het productiepro
ces wordt toegepast, moet om te kunnen overleven in de praktijk 'zich bewij
zen in de omgeving waarin zij zal functioneren. Die omgeving bestaat uit gebrui
kers, een regelgevende overheid, ondernemers die winst willen maken, bet fysieke 
milieu (klimaat, bodemgesteldheid, verkeersmogelijkheden te land en te water, etc.) 
en niet te vergeten concurrerende technieken, waarvan sommige stevig verankerd 
zijn in de samenleving. Deze omgeving zorgt voor een selectie uit bet aanbod van 
technieken en voor aanpassing van de gekozen techniek. Dat laatste betekent dat de 
verwachtingen en eisen van de betrokken groepen en materiele omgeving als bet 
ware in de nieuwe techniek worden ingebouwd. Daardoor raakt zij ingebed in een 
heel systeem (of netwerk) van relaties' . Het is op dit punt waar de rol van act
oren expliciet naar voren komt: 'de vorm die zij aanneemtwordt bepaald door de 
betrokken 'actoren' en verandert dan ook wanneer de eisen of de machtsposities van 
die actor en veranderen, of wanneer andere act oren in bet spel raken'. 72 

Tenslotte wordt er expliciet ingegaan op de rol van technische vernieu
wing in een transformatieproces. De gehanteerde methode van beschrijving 
kan daarom als leidraad functioneren voor dit onderzoek. Deze beschrij
vingsmethode is gebaseerd op de volgende uitgangspunten. Het eerste be
treft de nadruk op continuiteit in technische ontwikkeling: de geschiedenis 
van de techniek verloopt niet met horten en staten, van de ene uitvinding 
naar de volgende. Het is geen opeenvolging van technische revoluties, maar 
een geleidelijk evolutionair proces. Daarnaast gaat men uit van een sterke 
verwevenheid tussen technische ontwikkeling en maatschappelijke omgeving. 
In dit verband wordt het begrip seamless web gebruikt. 73 Onder seamless web 
wordt bedoeld dat een nieuwe techniek die in de praktijk wordt toegepast, 
langzamerhand verweven raakt met andere technieken en wordt ingebed in 
maatschappelijke routines. Tenslotte gaat men ervan uit dat technische ont
wikkeling niet alleen bepaald wordt door de technische artefacten op zich, 
maar dat actoren hierin een belangrijke rol spelen. Actoren kunnen verschil
lende person en of groepen zijn. 

Een reconstructie van de technische ontwikkeling in de Java-suiker
industrie 

In de historiografie wordt bij de beschrijving van het transformatieproces 
van het ambachtelijk naar het geheel gemechaniseerde productieproces slechts 
minimaal aandacht besteed aan bovenstaande uitgangspunten en ideeen. 
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Vandaar dat wij dit transformatieproces voor deJava-suikerindustrie op ba
sis hiervan opnieuw zullen reconstrueren. Als analyse eenheid kiezen we het 
productiesysteem en de veranderingen die in het productiesysteem plaatsvin
den. De reconstructie zal plaatsvinden op twee niveaus. Het eerste betreft 
een beschrijving van de technische veranderingen in het productiesysteem in 
hoofdlijnen. En ten tweede zullen bepaalde onderdelen van deze lange-ter
mijn ontwikkeling in detail worden uitgewerktin case-studies. Hierbij komt 
de nadruk te liggen op de wijze waarop technische vernieuwingen in het 
productieproces hebben plaatsgevonden als een proces van selectie en varia
tie. Centraal binnen deze reconstructie staan de begrippen productiesysteem, 
actoren en netwerken. We zullen deze termen hieronder verder uitwerken en 
Iaten zien op welke wijze er met deze begrippen gewerkt wordt in dit onder
zoek. 

Onder het productiesysteem verstaan we het systeem dat zorgt voor de 
voortbrenging van het product. Deze term kan voor dit onderwerp echter 
verwarrend werken, omdat in de J ava-suikerindustrie, het productiesysteem 
zowel het teeltsysteem als het fabricagesysteem omvat. We beperken ons in 
dit onderzoek tot het fabricagesysteem, omdat mechanisatie hoofdzakelijk 
heeft plaatsgevonden in de fabriek en niet in het teeltsysteem. Dit wil echter 
niet zeggen dat ontwikkelingen in de landbouw geen invloed hadden op de 
mechanisatie van het productieproces. We rekenen het teeltsysteem tot de 
omgeving van het fabricagesysteem, hierop gaan we straks verder op in. 

Tot het fabricagesysteem rekenen we enerzijds de grondstoffen, energie
bronnen, gebouwen en, techniek (gereedschappen, arbeidsmachines, kracht
werktuigen, instrumenten), arbeid, bij- en tussenproducten en eindproducten 
en anderzijds de actoren die in het fabricagesysteem betrokken zijn. 

Actoren spelen een centrale rol binnen veranderingsprocessen. Wanneer 
productiesystemen onder druk komen te staan, reageren bepaalde actoren. 
Sommige actoren zijn afkomstig uit bet systeem zelf, terwijl andere juist van 
buiten het systeem afkomstig zijn. Wij zijn ge!nteresseerd in wie de betrok
ken actoren in de veranderingsprocessen zijn, op welke wijze deze actoren 
gerelateerd zijn aan de materiele productie en aan het systeem en tenslotte 
welke onderlinge relaties er tussen de actoren bestaan. 

Deze onderlinge relaties vormen netwerken. 74 Hierin bekleden sommige 
partijen aparte, belangrijke posities (afhankelijk van hun relatie tot het pro
ces en het systeem). De visies van deze actoren zijn van cruciaal belang voor 
water gebeurt. Zij worden centrale actoren genoemd. Via de centrale act
oren en hun netwerken vinden veranderingen plaats. Door de aeries die zij 
kunnen ondernemen, vormen zij het dynamisch element binnen het systeem. 
Zo kunnen er bijvoorbeeld veranderingen optreden, wanneer er nieuwe ac
toren in het netwerk worden opgenomen of oude actoren hieruit verdwij-
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nen, de aard van de relaties verandert of er een verschuiving plaatsvindt in de 
verdeling van de hoofdrollen. 

Actoren zijn ingebed in allerlei maatschappelijke structuren en meer speci
fiek in een a an tal institutionele kaders. In ons geval zijn van belang: de kolo
niale verhoudingen, de internationale technische situatie en de intemationa
le marktverhoudingen. Uit de beschrijving van de bedrijfstak in hoofdlijnen 
in dit hoofdstuk kunnen we concluderen dat de politieke organisatie van de 
kolonie een belangrijke invloed heeft gehad op het productiesysteem. In de 
periode 1795 tot 1870 stand de suikerindustrie onder staatstoezicht. Suiker 
werd hoofdzakelijk geproduceerd om inkomsten voor de schatkist te genere
ren en om de grondstof voor de raffinaderijen van het moederland veilig te 
stellen. Om deze belangen te beschermen, stelde de staat het kader vast waar
binnen de productie van de suiker plaats moest vinden: de organisatie waaron
der de suikerproductie plaatsvond, wie er mochten produceren, hoeveel, op 
welke plaats en tenslotte met welke mid del en er suiker geproduceerd moest 
worden. De staat dirigeerde in deze peri ode de productie, doch het fabricage
proces van de suiker zelfwerd overgelaten aan de ondernemers. Deze onder
nemers kregen een bepaalde mate van zelfstandigheid in de uitvoering van 
de productie. Zo speelde in de periode 1795-1830 naast Chinese, Britse en 
andere westerse ondernemers het lndisch bestuur een belangrijke rol in de 
suikerproductie en werden na de introductie van bet Kultuurstelsel hoofd
rollen toegekend aan bet gouvernement, het rninisterie van Kolonien en de 
suikercontractanten. Hoewel ondernemers een cruciale rol speelden in de 
suikerproductie voor de staat namen zij, door de wijze waarop de suikerpro
ductie was georganiseerd voor hetmoederland, een ondergeschikte positie in. 

Verschillende suikerproductiesystemen spelen vervolgens een belangrijke 
rol als referentiekader voor de mogelijkheden op het gebied van technische 
vernieuwing en de wijze waarop productiesystemen kunnen worden inge
richt. We hebben reeds vermeld dat het West-lndisch productiesysteem en 
West-Indische technieken een belangrijke voorbeeldfunctie hadden. 

Tenslotte bei:nvloedden marktverhoudingen en de stand der techniek in 
belangrijke mate de bedrijfsvoering van de individuele ondernemer. De on
dernemer kon op deze internationale ontwikkelingen weinig invloed uitoe
fenen en ervoer deze ontwikkelingen als een gegeven. Voorbeeld hiervan is 
de opkomst van de bietsuikerindustrie als belangrijke concurrent op de we
reldmarkt van suiker. 

De reconstructie van de technische ontwikkeling in de suikerindustrie in 
hoofdlijnen houdt dus de volgende zaken in. Ten eerste worden productiesys
temen en de wijze waarop hierin technische veranderingen zijn opgetreden, 
beschreven. Deze beschrijving betreft zowel het productiesysteem op Java 
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als productiesystemen in andere regia's van de wereld. Bij deze laatsten be
perken we ons tot het West-Indische plantagesysteem en de bietsuikerindus
trie. De beschrijving hiervan zal plaatsvinden op basis van een literatuurstudie. 
Bij de beschrijving van de technische ontwikkeling in de J ava-suikerindustrie, 
zullen we tevens uitgebreid ingaan op de rol van actoren, die in dit proces 
een centrale rol speelden. Voor ons doe! is een literatuurstudie niet voldoen
de. Zoals we reeds vermeld hebben, lag het zwaartepunt bij historici, die de 
bedrijfstak hebben beschreven, op politieke, sociale en economische 
onderwerpen. We kunnen aannemen dat het bronnenmateriaal selectief vanuit 
deze invalshoeken verzameld werd. Hierdoor kan materia a!, dat voor dit on
derzoek relevant is, system a tisch buiten het onderzoeksveld van deze histori
ci zijn gevallen. Het is daarom zaak om het bronnenmateriaal dat reeds eerder 
in historisch onderzoek is gebruikt, opnieuw te screenen op deze punten en 
daarnaast nieuw bronnenmateriaal te gebruiken .75 

Over deJava-suikerindustrie is vee! bronnenmateriaal in de archieven aan
wezig.76 Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen de staatsarchieven, 
persoonlijke archieven en de bedrijfsarchieven. Uit dit bronnenmateriaal 
hebben we een selectie gemaakt op basis van de volgende criteria, ten eerste 
werden in deze documenten relaties gelegd tussen politieke, sociaal-economi
sche en technische ontwikkelingen in de Java-suikerindustrie. Daarnaast komt 
de rol van actor en hierin duidelijk naar voren: we ike problemen zij signaleer
den die aanleiding gaven om technische vernieuwingen in het fabricageproces 
te introduceren en welke rol zij precies in het proces van techniekoverdracht 
en diffusie hebben gespeeld. Dit materiaal was hoofdzakelijk terug te vinden 
in het archie£ van het ministerie van Kolonien en in de persoonlijke archie
ven van belangrijke ambtsbekleders, zoals de Collectie Baud en Van den Bosch. 
De bedrijfsarchieven, die aanwezig waren in het Algemeen Rijksarchief te 
Den Haag, bevatten voornamelijk informatie over de periode na de suiker
crisis van 1883/1884 tot 1957. Hierbij lag het zwaartepunt in de informatie
voorziening na de eeuwwisseling. Het materiaal over de peri ode voor de sui
kercrisis was zeer beperkt en fragmentarisch. We hebben daarom tijdens de 
onderzoeksfase in de archieven besloten, om de bedrijfsarchieven buiten be
schouwing te laten.77 

Bi j de behandeling van de case-studies gaan we meer specifiek in op onder
delen van de technische ontwikkeling. Tot nu toe is hier weinig tot geen 
aandacht in de historiografie aan besteed. Vandaar dat wij in de case-studies 
hoofdzakelijk gebruikmaken van nieuw bronnenmateriaal.7R Op basis hier
van was het mogelijk voor ieder tijdvak een relevante technische vernieuwing 
te bespreken. In deze case-studies zal worden ingegegaan op de rol van act
oren binnen dit proces en de wijze waarop het proces van technische ver
nieuwing in het productieproces plaatsvond. 
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Opzet van het proefschrift 

We zullen in hoofdstuk 2 beginnen met een beschrijving en analyse van de 
internationale suikerindustrie. Hieraan ontleenden actoren, die betrokken 
waren bij de Java-suikerindustrie, kennis en technische innovaties. In dit 
hoofdstuk worden het West-Indische productiesysteem en de bietsuikerin
dustrie nader bekeken. We beginnen in dit hoofdstuk met een beschrijving 
van het West-Indische plantagesysteem aan het eind van de achttiende eeuw. 
Vervolgens gaan we in op de ontwikkeling van de bietsuikerindustrie in Eu
ropa in de negentiende eeuw en worden de belangrijkste ontwikkelingen op 
technisch gebied in deze bedrijfstak beschreven. Daarna wordt aandacht be
steed aan het mechanisatieproces van de bedrijfstak in het Caralbisch gebied 
in de negentiende eeuw. Een aantal as pecten van dit proces is interessant, omdat 
dit inzicht kan geven in het verloop van het mechanisatieproces op Java. 

In hoofdstuk 3 gaan we in op het traditionele, Chinese, productiesysteem en 
de veranderingen die in de periode 1795-1830 in de bedrijfstak hebben plaats
gevonden. Dit tijdvak staat bekend als de overgangsperiode naar het Kul
tuurstelsel. In deze periode waren er belangrijke politieke en sociaal-economi
sche veranderingen. Als gevolg hiervan vonden er tevens veranderingen in de 
bedrijfstak plaats. Voor de technische ontwikkeling zullen we een onderscheid 
maken tussen twee perioden, namelijk de peri ode van 1795 tot 1811, een 
uitloop van de VOC-periode en de periode 1811-1830, die gekenmerktwerd 
door vrij ondernemerschap. Om de veranderingen in het productiesysteem 
te kunnen plaatsen, is het van belang om eerst in te gaan op de Chinese 
suikerindustrie tijdens de VOC-periode. Dit maakt duidelijk hoe het Chine
se productiesysteem mede gevormd is door de politieke en economische struc
turen van de VOC. 

In de periode 1795 tot 1811 kampte de suikerindustrie in de ogen van het 
lndisch bestuur met een a an tal problemen, te weten een ecologische crisis en 
een tekort aan arbeid. We zullen voor deze periode nagaan op welke wijze 
deze problemen gedefinieerd werden en hoe het lndisch bestuur en Chinese 
ondernemers hiervoor verschillende oplossingen aandroegen. 

In de peri ode na de Britse overheersing (1816-1830), werd door de Neder
landse overheid naar manieren gezocht om van java een exploitatie-kolonie 
te maken. De suikerindustrie zou daarin een belangrijke functie vervullen. 
We zu1len bespreken hoe de Indische overheid (verschillende commissies en 
ambtenaren) en ondernemers in dit proces een aantal alternatieven de revue 
laat passeren en sommige hiervan toepassen opjava. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 4 de eerste case-study behandeld worden. Deze 
heeft be trekking op de peri ode 1800 tot 1811, to en de economische en eco
logische situatie in de Bataviasche Ommelanden een belangrijk probleem 
was. We zullen hier uitgebreid ingaan op de wijze waarop het Indisch be-
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stuur naar oplossingen zocht om de productie in de Ommelanden econo
misch rendabel te maken. Zij ondersteunden in dit Iicht de aeries van twee 
westerse innovatoren, namelijk die van de Nederlander Andries Hartsinck 
en van de Fransman Jean Gregoire Gaudin Dutail. Beide personen bod en 
het Indisch bestuur oplossingen voor de problemen in de Bataviasche Om
melanden aan. We zullen bekijken waar deze personen hun ideeen vandaan 
haalden, op welke wijze zij hun plannen ten uitvoer brachten en hoe zij het 
Indisch bestuur overhaalden hun plannen (financieel) te steunen. 

In hoofdstuk 5 wordt verder gegaan met de reconstructie van de technische 
ontwikkeling in hoofdlijnen, nu tijdens het Kultuurstelsel. Hierin zal de rol 
van de overheid met betrekking tot technische ontwikkeling expliciet aan de 
orde komen. Tijdens het Kultuurstelsel had het ministerie van Kolonien te 
maken met twee problemen. In het eerste decennium moest de suikerpro
ductie op grotere schaal dan in de voorgaande periode van de grond komen. 
Het gouvernement wist ondernemers voor dit doe! te winnen door het ver
strekken van gunstige suikercontracten. Het aantal ondernemingen en de 
productie van suiker breidden daardoor in snel tempo uit. Een keerzijde van 
deze snelle uitbreiding was de productie van een te !age kwaliteit suiker, die 
tevens !age prijzen opbracht op de Nede~landse markt. Hierdoor ontston
den er zware verliezen voor de Nederlandse schatkist. Naast een bijstelling 
van de voorwaarden in de suikercontracten, probeerde het ministerie van 
Kolonien onder Ieiding van ].C. Baud de ondernemers te overtuigen dater 
verbeterde suikerbereidingstechnieken in het productieproces moesten wor
den opgenomen. We zullen in dit hoofdstuk uiteenzetten welke strategie het 
ministerie hierbij volgde. Ofhet ministerie in dit streven succesvol is geweest 
zullen we toetsen a an de hand van de verspreiding van de verschillende tech
nische innovaties over de residencies opJava. 

De wijze waarop deze strategie in de praktijk werd gebracht, zullen we aan 
de hand van twee case-studies in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 illustreren. De 
eerste zal uitgebreid ingaan op de introductie van vacuiimpannen in het 
fabricageproces. Hierin zal de wijze behandeld worden, waarop het ministe
rie van Kolonien, het gouvernement en de ondernemers opjava probeerde 
te overtuigen dat het 'systeem van Derosne en Cail' het beste suikerbereidings
procede was voor deJava-suikerindustrie. We zullen in deze studie zien hoe 
het ministerie van Kolonien haar netwerk vormde en aanwendde om de 
ondernemers te overtuigen van haar gelijk. De tweede case-studie betreft de 
rol van wetenschappers in het netwerk van de staat en de bijdragen die zij 
leverden in het proces van technische vernieuwing. Een centrale rol wordt 
hier toebedeeld aan de Utrechtse professor in de chemie, G.J. Mulder. De 
hoogleraar adviseerde het ministerie van Kolonien over een groot a an tal tech
nische innovaties en onderbouwde op wetenschappelijke wijze de noodzaak 
om bepaalde technische innovaties in het fabricageproces toe te pass en. Daar-
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naast adviseerde Mulder toegepast wetenschappelijk onderzoek op Java zelf 
te verrichten ten behoeve van de suikerindustrie. Dit onderzoek werd uitge
voerd door zijn leerling, de landbouwchemicus P.F.H. Fromberg. Uit de dis
cussie, die rond dit onderzoek ontstond, zal blijken dat Mulder, Fromberg 
en de ondernemers verschillende zaken in de bedrijfstak als problemen aan
wezen en hoe moeilijk het was elkaar te overruigen welk probleem het meest 
belangrijk was. 

In hoofdstuk 8 wordt zowel aandacht besteed aan de lange-termijn ontwik
keling als aan de presentatie van een case-srudy. De geschiedenis van de proef
stations en hun rol bij technische vernieuwingen in het fabricageproces zul
len in dit hoofdsruk centraal staan. In West-, Oost-, en Midden-Java werden 
in de periode 1885-1887 drie proefstations opgericht. Het proefstation Mid
den-} ava werd in 1894 opgeheven en de twee andere verenigden zich in 1907 
in de Vereeniging voor het Proefstation voor de Java-suikerindustrie. We 
zullen in dit hoofdstuk eerst de geschiedenis van de proefstations bespreken. 
Hierbij zal in het bijzonder ingegaan worden op de geschiedenis van de che
mischtechnische afdeling van het Proefstation voor de Java-suikerindustrie. 
Deze afdeling was voortgekomen uit het proefstation West-Java 'Kagok'. 
Een aantal personen speelde een belangrijke rol in deze ontwikkeling, waar
onder S.C. van Musschenbroek, administrateur van de suikerfabriek Tjomal 
en H.C. Prinsen Geerligs, directeur van het proefstation West-Java 'Kagok' . 
Tenslotte zal de 'onderlinge fabricagecontrole' als case-srudy worden be
handeld. Dit was een methode waarbij verliezen in verschillende onderdelen 
- stations - van het productieproces konden worden opgespoord. Door 
verbeteringen a ante brengen in deze stations konden de suikerverliezen aan
zienlijk verminderd worden. Deze ontwikkeling heeft een belangrijke bijdra
ge geleverd aan het bewerkstelligen van een efficienter productieproces. 

In hoofdstuk 9 zullen we tenslotte het standaardbeeld, dat uit de historiografie 
naar voren komt, samenvatten. We zullen vervolgens het transformatiepro
ces dat in de negentiende eeuw plaatsvond analyseren aan de hand van twee 
productiesystemen, namelijk het koloniaal (1795 -1870) en het industrieel 
productiesysteem (1870-1900). Deze analyse leidt tenslotte tot een aanpas
sing van het standaardbeeld. 



2 

DE INTERNATIONAL£ SUIKERINDUSTRIE 

Inleiding 

De ontwikkeling van de bedrijfstak opJava is onlosrnakelijk verbonden met 
de ontwikkeling van de internationale suikerindustrie. In hoofdstuk 1 kwarn 
naar voren dat de bedrijfstak op Java zowel op technisch alsop econornisch 
gebied invloed ondervond vanuit het Carai:bisch gebied en de Europese 
bietsuikerindustrie. Vandaar dat we in dit hoofdstuk specifiek op dit interna
tionale kader zullen ingaan. 

Aan het begin van de negentiende eeuw was het Cara.ibisch gebied het 
belangrijkste productiecentrurn.' De negentiende eeuw was een eeuw van 
grate politieke en econornische veranderingen. De afschaffing van de 
slavenhandel en slavernij waren belangrijke gebeurtenissen in de geschiede
nis van het Cara·ibisch gebied met vergaande consequenties voor de 
suikerproductie.2 In 1807 werd de slavenhandel en in 1834 de slavernij afge
schaft in de Britse bezittingen. De Franse kolon.ien volgden in 1848, Neder
lands West-lndie in 1863 en Cuba tenslotte in 1886.3 Deze ontwikkelingen 
had den een negatief effect op de productie in deze regio.4 Tegelijkertijd kwarn 
er onder invloed van de industrialisatie in West-Europa en de Verenigde 
Staten een grotere vraag op gang naar grondstoffen en consumptiegoederen, 
waaronder suiker. De toegenomen vraag naar suiker leidde tot uitbreiding 
van de productie bij de gevestigde producenten en de opkornst van nieuwe 
rietsuikerproducenten. Tenslotte ontstond er een geheel nieuwe bedrijfstak 
in Europa, de bietsuikerindustrie. Het aanbod van suiker groeide aanvanke
lijk sterker dan de vraag. De onderlinge concurrentie werd daardoor heviger 
en de prijs van de suiker daalde in de loop van de negentiende eeuw drastisch 
(Grafiek 2.1). Dit maakte een verdere stijging van de consumptie van suiker 
in het westen mogelijk en zodoende narn ook de vraag verder toe.5 Een van 
de gevolgen van deze onderlinge concurrentie was een toenernende rnecha
nisatie van de bedrijven die participeerden op de wereldmarkt. Dit proces, 
dat tevens schaalvergroting, efficientere productie, kwaliteitsverbetering en 
productieverhoging per bedrijf inhield, wordt in de historiografie gezien als 
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Grafiek 2.1.: De prijs van Java-suiker in Nederlandse guldens per 100 kg. op de 
Suikermarkt in Lon den in de peri ode 1816-1940 
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de oplossing om in deze concurrentieslag overeind te blijven.6 Het verlies 
van de leidende positie van het Cara'ibisch gebied kan volgens de historici 
toegeschreven worden aan het ontijdig of in het geheel niet inspringen op 
deze ontwikkeling. In 1914 had aileen Cuba haar positie weten te handha
ven. Zij leverde 14,3% van de wereldproductie. De andere Caraibische ian
den hadden hun positie moeten afstaan aan het rietsuikerproducerendeJava 
en de bietsuikerlanden Oostenrijk-Hongarije en Duitsland waarvan de aan
delen respectievelijk 7,7, 11,3 en 13,7% van de wereldproductie bedroegen 
(Grafiek 2.2). 

In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste ontwikkelingen op technisch ge
bied in de internationale suikerindustrie behandelen. Hierbij wordt de aan
dacht in het bijzonder gericht op het Carai'bische of West-Indische produc
tiesysteem en op de Europese bietsuikerindustrie. Deze twee systemen 
speelden een belangrijke rol als referentiekader voor de mogelijkheden op 
het gebied van technische vernieuwing en de wijze waarop productiesyste
men konden worden ingericht. Bij de behandeling van deze twee productie
systemen zullen we specifiek ingaan op de invloed die de Europese bietsui
kerindustrie heeft gehad op de technische ontwikkeling in het Carai:bisch 
gebied. 

We zullen beginnen met een beschrijving van het West-Indische plantage
systeem a an het einde van de achttiende eeuw. In deze beschrijving zullen de 
herkomst van het systeem en haar belangrijkste kenmerken behandeld wor
den. Vervolgens wordt de politieke en sociaal-economische context, waarbin
nen dit systeem zich in deze achttiende eeuw heeft ontwikkeld, kort aange-
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Grafiek 2.2: Suikerproductie van de belangrijkste riet- en bietsuikerproducenten in 
de peri ode 18 40-1940 en de to tale productie aan suiker (x 1000 metrische tonnen). 
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stipt. Tenslotte zullen we de belangrijkste technische veranderingen in het 
plantagesysteem, die aan het eind van de achttiende eeuw gerealiseerd zijn, 
behandelen. 

Vervolgens zullen we de Europese bietsuikerindustrie bespreken. Er wordt 
een kart overzicht gegeven van haar ontstaansgeschiedenis en hoe deze be
drijfstak haar marktpositie heeft weten te veroveren. De aandacht zal echter 
hoofdzakelijk geconcentreerd worden op de rol van de bietsuikerindustrie 
als referentiekader voor de mogelijkheden van technische vernieuwingen in 
het fabricageproces. 

Na deze uitweiding over de bietsuikerindustrie zal de aandacht gericht 
worden op de suikerindustrie in het Carai'bisch gebied in de negentiende 
eeuw. Zoals we in hoofdstuk 1 hebben gezien, onderging de bedrijfstak val
gens Knight een volledige transformatie. Het West-Indisch plantagesysteem 
werd in de loop van de negentiende eeuw vervangen door een systeem van 
centrale fabrieken en suikerriet toeleverende plantages. Dit transformatie
proces nam de laatste decennia van de negentiende eeuw in beslag. We zul
len in deze paragraaf specifiek ingaan op dit transformatieproces. 
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Tenslotte zullen we bekijken welke lering we hieruit kunnen trekken voor 
het proces van technische vernieuwing in dejava-suikerindustrie. 

Het West-Indische plantagesysteem voor de negentiende eeuw 

Achterg;rond 

De verspreiding van de rietsuikerproductie naar Amerika is onverbrekelijk 
verbonden met de koloniale expansie van Europese mogendheden.7 In de 
zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw was het Portugese Brazilie 
de belangrijkste leverancier op de internationale markt. De groeiende vraag 
naar suiker in de zeventiende en achttiende eeuw stimuleerde andere West
Europese mogendheden om nieuwe kolonien voor de suikerproductie te 
ontwikkelen of de bestaande productie op te voeren. Deze kolonien waren 
gelegen in het Carai:bisch gebied. Onder het heersende politiek-economisch 
regiem, het Mercantilisme, produceerden de kolonien voornamelijk voor hun 
eigen moederland en leverden daarnaast aan Ianden, die geen suikerpro
ducerende kolonien bezaten, zoals Duitsland en ltalie.8 Vandaar dat de Spaan
se en Portugese kolonien hun suiker naar het Mediterrane gebied exporteer
den en de Engelse en Franse kolonien de grootste leveranciers waren voor 
West-Europa. Ook Noord-Amerika was een belangrijk afzetgebied voor de 
Engelse kolonien. Nederland had tenslotte haar eigen suikerleveranciers in 
het Carai:bisch gebied, te weten Suriname, St. Eustatius en Cura~ao . Inver
gelijking met de Engelse en Franse kolonien was Nederlands West-lndie 
een kleine producent.9 

In de loop van de zeventiende eeuw verloor Brazilie haar positie aan deze 
eilanden, in het bijzonder aan het Britse Barbados en het Franse Saint Do
mingue, het huidige Haiti. De situatie in de rietsuikerproducerende Ianden 
was niet stabiel. Steeds kwamen er nieuwe producenten en gingen andere ten 
onder. Zo werd in het begin van de achttiende eeuw de productie van Barba
dos overvleugeld door die van Jamaica. 10 De suikerproductie in Saint Do
mingue werd volledig verwoest ten gevolge van de slavenopstand van 1791, 
waarbij de Franse bevolking bijna geheel werd uitgemoord. Het wegvallen 
van deze grote suikerleverancier gaf een impuls aan de productie in andere 
kolonien. Vooral Cuba profiteerde van deze gebeurtenis. 11 Dit land breidde 
haar productie aanzienlijk uit. Naast de reeds genoemde kolonien behoor
den verder Antigua, St. Nevis, het Franse Martinique en het Nederlandse 
Suriname tot de groep belangrijke suikerproducenten in de achttiende eeuw.12 
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Tabel 2.1 Productie in de periode 1750-1800 van de belangrijkste suikerprodu-
centen in bet Caraibisch gebied (x 1. 000 metrische ton) 

St. Domingue Jamaica Cuba Barbados Antigua Suriname Martinique St. Nevis 

1750 X 20,5 X 6,9 6,8 12,0 20,4 1,0 

1760 X 39,3 2,6 7,5 5,3 8,3 X 1,8 

1765 X 26,1 X 9,5 4,6 7,9 11,4 1,8 

1767 62,6 35,6 X 6,2 12,5 8,2 6,7 2,1 

1770 X 35,9 10 8,6 II ,3 5,7 11,6 3,4 

1780 X 44,4 X 3,4 1,7 6, 1 X 1,1 

1781 X X X X X 6,6 4,3 X 

1783 58,9 X X X X 6,2 11,0 X 

1791 78,7 60,0 17,0 X X 7,6 X X 

1792 X 54,6 18,6 9,0 3,7 6,7 X 2,2 

1800 X 70,1 28,4 6,0 5,8 X X 2,1 

x = onbekend 
Bron: Deerr (1949) St. Domingue: 240; Jamaica: 198; Barbados: 193; Nevis: 194; Antigua : 
195; Suriname: 212; Cuba: 131; Martinique: 235. 

In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de Europese Ianden en hun 
suikerproducerende kolonien. 
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Tabel 2.2 Overzicht van de suikerproducerende kolonien in Midden- en Zuid
Amerika onderverdeeld naar kolonisator: eind achttiende tot bet begin van de twin
tigste eeuw 

Kolonisator 

Groot Brittannie 

Frankrijk 
Portugal 
Spanje 
Nederland 
Denemarken 

Kolonien 

Barbados, Jamaica, Antigua, St. Nevis, St. Kitts, Trinidad(!) en 
Brits Guyana 
Saint Domingue, Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana 
Brazilie 
Cuba, Puerto Rico, Santa Domingo(2), Trinidad(!) 
Suriname, St. Eustatius, Cura.;:ao 
St. Thomas, St. Croix, St. Jan. 

(I) Trinidad kwam in handen van Groot-Brittannie tijdens de Napoleontische oorlogen. 
(2) Santa Domingo kwam in 1795 onder Frans besruur. In 1808 kwam Santa Domingo 
door een coup opnieuw in handen van Spanje, doch dit duurde slechts een korte periode. Een 
nieuwe coup in 1822 leidde de onafhankelijkheid in. In februari 1822 vielen de Haitianen 
Santa Domingo binnen, waardoor de onafhankelijkheid uitgesteld werd. Tenslotte maakte 
een coup in 1844 een einde aan de Haitiaanse invasie en werd de onafhankelijkheid een feit: 
de Dominicaanse Republiek. Deze republiek bleef echter gebukt gaan onder politieke insta
biliteit. 
Bran: Galloway (1989) 120-194. 

Het plantagesysteem 

In het Caralbisch gebied vond de productie van suiker plaats op plantages. 
Dit waren familiebedrijven, waar zowel de teelt van het suikerriet als de ver
werking ervan tot suiker plaatsvond. Het plantagesysteem werd in de vijf
tiende eeuw vanuit het Mediterrane gebied overgebracht naar de eilanden 
voor de kust van West-Afrika. Het gebruik van Afrikaanse slaven, dat zo ka
rakteristiek was voor het Carai'bisch gebied, vond voor het eerst plaats op 
een van deze eilanden, het Portugese Sao Tome. 13 

Plantages behoorden tot de grootste prelndustriele bedrijven qua land
oppervlakte en qua arbeiders, in dit geval slaven. Hierin bestond echter wei 
enige variatie.14 Zo was rond het midden van de achttiende eeuw de gemid
delde plantage op Antigua 80 ha en werkten er 100 slaven. OpJamaica be
sloeg een gemiddelde plantage in de jaren zeventig van dezelfde eeuw daar
entegen 240 ha en werkten er 200 slaven. 15 

Door de karakteristieke eigenschappen van suikerriet, hebben we ook op 
de plantage te maken met een strak tijdschema, een efficiente organisatie en 
een disciplinering van de arbeidskrachten. Een achttiende-eeuwse planter 
van Antigua karakteriseerde de plantage als een 'well-constructed machine 
compounded of various wheels, turning different ways, and yet contributing to the 
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great end proposed; but if any one part runs too fast or too slow, in proportion to the 
rest, the main purpose is defeated' .16 

Voor de oprichting van een plantage was de beschikking over voldoende 
kapitaal een vereiste. De oprichting ervan ging gepaard met hoge kapitaalsin
vesteringen en was daarom niet weggelegd voor iedere willekeurige kolonist. 
Het geld bestond uit vast kapitaal en kapitaal voor de bedrijfsvoering. Het 
vast kapitaal was bestemd voor de aankoop van grond, slaven en fabrieksin
richting. Het meeste geld werd ge:investeerd in slaven. 17 De ondernemer moest 
bijna zijn gehele arbeidsleger aankopen en dit diende hij bovendien te 
onderhouden. De uitgaven voor de inrichting van het verwerkingssysteem 
omvatte de mol en en de trekdieren, het kookhuis en de droogschuren met de 
bijbehorende materialen en instrumenten. 18 Krediet werd hoofdzakelijk ver
schaft door lokale handelshuizen en handelshuizen die hun basis in het moe
derland hadden. Deze wijze van kapitaalverschaffing bleefbestaan tot onge
veer het midden van de negentiende eeuw. 19• 

Het werk op de plantages was zwaar. Naast de erbarmelijke leefomstan
digheden en de ongelijke man-vrouw ratio hadden deze omstandigheden tot 
gevolg dat het sterftecijfer het geboortecijfer verre overtrof.l0 Het grootste 
probleem vormde het instandhouden van de slavenbevolking om voldoende 
arbeidskrachten te behouden voor de suikerindustrie. 

Technische vernieuwingen in bet productieproces in bet Caraibisch gebied aan bet 
einde van de achttiende eeuw 

In het Caraibisch gebied werden bij de verwerking van het suikerriet tot sui
ker dezelfde fasen doorlopen als bij de productie in de Chinese suikerindus
trie op Java. Er werden echter andere technieken toegepast. We zullen hier 
daarom de verschillende innovaties, die a an het einde van de achttiende eeuw 
in de regio zijn geintroduceerd, kort bespreken. 

Bij het malen van het suikerriet gebruikte men oorspronkelijk molens met 
drie houten, verticale cilinders, die aangedreven werden door dierlijke trac
tie. In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw werden aan deze mo
lens veranderingen aangebracht. 

Een innovatie, die bedoeld was om een besparing van arbeid te bewerkstelli
gen, was de doubleuse of trash-returner.21 Deze werd gebruikt bij molens met 
drie verticale cilinders. Achter de middelste cilinder werd een gebogen meta
len pia at geplaatst, waardoor de rietstengel automatisch geretourneerd werd. 
Dit spaarde een man achter de molen uit, die anders het riet met de hand 
retourneerde.zz 

Een belangrijke verbetering was vervolgens de vervanging van mol ens aan
gedreven door dierlijke tractie, door water- of wind mol ens. Een watermolen 



46 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRIJF 

Figuur 2 .I Een suikermolen met drie verticale cilinders aangedreven door paarden. 
Deze molen werd gebruik op de Anti/len in het midden van de achttiende eeuw. 

Bron: Indiif. Geillustreerd Tijdschrift voor Nederland en de Koloniiin 9 (1921) 76. 

had een grotere capaciteit dan een molen die aangedreven werd door trek
dieren en wind was een goedkopere energiebron. Men ging echter uitslui
tend op deze molens over, indien ze betrouwbaar waren in het gebruik. 

Het gebruik van watermolens was sterk afhankelijk van de beschikbaarheid 
van een betrouwbare watertoevoer voor het rad. Een mooi voorbeeld hier
van is de toepassingvan watermolens in de polders van Suriname.23 De eerste 
suikerplantages werden in dit land gevestigd op droge gronden, in de zandi
ge savannahgordel. In de achttiende eeuw breidde het aantal plantages zich 
uit en deze uitbreiding vond plaats op de !age moerasgronden langs de Cot
rica en Suriname rivieren. Deze gebieden werden ingepolderd. Iedere plan
rage had twee gescheiden watersystemen, het irrigatie- en het drainagesys
teem. Het eerste systeem functioneerde tevens als transportsysteem, waarbij 
platbodems gebruikt werden voor de afvoer van het suikerriet. Di t watersys
teem, in combinatie met de getijden van de rivieren, was gunstig voor het 
gebruik van watermolens. Volgens Van Stipriaan was voor de introductie 
van een watermolen evenwel de beschikbaarheid van kapitaal van belang en 
hoge suikerprijzen om de investeringen terug te verdienen. Naast de locatie 
van de plantage - of deze op de zandige gronden of in de polder was gesi-
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tueerd - speelde de beschikbaarheid van kapitaal een belangrijke rol in het 
adoptieproces van de watermolen. In de loop van de achttiende eeuwwerden 
er geleidelijk meer watermolens gelntroduceerd. 

Wind was slechts op een paar eilanden een betrouwbare krachtbron. Op 
Barbados had men tijdens de achttiende eeuw de overgang gemaakt van dier
lijke tractie naar windmolens. Het eiland kon gebruikmaken van een passaat
wind. Deze vorm van energie was zo betrouwbaar dat de wind tot in het 
midden van de negentiende eeuw de belangrijkste aandrijfkracht bleef. In 
1846 waren er 506 windmolens en slechts 1 stoommachine op het eiland in 
gebruik. Aileen Antigua kon Barbados in deze ontwikkeling volgen, omdat 
zij in dezelfde mate van deze wind kon profiteren.24 

Tenslotte waren tegen het eind van de achttiende eeuw de houten cilinders 
van de molens in belangrijke mate vervangen door molens met metalen cilin
ders. De adoptie van metalen cilinders ging in het algemeen samen met de 
adoptie van het Otaheite- of Bourbonriet in plaats van het traditionele Cre
ole-riet. Het Otaheite- ofBourbonriet was afkomstig van het Franse suikerei
land Bourbon in de Indische Oceaan. Dit riet bereikte rond 1780 de Franse 
kolonien en vandaar uit verspreidde het zich in snel tempo door het Carai:
bisch gebied. Het Otaheite-riet had een aantal voordelen hoven het Creole
riet. Het gaf ten eerste hogere opbrengsten per eenheid bebouwd area a!, het 
was eerder rijp en het vormde een goede brandstof. Het Otaheite-riet had 
echter als nadeel dat het vee! harder was dan het Creole-riet en de opbreng
sten drastisch daalden bij meerdere oogsten van dezelfde rietstoel. De hou
ten mol ens waren niet hestand tegen deze hardere rietsoort. De adoptie van 
Otaheite-riet werd daarom gecombineerd met de introductie van molens met 
metalen cilinders. Rond 1820 had het Otaheite-riet het Creole-riet als be
langrijkste gewas verdrongen. Vol gens Galloway waren de verhoogde inkom
sten, die voortvloeiden uit de introductie van dit riet, een doorslaggevende 
factor geweest voor de snelle verspreiding. 25 

Voor de suikerbereiding maakte men in het begin van de achttiende eeuw 
gebruik van een open oven met ingemetselde ketels, waarbij onder iedere 
ketel een houtvuur werd gestookt. In de loop van deze eeuw werd deze over 
het algemeen vervangen door dejamaica-trein ofbatterij. In figuur 2.2 staat 
een schets van de batterij. De schaarste aan hout bevorderde de introductie 
van de batterij. De verspreiding van dittoes tel verliep van de kleine eilanden, 
waar het hout in snel tempo schaars werd, naar de grotere eilanden. Zo werd 
op het kleine eiland Barbados reeds vanaf het begin van de achttiende eeuw 
belangrijke brandstotbesparende innovaties gei"ntroduceerd, waaronder de 
batterij. Op het grotere Cuba, was men daarentegen trager met de introduc
tie hiervan. Deze vond pas plaats aan het eind van de achttiende eeuw. 26 
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De batterij was een gesloten toestel, dat uit vijf ketels bestond die india
meter afnamen en gestookt werd op een vuur. Aan de kant van de kleinste 
ketel bevond zich de vuurhaard en de opening. Achter de grootste ketel was 
een schoorsteen. De warme luchtstroom naar de schoorsteen die ontstond, 
verwarmde aile ketels. Het gevolg was dat minder brandstof nodig was en 
bovendien kon het geheel op uitgeperst riet of am pas gestookt worden. Het 
Otaheite-riet was hiervoor uitermate geschikt. De batterij werd daarom vaak 
in combinatie geintroduceerd met het Otaheite-riet en een molen met hori
zontale, metalen cilinders. Kenmerkend voor deze installatie was dat ze, in 
tegenstelling tot de mol en met verticale cilinders, de rietstengel niet verpul
verde, maar geheel intact liet. Zodoende was de stengel beter als brandstof te 
gebruiken. 

Het gebruik van de batterij had daarnaast nog een aantal andere voorde
len. Zo kon het gebruik ervan als arbeidsbesparend worden aangemerkt, omdat 
er minder stokers no dig waren voor de vuren. Zodoende kon het toestel be
mand worden met minder personeel dan bij de aparte ketels. Ook had de 
batterij een tijdsbesparende eigenschap: het sap kon in kortere tijd tot ruwe 
suiker verkookt worden. Door de kortere kooktijd bespaarde de toepassing 
van dit toestel tevens brandstof. 

Figuur 2.2 De batterij. 

08888 
CHIMNEY 

Fig. 5.4 The Jamaica train 

Source: after Gama 1983: 162. 

Bron: Galloway (1989) 98. 
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In het Caralbisch gebied produceerde men twee soorten ruwe suiker, de 
zogenaamde muscovado, een bruine suiker en gekleide of witte suiker. Naast 
deze twee soorten suiker werd in de zeventiende en achttiende eeuw tevens 
geraffineerde suiker geproduceerd. 27 Hierbij volgden de ondernemers het
zelfde proces alsdat wat toegepast werd in de Europese raffinaderijen. 28 Deze 
suiker vormde echter een bedreiging voor de raffmaderijen in het rnoeder
land. In Groot-Brittannie hief men in 1685 een hoge importbelasting op 
geraffineerde suiker en maakte hiermee een eind aan deze werkzaamheden 
in de kolonien. In Frankrijk stimuleerde de overheid de raffinage in eerste 
instantie. Toen de raffinaderijen in eigen land zich uitbreidden en verbeter
den, werd aan dit proces in de tropen een halt toegeroepen. 

Naast suiker voor de export werd tevens suiker voor de lokale markt 
geproduceerd. Deze suiker werd bereid uit de stroop van de eerste koking. 
De stroop afkomstig van deze suiker werd ofwel gebruikt als zoetstof, ofwel 
verder verwerkt tot rum. De productie van rum was afhankelijk van de bescher
ming die het rnoederland a an de thuisrnarkt van sterke dranken gaf. Zo werd 
in de Franse kolonien geen rum geproduceerd doordat er door de bescher
ming van de cognac geen afzetmarkt bestond in het thuisland. De Britse ko
lonien behaalden daarentegen hoge winsten uit de productie van rum. 

Tabel 2.3 De suikerproducten in de Caraibische suikerindustrie 

Muscovado-suiker 
* suiker uit de eerste koking export 
* suiker uit de tweede koking lokaal en regionaal gebruik 

Gekleide of witte suiker export 

Geraffineerde suiker vooral uit de Franse kolonien: export 

Rum export: met name geproduceerd in de Britse kolonien 

Melasse export: stropen, zoetstof voor biscuits 

Bron: Galloway (1989) 107-110. 

De technische innovaties die aan het einde van de achttiende eeuw op een 
groot aantal plantages waren ingevoerd, hadden tot doe! verbeteringen bin
nen het bestaande productiesysteern te realiseren. Deze verbeteringen von
den plaats omdat de ondernemers te maken kregen met schaarste aan be
paalde productiefactoren zoals arbeid, hout en dierkracht. Door al de lokale 
verschillen ontstond er een ruime varia tie in de gebruikte productietechnieken 
in het Caralbisch gebied. 
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Eind achttiende en begin negentiende eeuw bei'nvloedde een aantal politieke 
ontwikkelingen de suikerproductie. De ondergang van de suikerindustrie op 
Saint Domingue bracht een belangrijke verandering in de regionale markt
verhoudingen teweeg. Daarnaastvielen verschillende kolonien in handen van 
de Britten tijdens de Vierde Engelse oorlog, bijvoorbeeld Suriname en Trini
dad. Na de afkondiging van het Continentaal stelsel in 1807 verloren de Franse 
kolonien hun afzetgebied. Tenslotte werd in hetzelfde jaar de slavenhandel 
in de Britse kolonien afgeschaft en werden voorbereidingen getroffen voor 
de afschaffing van de slavernij. 

De negentiende eeuw werd ingeluid door politieke onrust en instabiliteit. 
Het afsluiten van Europa voor rietsuiker door de Britse blokkade had tot 
gevolg dat op het Continent gezocht werd naar alternatieven voor deze zoet
stof. Het alternatief werd gevonden: de bietsuiker. 

De bietsuikerindustrie in de negentiende eeuw 

De ontwikkeling van de bietsuikerindustrie 

De eerste suikerfabriek werd begin negentiende eeuw opgericht in Pruisen. 29 

Tijdens de Napoleontische periode, in het bijzonder na de afkondiging van 
het Continentaal Stelsel in 1807, werd de suikerproductie op grotere schaal 
ter hand genomen. In Frankrijk en Duitsland kwam deze bedrijfstak goed 
van de grand. Na de val van Napoleon in 1814 herstelde de import van riet
suiker zich en ging deze jonge bedrijfstak grotendeels ten grande. Slechts 
een kleine groep ondernemers in Frankrijk zette hun bedrijf voort. Rond 
1830 slaagden zij erin de productie winstgevend te maken. 30 In de jar en der
tig beleefde deze industrie een opleving en in Frankrijk en Duitsland werden 
honderden fabriekjes opgericht. Ook in Oostenrijk-Hongarije en Rusland 
werd de productie ter hand genomen. Belgie en Nederland volgden later in 
de eeuw. Grafiek 2.3 geeft een overzichtvan de belangrijkste producenten in 
de periode 1830-1900 en hun productie. 

De bietsuikerindustrie kon zich vestigen doordat zij niet aan volledige con
currentie van rietsuiker blootstond. In tegenstelling tot een importheffing 
op de rietsuiker, werd de bietsuiker niet belast. Dit leidde in Frankrijk, de 
belangrijkste bietsuikerproducent, tot een hevige conflict tussen de gevestig
de rietsuikerbelanghebbenden en de nieuwkomers. Dit conflict werd opge
lost in het voordeel van de rietsuikerproducenten. In 184 7 werd door de re
gering een accijns geheven op bietsuiker, die even hoog was als het invoerrecht 
op rietsuiker. Deze maatregelleidde echter niet tot de ineenstorting van deze 
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Grafiek 2. 3 De ontwikkeling van de Europese suikerproductie (x 1. 000 metrische 
ton) in de peri ode 18 3 0-1900 
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bedrijfstak. Door een aardbeving in Guadeloupe in 1843, een van de groot
ste rietsuikerleveranciers voor Frankrijk, en de afschaffing van de slavernij in 
1848, daalden de rietsuikerimporten drastisch. Hierdoor bleef een belangrij
ke plaats behouden voor de bietsuikerindustrie.31 Ook andere bietsuiker
producerende Ianden profiteerden van de gevolgen van de afschaffingvan de 
slavernij en konden daardoor hun productie opvoeren. Tenslotte gaf de 
openstelling van de Britse markt in de jaren veertig een enorme impuls aan 
de productie en export van beide soorten suikers. 

De stelsels van accijnsheffmg die de verschillende Ianden hanteerden, le
verden de ruwsuikerfabrikanten geen nadeel op, maar in meer of minder mate 
juist voordeel.32 In principe kwamen deze accijnsheffingen op het volgende 
neer. De bietsuikerfabrikant werd aangeslagen op basis van de verwerkte 
hoeveelheid grondstof. Hierbij ging de regering er van uit, dater een vaste 
verhouding bestond tussen de hoeveelheid grondstof en de hoeveelheid sui-
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ker die hieruit geproduceerd kon worden, het rendement. In Duitsland wer
den bijvoorbeeld de suikerbieten als uitgangspunt genomen en in Belgie en 
Nederland de concentratie suiker in het uitperste sap. Het bleek echter dat 
de suikerfabrikanten in de praktijk meer suiker uit de grondstof produceer
den. Over deze suiker werd dus geen accijns betaald, maar werd wei verkocht 
op de markt. Ofschoon de regering de belastingen steeds aanpasten aan het 
verhoogde rendement, bleven zij op de praktijk achterlopen. Nog groter werd 
het voordeel wanneer deze onbelaste suikerproductie werd uitgevoerd. De 
fabrikanten kregen dan door de regering de accijnsheffing uitbetaald, die 
nooit aan deze instantie betaald was. De suikerfabrikanten ontvingen zo
doende een 'subsidie' op hun exportproductie. 

De accijnsstelsels gaven dus een sterke financiele prikkel om het productie
proces efficienter in te richten. Ditvertaalde zich in een verhoogde activiteit 
zowel op het gebied van de gewasveredeling als in de machine-industrie. 
Daarnaast werden op de fabrieken z.elf voortdurend vorderingen gemaakt 
door aldaar werkzame chemici. Di t leidde na 1860 tot een snelle groei van de 
omvang van de bietsuikerproductie in Europa. 

In een groot aantal studies wordt aangegeven dat dez.e ontwikkelingen een 
voorbeeld waren voor het Caraibisch gebied. 33 Voor dit onderzoek z.ijn met 
name de vooruitgang op het gebied van de machinebouw en de fabrieks
scheikunde het meest relevant. 

Filters, suikerverwerkingsinstallaties en fabrieksscheikunde 

Engel and en Frankrijk waren tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw 
de belangrijkste centra van technische vernieuwingen. Een groot a an tal tech
nische innovaties, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw toegepast 
werd in de bietsuikerindustrie, had haar oorsprong in de suikerraffinaderij
en. Deze innovaties hadden betrekking op het proces van z.uiveren en het 
indikken van het sap. Verbeteringen in deze twee onderdelen gaven meer 
inkomsten. Ten eerste omdat beter gez.uiverde suiker hogere prijz.en gaf. 
Daarnaast ging er minder suiker verloren tijdens het indikken van het sap. 
Tenslotte kon er door een effi.cienter kookproces bespaard worden op brand
stof. 

Op het gebied van de zuivering namen experimenten met beenz.wart een 
centrale plaats in. De Franse chemicus Figuier ontdekte in 1810 dat verkool
de beenderen een materiaal opleverden dat vloeistoffen goed kon z.uiveren, 
het zogenaamde beenz.wart.34 Op basis van dit materiaal werd in de loop van 
de eerste helft van de negentiende eeuw een a an tal filters geconstrueerd, dat 
bekend werd onder de naam beenz.wartfilters. Hierop werd een aantal oc
trooien verleend. Het bekendste hiervan is het zogenaamde Taylor-filter.35 
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Met betreldcing tot het indikken ofkoken van het sap was de vacuiiminstal
latie de belangrijkste innovatie. 36 In 1813 nam de Londense raffinadeur 
Edward Charles Howard een octrooi op dit apparaat. De installatie bestond 
uit een vacuiimpan, een stoomketel, een luchtpomp met krachtwerking en 
een groat waterreservoir dat het zoet water voor de condensatie in de lucht
pomp bevatte. Het sap werd in de vacuiimpan gekookt. In deze afgesloten 
ketel werd de druk kunstmatig laag gehouden. Dit had tot gevolg dat het 
kookpunt van het suikersap verlaagd werd, zodat minder brandstof nodig 
was.37 Deze I age temperatuur had tevens tot voordeel dat minder suiker ver
loren ging aan inversie. Dit verschijnsel treedt op tijdens het koken bij hoge 
temperaturen. Hierbij wordt het saccharose-molecuul on deed in een ander 
molecuul, dat niet meer kristalliseerbaar is. In plaats daarvan ontstaat er een 
stroperige massa. Het proces van inversie veroorzaakt grate verliezen in de 
suikeropbrengsten. De vacuiimpan yan Howard toonde in het begin vele 
gebreken. Pas na afloop van het octrooi werd deze pan in technisch en eco
nomisch opzicht verbeterd. In Frankrijk werd de constructie van een verbe
terde versie voor de biet- en rietsuikerindustrie ontwikkeld door de firma 
Ch. Derosne en Cail. De in de bietsuikerindustrie ontwikkelde vacuiimpan 
werd in 'totaalpakketten' aan de rietsuikerfabrikanten geleverd, het zoge
naamde Systeem van Derome en Cail. 

Het systeem van Derosne en Cail was gebaseerd op het productiesysteem 
van de bietsuikerindustrie. De productietechnologie voor de bietsuikerin
dustrie was in hoge mate gestandaardiseerd. Het was een grootschalige on
derneming. Zo werd in Nederland in de periode 1858 en 1873 de productie 
rendabel geacht bij een hoeveelheid van 8 a 9.000 ton bieten. De fabrikant 
moest om deze opbrengst te bereiken, contracten afsluiten voor de opbrengst 
van ongeveer 300 ha land. 38 Hier vinden we dus het principe terug van de 
centrale fabrieken. In dit systeem vond de teelt van de suikerbieten geschei
den plaats van de industriele verwerking. De introductie van dit systeem was 
kapitaalintensief en ging gepaard met schaalvergroting, brandstof- en 
arbeidsbesparing en productiviteitsverhoging. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw speelde de toe passing van schei
kundige kennis in het productieproces een centrale rol. De belangrijkste 
ontwikkelingen op dit gebied vonden plaats in Duitsland. Ofschoon reeds 
lange tijd gebruik werd gemaakt van scheikundige inzichten en theorieen, 
werd in 1866 voor het eerst een instituut opgericht waarbij het scheikundig 
onderzoek geheel in dienst werd gesteld van deze bedrijfstak. In het Berlijnse 
lnstitut for die Zuckerindustrie werd system a tisch kennis verzameld over aile 
aspecten van de suikerfabricage. Het onderzoek werd uitgevoerd door univer
sitaire scheikundigen en vond plaats volgens methoden die als wetenschap
pelijk gekwalificeerd kunnen worden. 39 Drie as pecten werden met bijzonde-
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re aandacht onderzocht, ten eerste het vaststellen van uniforme meet- en 
analysemethoden, ten tweede de procesbeheersing en tenslotte de fabrica
gecontrole. 

Het vaststellen van uniforme meet- en analysemethoden was van belang 
om verschillende fabriekspraktijken met elkaar te kunnen vergelijken.40 

Meetgegevens, die verzameld werden over verschillende onderdelen van het 
proces werden in de loop der tijd gebruikt als uitgangspunt voor verder on
derzoek naar betere productiemethoden. Onder procesbeheersing verstaat 
men de mogelijkheid om tijdig te kunnen ingrijpen in het productieproces 
op basis van waarnemingen. Het productieproces kon dan tijdig bijgesteld 
worden, zodat er minder verliezen optraden.41 Bij fabricagecontrole werd 
tenslotte het gehele productieproces gecontroleerd op verliezen binnen een 
bepaalde tijdsperiodeY Zodoende kon men grate verliesposten tijdig con
stateren en konden deze in de loop van de campagne of na de campagne 
onderzocht en verbeterd worden. Procesbeheersing en fabricagecontrole 
hebben een belangrijke rol gespeeld in het efficienter maken van het produc
tieproces. Het gebruik van wetenschappelijke method en en kennis in de be
drijfsvoering wordt in het algemeen aangeduid als de 'verwetenschappelij
king' van de bedrijfstak. 

We zullen nu onze aandacht opnieuw richten op de ontwikkelingen in de 
rietsuikerindustrie in het Carai"bisch gebied. 

De opkomst en ontwikkeling van grootschalige fabrieksmatige suiker
productie in de negentiende eeuw in het Cara!hisch gebied 

De opkomst en ontwikkeling van grootschalige fabrieksmatige productie in hoofdlij
nen 

De opkomst van het industriele productiesysteem in de negentiende eeuw 
wordt in de historiografie gerelateerd a an twee problemen. Ten eerste vorm
de mechanisatie van de bedrijfstak een oplossing voor het tekort a an arbeids
krachten in deze sector. Ten tweede zou door middel van een industriele 
bewerking van de bedrijfstak kostprijsverlaging gerealiseerd kunnen worden, 
doordat hiermee schaalvergroting, een efficientere productie, kwaliteits
verbetering en productieverhoging bewerkstelligd werd. 

In de productie van suiker was arbeid een cruciale factor, omdat zowel in 
de landbouw als in het verwerkingsproces vee! arbeid nodig was. De relatie 
tussen arbeid en de opkomst van een industriele bedrijfstak in het Carai"bisch 
gebied neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen de historiografieY 
Na de afschaffing van de slavenhandel en de slavernij kregen de plantages te 
maken met een leegloop van arbeidskrachten, waardoor de productie dras-
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tisch daalde. De suikerindustrie in het Carai:bisch gebied werd gedwongen 
haar productie op het gebied van de arbeid te reorganiseren. Enerzijds werd 
een oplossing gezocht in de werving van contractarbeiders vanuit hoofdza
kelijk China en India. Anderzijds werden ex-slaven opnieuw aangetrokken 
om op de plantage te werken. Hierbij waren andere mogelijkheden om in het 
levensonderhoud te voorzien van doorslaggevend belang. In Jamaica waar 
nog voldoende land aanwezig was om een bestaan onathankelijk van de plan
tage op te bouwen, ontstond een boerenbevolking, die zich ging toeleggen 
op andere producten dan suiker.44 In dit land ontstond een groot tekort aan 
arbeidskrachten. Op Barbados daarentegen hadden de suikerplantages bijna 
a! het vruchtbare land in gebruik. Voor de ex-slaven war en er weinig alterna
tieven voorhanden. Zij waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van werk 
op de plantages. In de loop van de negentiende eeuw ontstond bier een grote 
groep loonarbeiders die tegen !age lonen in de industrie werkte.45 

Een te.kort aan arbeidskrachten was echter niet uitsluitend toe te schrijven 
aan de afschaffing van slavernij . Zoals reeds vermeld, eisten de erbarmerlijke 
werk- en leefomstandigheden hun to! en in bijna aile kolonien daalde het 
aantal slaven gestaag. De afschaffing van de slavenhandel had dus tot gevolg 
dat de meeste Ianden hun slavenpopulatie niet op peil konden houden. Suri
name kampte bijvoorbeeld met dit probleem.46 Ook in Cuba had men te 
maken met een groot tekort aan arbeidskrachten. In de jaren veertig, lange 
tijd voordat de slavernij was afgeschaft, maakten plantagehouders gebruik 
van Chinese contractarbeiders om het tekort aan te vullenY 

Mechanisatie betrof hoofdzakelijk het verwerkingsproces van het suiker
riet tot ruwe suiker. De rietteelt bleef grotendeels berusten op handenar
beid. De belangrijkste technische innovatie, die uitstootvan arbeid totgevolg 
had was de ploeg. Dit toestel werd in een groot aantal Ianden ge"introdu
ceerd . De acceptatie hiervan varieerde sterk. In sommige Ianden was de in
troductie succesvol, terwijl in andere Ianden de ploeg geheel niet aansloeg. 48 
Een gemechaniseerde versie van de ploeg, de stoomploeg werd geen suc
ces.49 Vernieuwingen in de landbouw ten behoeve van productieverhoging 
werden hoofdzakelijk gerealiseerd door biologische innovaties.50 Deze bad
den betrekking op de introductie van nieuwe rietvarieteiten, veranderende 
teeltmaatregelen, waaronder het bemesten en tenslotte drainage.51 In de 
meeste Ianden beperkten deze innovaties zich tot de introductie van nieuwe 
rietvarieteiten. 52 

Het verwerkingsproces onderging daarentegen een gehele metamorfose. 
Aan het eind van de negentiende eeuw wordt de suikerfabriek gekarakteri
seerd als een 'factory in the field' .53 Deze tegenstelling tussen een geheel 
gemechaniseerde fabriek en een op handenarbeid berustende landbouw zal 
deze bedrijfstak blijven karakteriseren tot in de twintigste eeuw. In het pro
ductieproces werden het ambachtelijk werk en dierlijke tractie vervangen door 
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machines en mechanische lcracht. Schnakenbourg verdeelt het industrialisatie
proces in twee chronologische ontwikkelingen.54 De periode tot ongeveer 
het midden van de negentiende eeuw werd gekarakteriseerd door mechani
satie van de individuele bedrijven. In de periode die daarop volgde, voltrok 
zich een verandering in het productiesysteem zelf. Het plantagesysteem als 
eenheid van landbouw en verwerking werd verlaten en vervangen door een 
organisatie waarbij de landbouw en de verwerking als aparte systemen ope
reerden. De productie vond niet Ianger plaats op de plantages maar in cen
trale fabrieken. De plantages gingen zich toeleggen op de teelt van suikerriet 
en werden grondstofleveranciers aan deze centrale fabrieken . Kenmerkend 
voor deze fabrieken waren schaalvergroting, het gebruik van 'moderne' tech
nologie en productie voor de wereldmarkt. 

We zullen in de volgende paragrafen deze twee ontwikkelingen achtereen
volgens behandelen. 

De mechanisatie van de individuele bedrijven 

In de eerste helft van de negentiende eeuw kregen de Carai'bische onderne
mers te maken met grote problemen. De afschaffing van de slavernij leidde 
tot een reorganisatie in de arbeidsvoorziening en daarnaast daalde de prijs 
van suiker drastisch in de periode 1820-1850.55 De Europese bietsuikerin
dustrie was beter in staat het hoofd te bieden aan deze situatie, enerzijds 
door de bescherming die de bedrijfstak genoot, anderzijds door de grote tech
nische vooruitgang in het productieproces. Zij was in staat efficienter te pro
duceren en daarmee de kostprijs steeds verder te drukken. De Cara·ibische 
ondernemers werden daarom gedwongen om dezelfde weg te bewandelen. 
In deze paragraaf zullen we de introductie van de belangrijkste technische 
innovaties in het productieproces behandelen namelijk de stoommachine, de 
vacuiiminstallatie en de centrifugale toestellen. 

In 1797 werd in Cuba de eerste stoommachine ge1ntroduceerd. De diffusie 
verliep zeker tot het midden van de negentiende eeuw langzaam.56 Devol
gende cijfers geven hiervan een indicatie. In 1846 maakte in Cuba slechts 
20% van de fabrieken gebruik van een stoommachine. Dit percentage steeg 
tot 70% in 1860. Barbados daarentegen had tot 1846 slechts een stoomma
chine. In 1862 liep de toepassing van stoommachines op tot dertig, bij een 
totaal van vijfhonderd plantages. In Suriname werd de stoommachine eerder 
ingevoerd en verliep het diffusieproces geleidelijker. De eerste stoommachi
ne werd waarschijnlijk rond 1815 gei:nstalleerd. Rond 183 5 zou 28% van de 
suikerplantages over een of meerdere stoommolens beschikken en in 1862 
liep dit percentage op tot twee derde van het aantal plantages.57 
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Een aantal factoren was van invloed op de aanschaf van een stoommachi
ne. In de beginperiode was de stoommachine geen betrouwbare aandrijf
kracht. Dit werd veroorzaakt door het grote tekort a an technisch person eel 
in de kolonien. Het onderhoud en de defecten aan de machines, evenals de 
aanvoer van reserve-onderdelen waarop men vaak weken moest wachten, 
vormden een belangrijke bron van moeilijkheden. Een defect aan de stoom
machine kon daarom grote verliezen in de productie veroorzaken. Een ande
re factor waardoor deze machines niet overal konden worden ge!nstalleerd, 
was het tekort a an vers (zoet) water. Vervolgens vormde de koppeling van de 
stoommachine aan de molen een ander probleem. In eerste instantie verving 
deze machine letterlijk dierlijke tractie of waterkracht. De mol en was niet 
ontworpen voor een stoommachine.58 Bij de koppeling a an een stoommachi
ne ontstonden vaak problemen die leidden tot schade aan de molen. 59 De 
molen werd daarom op dit punt aangepast. Als laatste factor vormde kapi
taalvernietiging een belangrijke hinderpaal. Vaak hadden ondernemers reeds 
ge·investeerd in watermolens en deze dure molens zouden dan overbodig 
worden.60 

Na de introductie van de stoommachine voor het mal en, volgde de mechanisa
tie van de andere fasen van het productieproces. De introductie van de 
vacuuminstallatie en de centrifuge waren de hoogtepunten van technische 
vernieuwingen binnen de fabriek. 

In het Caraibisch gebied werden vacuiiminstallaties van verschillende 
machinefabrikanten ge!nstalleerd. De me est voorkomende install a ties waren 
die van de Brit Howard, van de Amerikaanse machinefabrikant Rillieux en de 
Franse Derosne en Cail. Enerzijds werden deze installaties in het bestaande 
productieproces opgenomen. De introductie ervan impliceerde schaalver
groting. Het waren daarom grote plantages waar dit plaatsvond. Voorbeel
den hiervan zijn in het begin van de eeuw Cuba en na het midden van de 
eeuw Brits Guyana en Suriname. Anderzijds werd met de introductie van het 
systeem van de machinefabrikanten Derosne en Cail, waar de vacuuminstal
latie deel van uitmaakte, een geheel nieuwe productiewijze geintroduceerd. 
Zoals we reeds besproken hebben, werd dit nieuwe productiesysteem ge'in
troduceerd in de Franse kolonien Martinique en Guadeloupe. We zullen ons 
hier eerst beperken tot de introductie van de vacuiiminstallatie op individue
le plantages. Als voorbeeld zullen we de situatie op Cuba nemen. 

Op Cuba hadden de plantage-eigenaren zich via de Junta de Fomento reeds in 
de jaren dertig op de hoogte gesteld van werking van vacuiiminstallaties of 
-pannen in de bietsuikerindustrie.61 Deze overheidsinstelling stuurde in de 
jaren dertig een deskundige naar Europa om deze installaties te bestude
ren.62 De man beweerde echter dat de vacuum pan een grote mislukking was 
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en niet geschikt voor toepassing op Cuba. Als alternatief introduceerde hij 
een eigen systeem.63 Met dit systeem werd op een aantal bedrijven geex
perimenteerd, doch erwerden geen goede resultaten mee geboekt. Positieve 
berichten uit Bourbon waren aanleiding om toch verder met deze vacuum
pan te experimenteren. 

In 1841 had de ondernemer Villa-Urrutia een vacuum pan van Derosne en 
Cail gekocht. Hij leende hiervoor $ 9.000 van de Junta de Fomento. Dit was 
niet voldoende, maar de machinefabrikant zag op Cuba mogelijkheden om 
zijn markt uit te breiden. Hij gaf daarom de ondernemer de rest van het 
totaalpakket, waarvan de vacuiimpan deel uit maakte, cadeau. Deze werd onder 
supervisie van de machinefabrikant Derosne zelf ge·installeerd. De firma ver
wierfhiermee een monopoliepositie op het gebied van de vacuiimpannen.ln 
Cuba werd het systeem van Derosne en Cail vooral op grote plantages gei"n
stalleerd. Zij leverden in de jaren zestig 8,3% van de totale productie. De 
overige suikerproductie werd op de oude wijze of slechts met technische ver
nieuwingen in een enkele fase bereid. 

Figuur 2.3 Schaalmodel van een vacuiim-kookpan zoals die in 18 S 8 werd gebouwd 
door Van Vlissingen, Dudok van Heel, Cail, Halot & Cie. 

Bron: Werkspoormuseum, Amsterdam. 
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Volgens Moreno Fraginals had de introductie van de vacuiimpan twee voor
delen. Ten eerste gaf deze bereidingswijze een veel hogere productie dan 
met de Jamaica-train en ten tweede produceerde hetsysteem van Derosne en 
Cail de beste kwaliteit suiker, de zogenaamde 'Derosne train white'.64 More
no Fraginals w:ijst er verder op dat de introductie van de vacuum pan gepaard 
ging met de introductie van loonarbeid. Dit betrof met name de Europese 
technici en de Chinese contractarbeiders. Volgens hem waren de slaven niet 
in staat om met geavanceerde technieken te werken. 'The slave neither ran 
Derome's apparatus, nor tested its temperatures nor watched the safety valves. He 
continued his old routine, operating the whole process up to the machine and after the 
machine, while that particular sector of the production line was barred to him. '65 

Voor dit werk werden daarom Chinese contractarbeiders opgeleid en Euro
pese technici ingezet. 

Het punt dat slaven niet in staat waren om dit werk te doen, wordt door 
andere auteurs aangevochten. Volgens Tomich hield de introductie van de 
vacuiimpan geenszins in dat het werk voor de slaven moeilijker werd, maar 
eerder simpeler.66 Een kern van gespecialiseerd personeel, meestal bestaande 
uit een ingenieur en een of twee mechaniciens of ketelmakers, werd onder
steund door een groep slaven. 'The purpose of this new machine was the suppres
sion of manual labor in terms of the difficulty and complexity of the tasks and of the 
number of workers required to peiform them. As manual labor was reduced or eli
minated, the craft, skills and subjective judgement of the workers were appropriated 
to the machine. '67 Door de introductie van de vacuum pan werd het ambachte
lijk suikervervaardigen vervangen door een machine en de slaven kregen an
dere taken toebedeeld namelijk het controleren van de machinerie. Tomich 
geeft daarbij twee voorbeelden van plantages, waarbij slaven als werkers op
traden bij deze vacuiirninstallaties, namelijk op de plantage van Vincent op 
Bourbon, waar de eerste experimenten werden gedaan met het systeem van 
Derosne en Cail en op de Cubaanse plantage van Villa-Urritia waar uitslui
tend de suikermeester blank was en de rest van het personeel uit zwarten 
bestond.6R 

Tenslotte maakt Moreno Fraginals melding van een speciaal instituut dat 
de suikerindustrie op scheikundig gebied ondersteunde: Havana's lnstituto de 
Investigaciones Quimicas.69 Dit instituut stond onder Ieiding van de befaamde 
Spaanse chemicus Casaseca. Hij werd directeur van dit instituut.70 Ook het 
systeem van Derosne en Cail had volgens Moreno Fraginals haar succes te 
danken aan Casaseca's begeleiding. Hij wordt daarom bestempeld als de tech
nische deskundige achter de 'Cuban industrial revolution'.71 

In een aantal Britse kolonien, waaronder Jamaica, maakte de plantage-ei
genaren bezwaar tegen de introductie van de vacuiimpan, omdat er minder 
melasse, de grondstof voor rum, werd geproduceerd. Vol gens Galloway zou 
dit een belangrijke reden zijn, waarom de vacuiimpan eerder werd geaccep-
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Figuur 2.4 Centrifuges. 

Bron: Eigen Haard (1900) 343 . 

teerd in de Franse kolonien dan in de Britse, waar de productie van rum een 
belangrijk exportartikel was. We zullen bij de concentratie van de productie 
in fabrieken verder op dit onderwerp ingaan. 

De tweede belangrijke technische innovatie op het gebied van de 
suikerverwerking was de centrifuge. Het toestel werd rond 1850 voor het 
eerst in de fabrieken ge'installeerd. Dit had tot functie dat de muscovado 
sneller werd gedroogd. Een centrifuge bestond uit een dubbelwandige trom
mel, waarbij de binnenste wand uit fijnmazig metaal bestond. Door de hoge 
roterende snelheid werden de suikerkristallen van de massequite of melasse 
gescheiden. De suiker werd als het ware drooggeslingerd. Op deze manier 
kon een ondernemer 2.300 tot 2.700 kg muscovado per uur verwerken. De 
verwerking van dezelfde hoeveelheid suiker zou bij het traditionele droog
proces twee tot drie weken in beslag hebben genomen.72 De centrifuge be
spaarde zowel arbeid als tijd. De ondernemers die over voldoende kapitaal 
beschikten, namen deze innovatie in hoog tempo over.73 

De mechanisatie van individuele bedrijven vond niet in ieder land op dezelf
de wijze plaats en ook binnen een land ontstonden er grote verschillen. Over 
het algemeen werd niet het gehele proces gemechaniseerd, maar beperkte 
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men zich tot enkele onderdelen, zoals de vervanging van een beestenmolen 
door de stoommachine en de Jamaica-train door de vacutimpan. Dit leidde 
tot een grote varia tie aan productietechnieken. Op Cuba, bijvoorbeeld, trof 
men in 1860 de volgende situatie aan74 : 

Productiewijze 

beestenmolen 
watermolen 
gedeeltelijk gemechaniseerd 
(gebruik stoommachine of een vacui.impan) 
volledig gemechan.iseerd (gebruik van 
zowel de stoommachine als de vacuiimpan) 

%van totaal 
aantal molens 

27,24 
0,45 

67,45 

4,86 

%van 
de productie 

8,07 
0,50 
76,64 

14,79 

Mechanisatie binnen de individuele bedrijven werd voornamelijk gefinan
cierd met behulp van familiekapitaal en kapitaal van lokale handelshuizen en 
handelshuizen, die hun basis in het moederland hadden. De beschikking over 
voldoende kapitaal was volgens Schnakenbourg een van de belangrijkste pij
lers waarop het mechanisatieproces berustte. Dit werd met name duidelijk 
bij de invoering van de grootschalige, kapitaalintensieve systemen zoals die 
van Derosne en Cail. We zullen dit hierna verder bespreken. 

De centrale fahrieken 

In de jaren veertig werd de toe passing van bet systeem van Derosne en Cail 
door de machinefabrikanten gekoppeld aan de bouw van aparte fabrieken. 
Op deze fabrieken werd een technisch systeem ge·introduceerd dat volgens 
Moreno Fraginals de gehele suikerverwerking omvatte. 'It started with a three
roller horizontal mill, then a cane carrier, and proceeded through defecators, carbon 
filters, and vacuum evaporators. '75 In 183 8 werd dit systeem voor het eerst ge"in
troduceerd op het Franse suikereiland Reunion (Bourbon) in de lndische 
Oceaan. Ofschoon dit een groot succes was, werd het niet overgenomen door 
andere Ianden. Het belangrijkste bezwaar was haar technische geavanceerd
heid. De introductie vereiste de aanwezigheid van technici voor installatie en 
onderhoud. De firma Derosne en Cail garandeerde daarom technische 
ondersteuning.76 Op de Antillen werd de suikerverwerking in centrale fa
brieken voor het eerst toegepast op Guadeloupe. Na een aardbeving in 1843 
werden de bedrijven volgens deze nieuwe organisatie opgebouwd. Reeds in 
de tweede helft van dat jaar werden de installaties ge1mporteerd en de eerste 
fabriek trad in werking in 1844. In 1845 functioneerden vier fabrieken op 
deze wijze. Op Martinique werd de eerste centrale fabriek opgericht in 1845 
en in 184 7 werden er twee a an toegevoegd. De eerste jaren verliepen niet 
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vlekkeloos. Het grootste probleem lag in de kwetsbaarheid van de fragiele en 
complexe install a tie en het ontbreken van een technologische infrastructuur 
om deze te ondersteunen.77 

Tomich legt in belangrijke mate de relatie tussen de technische ontwikke
lingen in de Franse bietsuikerindustrie en de introductie van de nieuwe 
technologieen in de Franse kolonien.78 Een belangrijke drijfveer om de sui
kerproductie te verbeteren, lag in de grote concurrentie die juist de Franse 
rietsuikerproducenten in de jaren veertig ondervonden van de bietsuikerin
dustrie. Overname van technische innovaties uit deze bedrijfstak lag voor 
deze kolonien voor de hand . Deze werden bemoeilijkt volgens de schrijver 
door de specifieke technische, economische en sociale organisatie van deze 
kolonien. Na de oprichting van deze eerste fabrieken duurde het tot de jaren 
zestig voordat uitbreiding werd gegeven aan deze vorm van productie. 

In andere kolonien werd de introductie van het systeem van Derosne en Cail 
in centrale fabrieken op de voet gevolgd. In tegenstelling tot de Franse kolo
nien was het niet de concurrentie met de bietsuikerindustrie in het thuisland, 
maar het arbeidsprobleem dat aanleiding gaf om deze vorm van productie te 
bestuderen. Ook de concurrentie op de wereldmarkt door de groeiende pro
ductie in Ianden zoals Cuba, Brazilie, Mauritius en Nederlandsch-Inw.lie werd 
voelbaar in de vorm van verdere prijsdalingen van suiker.79 Dit leidde ertoe 
dat de fabrikanten kostprijsverlaging dienden te realiseren. De introductie 
van dit systeem kon leiden tot een belangrijke besparing op arbeid. Aan de 
introductie ervan zat echter een aantal haken en ogen. Ten eerste ging de 
introductie gepaard met een belangrijke kapitaalsinvestering. Er zou een ge
heel nieuwe fabriek moe ten worden gebouwd, ingericht met een geheel nieuwe 
suikerverwerkingsinstallatie. Over het algemeen was kapitaal schaars in deze 
peri ode, omdat weinig kapitaalaccumulatie in de kolonie zelf had plaatsge
vonden. In de Britse kolonien bijvoorbeeld hadden de plantage-eigenaren 
zich in de schulden gestoken door het afsluiten van hoge hypotheken op de 
plantages. Bij de afschaffing van de slavernij kregen plantage-eigenaren een 
schadeloosstelling uitgekeerd door de overheid. Dit bed rag werd voorname
lijk gebruikt om deze schulden af te betalen.80 Daarnaast werden de installa
ties op de individuele plantages overbodig, hetgeen kapitaalvernietiging im
pliceerde. Tenslotte was het een kwetsbaar systeem in die zin, dat een fabriek 
de verwerking van een groot areaal suikerriet moest verwerken . 

Voor de Brits West-lndische planters zou kapitaalvernietiging een reden 
zijn geweest om niet over te gaan tot centralisatie. Het echte probleem bleek 
echter te liggen in het gebrek aan kapitaal en samenwerking voor zo'n 
onderneming. 81 Op Martinique speelde naast kapitaalvernietiging op bestaan
de bedrijven, tevens de kwetsbaarheid van het systeem een belangrijke rol in 
de oprichting en uitbreiding van centrale fabrieken. Tijdens de eerste perio-
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de deden zich technische problem en voor, die door het algemene tekort aan 
technisch personeel niet altijd binnen korte tijd konden worden verholpen. 
Dit vormde een groat risico.R2 Oak in Suriname overwoog het gouverne
ment om dit systeem te introduceren en bier speelde het risico van een zwak
ke technische infrastructuur mede een rol. We zullen op dit voorbeeld uitge
breider ingaan, omdat het laat zien hoe verschillende factoren en actoren 
invloed uitoefenden op de introductie van een bepaalde technologie. 

Zoals aile Caraibische Ianden worstelde Suriname in deze periode met het 
emancipatie-vraagstuk. 83 Het gouvernement zocht naar oplossingen voor twee 
problemen. Enerzijds wilde zij de gevolgen van afschaffing van de slavernij, 
zoals die zich voordeden in het buurland Brits Guyana, voorkomen. Leeg
loop van de plantages zou het einde betekenen voor de suikerindustrie, voor
al omdat men reeds kampte met een teruglopende slavenpopulatie. Anders
zijds mocht emancipatie van slaven bet gouvernement geen geld kosten, omdat 
zij al niet over voldoende financiele middelen beschikte om de schadeloos
stelling aan de plantage-eigenaren te betalen. In I 844 diende de ambtenaar 
W.H. Laos bij de minister van Kolonien, J .C. Baud een plan in, waarbij aile 
suikerplantages inclusief de slaven zouden worden onteigend door het gou
vernement. De individuele fabrieken zouden vervangen worden door 3 7 cen
trale fabrieken. De onteigende slaven zouden op de plantages werken en kon
den zichzelfhiermee na verloop van tijd vrijkopen. Dit laatste stood bekend 
als het idee van 'emancipatie door eigen arbeid der negers' . Met de opbreng
sten uit de fabriek kon het gouvernement de schadeloosstelling aan de plan
tagehouders terugverdienen. Tenslotte zou er een winst van ruim 98 miljoen 
in het verschiet liggen. Baud ging bier dan ook gretig op in. 

Sinds 184 3 werden er experimenten verricht op de gouvernementsplantage 
Catherina Sophia met het systeem van Derosne en Cail. Het was de bedoe
ling dat dit systeem op de centrale fabrieken geinstalleerd zou worden. Lans 
vertrok daarom in 1844 naar Suriname om op deze plantage polshoogte te 
gaan nemen. Het bleek dater grote moeilijkheden waren opgetreden bij de 
installatie van deze machines. De gouverneur van Suriname, B.J. Elias, stood 
echter positief tegenover het plan en verdedigde het project tegenover Baud. 
In 1845 trad Elias a f. Zijn opvolger Baron R.F. van Raders dwarsboomde de 
gehele operatie. Nadat hij zich op de hoogte had gesteld van de experimen
ten op Catherina Sophia, waarbij de machines nag steeds niet zonder gebre
ken functioneerden, stood zijn mening vast. Van Raders opinie over het plan 
was tevens gebaseerd op een advies van twee zeeofficieren die naar Guadeloupe 
waren gezonden om polshoogte te nemen van de vorderingen aldaar. Val
gens hem bleek uit hun rapport dat ook op Guadeloupe weinig vooruitgang 
was geboekt ofschoon men daar 'zoo veel meer degelijke wetenschappelijke en 
practische kennis van de suikerkultuur'R4 bezat dan in Suriname. Hij wees er 
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bovendien op dat de berekeningen van Lans te rooskleurig waren voorge
steld. Het plan van Lans werd nooit gerealiseerd, ofschoon zijn voorstellen 
jarenlang onderwerp van voortdurende beraadslaging waren geweest in amb
telijke kringen.SS Naast de puur technische problemen zouden volgens 
Siwpersad tevens persoonlijke conflicten tussen Van Raders en Baud een rol 
hebben gespeeld in het tegenhouden van het plan Lans. R6 

Bij de oprichting van een centrale fabriek was een goede samenwerking een 
vereiste. Voor de aanvoer van het riet waren verschillende plantages 
verantwoordelijk, die elk zelfstandig bleven. Er bestond dus een wederzijdse 
afhankelijkheid. Het hing van de positie die de partijen in deze relatie inna
men afhoe de machtsverhoudingen lagen. In een groot aantallanden werden 
de suikerrietleveranciers in een afhankelijk positie gedwongen. Als voorbeeld 
zullen we de situatie in Cuba aanhalen. De wijze waarop hier het centrale 
fabriekssysteem georganiseerd was, treft men tevens aan in andere rietsui
kerproducerendelanden. 

Op dit eiland kwam in de jaren zeventig het colonato systeem tot voile 
ontwikkeling. Dit systeem was een respons op het einde van de slavernij, het 
eind van de peri ode van Chinese contractarbeid en de opkomst van centrale 
fabrieken. Het kwam op het volgende neer. De fabriek beschikte zelf over 
land, maar om meer riet te kunnen verwerken en de arbeidskosten te druk
ken, sloot de eigenaar contracten met zogenaamde colonos. Er waren twee 
soorten colonos, namelijk pachters die grond huurden van de fabriek in ruil 
voor levering van het riet en plantage-eigenaren, die het riet a an de centrale 
fabrieken leverden. Het werk op de gepachte stukken grond werd voorna
melijk door familiearbeid geleverd. Sommige slaven werden in de positie van 
colona gedwongen, door schulden aan de plantage-eigenaar. In vele gevallen 
leverden de centrale fabriek tevens werktuigen en het plantrnateriaal die de 
colonos bij de oogst dienden terug te betalen. Bij misoogsten of lagere op
brengsten werd een schuldrelatie gecreeerd en dus een grotere mate van 
afhankelijkheid. Ook de plantage-eigenaren werden steeds afhankelijker van 
de fabriek mede door de Ten Years' War (1868-1878). In deze periode wer
den vee! fabrieken vernietigd en de plantage-eigenaren beschikten niet over 
voldoende kapitaal om nieuwe installaties aan te schaffenY Het voorbeeld 
van Cuba staat niet op zich. In vee! kolonien was deze scheve machtsverhou
ding aanwezig. We kunnen hieruit opmaken dar kostprijsverlaging niet uit
sluitend gerealiseerd werd door mechanisatie van de productie, maar tevens 
door goedkope beschikking over her grondstof riet. 

De beschikking over kapitaal was essentieel voor de oprichting van een cen
trale fabriek. Schnakenbourg geeft a an dar rond het midden van de negentien
de eeuw een overgang plaatsvond in de kapitaalverschaffing. De wijze van 
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kapitaalverstrekking van voor het midden van de negentiende eeuw was niet 
toereikend. Zoals gezegd, werd v66r deze peri ode kapitaal voornamelijk ver
strekt door lokale handelshuizen en handelshuizen die hun basis hadden in 
het moederland. Rand het midden van de negentiende eeuw stortte dit sys
teem in elkaar. In plaats hiervan kwam een modern banksysteem tot ontwik
keling. Di t werd gefinancierd uit lokale fondsen, waarbij ondersteuning werd 
gegeven door de overheid. Dit banksysteem gaf echter uitsluitend korte-ter
mijn leningen voor de productie. Het kapitaal dat nodig was voor industriele 
bedrijfsvoering werd niet verstrekt. 

Uitzondering hierop vormde de situatie in de Franse Antillen. Hier finan
cierden de bankinstellingen de uitbreiding van de centrale fabrieken in de 
jaren zestig. Het geld hiervoor was afkomstig van de Sociite de Credit Colonial, 
die later de naam Credit Froncier Colonial kreeg. Deze instelling werd in 1860 
opgericht door samenwerking van een groep vooraanstaande metropole ka
pitalisten met een aantal Franse topbanken, metals doe! hulp te bieden aan 
kolonien die in de problemen waren geraakt bij de afschaffing van de slaver
nij.88 Deze doelstelling betekende, dat financiele steun werd gegeven bij tech
nische verbeteringen in de bedrijfstak. Na de jaren zestig kwamen de centra
le fabrieken in voile omvang tot ontwikkeling. Op Guadeloupe werd in 1883 
80% van de productie op deze wijze geproduceerd en dit percentage steeg 
tot 95% in 1886. Op Martinique vond deze ontwikkeling minder drastisch 
plaats. In 1883 was de productie nog evenredig verdeeld over individuele 
fabrieken en centrale fabrieken.89 In Britse en Spaanse kolonien was men 
afhankelijk van buitenlandse investeerders. Dit waren voornamelijk grate 
suikerhandelaren uit Groot-Brittannie en de VS. en verder de machinefa
brikanten Derosne en Cail en de Amerikaanse firma Rillieux. Een derde bran 
waaruit de fabrieksmatige productie gefinancierd kon worden, was overheids
geld. Slechts in een aantallanden werd hiermee daadwerkelijk centrale fa 
brieken opgericht. Voorbeelden hiervan zijn Saint Lucia en Antigua. Aan her 
begin van de twintigste eeuw werd oak in Suriname een paging gedaan door 
de regering om een centrale fabriek op te zetten, waarbij het riet aangeleverd 
zou worden door kleine boeren.90 Na een onderzoek bleek echter dater niet 
voldoende boeren aanwezig zouden zijn om het benodigde rietvoor een cen
trale fabriek te telen. Van dit plan werd afgezien. 

De overheid investeerde over het algemeen niet in de ontwikkeling van de 
fabrieksmatige productie, doch investeerde voornamelijk in verbeterde 
infrastructuur zoals openbare werken, havens en spoorwegen, en daarnaast 
subsidieerde de overheid contractarbeid. 

Na de jaren zestjg werd de concurrentie op de wereldmarkt steeds heviger en 
de suikerprijs daalde in snel tempo beneden de kostprijs. Na de suikercrisis 
van 1884 brak er een peri ode a an van faillissemen ten van vooral de kleine 
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plantages, waar de landbouw en de fabricage gecombineeerd werden. 91 De 
centrale fabrieken namen de slachtoffers van de crisis over en een groat aan
tal failliete plantages kwam in handen van buitenlandse investeerders. Zo 
ging in vee! Ianden de suikerindustrie volledig over in buitenlandse handen. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn Cuba en Puerto Rico waar de suikerindus
trie overgenomen werd door de VS. Dezelfde trend zien we ook in de Fran
se, Britse en Nederlandse kolonien. Uitzondering hierop waren het Franse 
eiland Martinique en het Britse Barbados, waar de suikerindustrie in handen 
bleef van de lokale elite. Na deze ontwikkeling vond er een laatste reorgani
satie plaats na 1902 toen de suikerprijs haar dieptepunt bereikte. In deze 
periode gingen er tevens centrale fabrieken failliet en deze werden overge
nomen door een beperkt aantal eigenaars, vaak multinationale ondernemin
gen. 

In een aantallanden waren reeds plantages aanwezig die voldoende schaal
grootte hadden om nieuwe installaties rendabel te exploiteren. Een voor
beeld hiervan is Brits Guyana. Daarnaastwaren er Ianden waarbij er een con
centratie van land plaatsvond zonder dat er centrale fabrieken werden 
opgericht. In Suriname verminderde het aantal plantages in de peri ode 1862 
tot 1899 drastisch van 86 tot 7, het gemiddelde area a! breidde zich daarente
gen uit van 87 tot 285 ha. Ook de productie Ia at een enorme verhoging zien, 
van 183,7 ton in 1862 tot 1.366,7 ton in 1899.92 Deze bedrijven kunnen be
schouwd worden als een equivalent van de centrale fabriekssystemen. 

Over het algemeen gaat men ervan uit dat centra lisa tie van de productie ver
eist was om het mechanisatieproces succesvol te doorlopen. Centralisatie van 
de productie was dus synoniem met schaalvergroting en het aanwenden van 
de 'modernste' productietechnieken, waardoor een efficientere productie 
gerealiseerd werd. Daarnaast hield dit proces tevens in dater een ander pro
duct op de markt kwam. Landen, die deze overgang niet maakten, raakten in 
verval of orienteerden zich op de lokale of regionale markt, waar zij de 
muscovado-suiker wel konden afzetten. In bijna aile Ianden die voor de in
ternationale markt produceerden, vond deze verandering in het plantagesys
teem plaats. In de historiografie wordt dit als breuk gezien met het oude 
plantagesysteem. 

Marktverhoudingen, mechanisatie en de bietsuikerindustrie 

In dit hoofdstuk hebben we twee ontwikkelingen besproken die een rol sped
den in de internationale suikerindustrie in de negentiende eeuw. Dit waren 
ten eerste de opkomst van een grootschalige fabrieksmatige productie inver
schillende Ianden van het Caralbisch gebied en ten tweede veranderingen in 
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de marktverhoudingen. In beide ontwikkelingen speelde de bietsuikerindustrie 
een wezenlijke rol. 

Mechanisatie van de bedrijfstak wordt in de eerste helft van de negentien
de eeuw hoofdzakelijk gerelateerd aan een tekort aan arbeid in het Carai
bisch gebied. Dit werd ten eerste veroorzaakt door de afschaffing van de 
slavernij en de slavenhandel en daarnaast door de zware arbeids- en leefsitua
tie op de plantages. Ofschoon aile Ianden met een arbeidsprobleem te maken 
hadden, kunnen we een groot verschil signaleren in de mechanisatie van de 
bedrijfstak in verschillende Ianden. Naast het arbeidsprobleem, speelden ook 
andere factoren een rol. 

De eerste factor was de beschikking over financieel kapitaal. Mechanisatie 
was een kapitaalintensieve kwestie. In Ianden waar reeds in de jaren veertig 
van de negentiende eeuw grootschalige fabrieksmatige productie tot stand 
kwam, waren kapitaalverstrekkers aanwezig die deze ontwikkeling ondersteun
den. Dit waren ofwel de staat (Cuba) of voor dit doe! speciaal opgerichte 
banken (de Franse kolonien). Bij de introductie van vacuumpannen speelde 
voorts de aanwezigheid van concurrerende industrieen in het thuisland (de 
bietsuikerindustrie in Frankrijk) of van de suikerindustrie-afhankelijke in
dustrieen in de kolonie (de rumproductie in de Britse kolonien) een rol. Ook 

· de aanwezigheid van gevestigde technologieen bepaalde mede of er wei of 
niet gemechaniseerd werd. Voorbeelden hiervan zijn de windmolens op Bar
bados, die een betrouwbare en goedkope vorm van energie waren en de wa
termolens, waarvan de vervanging door stoommachines kapitaalvernietiging 
met zich mee bracht. Tenslotte kunnen weals laatste factor, de technische 
infrastructuur van hetland noemen. Hoe gecompliceerder een apparaat was, 
hoe belangrijker de technische ondersteuning werd. In verschillende Ianden 
was dit een belangrijk argument om het systeem van Derosne en Cail in de 
eerste helft van de negentiende eeuw niet te introduceren. 

In de eerste helft van de negentiende eeuw speelde de bietsuikerindustrie 
nog geen noemenswaardige rol op de wereldmarkt van suiker. Technische 
innovaties uit de bietsuikerindustrie werden voornamelijk toegepast om de 
productiviteit te verhogen. Naast productiviteitsverhoging hield de intro
ductie van vacuumpannen uit de bietsuikerindustrie tevens de productie van 
een ander eindproduct in namelijk de stoomsuiker. Stoomsuiker was in te
genstelling tot de muscovado hoger in kwaliteit. In de jaren veertig en vijftig 
werd stoomsuiker slechts op beperkte schaal geproduceerd. De meeste kolo
nien ondervonden weinig concurrentie op hun thuismarkt. Uitzondering 
waren de Franse kolonien. Deze situatie veranderde echter na het midden 
van de negentiende eeuw, toen de concurrentie tussen beide branches steeds 
grater werd. We zien dat de kolonien die voor de wereldmarkt produceer
den en die op de thuismarkt te maken hadden met de bietsuikerindustrie 
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sneller deze nieuwe technologie overnamen. Dit waren Cuba en de Franse 
kolonien. Concurrentie met de bietsuikerindustrie op de wereldmarkt van 
suiker hield dus in dat de rietsuikerproducenten een product van dezelfde 
kwaliteit moesten gaan leveren als de bietsuikerproducenten. Deze suiker 
kon niet met de traditionele technologie geproduceerd worden, zodoende 
waren de plantagehouders gedwongen over testa ppen op de verwerkingstech
nieken die in de bietsuikerindustrie werden gebruikt. Mechanisatie van de 
productie was niet voldoende in deze concurrentiestrijd. Essentieel hierin 
was de juiste suikerverwerkingsinstallaties te introduceren, die het kwalita
tief hoogwaardige product konden produceren. 

Plantagehouders kregen te maken met een productietechnologie die in hoge 
mate gestandaardiseerd was. Bietsuikerfabrieken waren over het algemeen 
grootschaliger dan de rietsuikerbedrijven. Deze grootschaligheid bereikte 
de fabrikanten door een groot aantal boeren te contracteren, die biet voor 
hen teelde. De verplichte overname van deze technologie hield dus de reeds 
genoemde reorganisatie van het plantagesysteem in, waarbij een centrale fa
briek werd opgericht waaraan plantages riet leverden. Dit reorganisatiepro
ces is dus niets anders dan een aanpassing a an de gestandaardiseerde productie
technologie van de bietsuikerindustrie en het productiesysteem in het 
Cara"ibisch gebied wordt in belangrijke mate volgens hetzelfde principe in
gericht als bet productiesysteem van de bietsuiker. 
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DE CHINESE SUIKERINDUSTRIE (1602-1830) 1 

Inleiding 

In de achttiende eeuw vond de productie van suiker op plantages plaats in de 
Bataviasche Ommelanden onder protectie van de VOC. In tegenstelling tot 
het Cara"ibisch gebied betrofhet hier geen Europese bedrijfstak. Slechts een 
klein aantal plantages was in handen van Europese ondernemers, het meren
deel was in handen van Chinese ondernemers. In de periode 1795-1830 vol
trok zich een verandering. De belangrijkste studie, die specifiek hierop 
betrekking heeft, is afkomstig van Knight. 2 In een artikel over de Java-sui
kerindustrie beschrijft hij de reorganisatie van de bedrijfstak aan het begin 
van de negentiende eeuw. Hij beargumenteert dat als antwoord op het tekort 
a an arbeid en de slechte ecologische omstandigheden- met name bodemuit
putting en schaarste aan hout - in de Bataviasche Ommelanden, het 
productiegebied zich in deze periode verplaatste naar de Noordoostkust en 
Oosthoek vanJ ava. Hier werd niet het plantagesysteem toegepast, maar vond 
de teelt van het suikerriet en de verwerking van het riet tot suiker gescheiden 
van elkaar plaats. De teelt van suikerriet gebeurde op de vruchtbare sawa's 
van de J avaanse boeren en het verwerkingsproces van het suikerriet vond 
plaats op de zogenaamde suikermolens, die in handen waren van Chinese en 
Europese ondernemers. Aan de Noordoostkust en de Oosthoek was nag vol
doende arbeid, hout en vruchtbare grand voorhanden. Deze organisatievorm 
zou de basis vormen, waarop de suikerindustrie in de negentiende eeuw haar 
hoge vlucht nam. Daarnaast analyseert Knight de introductie van een West
Indische plantage na 1820 door Britse ondernemers in de Bataviasche 
Ommelanden. Hierbij gaat hij in op verschillende factoren, die op de intro
ductie van de technische innovaties en op het economisch welslagen van deze 
onderneming van invloed zijn geweest. Zijn bevindingen zullen een belang
rijk onderdeel uitmaken van dit hoofdstuk. 

Knight heeft cruciale ontwikkelingen in de suikerindustrie naar voren ge
bracht. We zullen echter met betrekking tot het proces van techniekover-
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dracht en -diffusie in dit hoofdstuk en het volgende een aantal belangrijke 
aanvullingen geven. Ten eerste concentreert Knight zich op de periode na de 
Britse overheersing. Volgens hem bevond de suikerindustrie zicb toen in een 
economisch dal. Britse ondernemers trachtten in deze periode de bedrijfstak 
nieuw Ieven in te blazen. Wij zullen ecbter aantonen dat niet aileen Britse 
ondernemers pogingen hebben ondernomen om West-Indische tecbnieken 
in het productieproces te introduceren. In de periode voor de Britse over
beersing werd namelijk door het Indisch bestuur een aantal maatregelen ge
troffen met het doe! productieverhoging te realiseren in de bedrijfstak. We 
zullen daarom ten eerste ingaan op de rol van het Indisch bestuur in de pe
riode 1795-1811. Deze periode kan gekarakteriseerd worden als een uitloop 
van de VOC-periode, waarbij de bedrijfstak nog steeds onder protectie van 
het Indiscb bestuur stond. We zullen voor deze peri ode ingaan op de slecbte 
ecologische en economische situatie in de Bataviasche Ommelanden en de 
initiatieven die het Indisch bestuur nam teneinde deze situatie te verbeteren. 
Welke maatregelen nam zij hiertoe? Welke technische innovaties ondersteun
de zij en op welke wijze bracht zij dit in praktijk? Werd deze maatregelen 
tenslotte een succes? In dit hoofdstuk zullen we ons concentreren op de rol 
en het beleid van het Indisch bestuur. In bet volgende hoofdstuk zal daaren
tegen meer gedetailleerd ingegaan worden op de introductie van een aantal 
technische vernieuwingen in bet Chinese productieproces onder toezicht van 
het Indisch bestuur. 

De tweede aanvulling betreft de voorbeeldfunctie van het West-Indisch 
plantagesysteem zoals dat door de Britse ondernemers werd gelntroduceerd. 
Na het Brits Tussenbestuur werd met het VOC-beleid grotendeels gebro
ken. Met name na het bestuur van Vander Cappellen werd gezocht naar een 
systeem waarbij met minimale kosten een stabiele aanvoer van suiker kon 
worden gerealiseerd. De wijze waarop men dit wilde bewerkstelligen, was 
echter nog niet duidelijk. Vandaar dater meer aandacht kwam voor de ver
schillende suikerproductiesystemen en de daarin toegepaste suikerverwer
kingstecbnieken, waaronder het West-Indische plantagesysteem. Ditsysteem 
kon voorzien in een stabiele aanvoer van suiker en vormde daarom een cen
traal onderwerp in de discussies over de wijze waarop de suikerindustrie ge
reorganiseerd zou moeten worden. Het West-Indische plantagesysteem met 
in be grip van de gebruikte technieken en de discussie rond de introductie van 
dit systeem op Java, zullen daarom hier afzonderlijk behandeld worden. 

In de periode 1795-1830 vinden er dus belangrijke veranderingen plaats op 
organisatorisch en technisch gebied. Om deze veranderingen te kunnen be
grijpen, moeten we de uitgangssituatie kennen. We zullen daarom beginnen 
met een beschrijving van de suikerindustrie gedurende de VOC-periode. 
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Hierbij zal de wijze waarop de Chinese suikerindustrie ingebed was in het 
politiek en sociaal-economisch Ieven, een belangrijk thema zijn. 

De Chinese suikerindustrie onder het bewind van de VOC 

De Bataviasche Ommelanden 

Tijdens de periode van de VOC was de suikerindustrie geconcentreerd in de 
Bataviasche Ommelanden. In de zeventiende eeuw werd dit gebied onder 
aanmoediging van de Compagnie door Chinezen ontgonnen en de suikerpro
ductie ter hand genomen. De Europese burgers van Batavia hadden weinig 
interesse in deze activiteiten. Zij gaven er de voorkeur aan om snel geld te 
verdienen en naar hun vaderland terug te keren. 3 De Chinezen, die een 
belangrijke rol gespeeld hadden in de opbouw van de stad en tevens een be
langrijke positie innamen als handelaren en ambachtslieden, werden gesti
muleerd om in de suikerproductie dee! te nemen. De VOC hood hen gunsti
ge voorwaarden zoals vrijstellingvan hoofdelijke belasting, vaste afname van 
de suiker tegen minimumprijzen en kredietvoorziening voor de productie.4 

De VOC was monopolist in de suikerhandel op Java. De molenaars lever den 
witte poedersuiker aan deze instantie. De suiker werd hoofdzakelijk afgezet 
in Azie en slechts gedeeltelijk geexporteerd naar de Republiek. De belang
rijkste markten waren Perzie, Surate, Malabar en Japan.5 Het moederland 
betrok goedkopere suiker grotendeels uit West-Indie. 

De productie van suiker nam snel toe. Begin 1649 werd ongeveer 121 ton 
verscheept en dat jaar bedroeg de oogst ruim 247 ton.6 In 1652 waren er 
vermoedelijk twintig molens in werking, die een productie van ruim 740 ton 
suiker hadden. 7 Het gebied was echter moeilijk te beschermen en vie! ten 
prooi a an oorlogen en onlusten. 8 Door de oorlog met Bantam in 165 6 ging 
een groat aantal molens in vlammen op, waardoor de productie aanzienlijk 
daalde. In 1660 zouden er nog tien in werking zijn.9 

De Europeanen kregen voor het eerst belangstelling voor de landbouw in de 
jaren zestigvan de zeventiende eeuw. Een van de pioniers, Abraham Pittavin, 
richtte bij zijn fabriek een watermolen op om riet te vermalen. 10 Hoe het met 
deze onderneming is afgelopen, is niet bekend. De activiteiten van deze Eu
ropese pioniers leidden tot een attitudeverandering ten aanzien van de land
bouw. Na de vrede met Bantam in 1684 werd het veilig om zich buiten de 
muren van de stad Batavia te vestigen. Hooggeplaatste compagnie-dienaren 
en rijke Chinezen gingen over tot ontginning van dit bosrijke gebied en bouw
den hier hun buitenhuizen. Het meeste land was op het eind van de zeven
tiende eeuw in hand en van de Europeanen, maar in plaats van hetland zelf te 
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bewerken, verpachtten zij, evenals de Ch.inese eigenaars, hun land aan Chi
nese suikermolenaars. 

Tabel 3.1 A an tal molens, productie en export van suiker in tonnen in de periode 
164 9-179 Sin de Bataviasche Ommelanden 

Periode aantal molens productie export 

1649 X 247 121 
1652 20 740 X 

1660 10 X X 

1680-1709 X X 21.000 (gemiddeld 7 24 per jaar) 
1710 130 X 

1740 X 987 X 

1741 X 370 X 

1745 66 X X 

1779 55 6.000 X 

1786 44 5.000 X 

1795 X 2.200 X 

Bronnen: Van den Berg (1904); Boomgaard (1989a); DeHaan (1922) dee! I; Vander Mandere 
(1922- 1923); Prinsen Geerligs (1911). 

De bedrijfstak kende een snelle groei. In de periode 1680-1709 werd er in 
totaal ruim 14.000 ton suiker verscheept naar Perzie en daarnaast ruim 7.000 
ton naar de Republiek. 11 We kunnen ervan uitgaan dat de totale productie 
vee] grater was omdat er ook andere markten bediend werden. In 171 0 wa
ren er reeds 130 molens in bedrijf op 84 ondernemingen. Ofschoon Europea
nen wei in het bezit waren van de landerijen bleef de bedrijfstak grotendeels 
in handen van de Chinezen. Van de groep ondernemers waren slechts vijf 
van een andere nationaliteit, namelijk vier Nederlanders en eenjavaan. Val
gens Blusse was het aannemelijk dat de Chinezen ook op deze landerijen de 
organisatie in handen hadden. 12 

Door de krachtige uitbreiding van het aantal mol ens tot 1710 ontstond er 
tevens een grate vraag naar arbeid. Er kwam een stroom immigranten op 
gang vanuit China. 13 Hieraan werden beperkingen gesteld door het instellen 
van een quorum. Het aantal immigranten kon aan de hand van verplichte 
registratie bij de Kapitein-Chinees, het hoofd der Chinezen te Batavia, ge
controleerd worden. 14 Over het personeel dat op een suikerplantage ging 
werken, was de poria een hoofdelijke belasting aan de Kapitein verschuldigd. 
Het was dus voordeliger illegale werkkrachten a ante trekken. Naast de ont
duiking van de hoofdelijke belasting, konden er op deze wijze meer arbeiders 
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aangetrokken worden dan het quo tum toeliet. Deze waren bovendien goed
koper omdat zij geheel afuankelijk waren van de poria. 

Illegale immigranten vonden hun weg naar de plantages via de eilanden 
voor de kust van Batavia. Daar gingen de jonken voor anker en werden de 
havenautoriteiten omgekocht door de gezagvoerders van deze schepen. De 
Chinezen in de Ommelanden vielen officieel onder het gezag van de Kapi
tein in Batavia. Zijn gezag in dit gebied was echter zwak. In de praktijk hiel
den de drost en zijn mannen toezicht op de Chinezen. 15 Middels steekpen
ningen waren deze personen meestal bereid de stroom illegale arbeiders 
oogluikend toe te staan. Op de plantage waren illegale arbeiders geheel on
dergeschikt aan de poria en in hoeverre hier sprake was van 'vrije' loonarbeid, 
kunnen we ons natuurlijk afvragen. 

Achteruitgang in de suikerproductie 

De welvarende periode in de Ommelanden duurde tot ongeveer de jaren 
twintig van de achttiende eeuw. Door ecologische achteruitgang in het ge
bied zoals bodemuitputting, een tekort aan brandhout en tevens door het 
vaststellen van productiequota, kwam hieraan een einde. Het bepalen van 
quota was een vast onderdeel van het beleid van Heren XVII, de bewindheb
bers van de VOC in Nederland. De VOC hing een politiek van schaarste 
a an. Dit hield in dat men de aanvoer van de hoeveelheid suiker op de markt 
beperkt hield, zodat de prijs kunstmatig hoog gehouden werd. Daarom stel
de men steeds voor een peri ode van een aantal jaren een quotum vast voor de 
suikerproductie op Java. Directe aanleiding tot het bepalen van dit quo tum 
was het wegvallen van de belangrijkste afzetmarkt Perzie en de toenemende 
concurrentie van suiker uit West-Indie. Het gevolg van het kunstmatig ver
mindereh van de productie was de sluicing van een groat aantal suikermo
lens, waardoor er grate werkeloosheid ontstond onder de Chinezen in de 
Ommelanden. De illegale immigratie ging niettemin door. Dit leidde tot 
grate onrust op het platteland. Zwervende bendes werkeloze Chinezen maak
ten de omgeving onveilig. In de lente van 1740 kwamen de omkooppraktij
ken van de drost aan het Iicht en ontaardde deze zaak in een groat schandaal. 
De regering in Batavia wilde voor eens en altijd een einde maken aan het 
'Chinese probleem' door een gedwongen emigratie van werkeloze Chinezen 
naar Ceylon te bewerkstelligen. Dit voornemen verspreidde zich als een !a
pend vuurtje onder de Chinese bevolking, alsmede het gerucht dat de 
autoriteiten deze personen overboard zouden gooien zo gauw de schepen 
buitengaats waren. Dit gerucht leidde tot een aanval van de plattelands-Chi
nezen op de stad Batavia. Hierop ontbrandde een hevige strijd. De uiteinde
lijke slachtoffers in deze strijd waren de tienduizend stads-Chinezen die door 
de stedelingen in koelen bloede werden vermoord. 16 
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Na de 'Chinezenmoord' van 1740 kwam de productie nagenoeg tot stil
stand. De Europese landeigenaren trachtten de bedrijfsvoering aan de gang 
te houden. 17 In 1741 was de productie van ruim 987 ton tot 3 70 ton gedaald. 
Na een aantal jaren herstelden de betrekkingen tussen de Europeanen en de 
Chinezen zich en namen de Chinezen de bedrijfsvoering weer over. De rest 
van de eeuw kenmerkte zich echter door een steeds dalend aantal molens, 
hoewel de VOC het maximale aantal molens voor de Ommelanden in 1750 
had vastgesteld op 80.18 In 1745 waren er 66 molens in werking. Dit aantal 
daalde tot 55 in 1 779 en 44 in 1786. Vol gens Prinsen Geerligs zouden 55 
fabrieken in 1779 tezamen ruim 6.000 ton hebben geproduceerd. Waar hij 
dit cijfer vandaan heeft, is niet bekend. Boomgaard geeft voor de periode 
1776-1780 een schatting van 5.000 ton. De productie aan de Noordoostkust 
werd hierbij ingecalculeerd. 19 Doch na aftrek van deze productie blijft er nog 
een productie van 4.000 tot 4.500 ton over, hetgeen wil zeggen dat de pro
ductie per molen sterk gestegen was.20 Na 1780 daalde de productie echter 
tot 2.200 ton in 1795.21 De suikerfabrieken kampten met een a an tal pro hie
men namelijk bodemuitputting en een tekort aan arbeidskrachten, buffels en 
hout. Vol gens het Indisch Bestuur verkeerde de suikerindustrie in een crisis. 
Het was niet duidelijk waardoor deze crisis werd veroorzaakt. Men was ver
schillende meningen toegedaan. Het Indisch bestuur stelde, dat het verval 
niet toe te schrijven was aan de capaciteiten van de Chinezen, maar aan de 
omstandigheden. Ds.Jan Hooyman, predikant te Batavia, onderschreef deze 
visie niet. In 1779 schreefhij in een artikel dat het verval toe te schrijven was 
aan het gebruik van verouderde productietechniekenY Met name de tech
nieken die betrekking had den op het persen van bet suikerriet en het koken 
van het sap, zouden aanzienlijk verbeterd kunnen worden. De traditionele 
Chinese molen zou vervangen moeten worden door de West-lndische rna
len. Dit was een molen met drie verticale cilinders, die voortbewogen werd 
door middel van water- of paardenkracht. Deze West-Indische molen zou 
een besparing kunnen geven op het aantal buffels. Daarnaast kon het hout
gebruik teruggedrongen worden door het kookproces te versnellen, door de 
kookhuizen beter te ventileren en gebruik te maken van platte stalen pannen. 
In hoeverre deze adviezen zijn opgevolgd, is niet bekend. 

De Noordoostkust van Java 

In schril contrast met de Bataviasche Ommelanden stand de ontwikkeling 
van de suikerproductie aanJava's Noordoostkust, de Pasisir. Dit gebied kwam 
in 1743 in eigendom van de VOC. In 1749 werd hier de productie geschat op 
600 ton, die geleverd werd door twintig molens.23 Ofschoon dit gebied min
der suiker produceerde dan de Ommelanden vond dit plaats tegen lagere 
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kosten, doordat er voldoende hout en werkkrachten aanwezigwaren. De pro
ductie washier bovendien op een andere wijze georganiseerd. 

De Pasisir stand in tegenstelling tot de Bataviasche Ommelanden onder 
indirect bestuur en ook de belastingheffing in deze regio vond plaats op indi
recte wijze. 24 I-Iierbij speelde de Javaanse regenten een intermediaire rol. 
Tijdens de heerschappij van de Sunan- ofvolgens de Nederlandse opvatting 
'Keizer' - van Mataram werd de belasting via de lokale regent of 'Bupati ' 
betaald. Deze persoon droeg een gedeelte af aan de Sunan of zond corvee 
werkkrachten naar zijn hof. Toen de VOC de heerschappij overnam, nam 
deze instantie de positie van de Sunan in. Deze wijze van belastingheffing 
ging de geschiedenis in als de leveringen van contingenten en verplichte le
veranties. De Bupati bleef dus de actuele macht uitoefenen op het platteland. 
In deze hoedanigheid verhuurde hij na 1743 gehele dorpen aan rijke Chine
zen ten behoeve van de suikercultuur. Hiermee verwierven de Chinezen de 
herendiensten die de regent in het dorp toekwamen. DeJavanen teelden sui
kerriet op hun sawa's en leverden arbeid voor de suikerproductieY 

De Noordoostkust van] ava vormde echter een bedreiging voor de suiker
productie in de Ommelanden. Zodoende werd in dit gebied de productie 
sterk aan banden gelegd. In plaats van de 21 in 1749 werkende molens zou
den er slechts twaalf in productie mogen blijven. In 1750 werd dit aantal 
verder beperkt tot elf.26 

De peri ode van 179 5 tot 1811 

De Bataviasche Ommelanden versus de Pasisir 

Na 1790 begonnen de prijzen van suiker te stijgenY De VOC stimuleerde 
de productie door haar handelsmonopolie gedeeltelijk op te heffen. Vanaf 
1793 mochten de suikermolenaars de productie boven hetvastgestelde VOC
quotum, zelf verhandelen. 28 Deze maatregel vormde een belangrijke prikkel 
voor productieverhoging, met name in de Pasisir, waar de productie kunstma
tig a an band en werd gelegd om concurrentie met de Ommelanden te voorko
men. Hoewel de Bataviasche Ommelanden het belangrijkste productiege
bied bleef, war en de vooruitzichten niet gunstig door het grote tekort aan de 
meest essentiele productiemiddelen. De Hooge Regeering achtte het echter 
van eminent belang dat deze sector in stand bleef, met name vanwege de 
belangrijke economische uitstraling op de stad Batavia. Daarnaast bestond 
natuurlijk onmiskenbaar het belang dat vele landeigenaren c.q. compagniedie
naren hadden in de Ommelanden bij het behoud van de suikerindustrie. Van
daar dat onderzoek naar de stand van zaken in deze sector van belang werd 
geacht. 
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We zullen bekijken hoe de visie van de Hooge Regeering op de situatie in 
de Bataviasche Ommelanden tot stand was gekomen. Aan de hand van enke
le onderzoeksrapporten zullen we aangeven welke onderdelen van het 
productieproces als problema tisch werden beschouwd door de verschillende 
commissies. Vervolgens zullen we de maatregelen aangeven die voor het op
lossen van deze knelpunten werden aangedragen. Tenslotte zullen we bekij
ken in hoeverre deze maatregelen werden opgevolgd. 

Onderzoekscommissies voor de suikerindustrie 

De situatie in de Bataviasche Ommelanden was zo dramatisch slecht, dat 
verandering absoluut noodzakelijk was. Het probleem was echter dat de 
Hooge Regeering niet bekend was met de bedrijfsvoering en zodoende wei
nig zicht had op mogelijke verbeteringen hierin. EvenalsJan Hooyman, wa
ren er reeds verschillende andere personen geweest, die de slechte situatie 
opgemerkt had den en die adviezen aandroegen om deze situatie te verbete
ren.29 Zo werden bijvoorbeeld door N. Engelhard, president van het College 
van Hoogheemraden, verschillende stukken ingediend bij de Hooge Regee
ring. 30 Deze betroffen een beschouwing over de suikerindustrie en haar pro
blematiek en een aantal adviezenY De beschouwing was hoofdzakelijk geba
seerd op andere artikelen, doch bet is niet onmogelijk dat hij zijn eigen ke1mis 
hierin betrokY De adviezen hadden betrekking op de problematiek van Sim 
Simko, een Chinese poria die op de rand van faillissement stond. 33 Engelhard 
had een zakelijke relatie met deze figuur. 

Naast president van het College was Engelhard ook eigenaar van vijf 
landgoederen, waarop zeven molens in werking waren. In totaal gaven deze 
landerijen een opbrengst van 11.050 rijksdaalders (rds.). 34 De potia Sim Sim
ko administreerde zes landgoederen in de Ommelanden, waarop acht rna
lens in werking waren.35 In 1800 had Sim Simko een schuld van 150.000 rds. 
en om niet failliet te gaan, werd een aanvraag voor subsidie ingediend bij het 
Indisch bestuur. Engelhard, in de hoedanigheid van president van het Colle
ge van Hoogheemraden, prees Sim Simko aan als de knapste en kundigste 
man in de suikercultuur en adviseerde het besruur hem deze subsidie te ver
lenen.36 Wanneer het verzoek niet werd ingewilligd, zouden namelijk niet 
uitsluitend zijn molens failliet gaan, maar tevens de suikerbedrijven van zijn 
borgen. Dit waren onder anderen de Chinezen Sim Khiamko, Jo Tjapko, 
Oeij Kotja en Tan Liangseeng. Zij beheerden tezamen met Sim Simko 24 
suikermolens, hetgeen meer dan de helft was van het aantal nog werkende 
molens opJava en daaronder bevonden zich zestien van de best functioneren
de. 37 Dit zou, volgens Engelhard, desastreuse gevolgen hebben voor de kolo
nie. Vermoedelijk zouden we hier moeten lezen: desastreuse gevolgen voor 
Engelhard. Sim Simko en een aantal van zijn borgen, te weten Oeij Kotja en 
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Sim Khiamko hadden namelijk tezamen alle landgoederen van Engelhard 
gehuurd en door het faillissement zouden in een klap aile molens op deze 
landgoederen failliet zijn. Dit zou een jaarlijks verlies van de reeds genoemde 
Rds 11.050 met zich mee brengen. Op deze manier werden persoonlijke za
kelijke belangen verstrengeld met het algemeen beleid. 

Of het Engelhard gelukt was de mening van het Indisch bestuur te be"in
vloeden, is niet bekend. Wei is bekend dat Engelhard failliet ging rond 1800. 
Om zijn financiele positie te redden werd hij aangesteld als gouverneur van 
de Noordoostkust.3s 

Doordat er zo weinig bekend was van de actuele situatie in de Ommelanden 
werd in januari 1800 een commissie samengesteld uit !eden van de Raad van 
lndie, te weten Neun, Fetmenger en Van I]sseldijk. Zij kregen de opdracht 
om de situatie in de suikercultuur te onderzoeken.39 Hoewel de commissiele
den zelf erkenden dat zij weinig kennis hadden van de suikerindustrie, voel
den zij zich niet genoodzaakt om zich naar de plantages in de Ommelanden 
te begeven. De commissie baseerde haar oordeel 'op de toeligtingen van vroe
gere dagen en die van kundige personen'.40 De belangrijkste bron waar zij ge
bruik van maakten, waren de stukken Engelhard. In het ad vies van de commis
sie Neun c.s. werden grate delen hiervan letterlijk geciteerd. Na een 
inventarisatie van de belangrijkste lmelpunten, waarvan Bijlage C-I een over
zicht geeft, werd door deze commissie een advies uitgebracht. Deze knel
punten verschilden daarom weinig van wat in de achttiende eeuw reeds als 
problem en werden ervaren. Zo werd het grote tekort a an hout, arbeiders en 
buffets en het probleem van bodemuitputting opnieuw aangekaart.41 Het grote 
tekort aan arbeiders en buffets werd met name veroorzaakt door uitbreiding 
van de koffieteelt in de Preanger-regentschappen, het gebied ten zuidoosten 
van de Bataviasche Ommelanden. De schaarste in deze productiemiddelen 
joeg de kosten van de bedrijfsvoering op. Daarnaast wees de commissie de 
stijgende landhuur als kostenpost aan. Werden deze in 1779 nog berekend 
op 600 rds. per jaar, rond 1800 was dit bedrag inmiddels gestegen tot gemid
deld 2.1 00.42 Door a! deze factor en werden de onkosten voor de bedrijfsvoe
ring bijna verdubbeld. Hiervoor was een bed rag van 14 a 15.000 rds. per 
maalseizoen in contanten nodi g. In 1779 bleek dit nog 8.600 te zijn. Tenslot
te betrof een laatste probleem de ontwikkeling dat rijke Chinezen zich niet 
Ianger a is financiers opwierpen. Tijdens de VOC periode gebruikten de Chi
nezen de suikerindustrie als pion in hun handelspraktijken. De eventuele win
sten uit deze bedrijfstak zouden ge"investeerd worden in meer winstgevende 
takken zoals de opiumhandel. Voor verschillende handelsactiviteiten in het 
gebied van de VOC waren de Chinezen afhankelijk van toestemming van dit 
handelslichaam. Het was daarom ook belangrijk om op goede voet te staan 
met de VOC. De ondernemers waren daardoor tevreden met minder winst 
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en een minder rendabele industrie. Waarom de financiele ondersteuning in 
deze periode wegviel, is niet precies bekend.43 

De commissie pleitte voor het behoud van deze nijverheid gelet op de eco
nomische betekenis voor de regia. Het verlies van de suikerindustrie zou 
namelijk niet uitsluitend de bedrijfstak zelf treffen, maar tevens een groat 
aantal andere economische sectoren. De belangrijkste hiervan waren de arak
stokerijen. Zoals aangegeven, leverde de arak hoge inkomsten op voor (gewe
zen) compagniedienaren en hooggeplaatste Chinezen en was het tevens een 
belangrijke inkomstenbron in natura voor de Hooge Regering. De arak werd 
onder andere gebruikt om de sold a ten tevreden te houden.44 Het verlies van 
de suikerindustrie zou verder toeleverende bedrijven ten grande rich ten, zo
als de kalkbranders en de mandenmakers. Tenslotte waren suiker en arak 
belangrijke inkomstenbronnen voor ambtenaren, zoals de havenmeester die 
a an de uitvoer van elke pikol suiker en legger arak verdiende.45 De commissie 
concludeerde dat het verlies van deze indirecte economische baten zeer 
schadelijk zou zijn voor de kolonie in haar geheel en in het bijzonder voor de 
stad Batavia. 

De maatregelen die de commissie voorstelde om de suikerindustrie in stand 
te houden, had den met name betrekking op voorschotten voor de productie, 
hetgeen, zoals we gezien hebben, reeds dee! uitmaakte van de VOC-politiek. 
Hiervan was het belangrijkste dee! bestemd voor het beta len van het loon in 
contanten a an de arbeiders, het verwerven van arbeiders en de aanschaf van 
buffels. Dit betrof een be drag van 574.000 tot 630.000 rijksdaalders. De taak 
van de Chinese geldschieter zou hiermee overgenomen worden. Tevens werd 
geadviseerd om een commissie samen te stellen, die erop toe moest zien dat 
de voorschotten daadwerkelijk hun bestemming kregen. Hierdoor werd de 
controle op deze industrie vanuit de overheid verscherpt. De commissie was 
dus van mening dat met financiele steun de knelpunten in eerste instantie 
konden worden opgelost. 

Nieuw was echter dat de commissie inzag dat in het productieproces 
verbeteringen zouden moeten plaatsvinden en dat deze bovendien door de 
Hooge Regering gestimuleerd dienden te worden. Zo zou het Chinese for
nuis vervangen moeten worden door een West-Indisch fornuis. De commis
sie verwees hierbij naar het landgoed Tanjong West, waar een Nederlandse 
ondernemer, Andries Hartsinck, een fornuis op West-Indische wijze had in
gericht. De verwachting was dat, wanneer dit fomuis eenmaal in werking 
was, een belangrijke besparing van hout gerealiseerd werd. De commissie 
benadrukte de wenselijkheid van het gebruik van een fornuis dat op brand
stofbespaarde, omdat zij verwachtte dat in de toekomst het tekort aan brand
stof nijpender zou worden.46 Vandaar dat de commissie het belangrijk vond 
de molenaars te bewegen het ini tiatief van H artsinck te volgen. Het bezwaar 
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was echter dat deze fornuizen zeer kostbaar waren, omdat ze gei:mporteerd 
moesten worden. Doch aan dit bezwaar kon volgens de commissie tegemoet 
worden gekomen door aile onderdelen en benodigde gereedschappen op]ava 
zelf te produceren. 

De regering nam de belangrijkste aanbevelingen over. Om de voorschotten 
te bekostigen, werd in april1800 een suikerfonds ingesteld. Van iedere pikol 
geleverde suiker werd een vast be drag opzij gelegd ten behoeve van dit fonds, 
waaruit de voorschotten betaald konden worden. De opbouw van dit fonds 
werd een succes, want in 1802 waren de reserves van dit fonds reeds opgelo
pen tot 122.000 rdsY 

De Hooge Regeering was echter niet tevreden over het tweede voorstel. 
Zij was van mening dat zij nog steeds onvoldoende gei:nformeerd was over 
mogelijke verbeteringen in het productieproces, temeer daar de commissie 
zich niet in de Ommelanden had begeven en zodoende geen beschrijving 
kon geven van de actuele situatie. Zij besloot daarop deze opdracht te Iaten 
vervullen door het College van Hoogheemraden.4R Dit college onttrok zich 
echter aan dit besluit, omdat zij voor de uitvoering ervan niet betaald werd. 
Daarom werd er opnieuw een commissie samengesteld uit de Raad van In
die. Deze bestond uit de leden Canter Visscher en Van l]sseldijk, die geassis
teerd werden door Chinese officieren. Ook deze nieuwe commissie begaf 
zich echter niet in de Ommelanden en baseerde haar advies op het rapport 
Neun c.s. van januari 1800. In plaats van nieuwe fornuizen te introduceren 
gaf de commissie daarentegen advies om de molens te verbeteren, omdat 
daarbij te vee! buffets nodig waren. De Hooge Regeering bleef ontevreden 
over de werkwijze, zodat uiteindelijk toch weer een beroep werd gedaan op 
het College van Heemraden, die dit keer hiervoor bezoldigd werd. Zij kreeg 
naast de reeds genoemde opdracht de taak te onderzoeken in hoeverre het 
fmanciele beleid haar doel had bereikt. Zij kreeg dus tevens een evaluerende 
functie toebedeeld. 

Bij resolutie van 7 aprill802 werd een commissie benoemd uit het College 
van Heemraden om de situatie in de Ommelanden op te nemen.49 De com
missie bestond uit de !eden Obreen en Lutzouw, de landmeter Tency, de 
secretaris Van Heekeren en twee officieren uit de Chinese bevolkingsgroep, 
de luitenanten Tan Pingko en Lie Tongong. De laatste persoon was tevens 
potia van een suikermolen. In juni 1802 diende zij hun bevindingen bij de 
Hooge Regering in. Een overzicht van de belangrijkste bevinding wordt ge
geven in Bijlage C-II. De commissie concludeerde dat de situatie in de suiker
cultuur niet zo slecht was als de commissie van april 1800 suggereerde. Het 
belangrijkste knelpunt was het grate tekort aan arbeiders en buffets. Bijna 
aile bedrijven kampten met dit probleem. Daarnaast was er een tekort aan 
brandhout, doch dit tekort was minder schrijnend dan men dacht. De gran-



80 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRIJF 

den waren daarentegen in een vee! betere conditie dan de eerste commissie 
beweerde. De voorschotten die gegeven werden voor de bedrijfsvoering, 
werden met name gebruikt om arbeiders te betalen en te werven. Het geld 
werd dus voor het bestemde doe! aangewend. Deze commissie kwam tot de 
conclusie dat de maatregel om financiele steun te geven voor de bedrijfs
voering effectief was. Een andere belangrijke maatregel zou het verbod zijn 
op het slachten van witte buffels, zodat het tekort a an buffels via een natuur
lijk weg aangevuld kon worden. 5° De commissie gaf, in tegenstelling tot de 
twee andere commissies, geen aanbevelingen over verbeteringen van de ge
bruikte technieken in het productieproces. 

De onderzoeken die rand 1800 waren uitgevoerd, waren dus hoofdzakelijk 
gebaseerd op oude stukken en adviezen van deskundige personen. Uitzon
dering hierop vormt het onderzoek dat verricht was door de Commissie 
Obreen c.s. Het is dan oak niet verwonderlijk da t steeds dezelfde adviezen of 
delen van de adviezen naar voren kwamen. Het Indisch Bestuur had weinig 
kennis van de suikerindustrie en deze kennis nam slechts marginaal toe, om
dat de commissieleden over het algemeen niet bereid waren om zich daad
werkelijk in de praktijk te begeven. Waaraan kan deze desinteresse toege
schreven worden? 

Waarschijnlijk lag dit aan de gevestigde taakverdeling. De Europeanen 
bemoeiden zich van oudsher niet met de suikerindustrie met uitzondering 
van het incasseren van het product en de huur. Het productieproces zelfbleef 
onder beheer van de Chinese fabrikanten. De landeigenaren waren niet di
rect gebaat bij productiestijgingen. Hun belangen werden niet geschaad bij 
een lagere productie, behalve wanneer deze zo laag werd dat de huur niet 
meer betaald kon worden. Vandaar de aerie van Nicolaus Engelhard in het 
geval van de administrateur Sim Simko. 

Uit het onderzoek van de Commissie Obreen bleek dat de Chinese onderne
mers in de loop der tijd wei degelijk maatregelen hadden genomen om de 
suikerindustrie rend abel te maken. Als voorbeeld kunnen we noemen de ver
schillende manieren om goedkope arbeid te werven zoals illegale arbeid, ra
toonteelt om de arbeidskosten te drukken en tenslotte bemesting om de 
bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Deze maatregelen voorkwamen 
echter niet dat de productiekosten door andere omstandigheden stegen. Het 
tekort a an arbeid en buffels werd tevens veroorzaakt door uitbreiding van de 
koffieteelt in de Preanger-regentschappen. 

Het was dus duidelijk dat het kostenaspect de aandacht vroeg van de Hoo
ge Regeering temeer omdat er aanvragen voor subsidies binnenkwamen. 
Oplossingen om deze crisis te keren, werden in eerste instantie gezocht in 
financiele ondersteuning doch daarnaast kaartte men Europese ideeen aan 
over hoe de suikerindustrie er uit zou moeten zien. Dit beeld werd gei"nspi-
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reerd door de bloeiende plantages in West-Indie. Deze technische ideeen 
werden niet in de praktijk gebracht. Het was ten eerste de vraag of deze ver
beteringen echt nodig waren, terneer daar de Commissie Obreen c.s., waar
bij de Chinese officieren als deskundigen optraden, geen aanbevelingen gaf 
voor technische verbeteringen . Ten tweede waren het hoofdzakelijk Euro
peanen, die de technische innovaties aankaartten. Deze personen hadden zich 
hoofdzakelijk Iaten infonneren door artikelen in tijdschriften en hadden door
gaans geen direct belang bij de suikerproductie. Tenslotte kan het zijn dat de 
informatie over techn.ische innovaties voor de Chinese fabrikanten niet toe
gankelijk was. 

De Noordoostkust 

Op Java's Noordoostkust vond een productieverhoging plaats. Deze kon 
gerealiseerd worden omdat de ondernemers niet beperkt werden door een 
tekort aan arbeiders, buffels en brandhout. Het tekort a an arbeid werd voor
namelijk opgeheven doordat het suikerriet geteeld werd op de sawa's van de 
Javaanse boeren en hetwerk tevens door hen werd uitgevoerd . De Chinezen 
namen het productieproces voor hun rekening. 51 In principe vond deze 
arbeidsdeling ook in de Ommelanden plaats, de teelt vond namelijk plaats 
onder toezicht van een Javaanse mandoor en het productieproces werd uit
gevoerd door de Chinezen . Het verschil is echter dat de teelt in de Omme
landen op de plantage zelf plaatsvond. Daarnaast waren er nog andere ver
schillen.52 Zo werd in Japara door de Javanen op eigen initiatief suikerriet 
geteeld op hun velden. Het riet werd hier vervolgens op het veld gemaald 
met verplaatsbare molens. Zij verkochten tenslotte het suikerwater aan de 
Chinese fabrikanten .53 Hetwas daarom, volgens Engelhard, gouverneur van 
de Noordoostkust, niet verwonderlijk dat hier een slechte kwaliteit suiker 
geproduceerd werd.54 Deze was bruin en nat in tegenstelling tot de witte, 
droge poedersuiker van de Ommelanden.55 

Niet aileen de bedrijfsorganisatie was anders. De ondernemers kenden aan 
de Noordoostkust meer vrijheden. In tegenstelling tot de Bataviasche 
Ommelanden mochten zij arakstokerijen bij hun mol ens oprichten en de arak 
zelf verhandelen.56 De winsten die hieruit voortvloeiden, investeerden de 
ondernemers in hun eigen bedrijf. Zodoende waren de financiele voorschot
ten voor de bedrijfsvoering hier niet nodig.57 Het Indisch Bestuur besloot 
echter het aantal molens niet uit te breiden, omdat de uitbreiding van de 
suikerteelt tot minder rijstproductie leidde. Suikerriet en rijst werden ver
bouwd op dezelfde stukken grond. Rijst was tevens het belangrijkste product 
dat door de bevolking a an de Hooge Regering afgestaan moest worden in de 
vorm van belasting. 58 De productie van suiker concurreerde dus direct met 
de productie van rijst als inkomen voor de overheid . 



82 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRTJF 

De belangrijkste technische ontwikkeling was de bouw van watermolens a an 
de Noordoostkust. De eerste werd te ]a para ge!nstalleerd omstreeks 1798, 
daarna volgden errand 1802 twee in Pasoeroean en in 1803 was er nog een te 
Batang in werking.59 De introductie van zo'n molen was een vrij kostbare 
zaak. Het waren dan ook kapitaalkrachtige person en die deze mol ens in han
den hadden, namelijk de resident van ]a para en de Commandant en Kapi
tein-Chinees van Pasoeroean. Het is niet bekend wie de eigenaar van de molen 
van Batang was. 

De watermolens vormden de opvallendste technische innovaties in de ge
hele suikerindustrie. Beleidsmakers hadden dan ook het oog Iaten vallen op 
deze molens. In 1799 adviseerde Van Hoogendorp dat de suikerindustrie in 
de Bataviasche Ommelanden dit voorbeeld moest volgen.60 In een kritische 
behandeling van Van I]sseldijk en Engelhard op dit 'Berigt' zagen zij een 
aantal moeilijkheden bij de introductie hiervan in de Omrnelanden.6 1 Dit 
betrof ten eerste de hoge investeringskosten. Dit bracht bezwaren met zich 
mee omdat de suikermolenaars niet over voldoende financiele middelen be
schikten. Bovendien was de beschikking over water in dit gebied aan allerlei 
reglementen onderhevig. Tenslotte lag een groat aantal plantages niet aan 
rivieren, zodat voor de aanleg van een watermolen kanalen gegraven moes
ten worden. Dit zou de aanleg van een mol en nog kostbaarder maken. Engel
hard was van mening dat het gebruik van watermolens in de Noordoostkust 
en Oosthoek van Java zeker aan te bevel en was en hierbij konden de water
mol ens te Batang enJapara als voorbeeld dienen.62 

Doordat aan de Noordoostkust buffels, arbeid en hout geen schaarse 
productiefactoren waren, kon hier goedkoper geproduceerd worden dan in 
de Bataviasche Ommelanden. Hoewel het aantal molens gelijk bleef, steeg 
de productie in deze streek. In de periode 1806-1812 trad er bijna een ver
dubbeling van de productie op namelijk van 11.000 naar 20.000 pikols.63 Het 
is echter onduidelijk hoe deze productiestijging tot stand kwam. Was ze toe 
te schrijven aan de toepassingvan watermolens te Batang,Japara, en Pasoe
roean, produceerden deze molenaars efficienter, of werden grotere hoeveel
heid riet vermalen? Dit hebben we niet kunnen achterhalen. 

De totale productie van Java steeg in deze periode. Van 2.200 ton in de pe
riode 1791-1795 tot 5.000 ton in de periode 1806-1810.64 Hoewel de pro
ductie in de Pasisir tegen lagere kosten kon plaatsvinden en hier sneller steeg, 
bleef de bevoorrechte positie van de Ommelanden in stand. Ten eerste speelde 
de historisch gegroeide situatie in de Ornmelanden een belangrijke rol. De 
suikerindustrie was hier zo ge"integreerd in de Bataviasche samenleving dat 
het tenietgaan van deze industrie grote gevolgen zou hebben voor het eco
nomisch Ieven in de stad en voor de (persoonlijke) inkomsten van de VOC-
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dienaren. Daarnaast bleef de Bataviasche Ommelanden het grootste produc
tiegebied en deze productie was van goede, constante kwaliteit. De kwaliteit 
van de productie a an de Noordoostkust zou nogal te wensen over Iaten. Van
daar dat de aandacht tot 1811 geconcentreerd bleef op dit gebied. 

De periode 1811-1830: vrij ondememerschap 

Suikermolens 

Reeds in 1808, toen Daendels als gouverneur-genera a! werd aangesteld, werd 
het suikermonopolie van de overheid opgeheven en werden aile subsidies 
ingetrokken.65 Met de komst van het Britse bestuur ging deze ontwikkeling 
verder en waaide er een liberale wind over Java . In deze periode trader een 
verschuiving op in het zwaartepunt van de productie van de Bataviasche 
Ommelanden naar de Pasisir en de Oosthoek. In de Bataviasche Ommelan
den ging de suikerindustrie echter niet geheel ten gronde. Het aantal mol ens 
daalde in deze streek en in 1824 waren er op de landerijen 36 molens in 
werking.66 In 1827 verminderde dit aantal tot 24, waarna het in 1828 steeg 
tot 32. In dat jaar werd er een productie gerealiseerd van bijna 1. 700 ton.67 In 
1829 steeg het aantal molens opnieuw tot 48 en verdubbelde de productie 
tot ruim 3.500 ton. Hoe deze ontwikkeling tot stand is gekomen is niet be
kend.68 

Zoals we gezien hebben, was de suikerindustrie a an de Noordoostkust op 
een andere grondslag georganiseerd en eenzelfde organisatie trof men aan in 
de Oosthoek. 69 Vrijheid van productie gaf hier een belangrijke stimulans tot 
productieverhoging.70 Naast de verschuiving naar een ander productiege
bied kunnen we nog een aantal andere ontwikkelingen signaleren. 71 
Suikerfabricage was niet Ianger hoofdzakelijk een Chinese aangelegenheid. 
Een grater percentage suikermolens kwam in handen van Europeanen en 
Javanen en er trad een varia tie op in de gebruikte technologie. Naast Chine
se mol ens werd er tevens gebruikgemaakt van zowel J avaanse als Europese 
mol ens. 

In de volgende paragrafen zullen we meer expliciet ingaan op de techni
sche aspecten van de suikerfabricage. We zullen ons hierbij in het bijzonder 
baseren op de Statistieke opgaven betreffende de residentien op J ava in de 
periode 1820-1824.72 In deze verslagen kregen suikermolens speciale aan
dacht. Over fornuizen wordt slechts met weinig woorden gerept. In tabel 3 .2 
staan de belangrijkste aspecten van deze molens samengevat. 
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Tabel 3 .2Aantalsuikermolens in verschillende residenties in de periode 1820-1824, 
de productie, de nationaliteit van de eigenaren en de soort molen 

Residentie 

Bantam 

Batavia (a) 

Krawang 

Cheribon (b) 

Kedoe 

Pekalongan 

Semarang 

Japara (c) 
Rembang 
Soerabaija 

Pasoeroean( d) 

Soort Nationaliteit Aantal molens productie capaciteit 
e1genaren per soort per molen 

of g·ezamelijke 
productie in pikols 

javaanse X 110 13 a 14 pikoJ 

Chinese 
Europese x 

Chinese x 

Europese x 

Chinese x 

Europese x 

Javaanse x 
Chinese x 

Chinese x 

Chinese X 

Chinese X 

Europese X 

onbekend 
onbekend 
Javaanse 5 
Chinese 5 
Europese 2 
Javaanse 2 
Chinese 5 
Europese 6 

2 

32 
4 
2 
1 

9 
14 
6 

2 

3 

12 

zie d. 
zie d. 
2 

onbekend 

samen: 300 
2.000 
onbekend 

totale productie 
3.800 pikols per jaar 

800 en 1.000 

productie varierend 
van 100 tot 1.000 

3 a 4.ooo 

zie d. 

(a) In de periode 1816 tot 1830 varieerde het aantal molens sterk. In de Collectie 
Schneither wordt in inv. nr. 84 het getal 24 genoemd. Volgens het Rapport van de 
Subcommissie van Landbouw zou dit aantal in 1820 opgelopen zijn tot 60, doch in 
1821 verminderde dit aantal, waarna het in 1827 gedaald zou zijn tot 24. (ARA, Col
lectie Van den Bosch, inv. nr. 402). Na 1827 steeg het aantal opnieuw. Zie hierboven. 
(b) Boomgaard (1989) 118 geeft voor Cheribon slechts een suikermolen. Collectie 
Schneither, inv. nr. 88 meldt voor Cheribon in 1823: In de regentschap Cheribon 
vier Chinese suikermolens, in regentschap Bangawan Wettan, twee Chinese en ne-
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genJavaanse suikermolens, in regentschap Madja, vier Chinese suikermolens en in 
regentschap Koeningan vier Chinese suikermolens. 
(c) Boomgaard (1989) 118 geeft voor Japara zeven suikennolens. Ik heb dit aantal 
niet kunnen achterhalen. 
(d) Het wordt niet duidelijk hoeveel Javaanse en Chinese molens er in gebruik wa
ren. Zij worden in een keer genoemd: hand- ofbuffelmolens. De productie varieer
de zeer sterk. De grote varia tie was toe te schrijven a an het slagen van de oogst. Zo 
zou deze voor de watermolens varieren van 600 tot 2.500 voor de ene molen en van 
700 tot 3.000 pikols voor de andere molen. De andere mol ens varieerden van 30 tot 
40 en 50 pikols voor de kleine molens en van 140 tot 150 pikols voor de grotere. 
Bron: ARA, Collectie Schneither, inv. nrs. 83 tim 97. 

De meest gangbare mol ens waren de Chinese. Hierbij werd een onderscheid 
gemaakt in productiecapaciteit naar kleine molens en grate molens. In 
Pasoeroean varieerde de productie bij kleine molens. Deze bedroeg bij de 
allerkleinste dertig tot vijftig pikols en bij de grotere molens, 140 tot 150 
pikols. In Semarang varieerde de totale productie van twaalf mol ens tussen 
de honderd en duizend pikols per jaar. Een eigenschap van een kleine Chine
se molen was dat deze verplaatsbaar was. Wanneer een veld suikerriet afge
malen was, verplaatste men de molen naar het volgende veld zodat de trans
portafstand tussen veld en mol en steeds beperkt bleef. Grote Chinese molens 
hadden een verwerkingscapaciteit tussen de 800 en 1.000 pikols per jaar. Deze 
waren in tegenstelling tot de kleine Chinese molens immobiel. Het suiker
riet-areaal was daarom random deze molens geconcentreerd. 

Wat precies het onderscheid was tussen Chinese enJavaanse mol ens, wordt 
uit de verslagen van de residenten niet duidelijk. Waarschijnlijk was de J avaan
se een eenvoudige, met de hand bediende versie van de Chinese molen. De 
Javaanse' molens produceerden over het algemeen kleine hoeveelheden sui
ker. Zo lag de productie in Bantam onder de twintig pikols per jaar en in 
Cheribon was de productie zo laag dat deze zelfs het noemen niet waard 
was. 73 

Onder Europese mol ens werden tenslotte mol ens verstaan met drie horizon
tale of verticale cilinders. Deze waren van metaal of met metalen banden 
omkleed. De mol ens werden ofwel aangedreven door karbouwen ofwel door 
water. Uitzondering hierop was de molen op het landgoed Bekassie van de 
firma Jessen, Trail en Co., die aangedreven werd door een stoommachine. 
De watermolens, vijf in totaal, bevonden zich in de residencies Krawang, 
Pekalongan en Pasoeroean. Ook deze produceerden zeer afwisselend in de 
verschillende jaren. De mol en in Krawang van de onderneming te Soebang 
van de Firma Skelton & Co had een capaciteit van 10.000 pikols per jaar, 
doch had in 1824 slechts 2.000 pikols kunnen realiseren. In Pasoeroean lie
pen de productiecijfers uiteen van 600 tot 2.500 en 800 tot 3.000 pikols. De 
molens te Pekalongan produceerden tussen de 800 en 1.000 pikols. Zowel 

' 
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Europeanen als Chinezen bezaten watermolens. De residenten van Batavia 
en Krawang benadrukten, dat op de landgoederen Soebang en Bekassi het 
materieel uit Engeland was gemporteerd. Het is niet bekend waar de overige 
watermolens vandaan kwamen. De molen aangedreven door stoom van de 
Engelse Firma Trail & Co kon 30 pikols suiker in 24 uur produceren. Bij een 
seizoen van zes tot acht maanden zou dit neerkomen op 4.900 tot 6.400 pi
kols.74 

De productie van de verschillende mol ens liep dus zeer uiteen. Di twas niet 
uitsluitend afhankelijk van het type mol en, maar tevens van de streek waar de 
molen zich bevond. We kunnen daarom zelfs binnen een residentie grote 
verschilleri aantreffen russ en mol ens van eenzelfde type. 

Onder invloed van hoge suikerprijzen (zie tabel3 .3) en weinig overheidsbe
leid legden dus meer ondernemers van verschillende nationaliteiten zich toe 
op de suikerfabricage. Hierbij werd een varieteit aan productiemethoden en 
technieken aangewend, varierend van handmolens tot de nieuwste Europese 
machinerieen. 

Ta bel 3. 3 Prijs van suiker afkomstig in de handelsstatistieken voor Nederlandsch-
Indiii en de prijs van suiker op de markt in London per 100 kg in Nederlandse 
guldens (1816-1830) 

Jaar Prijs suiker Prijs suiker Jaar Prijs suiker Prijs suiker 
handelssta- London handelssta- London 
tistieken tistieken 

1816 56,86 1824 21,7) 39,3 7 
1817 42,70 1825 23,54 46,34 
1818 45,68 1826 25,58 43,12 
1819 38,53 1827 25,29 40,49 
1820 32,49 1828 28,55 42 ,03 
1821 30,86 1829 27,04 33,90 
1822 26,55 29,29 1830 23,23 28,05 
1823 23,04 36,22 

Bran: Korthals Altes (1994) 79-81 en 87-88 en zie Bijlage B-IV 

Binnen deze ontwikkeling hebben de Britse ondernemers een bijzondere rol 
gespeeld. Zij introduceerden plantages naar West-Indisch model met de 
bijbehorende Europese machines. Vandaar dat in de volgende paragraaf spe
ciale aandacht aan deze groep besteed zal worden. 
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Visioenen van suiker en rum: de Britse ondernemers15 

Na de Britse overheersing besloot een groat aantal gewezen Britse ambtena
ren op Java te blijven en hun fortuin te zoeken als handelaren of planters. 76 

Een aantal van hen investeerde in deze bedrijfstak. Zij concentreerden zich 
op de Bataviasche Ommelanden. De firma Jessen, Trail en Co kocht in 1818 
bet landgoed Bekassie van de familie Van Riemsdijk voor $150.000.77 

Op dit landgoed werd voorheen op Chinese wijze gewerkt en als erfenis van 
deze activiteiten stonden daar nog zeven molens met stenen cilinders.78 De 
firma Jessen, Trail en Co had het plan gevat het bedrijf op West-Indische 
wijze in te rich ten. Zodoende zou er in plaats van poedersuiker en arak, ruwe 
suiker en rum worden geproduceerd . Een productcombinatie die in de Brit
se kolonien grote winsten had opgeleverd. De firma was van mening dat de 
Chinese productiewijze zich hier niet voor leende en vanuit Groot-Brittan
nie werd daarom 'moderne' technologie gelntroduceerd. Ofschoon zij wei
nig vertrouwen had den in de Chinese technieken, werden niet aile Chinese 
molens van het landgoed verwijderd. In combinatie met twee West-Indische 
molens die aangedreven werden door een stoommachine van 6 p.k. en door 
paarden, werden drie Chinese molens aangehouden. Voor de kookhuizen 
werd daarentegen het materieel geheel uit Europa gelmporteerd. Dit waren 
onder andere zes batterijen ketels, de zogenaamde Jamaica-trains. En ten
slotte werden de instrumenten voor de destillatie van rum ook vanuit Euro
pa gelmporteerd.79 

In 1821 werd volgens dezelfde formule door de handelaren Skelton en Co 
op het landgoed Pamanoekan-Tjiassem te Soebang ook een moderne inrich
ting gelnstalleerd geheel gelmporteerd uit Engeland: ' ... de gereedschappen zijn 
van ijzer en metaal, zelfs het waterrad daaronder begrepen hetwelk 2 2 voeten diame
ter groat en geheel van ijzer is, de cilinders zijn van gegoten metaal en drie in getal 
tegen elkander geplaatst, zoodanig, dat deze drie cilinders twee bossen suikerriet te 
gelijk kunnen uitpersen, waartoe men bij de gewoone constructie vier zoude noodig 
hebben, terwijl dezelve zoodanig zijn gemaakt, dat het slechts noodig is om het sui
kerriet eenmaal in de pers te brengen om aile sap daaruit te drukken. '80 Zoals reeds 
vermeld, had deze watermolen een capaciteit I 0.000 pikols per jaar. Aan deze 
molen werd verder ook een rumstokerij verbonden, waarvan de destil
leermachines eveneens uit Engeland waren geimporteerd. Volgens de resi
dent van Krawang, Valek, was de kwaliteit van deze rum uitstekend; ze 
benaderde de Jamaica rum.81 

De ondernemingen maakten bij tijdgenoten grate indruk. 82 Resident Valek, 
beschreef de watermolen te Soebang als een 'fraaije en kostbare machine. Het
welk en zonder overgrooting kan zeggen zoo niet de fraaijste, althans een der kost
baarste molens van dit eiland te zijn. 83 Het spreekt voor zich dat ook de import 
van de machinerieen op bet landgoed Bekassi een zeer kostbare zaak was. 
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Het kapitaal hiervoor was niet atkomstig uit Groot-Brittannie of andere West
Europese Ianden, maar uit Brits koloniaal Azie.84 

Tegenover deze grote kapitaalsinvesteringen stonden echter !age opbreng
sten. De totale productie van zowel suiker als rum voldeed niet aan de 
verwachtingen. Soebang produceerde slechts 2.000 pikols suiker en 80 oks
hoofden rum per jaar.85 Dit werd met name veroorzaakt door een tekort aan 
arbeid en hogere exploitatiekosten. Het tekort aan arbeid was, zoals eerder 
vermeld, reeds in de vorige eeuw een belangrijk probleem. Het is dus niet 
verwonderlijk dat ook deze ondernemers hierop stuitten en hun toevlucht 
moesten nemen tot het werven van Boejangers uit Cheribon.86 Hiermee wa
ren hoge kosten gemoeid. Het is niet bekend of zij tevens gebruikmaakten 
van Chinese arbeiders. Het tekort aan arbeid had tevens gevolgen voor de 
productie van het suikerriet. Er werd onvoldoende land bewerkt en het riet 
werd niet op tijd gekapt zodat het op de velden verrotte. Deze as pecten teza
men leidden ertoe dat de bedrijven steeds ver onder hun capaciteit werkten 
en daarmee grote verliezen !eden. 

Hogere exploitatiekosten werden voornamelijk veroorzaakt door hogere 
loonkosten van zowel het Europees personeel, dat tezamen met de nieuwe 
technologie zijn intrede deed, als de dure Cheribonse arbeidskrachten en de 
hoge onderhoudskosten van de machinerieenY Reserve-onderdelen moes
ten gelmporteerd worden uit Europa. Dit was niet aileen prijzig, maar kostte 
bovendien vee! tijd. Wanneer de machinerieen het tijdens de campagne be
gaven, kon een groot gedeelte van de productie verloren gaan. Dit was de 
reden dat op Bekassi een drietal Chinese hulpmolens in de bedrijfsvoering 
werd opgenomen. Evenals in het Caralbisch gebied zorgde een zwakke tech
nische infrastructuur voor een groot risico.RR Tenslotte willen we nog een 
punt onder de aandacht brengen, namelijk dat ondernemers de voorkeur gaven 
aan ge·importeerd materiaal. Zo werd er melding gemaakt dat sommige on
derdelen van de suikermolen, zoals het waterrad, ook voor minder geld op 
Java gemaakt konden worden.H9 Waarschijnlijk speelden prestige of weinig 
vertrouwen in de lokale ambachtslieden, een belangrijke rol. 

Ofschoon de plantages van de Britse ondernemers ver beneden hun capaci
teit bleven produceren en tenslotte failliet gingen, had den deze initiatieven 
grote invloed gehad op de ideeen van de beleidmakers omtrent technische 
ontwikkeling. Dit zal duidelijk worden in de volgende paragraaf. 

Geen West-lndische plantages voor Java 

In de periode na de Britse overheersing hi elden de beleidsmakers zich bezig 
met de vraag op welke wijze het land her beste geexploiteerd kon worden. 
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Moest de exploitatie van hetland overgelaten worden aan de inheemse be
volking of moesten westerse ondernemers hierin een rol spelen?90 Van der 
Cappellen was voorstander van het eerste alternatief. Hij stond wantrou
wend tegenover de Europese grondbezitter en landhuurder. De gouverneur
generaal verdacht hen ervan zich te verrijken ten koste van de Javaan.'!l Zijn 
beleid was er dus op gericht de suikerproductie over te Iaten aan de inheemse 
bevolking. Doch hiermee verwezenlijkte hij niet het beoogde doe! van de 
Nederlandse regering. Dit was een stabiele aanvoer van suiker voor het moe
derland te bewerkstelligen, waardoor de schatkist gespekt werd en handel en 
nijverheid bevorderd werden. In 1823 wist H.W. Muntinghe, lid van de Raad 
van Indie, Koning Willem I te overtuigen, dat de Oost-Indische bezittingen 
een jaarlijks tekort opbrachten. In plaats van inkomsten op te leveren, kostte 
het beleid de schatkist dus veel geld.92 Muntinghe had om dit tekort tegen te 
gaan een voorstel ingediend bij de koning. Voor de productie van handelsge
wassen zou met behulp van Nederlands kapitaal plantages opgezet moeten 
worden, waar gebruikgemaakt zou worden van loonarbeid in plaats van sla
venarbeid. Deze handelsgewassen zouden naar Nederland getransporteerd 
worden door een speciaal opgerichte maatschappij, die zowel de staats als de 
particuliere belangen zou combineren, doch die zelf geen gebieden of sche
pen bezat. Dit voorstel had een belangrijke invloed op het beleid in de jaren 
daarna. Elementen van dit plan vinden we terug in de oprichting van de Ne
derlandsche Handelmaatschappij in 1824. Deze zou tijdens het Kultuurstel
sel een belangrijke rol gaan spelen in het transport van de handelsgewassen 
van lndie naar Nederland. De ideeen voor de oprichting van plantages voor 
de verbouw van handelsgewassen vinden we terug in het Kolonisatierapport 
van Du Bus de Gisignies. 9·1 

Na 1824 werd Van der Capellen vervangen door commissa ris-generaal Du 
Bus de Gisignies (1825-1830).94 Hij werd aangesteld om op het geldverslin
dende beleid van Vander Capellen te bezuinigen. 

Du Bus de Gisignies was een groot voorstander van kolonisatie van woeste 
gronden opJava door Europeanen. Volgens hem kon de suikerindustrie het 
best gerealiseerd worden door de introductie van een plantagesysteem zoals 
in West-Indie, echter zonder gebruik te maken van slavenarbeid. Dit denk
beeld was dus afkomstig van Muntinghe. We zullen uiteenzetten waarom 
een West-Indische plan rage volgens hem de ideate oplossing zou zijn en waar
om er door andere beleidsmakers hiertegen bezwaar werd aangetekend. 

De bestuurswisseling in 1824 was aanleiding om de bedrijfstak opnieuw a an 
nader onderzoek te onderwerpen. In mei 1827 werd er een rapport inge
diend over de situatie in de bedrijfstak bij de Subcommissie van Landbouw 
door haar !eden G .E. Teisseire en A. Loudon.95 Dit onderzoek betrof ui tslui-
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tend de Bataviasche Ommelanden. Haar bevindingen weken niet vee! af van 
al de voorgaande rapporten van onderzoekscommissies aan het begin van de 
eeuw. Opnieuw werd bericht over de slechte toestand in de suikerindustrie 
en werden de oude maatregelen ter verbeteringvan deze situatie weer voorge
steld. Ter verbetering van de productie adviseerden zij de introductie van 
batterijen, zoals op het landgoed Gaboes, waarvan de Britse firma Trail en 
Co eigenaar was.96 Deze batterijen konden uitsluitend op ampas gestookt 
worden. Het is treffend dat aileen de batterij aanbevolen wordt en niet de 
hele West-Indische productietechnologie, zoals die op het landgoed Gaboes 
in werking was. Het Indisch bestuur nam dit technisch advies in eerste in
stantie niet over. Zij verschafte echter opnieuw kapitaal voor de bedrijfsvoe
ring. 'Het beschikbaar stellen van een kapitaal van honderd vijftig duizend guldens, 
heeft aan den nijveren Chineschen planter en fabrikant, het middel gegeven, om 
z ijne vervallen suikeifabriek en suikervelden weder aan den gang te maken', aldus 
Du Bus de Gisignies in het Algemeen verslag we gens den staat van de land
bouw uit 1828.97 Hij benadrukte verder dat dit beleid echter geen oplossing 
bood voor de belangrijkste knelpunten, het tekort aan arbeiders en brand
stof. Hij was ervan overtuigd dat Europese machines dit wei konden bieden. 
Volgens hem mag het als bewezen worden beschouwd dat 'de fabrikant, die 
met Europeesche cijlinders en met trekfournuizen [batterijen} arbeidt, genoegzaam 
de helft goedkooper dan de Chine zen molenaar kan produceTen .. .. De Europeesche 
cijlinders worden, met vee/ meer gemak dan de Chinesche, door buffels in beweging 
gebragt, persen het riet, dater slechts iin maal door behoeft te loopen, oneindig beteT 
uit dan de Chinesche molen, waardoor het twee malen lopen moet, en door dien de 
arbeid ligter is, kan men gerust stellen dat men, zoo niet vijftig, ten minste zeker 2 5 
procent minder trekvee nodig heeft. '~8 Om de suikerindustrie productiever te 
maken, zou deze gecombineerd moeten worden met een arakstokerij, zoals 
dat bij verschillende Chinese suikermolens en op een aantal Europese 
ondernemingen reeds plaatsvond. Volgens hem had Noord-Europa de po
tentie zich te ontwikkelen tot een goed afzetgebied voor de arak. 

Kolonisatie van de woeste gronden door Europeanen op Java, waarbij ge
bruikgemaakt werd van vrije inheemse arbeid, was voor hem het mid del om 
Nederlands kapitaal naar de kolonie te sluizen. Hiermee zou de introductie 
van Europese machinerieen gefinancierd kunnen worden, die de knelpunten 
zouden oplossen in de suikerindustrie. Tot nu toe hadden uitsluitend Britse 
ondernemers en handelshuizen kapitaal op deze wijze ge'lnvesteerd en dit 
voorbeeld diende gevolgd te worden door de Nederlanders. 

Deze denkbeelden waren reeds in mei 1827 door Du Bus de Gesignies 
gepresenteerd in een rapport over een stelsel van kolonisatie ingediend bij 
het ministerie van Marine en Kolonien. Deze vonden echter geen navolging 
in het beleid.99 
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Het rapport over het stelsel van kolonisatie werd becommentarieerd door 
zowe!J. van den Bosch, de latere grondlegger van het Kultuurstelsel, die in 
deze periode de functie van Commissaris-generaal van West-Indie bekleed
de, en].C. Baud, Directeur voor de Kolonien bij het ministerie van Marine 
en Kolonien. 100 Van den Bosch vergeleek het stelsel van Du Bus met het 
stelsel in de West-Indische Bezittingen aan de hand van de productiekosten. 
Hij concludeerde dat de West-Indische bezittingen goedkoper konden 
produceren. Dit werd veroorzaakt door lagere transportkosten door zowel 
de kortere afstand tot Europa als door de goedkopere en sterkere arbeids
krachten. Wanneer men op Java deze bedrijfstak aan het particuliere initia
tief overliet, zou hij nooit winstgevend worden. Vandaar dat Van den Bosch 
voorstander was van een stelsel van gedwongen cultures en verplichte leve
ranties. 

Baud becommentarieerde zowel het rapport van Du Bus als dat van Van 
den Bosch. Volgens hem was de suikerindustrie wei degelijk levensvatbaar. 
Van den Bosch baseerde zich op gegevens uit het verkeerde productiegebied. 
De slechte resultaten die tot nu toe behaald waren, waren toe te schrijven aan 
de bijzondere situatie in de Bataviasche Ommelanden.101 Niet dit gebied moest 
het centrum van productie worden, maar Oost-Java omdat hier de produc
tiekosten lager lagen door een andere bedrijfsorganisatie, waardoor de knel
punten grotendeels werden opgelost. 102 Baud beval daarnaast batterijen aan 
om het tekort a an brandstof op te heffen. Hij vergeleek de situatie op J ava 
met die van Cuba. In dit land bestond een nijpend tekort aan brandhout. De 
invoering van batterijen in combinatie met de aanplant van Otaheite-riet ge
durende de periode 1796 tot 1800, hadden dit brandstoftekort teruggedron
gen. Java zou de introductie van batterijen moeten navolgen. 

Het stelsel van kolonisatie zoals dat door Du Bus werd voorgesteld en dat 
de introductie van West-lndische technologie moest bevorderen, vond geen 
toepassing. Van den Bosch ging voor de suikerindustrie bij de introductie 
van het Kultuurstelsel uit van de organisatie aan de Noordoostkust en in de 
Oosthoek. Het Gouvernement scheidde de teelt en de productie. Van de 
West-lndische plantages werd niet de organisatie overgenomen maar wel 
gedeeltelijk de technologie, met name de combinatie van batterijen en water
molens. 

Conclusie 

Over het algemeen wordt aangenomen, dat aan het einde van de achttiende 
eeuw de Chinese suikerindustrie te maken had met een ecologische crisis en 
een tekort aan arbeid en buffels. Ondernemers in het Caraibisch gebied, die 
in de achttiende eeuw met gelijke ontwikkelingen te maken had den, reageer-
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den hierop door zowel teeltmaatregelen te nemen, als arbeids-, brandstof en 
trekdierbesparende innovaties te introduceren. Volgens Knight vonden in 
West-Java deze verbeteringen niet plaats, maar verplaatste het zwaartepunt 
van de productie zich van de Bataviasche Ommelanden naar de Noordoost
kust en Oosthoek van Java. De enige initiatieven om verbeteringen in de 
suikerindustrie in West-Java door te voeren, zouden volgens Knight afkom
stig zijn van Britse ondernemers in de periode na 1816. 

Anders dan Knight suggereert, werden er in de peri ode 1795-1811 wei 
degelijk pogingen ondernomen om de situatie in de bedrijfstak te verbete
ren. Initiatieven daartoe werden genomen door het Indisch bestuur. De be
langrijkste reden hiervoor was dat er voortdurend verzoeken kwamen om 
voorschotten voor de bedrijfsvoering. Om te beginnen, werden er commis
sies gevormd die de situatie in de bedrijfstak onderzochten en op basis daar
van werden er aanbevelingen gedaan. Uit het rapport van commissie Obreen 
c.s. in 1802, de enige commissie die daadwerkelijk de suikerplantages heeft 
gei:nspecteerd, komt naar voren dat de ecologische situatie in de Ommelan
den lang niet zo slecht was als men dacht. Dit maakt het begrijpelijk dat in de 
periode 1795-1806 door het geven van voorschotten de productie in belang
rijke mate heeft kunnen herstellen, namelijk van 2.200 ton naar 4.260 ton. 
Vandaar dat er slechts op beperkte schaal aanbevelingen kwamen om 
veranderingen in het productieproces aan te brengen. Het belangrijkste pro
bleem, dat in deze peri ode speelde, was het tekort aan financieel kapitaal om 
de stijgende kosten van bedrijfsvoering te betalen. We zouden hier dus te
vens kunnen spreken van een financiele crisis. 

De Europese koloniale samenleving had grate belangen bij de suikerin
dustrie, maar had met het productieproces als zodanig niets te maken. Voor
stellen tot vern.ieuwingen werden echter over het algemeen aangedragen door 
Europeanen, die op een enkele uitzondering na, niet werkzaam waren in de 
bedrijfstak. Deze Europeanen namen in alle gevallen de West-Indische 
productietechnologie als voorbeeld. In vergelijking hiermee werd de gebruikte 
technologie als verouderd voorgesteld of zag men de West-Indische techno
logie als oplossing voor de problemen. In de periode 1800-1808 werden op 
beperkte schaal technische vernieuwingen ge!ntroduceerd. Het Indisch be
stuur ondersteunde de initiatieven die afkomstig waren van twee Europea
nen, namelijk die van de Nederlander Andries H artsinck en die van de Fran
se vluchteling uit Saint Domingue, Jean Gregoire Gaudin Dutail. Ook zij 
wilden West-Indische technieken in de Chinese suikerindustrie introduce
reo. Het is echter de vraag in hoeverre deze verbeteringen echt noodzakelijk 
waren. We zullen dit thema in het volgende hoofdstuk uitgebreid behande
len. 
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Toen er meer vrijheid werd gegeven a an de suikerindustrie aan de Noord
oostkust en Oosthoek, breidde de productie flink uit. In deze regio werden 
door een aantal Europese suikerfabrikanten watermolens ge"introduceerd. We 
onderschrijven hierbij de visie van Boomgaard en Knight, namelijk dat de 
beschikking over kapitaal en de hoge marktprijzen hierin een doorslagge
vende rol hebben gespeeld. Hieraan willen we echter nog een paar andere 
factoren toevoegen. Dit waren de mogelijkheid om grootschalig te produce
ren en de aanwezigheid van rivieren met voldoende verval om een watermo
len a ante drijven. Waterkracht verving dus buffelkracht voor de aandrijving 
van de molen, waardoor er grotere hoeveelheden suikerriet in hoger tempo 
konden worden verwerkt. Om de grotere hoeveelheden sap in korte tijd te 
kunnen verwerken, werden er waarschijnlijk meer Chinese fornuizen inge
zet. De suiker werd verder nog volgens de traditionele wijze verder verwerkt. 
Het is echter onbekend of de batterij ingezet werd in plaats van de traditio
nele fornuizen. We kunnen hieruit concluderen dat er geen volledige ver
vanging van de Chinese productietechnieken plaats vond. 

Haaks op deze wijze van technische vernieuwing staan de initiatieven van 
de Britse ondernemers. De introductie van het West-Indische plantagesys
teem met de bijbehorende technologie betekende een radicale breuk met het 
Chinese productiesysteem. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien, bestond 
er in deze regio een grote varia tie aan gebruikte technieken in het productie
proces. De variant die gebruikt werd, was afhankelijk van een groot aantal 
factoren. De Britse ondernemers hebben echter een standaardcombinatie van 
de West-Indische technologie gelntroduceerd, te weten de watermolen in 
combinatie met de batterij, zonder na te gaan of deze combinatie van tech
nologie wei aansloot bij de situatie in de Bataviasche Ommelanden. De Brit
se ondernemers waren waarschijnlijk niet goed op de hoogte wat de intro
ductie van zo'n systeem vereiste, namelijk vee! kapitaal voor investeringen en 
voor onderhoud, speciaal opgeleid person eel, grootschalige productie en hier
mee samenhangend, vee! beschikbare arbeid. Aan deze randvoorwaarden werd 
niet altijd voldaan. We hebben gezien dat deze plantages hierdoor ver onder 
hun capaciteit werkten en tenslotte failliet gingen. 

Het loslaten van de Bataviasche Ommelanden als belangrijkste productiege
bied aan het eind van de jaren twintig, heeft in belangrijke mate te maken 
met een verandering van status van Java na de Britse overheersing. Suiker 
werd, naast een aantal andere landbouwproducten zoals koffie en indigo, een 
belangrijk exportproduct voor het moederland. Het was de bedoeling de sui
kerproductie enorm te verhogen. De productie in de Bataviasche Ommelan
den had haar grenzen bereikt. Hetvoorbeeld van de Britse ondernemers had 
Iaten zien dat grootschalige productie in deze streken moeilijk te realiseren 
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was. Het grootste probleem was niet de ecologische situatie, maar het tekort 
aan arbeid in deze streken. 

Een cruciale kwestie werd het zoeken naar een goede organisatievorm voor 
de productie van suiker. Enerzijds had men de keuze om de situ a tie zoals dat 
tijdens de Britse periode gegroeid was, te accepteren. Anderzijds zou men 
kunnen overgaan tot de introductie van het West-lndische plantagesysteem, 
waarbij Nederlands kapitaal naar Java gesluisd werd en waarbij gebruikge
maakt werd van West-lndische technologie. Men koos echter elementen uit 
ieder systeem. Dit hield in: geen plantagesysteem maar scheiding van teelt 
op de sawa's van de boeren en de verwerking van het suikerriet in aparte 
suikermolens of fabrieken. Door deze organisatievorm kon er meer land dan 
voorheen bij de suikerrietteelt betrokken worden, was er meer arbeid be
schikbaar en kon de verwerking grootschaliger plaatsvinden. Hierin paste de 
toepassing van West-Indische technologie, namelijk de watermolen en de 
batterij. 

De suikerindustrie bleef in de periode 1795 tot 1830 hoofdzakelijk in hand en 
van Chinese ondernemers, die volgens hun ambachtelijke methode bleven 
produceren. Doch in deze periode werd een aantal ontwikkelingen ingezet, 
dat zich na 1830 duidelijker zou manifesteren. Ten eerste de grotere interes
se in en bemoeienis van de overheid met de suikerindustrie. Daarnaast heb
ben we geconstateerd dat de eerste West-Indische innovaties geintroduceerd 
werden in het ambachtelijk productieproces. Dit ging sa men met de opkomst 
van Europese ondernemers in deze bedrijfstak. Doch de introductie van de 
watermolen aan de Noordoostkust laat zien dat niet uitsluitend Europese 
ondernemers deze initatieven namen. Tenslotte kunnen we de afbrokkeling 
constateren van de monopoliepositie van de Chinezen, niet aileen op het 
gebied van het ondernemerschap, maar oak op het gebied van kennis over 
het productieproces. 
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Inleiding 

In de periode 1795 tot 1810 bevond de suikerindustrie in de Bataviasche 
Ommelanden zich in een ecologisch en economisch ongunstige situatie. 
Desondanks werd de bedrijfstak kunstmatig instandgehouden. De belangrijk
ste maatregel, die het lndisch besruur genom en had, betrof het verstrekken 
van financiele voorschotten. Het Indisch bestuur ondersteunde echter oak 
de introductie van technische vernieuwingen in bet productieproces. De wij
ze waarop deze plaatsvond zal in dit hoofdstuk behandeld worden. 

In het vorige hoofdstuk kwam reeds de slechte situatie in de bedrijfstak 
naar voren en de technische inn ova ties die hierin verbetering konden brengen. 
Dit betroffen arbeids-, brandstof-, en trekdierbesparende innovaties. Als 
oplossingwerden de batterij en de West-lndische molen voorgesteld. Vanuit 
de overheid werden echter geen stappen ondemomen om deze vernieuwingen 
te introduceren. Initiatieven daartoe waren afkomstig van particulieren, na
melijk de Nederlander Andries Hartsinck en de Fransman Jean Gregoire 
Gaudin Dutail. 

We zullen in dit hoofdstuk de voorstellen van deze beide personen behande
len en bekijken hoe hierop door de Hooge Regeeringwerd gereageerd. Hierbij 
zal in het bijzonder de aandacht gericht worden op de volgende punten. Ten 
eerste komt de vraag naar voren waar de twee innovatoren hun kennis van
daan haalden. Welke personen waren betrokken bij de beoordeling van de 
voorstellen? Op welke wijze werden de voorstellen beoordeeld? Vervolgens 
zullen we bekijken hoe de feitelijke introductie plaatsvond. En tenslotte, 
werden deze innovaties door andere ondernemers geaccepteerd? 
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Andries Hartsincks voorstellen 

Het landgoed Tanjong West 

Andries Hartsinck was opperkoopman bij de Compagnie en Drossaard van 
de stad Batavia en de Ommelanden. Rond 1800 had hij het landgoed Tan
jong West overgenomen, waarop een suikermolen in werking was. In tegen
stelling tot de meeste Europeanen verhuurde hij zijn landgoed niet, maar 
ging hij zelf het bedrijf leiden. Hierdoor beschikte hij over praktijkkennis. 
Het is niet bekend wat zijn motieven hiervoor waren en ook niet waar hij zijn 
kennis vandaan had. Over het bedrijf zelf is weinig bekend, slechts de no cities 
van de onderzoekscommissie Obreen c.s., die in 1802 werd samengesteld om 
de situatie in de suikerindustrie in de Ommelanden te onderzoeken, geven 
ons enige informatie.1 

Zo komen we te weten dat het bedrijf rond 1802 niet volledig in werking 
was. Het had een maalseizoen van slechts vier maanden. Verder was het 
personeelsbestand anders opgebouwd dan bij de andere bedrijven. Naast een 
Chinees en 3 5 J avanen, had Hartsinck 140 slaven in dienst. 2 Evenals andere 
bedrijven kampte de ondernemer met een tekort aan arbeiders en buffels. 
Tenslotte bleek zijn land niet erg geschikt te zijn voor de suikerteelt, omdat 
de bodem uit rode aarde bestond waarop vee! witte mieren huisden.3 De pro
ductiecapaciteit, geschat op 20 ton per maand, werd door hem niet gehaald. 
Hij behaalde slechts een productie van 55 ton per seizoen. 

Hoewel zijn bedrijf niet optima a! functioneerde, had Hartsinck voldoende 
ideeen over hoe het bedrijf en de bedrijfstak in haar geheel verbeterd konden 
worden. Naar aanleidingvan het rapport van de Commissie Obreen c.s. diende 
hij in november 1802 een ad res in bij gouverneur-generaal Si berg en het 
College van Heemraden.4 Hierin stond een voorstel beschreven hoe de suiker
industrie uit de impasse gehaald kon worden. Het voorstel betrof verbeterin
gen op drie punten, de fornuizen, de suikermolens en de organisatie. 

Het adres Hartsinck 

De eerste vernieuwing die Hartsinck voorstelde, betrof de introductie van 
een nieuw type fornuis. Toen hij bet landgoed Tanjong West overnam, werd 
er in het productieproces gewerkt met een Chinees fornuis. Het vie! hem op 
dat dit fornuis grote hoeveelheden brandhout verslond. Om hierop te bespa
ren, had Hartsinck op zijn bedrijf een fornuis geconstrueerd, die algemeen 
toegepast werd in de suikerindustrie op Mauritius en West-Indie. Hartsinck 
had geen tekening of specificatie van het fornuis bij het adres gegeven, maar 
we kunnen veronderstellen dat hij de batterij in gedachten had.5 
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Uit het onderzoek van 1800 bleek dat Hartsinck alle onderdelen van dit 
fornuis had Iaten importeren.6 Het is echter niet bekend uit welk land.7 Val
gens Hartsinck was de constructie van het fornuis en de toepassing ervan in 
zijn bedrijf geslaagd. Nu gebruikte hij minder dan twintig vadem hout per 
maand in plaats van de gebruikelijke veertig. Wanneer hij een gedeelte van 
het hout zou vervangen door een andere brandstof zoals am pas, takken van 
de kokosboom en bamboe, kon de hoeveelheid hout verder dalen tot tien a 
vijftien vadem. Hartsinck maakte echter geen melding van het feit of zijn 
fornuis uitsluitend op ampas gestookt kon worden. Dit zou mogelijk moe ten 
zijn indien het hier de batterij betrof. 

Vermoedelijk had Hartsinck andere intenties met dit plan dan uitsluitend 
zijn eigen bedrijf te verbeteren. Zoals we straks zullen zien, beoogde hij hier
mee twee vliegen in een klap te slaan: ten eerste extra inkomsten verwerven 
uit een nieuw te creeren functie bij het lndisch bestuur en ten tweede het 
verkrijgen van land, dat geschikt was voor de suikerrietteelt. Vandaar dat hij 
het vertrouwen van het Indisch bestuur moest zien te winnen. Om dit te 
bewerkstelligen, demonstreerde hij de batterij voor drie Chinese suikermo
lenaars, te weten Tan Kosing, Lie Tongong en Tje Toseeng. Zij konden 
hierover een vakkundig oordeel geven. De demonstratie had tot doe! de wer
king van de batterij te vergelijken met een Chinees fornuis, teneinde aan te 
tonen hoeveel brandstof er bespaard kon worden. Op een Chinees bedrijf 
werd in het kookhuis gebruik gemaakt van twee fornuizen die samen, zoals 
ze dat noemden, een kooksel produceerden. Uit het ad res van Hartsinck wordt 
niet duidelijk of de batterij een of beide Chinese fornuizen verving. Het 
vermoeden bestaat dat het laatste het geval was, omdat hij zijn conclusies 
baseerde op de kooktijd en hoeveelheid hout die nodig waren voor een kook
sel. 

Voor de demonstratie had men riet geperst voor een half kooksel suiker. 
Het malen van dit riet nam negen uur in beslag. Het daaruit gewonnen sap 
werd vervolgens in elf uur tot suiker verkookt. Hartsinck maakte hierbij ge
bruik van een half vadem brandhout en twaalf bossen ampas.8 Uit deze de
monstratie concludeerde hij het volgende. Op de Chinese fornuizen had 
men ongeveer 24 tot dertig uur nodig om een kooksel af te koken en ver
bruikte men veertig vadem hout. Hartsinck zou, om dezelfde hoeveelheid te 
produceren, twee keer moeten koken. Dit hield dus in een kooktijd van 22 
uur. Deze was korter dan die van de Chinese fornuizen. Indien iedere dag 
een kooksel geproduceerd werd, zou de batterij ongeveer dertig in plaats van 
veertigvadem per maand gebruiken. Hartsinck zou dus met de batterij , 25% 
aan hout bespaard hebben. 
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In het adres, dat hij in 1802 indiende, maakte deze demonstratie dee! uit van 
zijn betoog, waarin hij de voordelen die de batterij kon bieden, uiteenzette.9 

Maar in plaats van een besparing van 25% zoals uit de demonstratie naar 
voren kwam, stelde Hartsinck deze op 50% . Volgens hem werd dit percenta
ge onder normale omstandigheden op zijn bedrijf gerealiseerd. Aan de hand 
hiervan rekende hij voor hoeveel hout er bespaard kon worden op de verschil
lende molens in de Bataviasche Ommelanden. Voor iedere molen vergeleek 
hij het aantal vadems hout en bamboe dat normaal verstookt werd, met het 
aantal vadems dat verstookt zou worden indien zijn fornuis gei"ntroduceerd 
zou zijn. In totaal zou er 9.636 vadem hout bespaard worden, hetgeen neer
kwam op een bedrag van 45.5 51 rds. 

Naast de besparing op hout werden tevens nog andere voordelen behaald. 
Het hout hoefde nu niet meer vanuit de bossen getransporteerd te worden, 
zodat men tevens minder buffels nodig had. Dit aantal zou maar liefst terugge
bracht kunnen worden tot de helft; in plaats van 720 buffels zou men er voort
aan slechts 360 nodig hebben. Tenslotte werd hout minder schaars en dus 
goedkoper. Hiervan zouden andere sectoren kunnen profiteren zoals de 
kalksteenbranderij en de pottenbakkers. 

Tegenover de besparingen stonden de hoge kosten, die a an het construe
reo van de batterijen verbonden waren. Hartsinck had deze berekend op 954 
rds. en 41 stuivers. Hij stelde voor om de introductie van de batterijen min
der bezwaarlijk te maken, door de landeigenaren hierin te Iaten investeren. 
De suikerfabrikanten zouden deze kooktoestellen na de huurperiode in bruik
bare staat moeten teruggeven. De constructie zou Hartsinck zelf ter hand 
nemen. Hij ging ervan uit dat hij de benodigde kennis bezat en voor een 
goed resultaat kon instaan. Als beloning hiervoor wilde hij ten eerste een 
monopolie op het vervaardigen van de batterijen en ten tweede het bedrag 
dat in een jaar aan brandstofbespaard zou worden op aile bedrijven in de Batavia
sche Ommelanden. In zijn berekening kwam dit dus neer op 45.5 51 rds. 

De tweede vernieuwing die Hartsinck in de bedrijfstak wilde doorvoeren, 
betrof een suikermolen met drie cilinders. De ondernemer had reeds op zijn 
bedrijf met zo'n molen geexperimenteerd. De cilinders van de molens had 
hij op Java zelf Iaten vervaardigen. Deze molen had een aantal voordelen. 
Ten eerste kwam de capaciteit overeen met twee Chinese mol ens. D aarnaast 
was de molen, doordat Hartsinck de hefbomen verlengd had, met minder 
kracht in beweging te brengen en te houden. In plaats van vier, waren nu 
slechts twee a drie buffels nodig. Tenslotte bespaarde men met de intro
ductie van de molen op personeel. Voor dezelfde productie als bij twee mo
lens had men nu twee tot drie personen minder nodig voor de bediening. 

De derde vernieuwing betrof tenslotte een reorganisatie van het controle
beleid van het Indisch bestuur op de suikercultures, hetgeen een uitvloeisel 
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was van de VOC-periode. Hartsinck stelde voor om het College van Heem
raden te ontstaan van toezicht over de administratie van de suikercultures en 
deze over te dragen aan twee daarvoor speciaal benoemde commissarissen. 
Deze twee personen zouden aangesteld worden tegen een salaris van 6.000 
rds. per jaar voor de eerste en 4.000 rds. voor de tweede commissaris. Zij 
hadden tot taak drie keer per jaar de molens te bezoeken en te controleren of 
de suikerfabrikanten naar afspraak de suiker leverden aan de pakhuizen van 
de compagnie. Na verloop van tijd zou de tweede commissaris de eerste opvol
gen, zodat er continulteit bleef bestaan in de kennis over de suikercultuur. 
Hartsinck vond zichzelf de meest geschikte persoon voor de functie van eer
ste commissaris. 

Commentaar op bet adres Hartsinck 

Het ad res van Hartsinck werd behandeld en van commentaar voorzien door 
twee !eden van de Hooge Regeering namelijk Van IJsseldijk en Baljee.n1 De 
laatste persoon was eigenaar en administrateur van een suikerplantage. Zij 
raadpleegden de Chinese deskundigen, die betrokken waren geweest bij de 
demonstratie. Deze verk.laarden echter niet precies te weten hoeveel hout er 
exact bespaard kon worden. Dit kon varieren van een derde tot de he! ft. Vol
gens hen hing dit afvan de soort brandstof, die in de omgeving van de molen 
aanwezig was. Zij waren het erover eens dat deze batterijen minder onkosten 
met zich meebrachten. Doch volgens deze Chinese deskundigen hadden de 
suikerfabrikanten meer baat bij het gebruik van metalen cilinders, waardoor 
minder buffets in de mol en nodig waren. Dit zou een grotere vermindering 
van de onkosten met zich meebrengen dan de introductie van batterijen. De 
beschreven voordelen waren voor de commissie aanleiding om toch tot een 
positief advies over te gaan. 

Van IJsseldijk en Baljee hadden echter bezwaren tegen de wijze waarop 
Hartsinck dit wilde realiseren. De batterijen zouden een te zware last zijn 
voor de landeigenaren. Toch waren ze van mening dat deze kooktoestellen 
gelntroduceerd moesten worden in het algemeen be lang van de suikerindus
trie. Daarom stelden ze voor de huurders te subsidieren bij de aanschaf er
van. Dit advies werd door de Hooge Regeering overgenomen. 11 De onderne
mers die deze batterijen op hun bedrijf invoerden, kregen een bedrag van 
500 rds. uit het suikerfonds en Hartsinck kreeg de opdracht om erop toe te 
zien dat de batterijen overeenkomstig zijn plan werden geconstrueerd. 12 Hij 
zou voor ieder goed geconstrueerde fornuis een beloning van 240 rds. ontvan
gen. Van J]sseldijk en Baljee gingen in eerste instantie nietin op de introduc
tie van suikermolens met drie ci linders. 

De aanbeveling van Hartsinck om een commissie aan te stellen ter beharti
ging van de suikercultuur, werd daarentegen wei overgenomen. De commissie-
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!eden kregen echter geen vast inkomen, maar dit werd afhankelijk gesteld 
van de hoogte van de productie. Zij kregen een achtste rijksdaalder voor ie
dere pikol geproduceerde suiker. Dit bedrag werd dan verder verdeeld door 
twee derde te bestemmen voor de eerste en een derde voor de tweede com
missaris. Hartsinck werd benoemd tot eerste commissielid en oud-militair 
Van Straalendorff tot tweede. Voor de uitvoering van hun functie hadden 
Van I]sseldijk en Baljee een instructie opgesteld bestaande uit 24 punten, 
waarbij de nadruk lag op toezicht en verbetering van de landbouw en het 
productieproces.13 In artikel 1 werd expliciet de invoering van de fornuizen 
van Hartsinck genoemd en in artikel13 stood het verbeteren van de technie
ken in de cultures centraal: 'Zij zullen aile vlijt aanwenden om middelen uit te 
vinden ter verbetering van bet maalwerk bet zij door bet ontwerpen [of] tot gebruik 
van drie cilinders van metaal, of van hard en deugdzaam houd met kooper plaaten 
omvangen, in gevalle de verkrijging der eerste te over kostbaar mogten zijn; door 
bet faciliteeren van den omloop der cilinders bet zij door bet spil een gladder en dus 
gemakkelijker draaijing te bezorgen, en de draaijboom te verbeteren om daardoor de 
maaling te bespoeden en, de maalbeesten te menageeren of gebeel onnodig te maken. 
Eijndelijk van alles wat zoude kunnen contribueren om de cultuure en bet fabri
ceeren van dat zoet min kostbaar te maaken ... '. 14 

Figuur 4.1 Een suikermolen door waterkracbt aangedreven. Deze molen werd toe
gepast op de Anti/len in de achttiende eeuw. 

Bron: lndiii. Gei11ustrecrd tijdschrift voor lndiii en de Koloniin (1921) 78. 
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Een nieuw ontwerp suikermolen 

Hartsinck nam zijn taak serieus op. Verwijzend naar artikel 13 diende hij op 
24 mei 1803 een uitgebreider plan in voor een suikermolen. 'Zo heeft de teeke
naar de eer Uwe Hoogedelheedens hier neevens, een geheel ander plan van construe
lien een 's suykermolens, als die welke in de West Indien voor de hewer king van dat 
voortbrengsel zijn strekkende aan te bieden. ' 15 Hartsinck was tot het inzicht ge
komen dat een suikermolen naar West-Indisch model op Java niet voldeed 
en aangepast moest worden aan de omstandigheden in de Bataviasche 
Ommelanden. In dit gebied was er niet overal waterkracht beschikbaar. Men 
was hoofdzakelijk afhankelijk van buffelkracht voor de aandrijving van de 
molens. Hartsinck past met name op dit punt zijn molen aan. 

De West-Indische molen met drie verticale cilinders bleef de basis van zijn 
antwerp. In figuur 4.1 staat deze weergegeven. In plaats van metalen cilin
ders gebruikte hij houten, die omkleed werden met metaal. Evenals de water
molen bezat deze molen twee kamraderen, waarvan een van negen en een 
van achttien voet diameter. In plaats van het grootste kamrad werd het klein
ste horizontaal op de cilinders geplaatst. Het grootste werd eveneens hori
zontaal geplaatst en werd door twee buffels aangedreven, waarbij iedere buf
fel afzonderlijk aan een hefboom gespannen werd. Wanneer de buffels dit 
rad een keer ronddraaiden, draaiden de cilinders twee keer rond. Zodoende 
zou een molen volgens dit on twerp vier Chinese molens kunnen vervangen. 
Deze molen zou dan gecombineerd kunnen worden met het fornuis van 
Hartsinck, dat een grotere capaciteit had dan een Chinees fornuis. 16 Bij een 
maalseizoen van ongeveer zeven , te beginnen in mei en te eindigen ultimo 
november, zouden er ruim 1.100 kooksels afgemalen kunnen worden. Om 
dit te realiseren zouden er dus tevens meer batterijen in werking gesteld 
moeten worden. 

De belangrijkste besparing lag in het gebruik van het aantal buffels, omdat 
deze nu in plaats van vier, slechts een molen hoefden aan te drijven. Dus in 
plaats van 128 waren er nu volgens Hartsinck nog maar 32 buffels nodig. Het 
aantal trekbuffels steeg daarentegen door de grotere transportafstanden, die 
overbrugd moesten worden tussen veld en molen. Hiervoor was een grater 
aantal karren en buffels nodig. Desondanks verminderde de totale hoeveel
heid buffels. Daarnaast werd er tevens bespaard op personeel. Voor vier 
mol ens had men normaliter twee eenheden person eel nodig (kongsi), bestaan
de uit een administrateur, een schrijver, een kassier, een mandoor en een 
suikerkoker, waarvoor een totaalbedrag van 680 rds. per maalseizoen nodig 
was. Nu was er nog slechts werk voor een kongsi. Tenslotte werd er bespaard 
op materiaal: op molenstenen, de benodigde houtwerken en de opstal. In 
totaal kwam dit neer op 600 rds. De suikermolen van Hartsinck zou een 
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jaarlijkse besparing in de bedrijfsvoering op kunnen leveren van 2.495 rds. 
(zie tabel4.1). Daartegenover stond echter een hogere investering van 5.135 
rds. en 43 stuivers voor de nieuwe molen. Hartsinck verzuimde echter be
paalde belangrijke punten in het plan te vermelden, zodat we uiteindelijk 
nog geen inzicht kunnen krijgen in de werkelijke voordelen van deze suiker
molen. Zo weten we bijvoorbeeld niet hoe duur de bouw van vier Chinese 
suikermolens was in vergelijking tot de molen met drie verticale cilinders. 
Ook weten we niet hoe lang zo'n molen gebruikt kan worden; een Chinese 
molen wordt ieder jaar opnieuw opgebouwd. Tenslotte is het niet bekend 
wat de onderhoudskosten van zo'n molen waren. 

Tabel4.1 Vergelijking van kosten in personeel en buffets wanneer de bedrijfsvoering 
plaatsvond met vier Chinese molens en met de molen van Hartsinck, volgens Hart
sinck 

Kosten verbonden aan vier C hinese 
molens in rijksdaatders. 

12 malers a 12 stuivers per dag 630 

voor 7 maanden 

56 karren met buffets en 2. 940 

Kosten verbonden aan de molen 
van Hartsinck in rijksdaalders 

4 malers a 12 stuivers 
per dag voor 7 maanden 

74 karren met buffets en 
hoeders a 12 stuivers per dag hoeders a 12 stuivers per dag 

voor 7 maanden voor 7 maanden 

2 potias a 150 rds 300 1 potia 

2 schrijvers a 150 rds. 300 1 schrijver 
2 kassiers a 140 2 80 1 kassier 
2 1nandoors 300 1 mandoor 

2 suikerkokers 180 1 suikerkoker 

Totaal aan salaris 4.930 Totaal aan salaris 

128 maalbuffels en 56 trekbuf- 5.520 32 maalbuffels en 74 
fels a 30 rijksdaatders trekbuffels 

Totaal salaris en buffels 10.450 Totaal aan sataris en buffets 

Voordeel 

210 

3.885 

150 

150 
140 
150 

90 

4.775 

3.180 

7.955 

2.495 

Bron: ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. 115 Copie adres c.a. van A ndries Hartsinck, 
houdendc voorstcl om vier suikermolcns onder iin dak tc brengen. 
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Wanneer de capaciteit van deze mol en voor sommige plantages te groat was, 
kon men investeren in een molen die de capaciteit had van twee Chinese 
mol ens. Dit kon gerealiseerd worden door geen radarwerk op de cilinders te 
plaatsen. De cilinders werden dan door mid del van hefbomen rondgedraaid. 
Hiermee bracht Hartsinck opnieuw de swkermolen met drie cilinders naar 
voren, die hij in zijn eerste adres genoemd had. Deze molen leverde een voor
deel op van 3 2 buffels voor de mol en en twee trekbuffels voor de aanvoer van 
veevoer. Dit zou een financieel voordeel opleveren van 1.192 rds. en 24 stui
vers (tabel4.2). Ook voor deze mol en vermeldde Hartsinck de bovengenoemde 
gegevens niet, zoals de kosten van de mol en in relatie tot de productie. 

Tabel 4.2 Verschil van kosten in personeel en buffels wanneer bet productieproces 
uitgevoerd wordt met twee Chinese suikermolens en met de molen geconstrueerd 
volgens Hartsinck, volgens Hartsinck 

Kosten van twee 
Chinese molens 

in rijksdaalders 

6 malers a 12 stuivers 

per dag voor 7 maanden 
28 karren met buffets en 
hoeders a 12 stuivers voor 

7 maanden 

64 maatbuffels en 28 trek

buffets: 92 a 30 rds. 

Totale kosten 

Voordeel 

305 

1.470 

2.740 

4.535 

Kosten van de 
suikermolen 
van Hartsinck 

5 malers idem 

26 karren met 
buffets en 

hoeders, idem 

in rijksdaalders 

2 3 7 en 2 4 stuivers 

1.365 

32 maatbuffels en 1.750 
26 trekbuffets: 
58 idem 

Totale kosten 3.342 en 24 stuivers 

1.192 en 26 stuivers 

Bron: ARA, Raad Aziarische Bezittingen, inv. nr. 115 Copie adres c.a. van Andries Hartsinck, 
houdende voorstcl om vier suikermolens onder een dak te brengen. 

Hartsinck bood aan de molens te vervaardigen en dan proefondervindelijk 
de 'gegrondheid der verwagtingen welke hij van 't zelve he eft te betoogen en over
tuygend te bewijzen'. Als beloning voor deze inspanningen vroeg hij 'een stuk 
lands geschikt voor den suikerteelt, met de daartoe benoodigde bosschen en wijlanden 
voor de werkbeesten, om aldaar zijne molens van Tanjong West over te brengen' .17 
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Hij was van mening dat zijn landgoed Tanjong West ongeschikt was voor de 
suikerteelt. 

De resultaten van zijn plannen 

Het is niet bekend of de voorstellen betreffende de suikermolens zijn geaccep
teerd. Aan Baljee werd de opdracht gegeven dit on twerp op haalbaarheid te 
beoordelen. In 1804 werd slechts vermeld dat de Hooge Regeering aile aan
dacht op de suikercultuur vestigde om zowel de kwaliteit van de suiker als de 
mol ens te verbeteren, 'zullende van den uitslag der daartoe in het werk gestelde 
proeven nader verslag worden gegeven' .18 Hieruit kunnen we afleiden dat deze 
molens in de praktijk getest zijn. 

Over het verloop van de introductie van de fornuizen kan iets meer gezegd 
worden. Op 22 december 1803 rapporteerden Van IJsseldijk en Baljee aan de 
regering dat de fornuizen niet naar behoren functioneerden. De molenaars 
moesten daarom de vrijheid krijgen om deze batterijen te introduceren. Daar
naast kwam in juni 1804 naar voren, dat verschillende suikerfabrikanten niet 
bereid waren om de constructie van Hartsinck over te nemen, omdat het niet 
zeker was of hiermee goede resultaten behaald konden worden. Tenslotte 
bereikten de subsidies niet de begunstigden. Slechts een klein aantal mole
naars had een voorschot ontvangen om de fornuizen te veranderen, terwijl 
Hartsinck inmiddels de helft van de hem toegekende beloning had Iaten uit
betalen. Toen hij hiervoor ter verantwoording werd geroepen bij de rege
ring, verklaarde hij: 
']. dat van de 4 2 suiker-molenaars slechts 23 nieuwe fornuizen hadden gemaakt; 
2. dat van de 23 nieuwe fornuizen niet meer dan 9 door eene commissie waren 
bevonden overeenkomstig zijn plan gebouwd te zijn; 
3. dat hij dien ten gevolge wei aan eenige Chineesche suiker-fabrikanten de door 
hen gemaakte onkosten met behulp van een voorscbot uit 's Lands kas vergoed, maar 
niet aan aile; 
4. dat hij wei een voorschot op zijne inkomsten, maar niets als belooning zijner 
moeite inzake de fornuizen had genoten, weshalve hij daaromtrent alsnog eene dis
positie van de Reegering bleef tegemoet zien. ' 19 

De regering nam hiermee genoegen doch onthield hem verder van beloning. 
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden, dater op grate schaal nieu

we fornuizen zijn gebouwd, maar dat slechts enkele voldeden aan de con
structie-eisen van Hartsinck. Het merendeel van de fornuizen functioneerde 
slecht. Hartsincks initiatiefhad echter een aanzet gegeven tot het grootschalig 
introduceren van nieuwe technieken in bet Chinese productieproces. 

In augustus 1806 werd Andries Hartsinck uit zijn functie als eerste commis
saris voor de suikercultures ontheven. Hij aanvaardde hierna waarschijnlijk 
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het ambt van resident van Tegal.20 Pas in een rapport uit 1808 kwam naar 
voren, dat de constructie van de batterij van Hartsinck niet deugde. Her bleek 
dat de opening van het fornuis van Hartsinck te groot was, waardoor de vlam 
te vee! naar buiten sloeg en te vee! warmte verloren ging. 21 Het was dus niet 
zo verwonderlijk dat de batterij van Hartsinck met de nodige scepsis door de 
suikerfabrikanten werd ontvangen. 

Dat zijn plannen toch doorgang hebben gevonden, had waarschijnlijk te 
maken met zijn maatschappelijke positie. Hij bekleedde de rang van 
opperkoopman en zal daardoor vee) contacten hebben gehad met personen 
uit de Hooge Regeering. Daarnaast was hij een van de weinige Europeanen 
die beschikte over kennis van het productieproces, hetgeen voor die tijd uit
zonderlijk was. 

Hartsinck nam in het beleid met betrekking tot de suikerindustrie een 
prominente plaats in. Dit ten nadele van een andere initiatiefnemer, te weten 
Jean Gregoire Gaudin Dutail. Deze man had meer moeite om zijn plannen 
te realiseren. In de volgende paragraaf zullen we hierop verder ingaan. 

In de schaduw van Hartsinck: Jean Gregoire Gaudin Dutail 

In 1807 kwam op het ministerie van Koophandel en Marine in Nederland 
een verzoek binnen van Jean Gregoire Gaudin Dutail. Hij was een Frans 
onderdaan en voormalig ingezetene van Saint Domingue. Via Mauritius kwam 
hij in 1804 op Batavia aanY Gaudin Dutail verzocht bemiddeling van de 
minister bij Lodewijk Napoleon, toen koning van Holland (1806-1810). Hij 
wilde een billijke schadevergoeding voor zijn bewezen diensten ten behoeve 
van de suikercultuur in de kolonie.23 De Fransman voelde zich tekort ge
daan. Gedurende een periode van drie en een half jaar had hij zich voor deze 
bedrijfstak ingezet, terwijl zijn totale beloning slechts bestond uit een vergoe
ding van 4.150 rds. voor levensonderhoud. Enige andere schadeloosstelling 
was hem nooit gegeven. De toekenning hiervan werd steeds door de Hooge 
Regeering uitgesteld. Om zijn klacht kracht bij te zetten had Gaudin Dutail 
vanuit Mauritius een groot aantal stukken opgestuurd.24 De minister kon aan 
de hand daarvan beoordelen of zijn klacht gegrond was. De stukken waren in 
handen gegeven van de Chef van de Divisie voor de Zaken van de Oost, die 
vervolgens daarover rapporteerde. 

Op twintig maart 1804 had Gaudin Dutail bij gouverneur-generaal Siberg 
een rapport ingediend over de suikerindustrie. Dit rapport was samengesteld 
op basis van bezoeken die hij tezamen met Hartsinck aan verschillende 
suikerfabrieken had gebracht.25 Hierin werden de gebreken behandeld die 
zich zowel in de aanplant als in het productieproces voordeden en de moge-
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lijkheden besproken om deze te verhelpen. Hij stelde voor het productie
proces te veranderen naar het voorbeeld van de plantages op Saint Domin
gue en andere West-Indische kolonien. Volgens hem hadden deze toestellen 
in dit gebied grote voordelen gebracht en hetzelfde zou kunnen gelden voor 
Oost-Indie. Hij zou dit kunnen bewijzen indien de Hooge Regeering hem 
een stuk land van vier tot zeshonderd morgen ter beschikking zou stellen.26 

Gaudin Dutail was zelfs bereid voor hetland te betalen. Tenslotte wilde hij, 
indien de voordelen werden aangetoond, het voorrecht hebben om tezamen 
met Hartsinck in de functie van gecommitteerde voor de suikercultures, bet 
toezicht te hebben over de introductie van de verbeteringen op de suiker
plantages naar zijn voorstel. 

Van de voorgestelde verbeteringen ging de Hooge Regeering slechts in op 
de batterijen. Gaudin Dutail had beweerd dat deze uitsluitend gestookt kon
den worden op uitgeperst riet of ampas. De Regeering wilde dit bewezen 
zien in een experiment. In plaats van hem een stuk land ter beschikking te 
stellen, werd hem de mogelijkheid geboden proeven ten nemen op hetland
goed Amstelveen, ook genaamd Tanah Tinggi, van oud-schepen G.E. Teis
seire. Op 25 oktober 1804 werd een commissie samengesteld die de proef 
moest controleren. Deze bestond uit Van Ijsseldijk, Baljee, Hartsinck en Van 
Hoesen, lid van de Hoge Regeering. Deze commissie delegeerde de werk
zaamheden a an een sub-commissie, bestaande uit Van Straalendorff, de tweede 
gecommitteerde voor de suikercultures, en zes van de oudste Chinese suiker
molenaars. Deze laatste personen waren vooral de deskundigen, die het ex
periment beoordeelden. De sub-commissie was tezamen met de eigenaar van 
het landgoed, Teisseire, aanwezig toen de proeven op 18 november 1804 
begonnen. 

Gedurende acht dagen werden acht proeven genomen. Vier proeven werden 
genomen met de batterij van Gaudin Dutail, waarbij verschillende soorten 
brandstof werden gebruikt (proef 5 tot en met 8 in tabel4.3). Daarnaast wer
den vier pro even genomen, waarbij een vergelijking gemaakt werd tussen het 
ontwerp van Gaudin Dutail en het Chinese fornuis met betrekking tot de 
brandstoffen hout en bamboe (proef I tot en met 4). De proeven met de 
Chinese fornuizen werden op een naburige plantage uitgevoerd. Het experi
ment leidde tot de resultaten, die weergegeven zijn in tabel4.3. 

Uit het experiment trok de commissie de volgende conclusies. Wanneer de 
halve kooksels vergeleken werden, gebruikte de batterij van Gaudin Dutail 
minder brandstof, maar had een veellangere kooktijd (nrs. 1 tim 4). Bij hele 
kooksels werd bij het gebruik van hout, minder brandstof gebruikt, doch wat 
kookduur betreft, waren er weinig verschillen (nrs. 5 en 9). Bij het gebruik 
van bamboe als brandstof, gebruikte het Chinese fornuis een grotere hoe-
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Tabel 4.3 Resultaten van de proef met de oven van Gaudin Dutail uitgevoerd op 
bet landgoed Tanah Tinggi 

Kooktoestel nr. hoeveel- kooktijd hout in bamboe am pas productie 

heid sap vadem in vadems in ponden in patten 

in kooksel (a) (b) 

Gaudin Dutail I halfl' 20u 30min. 0,84(c) 6 

2 half 15u 25min. 7 

Chinees half 12u 40min. 7 

4 half 13u I 1/3 7 

Gaudin Dutail 5 heel 25u I 1/6 12 

6 heel 22u I 2/3 13 

Gaudin Dutail 7 heel 22u 4Jmin 0,25(d) 5.724 8/9 11,5 

Gaudin Dutail 8 heel 23u 10min 516 5.500 18 

Chinees(e) 9 heel 25u 30min 2 14 

Chinees(e) 10 heel 26u 2 2/3 14 

(a) Een vadem hout is een inhoudsmaat van hout. Dit is drie voeten lang, zes voeten hoog en 
achttien voeten breed. Hooyman gaat er van uit dat men hier de Rhynlandsche voetmaat 
aanhoudt. l Rhynlandsche voet is 0,314 meter. Dit houdt in dat een vadem hout : 0,942 meter 
lang is, 1,884 meter hoog en 5, 652 breed. (Hooyman (1779) 192. 
(b) Een pot is kegelvormig. Is 26 duimen hoog (ongeveer 0,67 m) en 20 duimen wijd (0,52m). 
Van ieder half kooksel van een Chinees fornuis geeft 7 tot 10 vormen, bij uitzondering soms 
elf vormen. A. Teisseire (1790) 22. 
(c) Voor het transporteren van I vadem hout heeft met zes a zeven karren nodig. We zullen 
hier uitgaan van een gemiddelde van 6 1/2. In de tekststond oorspronkelijk 5 3/4 karren hout. 
Dit komt overeen met 0,84 vaam hout. 
(d) Oorspronkelijk in de tekst: I 2/3 kar. 
(e) Deze gegevens hebben we hier voor de duidelijkheid toegevoegd. Het is niet geheel 
zeker dat een heel kooksel twee keer zoveel aan brandstof kost en t:wee keer zoveel suiker 
opbrengt. 
Bran: ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 163 Bijlage: Verslag van G.E. Teissei
re over de proeven van Gaudin Dutail uitgevoerd op zijn landgoed Amstelveen. 

veelheid brandstof en had een langere kooktijd dan het fornuis van Gaudin 
Dutail. Het experiment bewees duidelijk dat het onmogelijk was om het for
nuis uitsluitend te stoken op de hoeveelheid ampas, die overbleef nadat het 
riet voor een heel kooksel was vermalen. Verder was de suiker van slechte 
kwaliteit. Hiervoor wees de commissie twee oorzaken aan. Men had tijdens 
de proef overrijp riet verwerkt en suikerwater verwerkt, dat vanuit een ander 
bedrijf aangevoerd was per kar. Door de hitte en het schudden van de kar was 
het sap gaan gisten. Overriip riet en gegist sap leveren een lagere kwaliteit 
suiker. Daarnaast produceerde het fornuis van Gaudin Dutail minder potten 
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suiker. Vol gens de commissie werd dit veroorzaakt doordat de Chinezen een 
grotere hoeveelheid grondstof bewerkten dan Gaudin Dutail, doordat de 
hoeveelheid sap aangevuld werd met stroop. Tenslotte was de aanvoer van 
hetsap een belangrijk knelpunt in het kookproces. De mol en kon niet voldoen
de riet persen om het fornuis in werking te houden, zodat het kookproces 
steeds onderbroken moest worden. Ondanks deze negatieve punten had de 
commissie een zeer positief eindoordeel: onder gunstige omstandigheden 
vie! er zeker voordeel mee te behalen. 

Op basis van dit experiment berekende Gaudin Dutail de verwachte finan
ciele voordelen wanneer de fornuizen op de veertig suikermolens zouden 
worden ge'introduceerd. Dit kon een bedrag opleveren van 214.327 rds. 
Bovendien zou de aanleg en het onderhoud van zijn fornuis goedkoper zijn 
dan het Chinese fornuis. De Regeering was echter nog niet geheel tevreden 
en drong er op aan door te gaan met experimenteren, totdat de fornuizen 
geheel op ampas gestookt konden worden. Gaudin Dutail stemde hiermee 
in, mits hij in de gelegenheid werd gesteld om de benodigde materialen, waar
onder koperen ketels, aan te voeren uit Mauritius.28 In januari 1805 kreeg 
Gaudin Dutail2.000 rds. om in zijn levensonderhoud te voorzien, bestemd 
voor de peri ode totdat het materiaal uit Mauritius aankwam. Dit liet echter 
op zich wachten. Gaudin Dutailleverde daarom een volgend voorstel in. Hij 
stelde voor gedurende een jaar de proeven uit te voeren op hetland van Teis
seire en hem het beheer toe te staan tegen een maandelijkse toelage, waar
mee hij zijn gezin kon onderhouden en de dagelijkse uitgaven voor de plan
rage kon bekostigen. Daarnaast wilde hij de bestelling sneller Iaten verlopen 
door zelf naar Mauritius te vertrekken. 

In september 1805 werd besloten om hem zes maanden lang iedere maand 
een bed rag te geven van 150 rds. totdat het materiaal uit Mauritius geleverd 
werd. Zijn toelage verminderde dus drastisch. In december 1805 legde de 
Hooge Regeering Gaudins laatste voorstel naast zich neer. Om toch druk 
achter de levering te zetten, gaf de Regeering de Kapitein Generaal van de 
Fransche Bezittingen beoosten de Kaap, Decaen, opdracht 'om voor rekening 
van de Nederlandsche 0.1. Compagnie op Isle de France te Iaten vervaardigen en bij 
convenable gelegenheid naar Batavia te zenden, al hetgeen, volgens opgave van Gau
din, voor een fournuys benodigd zoude zijn' .29 Doch eind december veranderde 
de Hooge Regeering van gedachten en werd het Gaudin Dutail alsnog toe
gestaan om naar dat eiland te vertrekken om de bestelling te bespoedigen. 
Hij vertrok tenslotte in januari 1806. Vanaf dit eiland had hij de stukken 
verzonden die zijn klacht moesten ondersteunen. De Chef van de Divisie 
voor de Zaken van de Oost beeindigde de samenvatting met het vermoeden 
dat Gaudin Dutail waarschijnlijk op 8 maart 1807 weer in Batavia terug-



MOLENS EN FORNUIZEN 109 

gekeerd was, omdat van hier uit zijn laatste brief naar her ministerie van 
Koophandel en Marine was gestuurd. 

De minister had moeite om de klacht Gaudin Dutail te beoordelen omdat hij 
over de pogingen van Gaudin Dutail nooit een bericht had ontvangen van de 
Hooge Regeering. Wei werden de intiatieven besproken om de suikerindustrie 
te verbeteren, waarbij de batterijen van Hartsinck centraal stonden. De mi
nister merkte op dat deze batterijen slechts een besparing inhielden van 45.5 50 
rds, terwijl de batterij van Gaudin Dutail er een van 214.327 rds. in hetvooruit
zicht stelde. Hartsincks beloning was daarentegen groat, te weten het toe
zicht over de constructie van de batterijen een beloning van 240 rds. voor 
ieder goedgekeurde batterij, daarnaastwas hij benoemd tot eerste gecommit
teerde over de suikercultures. Deze functie leverde hem een salaris op van 
een rwaalfde rijksdaalder voor ieder pikol suiker die aan het gouvernement 
werd geleverd. Volgens het ministerie werden er ieder jaar minstens 4.800 
pikols suiker geleverd. Dit leverde dus voor H artsinck rninimaal een bedrag 
van 4.000 rds. op. Een rijkelijke beloning temeer daar het plan van Gaudin 
Dutail meer voordeel voor de kolonie zou kunnen opleveren. Hoewel Hart
sincks plan van een eerder tijdstip dateerde dan dat van Gaudin Dutail, was 
het volgens de minister toch vreemd dater geen woord over Dutails voorstel 
gerept werd .30 Het ministerie gaf opdracht aan de Hooge Regering de zaak 
nader toe te lichten vanuit Batavia en indien zijn klacht gerechtvaardigd was 
Gaudin Dutail een billijke schadevergoeding en beloning te schenken. 

War voor effect de behandeling van deze klacht voor Gaudin Dutail heeft 
gehad is, jammer genoeg, niet bekend. De conceptrapporten opgesteld door 
ambtenaren van het ministerie van Koophandel en Kolonien waren geda
teerd op 29 april1808. Voordat deze afgehandeld waren door het ministerie, 
is er nog zeker tijd overheen gegaan. Voor Gaudin Dutail bleek de steun 
reeds achterhaald op het moment dat de klacht in behandeling werd gena
men. 

Gaudin was er namelijk in geslaagd om her benodigde materia a! te importe
ren. Op 10 aprill807 stemde de Hooge Regering in met de voortzetting van 
de pro even. Dit keer onder toezicht van de nieuw benoemde commissarissen 
voor de suikercultures, G.E. Teisseire en D. Goetbloed en een aantal deskun
dige Chinezen.31 Op 24 april startten de proeven opnieuw op her landgoed 
Tanah Tinggi waarbij gebruikgemaakt werd van de batterij met vier ketels of 
pannen, die geheel ingericht was volgens zijn systeem. De ketels konden twee 
keer zoveel sap bevatten a is de Chinese stalen pannen. Het experiment werd 
uitgevoerd over een peri ode van drie dagen. Men startte met de hoeveelheid 
am pas die normaal uitgeperst werd om twee halve kooksels te krijgen: 5.500 
pond. 31 D eze hoeveelheid ampas bleek ruim voldoende om een half kooksel 
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sap tot suiker te bereiden. Men gebruikte tijdens de proeven bijna 4.500 pond 
ampas.JJ 

Hieruit blijkt dater bijna twee keer zoveel am pas nodig was. Wanneer men 
uitging van een maalseizoen van zes maanden, konden de fabrikanten hier
van ruim drie maanden op ampas stoken en de rest van de tijd moesten ze 
gebruikmaken van andere brandstof. Verder werden ook nog vergelijkende 
proeven met hour en bamboe uitgevoerd met Chinese fornuizen. Hieruit 
bleek dat het fornuis van Gaudin Dutail minder brandstof gebruikte. 

De proef verliep echter niet optimaal. Tijdens de proef moest het vuur 
onder de fornuizen twee keer gedoofd worden omdat er niet voldoende sap 
geperst kon worden. 34 De suikermolen bleek het knelpunt te zijn. De commis
sie merkte op dat de wanneer bij deze pro even niet een maar twee mol ens de 
vereiste hoeveelheid sap had den geleverd, dan zou Gaudin Dutail 'met de
zelvde brandstojfe en weiynig meerder moeyte een grooter quantiteyt vogt tot zuyker 
hebben verwerkt'. 35 Dit kon tot een groot voordeelleiden. 

De commissie constateerde ook enkele nadelen. Ten eerste gebruikte men 
bij deze batterij meer arbeid. Dit kwam omdat meer arbeiders nodig waren 
om de ampas te drogen, bij regen af te dekken en naar de loodsen te brengen. 
Men spaarde echter een groot aantal arbeidskrachten uit op het verzamelen 
en transporteren van het brandhout. Het werk dat bij het koken verricht 
moest worden was echter zwaarder daar de ketels twee keer zoveel inhoud 
hadden als de Chinese ketels. Tenslotte waren koperen ketels schaars.36 

Gaudin Dutail kon zijn belofte niet nakomen om een batterij te construe
ren die uitsluitend op am pas gestookt kon worden. De commissie was echter 
voorstander om dit fornuis te introduceren. Het was namelijk de beste 
constructie, die ooitopJava gelntroduceerd was, zelfs beter dan die van Hart
sinck. De commissie was van mening dat Gaudin Dutail hiervoor een belo
ning zou moe ten krijgen van 12 .000 tot 1 5.000 rds. De Hooge Regeering 
besloot tot een toekenning van 1 5.000 rds. in papieren geld onder voorwaarde 
dat hij een constructietekening indiende, zodat het fornuis door de commis
sarissen van de suikercultures ingevoerd kon worden op de stilstaande be
drijven. Het schijnt dat Gaudin Dutail op dit aanbod is ingegaan. Hij hield 
het echter verder voor gezien op Java. In een brief a an de Hooge Regeering 
maakte hij bekend dat hij van plan was naar Manilla te vertrekken en hij 
graag zijn beloning in harde valuta wilde omzetten. De Regeering kende een 
be drag van 10.000 spaanse marten toe. Kort na de toekenning van zijn belo
ning vertrok hij naar Manilla. Als red en voor zijn vertrek werd gegeven dat 
hij een bedrag van f 12.907, 17 schuldig was a an de Regering we gens a an hem 
gedane voorschotten voor het materiaal van de fornuizen . Wanneer we ech
ter de ingediende klacht van Gaudin Dutail bij het ministerie van Koophan
del en Kolonien in herinnering brengen, lag het voor de hand dat hij zich 
onvoldoende gesteund en beloond voelde voor zijn inspanningen. Dit wordt 
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onderschreven via bet volgende zinnetje dat we in dezelfde brief konden 
aantreffen: 'blijftmy een oprecht Hartzeerover, 't welk is, dat ik in myne hoedanig
heit van Vreemdeling niet medewerken kan tot het welzyn van derzelver hooge 
Destinatie'.37 

De plannen van Hartsinck en Gaudin Dutail nader beschouwd 

In de periode 1795 tot 1811 had er een aantal belangrijke ontwikkelingen 
plaats voor de suikerindustrie. Allereerst kreeg bet Indisch bestuur meer con
trole over de Chinese suikerindustrie door bet geven van voorschotten. We 
zien dat hiermee de productie in deze periode herstelde naar ongeveer het 
niveau van 1786. Het Indisch bestuur gaf niet uitsluitend voorschotten, maar 
stand tevens open voor ideeen, die tot een productieverhoging konden lei
den. De aandacht die vanuit bet Indisch bestuur gegeven werd aan de voor
stellen van Hartsinck en Gaudin Dutail, illustreert dit. 

In deze periode van hoge suikerprijzen was bet aantrekkelijk om dee! te 
nemen in deze bedrijfstak. Hartsinck, ondernemer en lid van het Indisch be
stuur, sprang handig in op de gunstige economische situatie in de suikerin
dustrie. Hij zag mogelijkheden om via de suikerindustrie zowel zijn economi
sche als politieke positie te verbeteren. Evenals de andere Europeanen had 
Hartsinck tot 1800 waarschijnlijk weinig verstand van de suikercultures en 
het beeld dat hij voor ogen had, was de West-Indische plantage met haar 
technologie. Hij probeerde zo'n plantage in de Bataviasche Ommelanden te 
realiseren. Hij wist het Indisch bestuur voor zijn ideeen te winnen. De initiatie
ven van Hartsinck met betrekking tot de batterij waren slechts in beperkte 
mate succesvol. De acceptatie van deze batterijen door Chinese suikerfabri
kanten vond in belangrijke mate plaats, doordat de introductie door het be
stuur gefinancierd werd. Het meeste succes boekte hij echter op bestuurlijk 
gebied, door het instellen van een suikercommissie en zijn rol in deze com
mtsste. 

Vermoedelijk heeft Hartsinck een werkwijze ge'lntroduceerd om techni
sche vernieuwingen in het productieproces te beoordelen. Hartsinck liet zijn 
fornuizen beoordelen door twee Chinese suikermolenaars, waarvan hij wist 
dat zij in de ogen van bet lndisch bestuur als 'experts' op het gebied van de 
suikerfabricage werden aangemerkt. Deze beoordeling werd vervolgens 
voorgelegd a an het Indisch bestuur. We kunnen aannemen dat deze manier 
van werken nieuw was, gezien het feit dat de suikerfabricage in deze periode 
een Chinese aangelegenheid was en bet Indisch bestuur zich niet met de be
drijfsvoering bemoeide. Toen Gaudin Dutail met voorstellen kwam, volg
den ook bier experimenten met de batterij en werd er een beoordeling gege
ven door deskundigen. Dit waren de commissarissen van de door Hartsinck 
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ingestelde commissie voor de suikercultures. Aan de experimenten werkten 
zowel Europese landeigenaren als Chinese suikermolenaars mee. 

Het lndisch bestuur hechtte een groot belang aan de introductie van de 
batterijen, die op brandstofbespaarden en ging hiermee dus serieus in op het 
verwachte brandstoftekort. Het bestuur was bereid hier flink in te investe
ren. Zij toonde daarentegen minder interesse in de watermolens of de aange
paste versie van de watermolen van Hartsinck. Hieruit kunnen we conclude
ren dat het lndisch bestuur slechts ge"!nteresseerd was in techno Iogie die een 
oplossing kon betekenen voor het brandstofprobleem en niet in verbetering 
van de productietechnologie 'an sich' . 

Het verschil in succes tussen de acceptatie van Hartsincks voorstellen en 
die van Gaudin Dutail tenslotte, is voornamelijk gelegen in de relaties die 
Hartsinck had met het lndisch bestuur. Gaudin Dutail kwam als vreemde
ling op Java terwijl Hartsinck reeds een gevestigde naam had als opperkoop
man en Drossaard van de stad Batavia en Ommelanden. Hij bewoog zich in 
de hoogste kringen van de regering. Hartsinck heeft zich vee! minder hoeven 
te bewijzen dan Gaudin Dutail, die bijna vier jaar op zijn beloning heeft 
moeten wachten. 
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DE INVLOED VAN DE OVERHEID OP DE SUIKER
FABRICAGE TIJDENS HET KULTUURSTELSEL 

Inleiding 

Tijdens het Kultuurstelsel organiseerde het gouvernement de productie van 
grondstoffen voor het moederland. Ook bij de productie van suiker speelde 
het gouvernement een belangrijke rol in de organisatie. Zo beheerste zij, met 
uitzondering van het fabricageproces, de gehele verticale productiekolom: 
zij organiseerde de suikerrietteelt, de levering van deze grondstof aan de 
ondernemers en het opkopen en de verscheping van de ruwe suiker naar 
Nederland. Het fabricageproces was om verschillende redenen uit handen 
gegeven aan particuliere ondernemers en daarmee dus ook de directe be
heersing over deze fase in de productiekolom. In hoofdstuk 1 hebben we 
besproken dat in de historiografie algemeen aangenomen wordt, dat het over
heidsbeleid tijdens het Kultuurstelsel een negatief effect heeft gehad op de 
technische ontwikkeling in de branche. Hierdoor nam dejava-suikerindus-

Figuur 5.1 Bestuurlijke indeling van Java, ca. 18 S S 

1: WestcmJ>WJ.rn P:.rundan 
II: 1'/orth-Cencnll:.v.r.or Pa.•i•ir 

Ill: Souch-Ctntl'lllbvaorKtt-11 
tV: ~em J;r.-a 01' Oo.tl>ooek 

Bron: Van Baardewijk (1993) 10. 

() 
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trie op technisch gebied een achterstandspositie in ten aanzien van andere 
suikerproducerende Ianden. We plaatsen bij deze visie een kritische aanteke
ning omdat de relatie tussen overheidsbeleid en het proces van technische 
vernieuwing in de bedrijfstak, nooit specifiek is onderzocht. We zullen ons 
daarom in dit hoofdstuk rich ten op de volgende vraag: Welke rol speelde de 
koloniale overheid bij het proces van techniekoverdracht en diffusie in de 
J ava-suikerindustrie tijdens het Kultuurstelsel? 

In de historiografie wordt het Kultuurstelsel ingedeeld in drie tijdvakken, 
namelijk de periode 1830-1840, die aangeduid wordt als het experimentele 
stadium. Vervolgens 1840-1860 het tijdvak waarin het Kultuurstelsel tot val
le ontwikkeling komt en tenslotte de jaren zestig, de nadagen van het stelsel. 
We zullen het beleid van de overheid onderzoeken in met name de eerste 
twee period en. 

In het eerste decennium lag de nadruk in het beleid op uitbreiding van de 
productie. Deze vond plaats zowel door uitbreiding van het bebouwd areaal 
als door het stimuleren van nieuwe en verbeterde productietechnieken in het 
fabricageproces via voorschotten. We zullen belcijken welke resultaten hier
mee behaald werden. 

Vervolgens zal de aandacht gericht worden op de bloeiperiode van het 
Kultuurstelsel, de jaren 1840 tot 1860. Aan het eind van de jaren dertig bleek 
de suikerproductie een groat verlies voor de schatkist op te leveren. Naast 
productieverhoging werd tevens kwaliteitsverbetering van de suiker het speer
punt in het beleid. Het ministerie van Kolonien, in het bijzonder onder Iei
ding van minister J .C. Baud, ging toen een actieve rol spelen in de uitvoering 
ervan. Zij stimuleerde een aantal technische innovaties ter verbetering van 
de kwaliteit van de suiker. De bekendste maatregel waarmee dit in praktijk 
werd gebracht, was het uitgeven van de zogenaamde ministeriele 
suikercontracten. We zullen hier echter Iaten zien dat het uitgeven van mini
steride suikercontracten slechts een onderdeel vormde van een uitgebreider 
pakket maatregelen, dat het ministerie introduceerde om de technische si
tuatie in de bedrijfstak te verbeteren. Het beleid hestand uit vier pun ten na
melijk kennisverwerving omtrent nieuwe innovaties van belang voor de 
suikerindustrie, het evalueren en testen van nieuwe innovaties op toepas
baarheid in de bedrijfstak op Java, het introduceren van deze innovaties via 
speciale suikercontracten of door financiele ondersteuning en tenslotte het 
ter beschikking stellen van de resultaten aan de suikerfabrikanten. Hierbij 
zal de aandacht gericht worden op de politieke en economische ontwikkelin
gen die het beleid van het ministerie be"invloedden en de specifieke terreinen 
van technische innovaties waarop het ministerie de nadruk legde. 

In de periode na 1860 raakte het Kultuurstelsel in verval. Onder invloed 
van liberale denkbeelden werd de bemoeienis van de regering en het gouverne-
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ment op de fabricage geleidelijk aan minder. Vandaar dat in deze periode 
vanuit de overheid weinig initiatieven werden genomen op dit terrein en we 
deze peri ode slechts zeer beperkt bespreken. 

In hoeverre het bovengenoemde beleid succesvol is geweest, kunnen we 
onderzoeken aan de hand van de mate van diffusie van innovaties in de be
drijfstak. 

Tenslotte zullen we dit hoofdstuk afsluiten door de technische situatie in 
de suikerindustrie op Java tijdens het Kultuurstelsel te vergelijken met de 
siruatie in bet Carai'biscb gebied. 

Het eerste decennium (1830-1840): productieverhoging 

Suikercontracten en de introductie van West-lndische technologic 

Aan de introductie van de grootschalige bedrijven, is over het algemeen wei
nig aandacbt besteed in de bistoriografie. Elson brengt in dit kader de ratio
nalisatie van de bedrijfstak ter sprake. Na de introductie van bet Kulruurstel
sel zou volgens de auteur bet gouvernement tot de conclusie zijn gekomen, 
dat het goedkoper en betrouwbaarder was om grootschalige contracten af te 
geven aan een gekozen groep Europeanen. Dit hield in dat bet gouverne
ment bij de uitgifte van suikercontracten een voorkeursbeleid ontwikkelde, 
en daarnaast een drastische beperking van het aantal suikercontracten tot 
stand bracht. De Europese ondernemers zouden renteloze leningen hebben 
gekregen om te investeren in grootscbalige geavanceerde fabrieken. 1 

In hoofdstuk 3 bebben we ecbter geconcludeerd dat de koloniale overheid 
dit ideaalbeeld over de organisatie en inrichting van de fabrieken al had aan 
het eind van de jaren twintig. Met de totstandkoming van zulke onderne
mingen kon er een belangrijke productieverboging in de suikerindustrie ge
realiseerd worden. We zullen in deze paragraaf ingaan op de wijze waarop de 
koloniale overheid dit ideaal tijdens het eerste decennium in praktijk pro
beerde brengen. 

In de eerste jaren van het Kultuurstelsel bleek het bijna niet mogelijk om 
suikercontracten aan te gaan met Europeanen. Het gouvernement was 
dientengevolge gedwongen zich opnieuw tot Chinese suikerfabrikanten te 
rich ten. Sommigen van hen zouden slechts onder sterke pressie van de resi
dent bereid zijn geweest om suikercontracten a ante gaan met het gouverne
ment.2 Eind 183 3 stond van de 17 5 tot 180 contracten, driekwart op naam 
van Chinezen.3 

In hoofdstuk 1 kwam reeds ter sprake dater een grote varieteit bestond in 
het afsluiten van suikercontracten met ondernemers.4 De contracten, die af-
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gesloten werden in de regio Cheribon-Pekalongan-Semarang, vertoonden 
de meeste overeenkomsten met de contracten, zoals we die in de geschriften 
van Van den Bosch kunnen vinden. 5 Hoewel de suikerindustrie bier reeds in 
beperkte mate bestond, werd de suikercultures in nieuwe gebieden gei'ntrodu
ceerd en waren zowel de telers als de ondernemers nieuwkomers in deze 
branche. In deze gebieden moesten nieuwe fabrieken gebouwd worden.6 In 
bet oosten van Java, de regio Soerabaija-Pasoeroean-Bezoeki, waar de suiker
industrie al bestond en floreerde, werden contracten aangegaan met ervaren 
ondernemers, die reeds in dat gebied werkzaam waren. In deze gebieden kon 
bet gouvernement gebruikmaken van bestaande productiestructuren. Het was 
daarom niet nodig om nieuwe fabrieken te bouwen en aile toeleverende dien
sten ten behoeve van de suikerproductie te regelen. Zo werd bijvoorbeeld in 
Soerabaija in de contracten bepaald dat de ondernemers bet snijden en bet 
transport van bet veld naar de fabriek zonder tussenkomst van het bestuur 
regelden.7 In de residentiejapara, eveneens een gevestigd suikergebied, wer
den contracten afgesloten met de bevolking. Zij teelde en vermaalde het riet. 
De bevolking leverde her sap a an de Chinese ondernemers, die hieruit suiker 
produceerden. Ook deze situatie was een voortzetting van de bestaande si
tuatie. Daarnaast werden in dezelfde residentie contracten afgesloten voor 
levering van suiker gefabriceerd door de dorpen zelf. Tenslotte werden in 
Madioen de suikercultures ingevoerd en suiker gefabriceerd onder Ieiding 
van ambtenaren. Dit vond volgens Elson plaats omdat in deze residentie geen 
kundige ondernemers beschikbaar waren.8 

De contracten hadden verschillende looptijden, varierend van drie tot 
twintig jaar. De kortlopende contracten waren bedoeld om de suikerindus
trie te stimuleren. Het waren voornamelijk Chinezen en Javanen, die deze 
contracten kregen toebedeeld. Zij kregen voorschotten voor zowel de be
drijfsvoering als de investering in de Chinese productietechnologie. Deze 
ondernemers moesten dus steeds hun contracten verlengen, wilden ze in 
de bedrijfstak blijven deelnemen. De voorwaarden in de contracten kon
den zodoende steeds aangepast worden. Het gouvernement had echter meer 
moeite om European en te vinden, die lange termijn contracten w1lden aan
gaan, omdat hieraan substantiele financiele verplichtingen verbonden wa
ren.9 Het gouvernement koppelde daarom zeer gunstige voorwaarden aan 
deze langetermijn contracten, zoals de hoge renteloze voorschotten van 
anderhalf tot twee ton. 

Pas toen de suikercontracten erg winstgevend bleken te zijn, waren Europe
an en bereid om in deze contracten te investeren. 10 Het gouvernement kon 
toen dus eindelijk haar ideeen in praktijk brengen. In 1836 werd het aantal 
contracten teruggebracht tot 100. Van deze 100 waren er vijftien in handen 
van N ederlanders, negentien in handen van andere Europeanen, 58 uitgege-
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ven aan Chinezen en tenslotte acht aanJavanen. De inschrijvingen stegen in 
sneller tempo dan het a an tal beschikbare contracten, dat op ongeveer l 00 
gehandhaafd bleef. 

In 183 7 ging het gouvernement daarom over tot open bare uitbesteding. 
Hierbij werd bepaald dat het contract gegund werd aan de ondernemer, die 
bereid was suiker te leveren tegen de laagste prijzen. 11 Dit beleid was echter 
geen succes. Volgens Fasseur werden er mede door de renteloze voorschot
ten lieden aangetrokken, die niets te verliezen hadden. Zij schreven tegen 
vee! te !age prijzen in, zodat meer serieuze gegadigden buiten spel werden 
gezet. 12 Het stelsel van open bare uitbesteding werkte tevens specula tie in de 
hand. In de periode tussen toewijzing van het contract en het in productie 
treden van de fabriek, waar soms enige jaren overheen gingen, werden de 
contracten tegen hoge prijzen verkocht. Tenslotte had het gouvernement 
problemen om de ondernemers hun contracten te Iaten naleven. Meermalen 
was arbitrage nodig om dit af te dwingen. Suikercontracten zouden in dat 
geval aangegaan zijn om de hoge voorschotten in de wacht te slepen, die 
vervolgens naar Nederland werden overgezonden. Het stelsel van open bare 
uitbestedingwerd een mislukking. Na 1840 was dit stelsel als een nachtkaars 
uitgegaan en ging het gouvernementweer over op het beleid van v66r 183 7. 13 

Bij de open bare uitbesteding werden Chinezen uitgesloten van deelname. 
Zij konden daardoor uitsluitend in de bedrijfstak blijven participeren bij ver
lenging van de contracten. De suikercontracten werden nu bestemd voor 
Europeanen. We zouden hieruit kunnen concluderen, dat in de periode 183 7 
tot 1840 door het gouvernement en de Europese ondernemers hoge investe
ringen waren gedaan in de toe passing van West-lndische technologie. 

In de periode 1834-1840 vond een belangrijke uitbreiding plaats in het are
aal. In grafiek 5 .l.a tim c kunnen we zien dat dit gepaard ging met een be
langrijke productiviteitsstijging. 

Hierbij bestonden echter verschillen tussen de genoemde regio's. 14 Degroot
ste oppervlakte a an suikerriet, de hoogste productie en de hoogst gerealiseerde 
productie per ha is terug te vinden in het oosten van Java in de regio Soeraba
ija, Bezoeki en Pasoeroean. De hoge productie werd ten eerste toegeschreven 
aan de ecologische geschiktheid van het gebied voor de teelt van suikerriet. 
Ook werd de toepassing van verbeterde molens en productietechnieken als 
oorzaak gezien van de productieverhoging in deze gebieden.15 Tenslotte zou 
het feit dat men in deze regio te maken had met ervaren ondernemers, een rol 
gespeeld kunnen hebben. De productie- en productiviteitsstijging bleef echter 
niet beperkt tot deze regio. Dezelfde ontwikkeling deed zich voor in de regia's 
Cheribon-Pekalongan-Semarang enJapara. Veelal werd de toenemende erva
ring van de suikerplanters en van de toezichthoudende ambtenaren alsmede 
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Grafiek 5 .1. a De suikerproductie in metrische tonnen voor bepaalde regio sop Java, 
1834-1840 
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Grafiek 5 .1.b Het areaal aan suikerriet voor bepaalde regios op Java, 1834-1840 
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die van de producenten, als oorzaak gegeven voor ontwikkeling. De residen
cie Madioen blijft in deze ontwikkeling achter. 

Het is echter onmogelijk om precies te achterhalen, welke factor de meeste 
invloed heeft gehad op de productiviteitsscijging in de sector. Wanneer we 
ervan uitgaan dat de West-lndische technologie daadwerkelijk op grote schaal 
gei"ntroduceerd was, zou dit gepaard hebben moe ten gaan met een producci
viteitsscijging. Of dit in de praktijk gerealiseerd werd, zouden we echter uit
sluitend kunnen vaststellen in regio's, waar de Chinese produccietechnologie 
vervangen werd door de West-lndische technologie. We zullen daarom een 
inventarisatie maken van de verschillende technische innovacies die in de 
bedrijfstak zijn gelntroduceerd en de verspreiding hiervan over de residen
cies. 

Verspreiding van Chinese en West-lndische productietechnologie 

In bet eerste decennium van het Kultuurstelsel werd door bet gouvernement 
via de suikercontracten kapitaal voorgeschoten om producciemiddelen aan 
te schaffen en vernieuwingen in het fabricageproces door te voeren. 16 Infor
macie over de gebruikte technieken en de stand van de technische ontwikke
ling werd daarom hoofdzakelijk in relatie tot de suikercontracten vermeld en 
in bet bijzonder met be trekking tot deze voorschotten. Vandaar dat Van Beu
sichem, president van de Raad van Juscitie te Batavia, in 1834 meld de dat 
door het afsluiten van contracten ge·investeerd werd in (verbeterde) produc
ciemiddelen. Sinds het begin van bet Kultuurstelsel waren er 27 grote Chi
nese mol ens opgericht met behulp van gouvernmentele voorschotten.17 Voorts 
zouden volgens hem twee watermolens in ]a para gesitueerd zijn en tenslotte 
waren er nog zeker 150 kleinere Chinese molens werkzaam in verscbillende 
residencies. Ook een groot aantal van deze molens was met behulp van 
gouvernementsvoorschotten opgericht. 18 In hoeverre op de genoemde be
drijven batterijen waren ge!ntroduceerd, meldde Van Beusichem echter niet. 
Ook de Kultuurverslagen over deze periode geven over de gebruikte tech
nieken geen uitsluitsel. 19 De Algemene Verslagen van de Residencies over de 
periode 1833-1836 bevatten hierover, hoewel beperkt, de meeste informa
tie. 20 Vandaar dat we slechts van een klein a an tal residencies, de verdeling van 
watermolens en batterijen konden vaststellen. Deze gegevens zijn samen
gevat in tabel5 .1. Het aantal watermolens dat expliciet in deze bronnen wordt 
genoemd, is ruim een kwart van de 42 watermolens, die Van Gorkum noemt 
voor 1835. 21 

Uit tabel 5.1 kunnen we opmaken dat rond 1834 hoofdzakelijk gebruikge
maakt werd van Chinese produccietechnologie. Daarnaast zijn er aanwijzin
gen dat er een beperkte toename tot stand was gekomen van het aantal wa-



120 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRI]F 

Ta bel 5.1 Verde ling van gebruikte tecbnieken in bet fabricageproces over verschil
lende residenties onde1' suikercontract met bet Gouvernement, ca. 18 34 

Residentie Aantal Ch. of]. Chinese Water- Chinese Batterijen 

mol ens handmo- mol ens mol ens fornuizen 

lens 

Bantam( a) onbekend onbekend 4 onbekend onbekend 

Cheribon (b) 3 onbekend onbekend 

Tegal(c) 2 2 onbekend onbekend 

Pekalongan(d) 3 2 2 

Semarang(e) 2 onbekend minimaal onbekend onbekend 

Japara(f) onbekend onbekend onbekend 2 onbekend onbekend 

Rembang(g) min . I onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 

Soerabaija(h) 71 70 onbekend onbekend 

Pasoeroean (i) min. 8 8 onbekend onbekend onbekend 

BezoekiU) 4 onbekend onbekend 

Madioen(k) 6 2 4 onbekend minimaal 5 

Kediri (J) II 11 9 2 

totaal minimaal onbekend minimaal minimaal minimaal minimaal 

112 103 13 II 8 

Bronnen:(a) ARA, MK, inv. nr. 4405: Kultuurverslag 1834. In Bantam werd in 1834 de sui
kercultuur ingetrokken. Het suikerriet werd hier geteeld en gefabriceerd door de inlandse 
bevolking in eigen opgerichte fabriekjes. Verder waren er vier fabrieken van de Chinees Nio 
Atjong. In 1834 wordt de suikercultuur in deze residentie afgeschaft;(b) ARA, MK, inv. nr. 
3048: Statistieke Opgaven van Van Beusichem; (c) ARA, Collectie Baud, inv. nr. 454; (d) 
ARA, Collectie Baud, inv. nr. 454. Van Beusichem, ARA, MK, inv. nr. 3050 meldt slechts een 
molen.; (e) ARA, MK, inv. nr. 3057 en Collectie Baud, inv. nr. 458 In dit laatste document 
wordt melding gemaakt van een molen, die een extra waterrad nodig had;(f) ARA, MK, inv. 
nrs 3048 en 4405 : Het Kultuurverslag van !834 maakt melding van de afwijkende situatie in 
Japara: levering van suikerwater aan Chinese ondernemers; (g) ARA, MK, inv. nr. 4405 In 
Rembang wordt de suikercultures in 1834 ingetrokken vanwege slechte resultaten, die te wij
ten zijn aan slechte gronden. Met een uitzondering: In de afdeling Bodjo Negoro wordt Goe
la Tebu geleverd . Deze wordt door een gouvernementsfabriek tot gewone poedersuiker ver
kookt. (h) ARA, Collectie Baud, inv. nr. 45 7. Zes nieuwe watermolens met Europese 
machinerieen zouden binnen niet al te lange tijd worden opgericht; (i) ARA, MK, inv. nr. 
3063;0) ARA, Collectie Baud, inv. nr. 457; (k) idem. 
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termolens en batterijen. Deze toename was geconcentreerd in de residencies 
Madioen en Bezoeki. Van de minstens dertien watermolens die er op Java 
aanwezig waren, waren er in deze residenties acht in gebruik. In de residentie 
Madioen waren naast de vier watermolens tevens vijf van de minimaal acht 
batterijen aanwezig. De suikerfabrieken maakten hier dus gebruik van de 
nieuwste technieken, desalniettemin steeg- zoals we in tabel 5.1 hebben kun
nen zien- de productiviteit in deze regio minder snel en was ze minder hoog 
dan in andere regio's. We zullen daarom eerst de aandacht richten op de 
suikerproductie in de residentie Madioen en daarna zullen we ingaan op de 
situatie in het oosten van Java. 

Tenslotte meldde Van Gorkum dat in de peri ode 1835 tot 183 8 het a an tal 
watermolens opnieuw sterk steeg, namelijk van 42 tot 56. Deze cijfers zijn in 
de bronnen echter niet terug te vinden. 

Madioen 

Zoals reeds ter sprake is gekomen, vond de suikerproductie in deze residen
tie plaats onder Ieiding van ambtenaren. Aan het begin van het Kultuurstel
sel werd hier een opvallend project gestart. Vijf suikerfabrieken werden on
der toezicht van het gouvernement gebouwd en beheerdY Deze bedrijven 
werden direct ingericht met West-lndische toestellen. Overeenkomstig het 
Carai:bisch gebied werd door de bevolking ook Otaheite- in plaats van J apa
ra-riet geteeld. Een andere bijzonderheid was dat de bevolking voor haar 
diensten vrijgesteld werd van betaling van landrente.23 Het project was ech
ter geen lang Ieven beschoren. Het belangrijkste probleem zou gelegen zijn 
in het feit, dat vrijstelling van landrente een onvoldoende prikkel voor de 
bevolking vormde om het werk goed te verrichten. Aan de installaties op de 
fabrieken zouden de slechte resultaten niet te wijten zijn. In 183 5 meldde een 
adjunct-inspecteur van de Directie der Kultures dat de etablissementen 'zon
der uitzondering uitmuntend zijn ingerigt'. 24 Vier van de vijf gebruikten een 
watermolen, verder maakten alle bedrijven gebruik van batterijen en ver
maalden zij tenslotte Otaheite-riet. 

Op de suikerfabriek Madellon mislukte de introductie van een watermo
len, omdat het gouvernement niet in staat was een goede watertoevoer te 
realiseren. Voor de aandrijving van de watermolen werd een kanaal gegra
ven. N a de aanleg ervan bleek het verval niet groot genoeg te zijn om een 
mol en te kunnen aandrijven. De oplossing lag in het veranderen ervan, doch 
dit zou enorm vee! werk met zich mee brengen, 250 man zouden hier name
lijk gedurende tien maanden moeten werken. Deze hoeveelheid arbeid was 
niet beschikbaar. Het kanaal werd vervolgens gebruikt om de sawa's te be
vloeien. Op de molens te Oeteran, Gorang Garing, Poerwodadi en Djarak
kan werden daarentegen wei succesvol watermolens gei"ntroduceerd . 
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Oorspronkelijk waren dit watermolens met verticale cilinders. De ambtena
ren had den deze cilinders daarentegen horizontaal geplaatst. Bovendien kreeg 
iedere watermolen een extra stel cilinders. Zodoende werkte iedere molen 
met een dub bel stel cilinders, a an elke zijde van het waterrad een. Tot 183 5 
voldeden deze molens redelijk, omdat het riet kort en dun was uitgevallen. 
Men verwachtte echter dat het vermalen van het Otaheite-riet in de naaste 
toekomst moeilijkheden met zich mee zou brengen ' ... bet is te voorzien dat de 
cylinders niet bestand zullen zijn tegen bet dikke zware otabeite riet, wanneer dat 
soort in 18 3 7 verwerkt zal worden. De tanden dezer cilinders zijn ook, door dien die 
altijd nat van bet suikersap zijn, reeds aanmerkelijk uitgesleten en zullen misscbien 
nog slechts gedurende bet aanstaande jaar met succes kunnen dienen'. 25 Het 
gouvernement ging daarom in 183 6 over tot de aanschaf van drie suikermo
lens van de Nederlandse machinefabrikant Van Vlissingen en Dudok van 
Heel.26 Bij het vermalen van het riet met deze molens, braken de cilinders 
echter herhaaldelijk. Dit werd veroorzaakt door de slechte installatie van de 
suikermolens op de fabriekenY Op Java was, in tegenstelling tot Suriname, 
geen vertegenwoordiger van deze firma aanwezig, die toezicht op de installa
tie kon houden. In de loop der tijd ging men daarom over tot de teelt en 
verwerking van het zachtere J apara-riet. 28 

De batterijen kwamen daarentegen grotendeels tegemoet a an de verwach
tingen, want het suikersap kon geheel op am pas tot suiker van de eerste soort 
gekookt worden. Bij het koken van de stroop tot tweede suiker, trad echter 
een tekort aan brandstof open moest men gebruikmaken van alternatieven . 
Ofschoon het project tot nu toe niet winstgevend was, waren de verwachtin
gen bij de ambtenaren in het begin hoog gespannen. In 1838 werden deze 
fabrieken echter als gevolg van aanhoudende verliezen verkocht.29 

In Madioen had het gouvernement dus reeds in het begin van het Kultuur
stelsel haar ideaal direct in praktijk gebracht. Waarschijnlijk waren dit de 
eerste bedrijven tijdens het Kultuurstelsel die daadwerkelijk West-lndische 
technologie toepasten. Het gouvernement kon hierin dus een belangrijke 
modelfunctie vervullen. 

Hoewel het gouvernement de aanhoudende verliezen van deze fabrieken 
hoofdzakelijk toeschreef aan de tekortkomingen van de bevolking, kunnen 
we uit dit voorbeeld tevens concluderen dat ook de technologie haar tekort
komingen had. Ten eerste waren de molens, alhoewel deze door waterkracht 
werden aangedreven en de cilinders horizontaal geplaatst waren, niet geschikt 
om het Otaheite-riet te vermalen. Ook de nieuw-ge·introduceerde molens 
van Van Vlissingen en Dudok van Heel voldeden niet, doordat de cilinders 
door de slechte installatie gemakkelijk braken. Hiermee wordt tevens het 
belang van een goede technische ondersteuning gei'llustreerd. Doordat het 
Otaheite-riet niet goed werd geperst, leverde het niet voldoende brandstof 
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voor het gehele kookproces. Tenslotte speelden lokale factoren een rol bij de 
introductie van een watermolen, zoals de beschikking over rivieren of kana
len met voldoende verval voor de aandrijving van de mol en. 

Het oosten van Java 

Het zwaartepunt van de suikerproductie lag in het oosten van Java, in de 
regia Soerabaija, Pasoeroean en Bezoeki (zie grafiek 5 .2). In de bronnen wordt 
met name de introductie van watermolens geregistreerd. Slechts in een be
perkt a an tal gevallen wordt de West-Indische combinatie expliciet vermeld. 
In Bezoeki werden vier watermolens opgericht, die aile in hand en waren van 
Europese ondernemers. 30 De problemen, die bij deze molen gemeld werden, 
betroffen de concurrentie in watergebruik tussen de watermolen en de land
bouw. Zowel het tweede gewas van de lokale bevolking als de nieuwe aan
plant van suikerriet, ondervonden hiervan nadelen. 

Concurrentie tussen wateraanvoer voor de landbouw en voor de aandrij
ving van de watermolens, vormde een algemeen probleem. Hetzelfde pro
bleem deed zich bijvoorbeeld ook voor in de residentie Pekalongan.11 De 
strijd om het beschikbare water werd in de loop van dit decennium grater. 
Pas na de introductie van stoom als aandrijfkracht in de jaren vijftig, zou 

Grafiek 5.2 Het areaal aan suikerriet en de productie van suiker in de regio Soera
baija, Pasoeroean en Bezoeki als percentage van bet totaal suikerriet areaal en pro
ductie op Java in de periode 1834-1840 
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Grafiek 5.3 .a De suikerproductie in metrische tonnen voor de residenties Soeraba
ija, Bezoeki en Pasoeroean voor de jaren 1834-1840 
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Grafiek 5.3 .b Het areaal aan suikerriet in de residenties Soerabaija, Pasoeroean en 
Bezoeki in de jaren 1834-1840 
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Grafiek 5.3 .c De suikerproductie in tonnen/ha voor de residenties Soerabaija, Pa
soeroean en Bezoeki voor de jaren 1834-1840 
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deze situatie verbeteren.JZ Met uitzondering van dit punt registreerde men 
weinig problemen bij het gebruik van een watermolen. 

Aan de introductie van watermolens werd in deze regia een flinke uitbrei
ding gegeven. De belangrijkste zou plaatsvinden in de residentie Pasoeroean. 
In 1834 zouden er zeventien nieuwe molens in werking treden.ll In Soeraba
ija, waar een watermolen in werking was, werden vier mol ens bijgebouwd. 34 

Van deze nieuwe etablissementen was tevens bekend dater tegelijkertijd bat
terijen geintroduceerd werden. 

Een aanwijzing dat de introductie van watermolens verantwoordelijk was 
voor de productiviteitsstijging is te vinden in grafiek 5.3.c. Hier zien we dat 
met name in Pasoeroean de productie aan suiker per ha een enorme vlucht 
heeft genomen. We zien dat in de periode 1834-1840 de productiviteit bijna 
verdubbeld is. Hierbij kunnen we een sprang in de productiviteit signaleren 
na 1834. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn, dat de zeventien watermolens 
in 183 5 daadwerkelijk in productie zijn genomen. Ook voor Soerabaija kun
nen we een toename in de productiviteit constateren namelijk in 1836. In dat 
jaar trader een verdubbeling in de productiviteit open deze bleef vervolgens 
gedurende dit decennium deze waarde houden. Voor de residentie Bezoeki 
zien we dat ook na 1834 een belangrijke productiviteitsstijging plaatsvond. 

Zoals reeds ter sprake is gekomen vormde de introductie van watermolens 
slechts een factor, die bijgedragen heeft aan de productie- en productivi
teitsstijging in deze regio. Als andere factoren zouden aangemerkt kunnen 
worden, de eerder besproken hogere productie aan suikerriet, waardoor er 
meer grondstof beschikbaar was voor de suikerproductie en het gebruik van 
verbeterde suikerbereidingstechnieken. Dit zou in deze periode de toepas
sing van batterijen en vacuiimpannen kunnen zijn. Voor de peri ode 183 0 tot 
1840 hebben we slechts beperkte aanwijzingen dat daadwerkelijk van verbe
terde suikerbereidingstechnieken gebruikgemaakt werd. Een van de belang
rijkste aanwijzingen is dat bi j modelcontract van 183 6, de fabrikant verplicht 
werd batterijen in het productieproces toe te passen. 35 Daarnaast zou val
gens Van Niel het gebruik van verbeterde suikerbereidingstechnieken 
gestimuleerd zijn, doordat de ondernemers hoge winsten konden realiseren 
door middel van een efficientere productie.36 De auteur geeft helaas geen 
onderbouwing van zijn argument. Ook wanneer wij de rapporten bekijken 
van de Directie der Kultures, komt deze relatie niet direct naar voren. Ten
slotte zou het ook mogelijk kunnen zijn dater klein ere verbeteringen in de 
molens werden aangebracht, zoals het gebruik van metalen of met metaal 
omklede cilinders bij Chinese molens. Hiervoor werden namelijk ook voor
schotten gegeven door het gouvernement. Dit blijkt uit een voorbeeld uit de 
residentie Kedirie. 37 
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Het is echter interessant om even stil te staan bij de wijze waarop een suiker
fabrikant hoge winsten kon realiseren via een suikercontract. Hoewel heel 
vaak gewezen wordt op misbruik en hoge winsten bij suikercontracten, zijn 
er maar weinig voorbeelden over hoe deze winsten precies tot stand kwa
men. Een mooie illustratie van deze problematiek geeft her rapport van de 
adjunct-inspecteur Ament, bij zijn reis in Soerabaija. Hij kaartte hierbij de 
misstanden a an die ontstaan waren bij het contract van de ondernemer J .E. 
Banck, die tezamen met de Majoor-Chinees van Soerabaija een watermolen 
bezat, genaamd Tjandi. Dit voorbeeld is tevens van belang, omdat het aan
geeft op welke wijze verbeteringen in de productie gestimuleerd werden. We 
zullen daarom dit voorbeeld uitgebreid behandelen. 

De wimt van een suikerfabrikant (ca. 18 3 4jl8 

Wanneer een ondernemer een contract afsloot met het gouvernement was 
hij verplicht aile geproduceerde suiker aan deze instantie te leveren. Het 
gouverment ging uit van een vaste relatie tussen het gewas op het veld en een 
bepaalde hoeveelheid te produceren suiker. Zij baseerde deze gegevens op 
gemiddelde opbrengsten. Van een bouw land be plant met suikerriet was het 
mogelijk twintig pikols eerste soort, vijftien pikols tweede soort en tien pi
kols derde soort suiker te produceren. Het te velde staand gewas werd ge
taxeerd door controleurs. Aan de hand van deze taxa ties werd het plantloon 
bepaald, hetgeen ongeveer neerkwam op f3,50 per pikol geproduceerde sui
ker, dat uitbetaald werd aan de bevolking. 

Aan het begin van het Kultuurstelsel ging Banck een contract met het gou
vernement aan voor het vermalen van ruim 1.900 bouw riet. Zijn werkwijze 
was als volgt. Hiervan vermaalde hij zelf 290 bouw. De overige ruim 1.600 
bouw werden uitbesteed a an vijf ondernemers. Het gouvernementsvoorschot 
werd tevens verdeeld over deze subcontractanten als werk.kapitaal. Zij ver
plichtten zich a an Banck, ten eerste de getaxeerde hoeveelheid suiker van het 
stuk land dat zij hadden overgenomen aan hem te leveren tegen f9 koper 
per pikol. Ten tweede betaalden zij een bed rag van f 40 tot f 55 de jonk 
boven de getaxeerde waarde van het riet per jonk.39 Een aantal subcontractan
ten leverde de suiker direct aan Banck, doch de meeste verkochten hun aan
deel weer door aan andere molenaars. In totaal zouden er twintig onderne
mers onder het contract werken. 

Zo kocht de Chinees Samtiong 3 51 \14 bouw van Banck. Hij besteedde dit 
areaal uit aan andere molenaars regen de voorwaarden, dat zij dezelfde prijs 
betaalden per jonk als hij aan Banck had betaald. Bovendien beta alden deze 
molenaars voor elke getaxeerde pikol suiker f 1 aan Samtiong. De molenaars 
moesten dus hun winst halen uit een extra productie. Deze werd echter zon-
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der moeite gerealiseerd. Over het algemeen produceerde men vijftig tot hon
derd procent meer dan de getaxeerde waarde. 

Deze extra productie werd geleverd aan handelshuizen in Soerabaija, die 
hogere prijzen betaalden dan het gouvernement. Fraser en Co bijvoorbeeld 
beta aide f 14,50 zilvergeld per pikol voor de eerste soort, en f 12,50 zilver 
per pikol voor de tweede soort in plaats van f9 koper. Deze handelshuizen 
gaven daarenboven voorschotten voor de productie. 

Een andere ondercontractant was de suikerfabrikant Gunsch, eigenaar van 
een suikermolen te Sidokarie. Hij had 124 112 bouw van Banck gekocht tegen 
f 55 winst op de getaxeerde jonk. Van dit area a! was 2 8 7 /s bouw geslaagd. Dit 
werd getaxeerd op 452 lfz pikol suiker. Hij realiseerde echter 800 pikol sui
ker. Van deze hoeveelheid verkocht hij 452 lfz pikol aan Banck voor f9 per 
pikol en ongeveer 350 pikol aan Fraser in Soerabaija voor de reeds genoem
de prijs. Het was het laatste jaar dat hij volgens dit contract werkte en hij was 
daarom bereid hierover te praten. De wijze waarop Banck werkte was, val
gens hem geen uitzondering. Aile molenaars zouden op deze wijze werken. 

Banck zelf leverde dus de getaxeerde hoeveelheid suiker a an het gouverne
ment af. Hij inde daarnaast het bedrag, dat hij per jonk van zijn ondercon
tractanten kreeg. Tenslotte produceerde ook hij meer dan dat getaxeerd was. 
Banck zou 3.000 pikols geleverd hebben aan de agent van de Factory van de 
Nederlandsche H andelsmaatschappij tegen een prijs van f 12 zilver per pi
ka!. Het was geen wonder dat bij zulke praktijken een suikercontract zeer 
gewild werd. 

Het gouvernement had in de loop der tijd de taxaties van de producties 
aangepast, doch deze bleven steeds op de werkelijke productie achterlopen. 
De extra-productie kon illegaal verhandeld worden. Het behalen van grote 
winsten door mid del van deze extra-productie kan een belangrijke stimulans 
zijn geweest om verbeterde productietechnieken te gebruiken. 

De introductie van vacuiimpannen 

In de tweede helft van de jaren dertig ondersteunde het gouvernement de 
introductie van een aantal vacuumpannen. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben 
besproken, kon men bij de toepassing van vacuumpannen, zowel meer suiker 
als een hogere kwaliteit produceren. In 183 5 werd met subsidie van het 
gouvernement de vacuum pan van Howard door de Engelsman Charles Etty 
gei'ntroduceerd op de suikerfabriek Wonolangan in de residentie Bezoeki.40 

Etty had de vacuum pan Iaten importeren vanuit Engeland. Bij de introductie 
ervan bleek het apparaat een defect te hebben en om dit te repareren werd 
speciaal een werktuigkundige uit Engeland ontboden. Een ander initiatief 
dat ondersteund werd, betrof dat van P. Diard. Hij had een plan ingediend, 
waarin hij voorstelde een modelfabriek op te richten. Deze fabriek had tot 
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doe! meer kennis te verschaffen aan de suikerfabrikanten over de suikerfabri
cage en zodoende verspreiding van deze ketmis bij deze groep te bewerkstelli
gen.41 In het bijzonder betrof de modelinrichting het gebruik van vacuum
pannen bij de suikerbereiding. Welke vacuumpannen hij wilde aanschaffen, 
was echter niet bekend. Diard kreeg voor de uitvoering van zijn plan een 
suikercontract aangeboden. Om zich goed op de hoogte te stellen van de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van de suikerbereiding, wilde hij een 
wetenschappelijke reis ondernemen naar de belangrijkste productiegebieden, 
zoals de West-Indische eilanden. Door ziekte vonden deze plannen echter 
geen doorgang. De oprichting van de modelsuikerfabriek vond wel plaats. In 
183 8 war en de vacuumpannen reeds op Java gearriveerd. Er ging enige tijd 
overheen, voordat deze daadwerkelijk in de fabriek geplaatst werden en in 
werking traden. Eind 1839 vond dit laatste pas plaats en het bestuur ver
wachtte dat de inrichting pas met de oogst van I 84 I volledig in werking zou 
zijnY Het laatst gehonoreerde initiatief was het afsluiten van een suikercon
tract met de ondernemer L. Spengler. In de voorwaarden werd afgedwongen 
dat hij suiker zou leveren metverbeterde toestellen voor de suikerbereiding. 43 

Het betrof hier de Chaudiere Pelletan. Dit was een klein ere vacuum pan dan 
die van Howard. Deze initiatieven waren echter te beperkt om een bijdrage 
aan een verhoging van de productiviteit te leveren. 

Overheidsbeleid en technische vernieuwing in het eerste decennium 

Het gouvernement was erin geslaagd om een belangrijke productieverhoging 
te realiseren. We kunnen op indirecte wijze aannemelijk maken dat deze 
productieverhoging niet uitsluitend toe te schrijven was aan de uitbreiding 
van het areaal aan suikerriet of door meer ervaring in de teelt, waardoor er 
hogere oogsten werden gerealiseerd. Er zijn aanwijzingen dat er in de 
productietechnologie belangrijke verbeteringen waren opgetreden. Dit wa
ren om te beginnen de oprichting van grote Chinese molens met een pro
ductiecapaciteit van 800 tot 1.000 pikols per seizoen. Daarnaast werden er 
op grote schaal watermolens geintroduceerd . Ook werden, bij modelcon
tract van 1836, batterijen verplicht gesteld bij nieuwe contracten en bij ver
lenging van oude contracten. Het wordt niet duidelijk uit de bronnen of 
watermolens altijd in combinatie met batterijen toegepast werden. Het 
vermoeden bestaat dat er verschillende variaties gebruikt werden. Zo kon
den bijvoorbeeld de grote Chinese molens gecombineerd worden met batte
rijen, of zouden bij het gebruik van watermolens meer traditionele Chinese 
fornuizen ingezet kunnen worden. Deze varia ties leidden aile tot een hogere 
productiviteit. Tens lotte werd er gebruik gemaakt van de West-Indische tech
nologie, dat wil zeggen watermolens in combinatie met batterijen. Deze 
technologie werd toegepast op nieuwe grootschalige bedrijven, die in handen 
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Figuur 5.2 a tim c: Deze drie foto 1- geven een indruk van de typen suikermolens 
die tijdens bet Kultuurstelsel op Java werden gebruikt. Deze suikermolens waren in 
bet begin van de twintigste eeuw in gebruik op kleinschalige inheemse bedrijven. 

Figuur 5.2 .a Eenvoudige Chinese!Javaanse nwlen met twee verticale cilinders ca. 
1925. 

Bron: R.VD. Den Haag/De Prins. 

Figuur 5 .2.b Grote Chinese molen met drie verticale cilinders te Tanggeran ca. 
1905. 

Bron: De Haan (1922) Platenalbum. 
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Figuur 5.2 .c Suikermolen met horizon tale metalen cilinders. Deze kon (met de 
nodige aanpassingen) zowel aangedreven worden door een watermolen als door een 
stoommachine. 

Bran: KITLV, Afd. Documentatie Geschiedenis Indonesie no. 18.392. 

waren van Europeanen. We kunnen veronderstellen dat na 183 7, toen uitslui
tend Europeanen in aanmerking kwamen voor de nieuwe contracten, dit soort 
bedrijven in sneller tempo verspreid werden. Deze kwamen in de plaats van 
kleinschalige bedrijven waar Chinese productietechnieken werden toegepast. 

In de periode tot 183 7 werden de contracten uitgegeven a an relaties van 
het gouvernement. Elson en Fasseur geven aan dat deze voorkeur in belang
rijke mate samenhing met een vermindering van het zakelijk risico: los van 
het contract was het gouvernement goed op de hoogte van iemands maat
schappelijke positie.44 Dit zou waarschijnlijk een van de redenen zijn waarom 
het stelsel van openbare uitbesteding het in de praktijk niet redde en het 
gouvernement weer terugkeerde naar haar oude beleid van voorkeur. Uit 
deze verstrengeling van zakelijke en persoonlijke belangen tussen het gou
vernement en de ondernemers kunnen we veronderstellen, dater tussen hen 
hechte relaties bestonden. 

Het laatste punt waar het gouvernement mee te rna ken kreeg, was de oner
varenheid van de meerderheid van de Europese ondernemers. We zien dat 
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het gouvernement bij de introductie van de vacui.impannen op Java een aan
tal bedrijven een modelfunctie gaf. De gouvernementsfabrieken in Madioen 
vormden een groats experiment, waarbij de West-Indische technologie in 
praktijk werd gebracht. Omdat deze bedrijven een pioniersfunctie hadden, is 
het mogelijk dat ze tevens een modelfunctie hadden. Daarnaast hadden de 
fabrieken van Etty, Diard en Spengler dezelfde functie. Het gouvernement 
hield zich dus in beperkte mate bezig met voorlichting over technische arte
facten en de werking van deze technische innovaties in de praktijk. 

Productieuitbreiding en productiviteitsstijging (grafiek 5 .La t/m c) werden 
in deze periode in belangrijke mate gerealiseerd. Deze snelle productieuit
breiding bleek echter haar keerzijde te hebben: er werd suiker van een !age 
kwaliteit geproduceerd, die op de markt in Nederland !age prijzen opbracht. 
Dit leidde tot een belangrijk verlies voor 's lands schatkist. In de volgende 
paragraaf zullen we hier verder op ingaan. 

De periode 1840-1860: kwaliteitsverbeteringvan de sui.ker en effi.cien
tere productie45 

Verliezen voor de schatkist 

De snelle uitbreiding van het be plant areaal en de productie bleek haar keerzij
de te hebben. Aan het eind van de jaren dertig bracht de suiker !age prijzen 
op op de veilingen van de NHM, omdat de kwaliteit in de loop der tijd ach
teruit was gegaan.46 De Nederlandse overheid leed hierdoor een groot finan
cieel verlies.47 De ondernemers kregen vaste prijzen voor hun product dat, 
zolang dit aan de minimumkwaliteitseisen voldeed, door de NHM geaccep
teerd werd. De suiker werd daarentegen op de veiling in Nederland met ver
lies verkocht.48 Daarnaast bracht de NHM bij een gedrukte marktprijs 
onevenredig hoge vrachtkosten en commissie in rekening. Hierdoor leed de 
schatkist zware verliezen. Deze bedroegen in de periode 1840-1844 acht 
miljoen gulden, waarbij de rented erving van de voorschotten niet verrekend 
werd.49 

Deze financiele verliezen voor de schatkist noopte de minister van Koloni
enJ.C. Baud tot het nemen van maatregelen, teneinde kwaliteitsverbetering 
van de suiker te realiseren.50 Bijstelling van de voorwaarden in de suiker
contracten was de belangrijkste beleidsmaatregel om deze doelstelling te rea
liseren. Ten eerste werden de kwaliteitseisen in de suikercontracten aange
scherpt. Het ministerie wilde niet Ianger de kwaliteit van de suiker baseren 
op de drie genoemde soorten. Zij wilde overgaan tot de toepassing van de 
'Hollandsche Standaard'. Op de veilingen van de NHM maakte men bij de 
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keuring van suiker gebruik van een reeks standaardrnonsters, oplopend van 
nurnrner een tot achttien. Deze nurnrners stonden voor achttien opeenvolgen
de kwaliteitssoorten suiker, die varieerden van stroperige, donkerbruine tot 
witte suiker. Het rninisterie bepaalde dat op Java de productie voortaan over
een zou moeten komen met de standaardmonsters tien, twaalf, veertien en 

Figuur 5.3 De nummers van de suikerstandaard van de NHM, later de Holland
schen Suikerstandaard genoemd, veranderen in de loop der jaren. In 18 S 4 werden 
de nummers 1 tim 18 vervangen door 1 tim 20. In 192 S waren de nummers 8 tim 
25 gangbaar. De suikerstandaard op de foto is de laatste Hollandschen Suikerstan
daard uit 19 57. AI de voorgaande standaarden zijn waarschijnlijk vernietigd. Op 
de foto is tevens een overdruk te z ien van bet artikel 'De oorsprong van den Hol
landschen Suikerstandaard' van WM.F. Mansvelt uit De Indische Mercuur (192S). 

<"·. -,~ · .. 

Bron: ABN AMRO Historisch Archief, Amsterdam. 
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achttien. Deze kwaliteitseisen zouden zowel afgedwongen worden bij nieu
we contracten, als opgenomen worden in oude contracten. Daarnaast stelde 
het ministerie voor dat de ondernemer de beschikking zou krijgen over een 
derde gedeelte van de productie. Dit zou als prikkel kunnen dienen om sui
ker van de beste kwaliteit te produceren, dat wil zeggen suiker van standaard
nurnmer 17 en 18. Naast a an passing van de voorwaarden bij suikercontracten, 
werden door het gouvernement en het ministerie ook andere maatregelen 
genomen. Deze betroffen ten eerste de keuring op Java zelf. Aan de kwali
teitseisen moest strikter de hand gehouden worden. Daar de steeds groeien
de aanvoer van suiker problemen meebracht voor de keuring, werd besloten 
het areaal voorlopig niet uit te breiden.51 Ook ten aanzien van het afsluiten 
van nieuwe contracten werden zwaardere eisen gesteld. Zo werd besloten dat 
deze uitsluitend zou worden afgesloten met personen, die bereid waren in 
hun bedrijf te investeren. Met deze maatregel beoogde de regering capabele 
ondernemers aan te trekken en de kosten te verminderen.52 Tenslotte wer
den er nieuwe maatregelen genom en teneinde de suikerkwaliteit op Java in 
zijn algemeenheid te verbeteren. Deze betroffen het stimuleren van nieuwe 
productietechnieken opJava. De wijze waarop het ministerie dit organiseer
de, vormt de kern van de volgende paragraaf. 

Tabel 5.2 Standaardmonsters van de NHM tot 18 S 4 

bruin blond of gee! grijs wit 

1 tim 8 9 tim 11 12 en 13 14 tim 18 

Organisatie rondom kennisvenverving 

Ofschoon het gouvernement reeds pogingen had ondernomen om nieuwe 
productietechnieken op Java te introduceren, was dit voor het ministerie niet 
voldoende. De minister van Kolonien, Baud, was zich ervan bewust dater in 
deze jaren belangrijke ontwikkelingen plaatsvonden op het gebied van de 
suikerbereiding. Daar Java zich op grote afstand van Europa bevond, was 
Baud van mening dat het gouvernement en de ondernemers niet goed op de 
hoogte konden zijn van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Het mini
sterie stelde zich daarom tot doe! om deze kennis toegankelijk te rna ken voor 
de ondernerners op Java en nieuwe productiesystemen in de bedrijfstak te 
introduceren.53 

Om een goed oordeel te kunnen vellen over de nieuwste ontwikkelingen, 
rnoest het rninisterie kunnen beschikken over de juiste informatie. Een aan
tal bronnen had zij tot haar beschikking.54 Een belangrijke bron vorrnden de 
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ingezonden mededelingen over dit onderwerp. Ambtenaren, ondernemers 
en wetenschappers maakten het ministerie attent op artikelen uit tijdschrif
ten en berichten uit kranten, waarin bijvoorbeeld nieuwe suikerbereidings
methoden in de riet- en bietsuikerindustrie werden behandeld.55 Daarnaast 
werd er op dit gebied ook onderzoek verricht door ambtenaren en onderne
mers, waarvan de resultaten aan het ministerie bekend werden gemaakt.56 

Een derde bron vormden de aanvragen voor octrooien en verzoeken om voor
schotten voor de invoer of aanschaf van bepaalde nieuwe machines.57 Deze 
mededelingen, octrooien en aanvragen werden door het ministerie in over
leg met het Indisch bestuur behandeld. Om deze te kunnen beoordelen, werd 
altijd de hulp ingeroepen van deskundigen. Dit war en onder anderen weten
schappers, technici en gewezen bestuursambtenaren. Relevante technische 
innovaties werden ondersteund door ofwel een octrooi goed te keuren ofwel 
de invoer van machines te financieren. Van een aantal technische innovaties 
moest eerst verder onderzocht worden of ze wel geschikt waren voor toepas
sing opjava. Hierbij werd eveneens de hulp van adviseurs ingeroepen. Vaak 
waren zij wetenschappers of oud-ambtenaren, veelal afkomstig uit de Raad 
van Indie, de Directie der Kultures en het ministerie van Kolonien. Op grond 
van hun adviezen werd een besluit genomen. Bij een positief advies werden 
op bestaande bedrijven, onder toezicht van een commissie, proeven geno
men met de nieuwe technieken. De resultaten werden in pamfletten, artike
len of boekwerkjes verspreid. Zodoende konden de ondernemers hier kennis 
van nemen. Bij deze organisatie waren dus naast het ministerie van Kolonien 
verschillende groepen betrokken, met name: ondernemers, (oud)ambtena
ren, technici en wetenschappers. 

Aan de hand van de onderwerpen, die door het ministerie uitgebreid werden 
behandeld, kunnen we opmaken welke onderwerpen vee! aandacht kregen.58 

De richting waarin verbeteringen gezocht werden, werd in eerste instantie 
bepaald door de problemen waarmee de bedrijfstak te maken had ofwaarvan 
men verwachtte dat men er in de toekomst mee te maken zou krijgen en de 
ter beschikking staande technische innovaties. Zodoende kregen in de peri o
dena 1840 met name systemen van suikerbereiding afkomstig uit de biet
suikerindustrie, waar de toepassing van vacuiimpannen een belangrijk on
derdeel van uitmaakte, de meeste aandacht. Deze innovaties had den namelijk 
betrekking op verbetering van de suikerkwaliteit, het probleem waarmee de 
overheid op dat moment kampte. Daarnaast besteedde het ministerie vee! 
aandacht a an verbeteringen van onderdelen van de suikerbereiding zoals het 
zuiveren van het suikerrietsap. We zien dat op dit gebied een aantal octrooien 
is toegekend voor een aantal alternatieven voor beenzwart. Dit is een stof die 
bestaat uit fijngemaakte, verkoolde beenderen. Deze stof werd gebruikt in de 
filters van het systeem van Derosne en Cail. 
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Na 1850 ontwikkelde de bietsuikerindustrie zich gestadig als sterke concur
rentvoor deJava-suikerindustrie. De toerunalige minister van Kolonien, C.F. 
Pahud, was ervan overtuigd dater stappen ondernomen moesten worden om 
aan deze ontwikkelingen tegenwicht te bieden.59 Het was de vraag op welke 
wijze deJava-suikerindustrie haar concurrentiepositie kon hand haven. Over 
deze kwestie werd overleg gepleegd met een aantal deskundigen op dit ge
bied waaronder oud-gouverneur-generaal Rochussen en de oud-minister van 
Kolonien Baud.60 

Ofschoon Rochussen van mening was dat de bietsuikerindustrie in de toe
komst geen serieuze concurrent zou worden voor de rietsuikerindustrie, was 
het belangrijk dat de Nederlandse regering deze ontwikkelingen nauwlet
tend in de gaten hield.61 Het was belangrijk dat de bedrijfstak op Java onder 
alle omstandigheden haar concurrentiepositie zou kunnen handhaven. Dit 
zou uitsluitend plaats kunnen vinden, indien de aandacht gericht bleef op het 
continu doorvoeren van verbeteringen zowel in de cultures als in de fabrica
ge. Evenals in andere rietsuikerproducerende Ianden zouden deze verbete
ringen gericht moeten zijn op een efficientere en goedkopere bedrijfsvoe
ring. Java had in vergelijking tot andere Ianden een andere organisatie en 

Figuur 5.4 Suikerrietpers met vier cilinders, ontwikkeld door de E. en A. de Mar
nay uit Brazilii:' ca. 18 52. 

Bron: ARA, MK, inv. nr. 221. 
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volgens Rochussen zou deze organisatie remmend werken op mogelijke voor
uitgang in deze bedrijfstak. Zo zou volgens hem de rol van de overheid be
perkt moeten worden. De ondernemer zou niet Ianger veplicht a an het gou
vernement moeten leveren, doch de vrije beschikking moeten krijgen over 
het hele product. Daarnaast zou het gouvernement zich terug moeten trek
ken uit de teelt en deze moeten overdragen aan de suikerfabrikant, zodat hij 
controle kreeg over het gehele complex. Rochussen verwachtte hiermee dat 
er verbeteringen in de cultures zouden optreden. Tenslotte zou de onderne
mer over moeten gaan tot het gebruik van vrije arbeid. Naast deze verande
ringen in de organisatie van de bedrijfstak zouden er tevens veranderingen in 
het fabricageproces moeten worden aangebracht. De ondernemer zou in het 
bijzonder dfe verbeteringen moeten doorvoeren, die een efficienter gebruik 
van de grondstof zouden realiseren. Rochussen dacht hierbij aan een betere 
vermaling van het riet. Hiervoor bestonden verschillende alternatieven. Ten 
eerste kon het beplant areaal teruggebracht worden tot 300 bouws. Dit op
pervlak kwam beter overeen met de capaciteit van de suikermolens. Daar
naast zou men over kunnen gaan op betere molens. Hij wees hierbij op de 
molens van de gebroeders De Momay, waarmee in Brazilie werd geexperimen
teerd en de in Engeland geconstrueerde pers van Bessemer. Tenslotte zou 
men binnen het productieproces gebruik kunnen maken van middelen die 
op een efficientere wijze het sap uit het riet onttrokken. Rondom deze laatste 
middelen bestond nog vee! onzekerheid, omdat men niet precies wist hoe
vee! suikersap er daadwerkelijk uit een bepaalde hoeveelheid riet kon worden 
geperst.62 Rochussen had de Utrechtse hoogleraar in de Chemie G.]. Mulder 
aangeschreven om hier onderzoek naar te verrichten.63 

De aanbevelingen van Rochussen betroffen dus zowel politieke als techni
sche maatregelen. In een commentaar hierop achtte Baud de meer politieke 
maatregelen onhaalbaar.64 Door de ondernemer de vrije beschikking te ge
ven zou hij niet Ianger de suiker aan de NHM leveren. Hierdoor zouden aile 
indirecte baten voor Nederland vervallen. Arbeid zou aileen vrij kunnen zijn 
voor transport- en fabriekswerkzaamheden. De arbeid verbonden aan de teelt 
moest gedwongen blijven, omdat de] avaan anders geen suikerriet tee Ide maar 
zijn arbeid liever voor andere doeleinden aanwendde. Baud stelde dat de 
gedwongen levering aan het gouvernement een conditio sine qua non was 
voor de rietsuikerindustrie. Baud was positiever ten opzichte van de meer 
technische maatregelen zoals de overname van de controle over de teelt door 
ondernemers en het aanschaffen van verbeterde persmiddelen. Als de onder
nemer de controle over de teelt overnam van de ambtenaren, konden de kos
ten voor het gouvernement gedrukt worden en was de verwachring dat verbe
terde teeltmaatregelen hun intrede zouden doen. De landbouwchemist P.F.H. 
Fromberg had reeds rond 1850, met goed resultaat, teeltexperimenten uit
gevoerd. Doch het doorvoeren hiervan op de rietvelden bleek niet uitvoer-
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baar, omdat de teelt in handen was van de Javaan.65 De ondernemer zou, in 
tegenstelling tot de ambtenaar, actiever in de teelt moeten ingrijpen. Op het 
gebied van de suikerproductie ondersteunde Baud het voorstel om betere 
persmiddelen te introduceren en het onderzoek dat door professor Mulder 
verricht werd. Deze aanbevelingen zijn door de minister overgenomen, ge
tuige de uitgebreide onderzoeken, die op dit vlak na 1850 werden uitgevoerd.66 

Over het algemeen waren bijna aile middelen die door bet ministerie nader 
onderzocht werden, middelen die reeds in andere suikerproducerende Ianden 
waren gei"ntroduceerd en die een efficientere productie konden bewerk
stelligen. Het ging hier zowel om machines als om chemische middelen. Zo 
werd onderzoek verricht naar suikerpersen van de gebroeders Mornay en 
van Bessemer. Op scheikundig gebied werden allerlei procedes ontwikkeld 
ter voorkoming van vergisting en verzuring van het suikersap, zoals Melsens 
procede en dr. Stolle's Arcanum. Tenslotte bevorderde het ministerie de in
troductie van het centrifugale toestel. Zoals reeds vermeld, werd met deze 
toestellen de fase van het drogen en kleien aanzienlijk verkort. 

Het ministerie volgde dus in haar beleid de ontwikkelingen elders. Deze 
technische innovaties werden niet klakkeloos overgenomen, maar werden 
eerst door een groep deskundigen beoordeeld. Het ministerie ontwikkelde 
als het ware voorlichtingsmateriaal dat ter beschikking kwam van de 
ondernemers. Zodoende konden de ondernemers hier kennis van nemen. 

Nadat we het beleid van de overheid in kaart hebben gebracht, kunnen we 
vervolgens de vraag stellen in hoeverre dit beleid succesvol is geweest. Met 
andere woorden: werden de voorstellen van het ministerie ook overgenomen 
door de ondernemers op Java? In de volgende paragraaf zullen we hierop 
mgaan. 

Vacuiiminstallaties en verbeterde suikerbereidingsmethoden 

In de periode 1840 tot 1870 was de aandacht van het ministerie gericht op 
verbeterde suikerbereidingsmethoden. Bij deze methoden kon men onder
scheid maken tussen verbeteringen in onderdelen van het suikerbereidingspro
ces, zoals het zuiverings- of kookproces en de introductie van complete sys
tem en, zoals die van Howard en Derosne en Cail. Deze laatste vervingen de 
Chinese productiewijze in haar geheel, terwijl gedeeltelijke verbeteringen 
slechts plaatsvonden door onderdelen van het Chinese productieproces te 
vervangen door Europese technieken. Het ministerie ondersteunde beide 
ontwikkelingen. 

In de jaren dertig stond de toepassing van vacuuminstallaties in de rietsui
kerindustrie nog in de kinderschoenen. Eerder kwam reeds ter sprake dat op 
Java de eerste installaties met behulp van gouvernementsvoorschotten in de 
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peri ode 183 5-1840 werden ge'introduceerd. Deze betroffen die van Howard 
en van Pelletan. In de periode 1840-184 3 werden er door het ministerie van 
Kolonien vier suikercontracten afgesloten met relacies van bet gouvernement. 
Deze werden afgegeven met bet doe! de introduccie van de vacuiiminstalla
ties van Derosne en Cail te bevorderen. De vacuiimpannen van Howard en 
Derosne en Cail zouden in de periode tot 1857 de toon aangeven. In minde
re mate werd gebruikgemaakt van de vacuiimpannen van de Nederlandse 
machinefabrikant Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. 

De verspreiding van de vacuiiminstallacies werd in eerste instancie in be
langrijke mate gestuurd door bet afgeven van suikercontracten, waarbij deze 
installacies gefinancierd werden. Zodoende werden deze installacies voor
namelijk in de residencies Tegal en in de Oosthoek toegepast. In 1852 zien 
we dat de verspreiding over meer residencies heeft plaatsgevonden. Naast de 
reeds genoemde regia's werden nu ook vacuiiminstallacies toegepast in Cbe
ribon, )a para, Kedirie, Pekalongen en SemarangY Welk effect dit beeft ge
had op de productiviteit van de ondernemingen in deze residencies, is ecbter 
niet bekend.68 

Tabel 5.3 Aantal fabrieken op Java die bet gebruik van vacuiimpannen toepasten 
in de suikerbereiding in de periode I 843-1857 

jaar totaal aantal fabrie- aantal fabrieken % van totaal aantal 
ken op Java met vacutimpan fabrieken op Java 

1843 110 6 5,5 

1846 97 9 9,2 

1847 95 12 12,6 

1852 97 24 24,7 

1857 96 56 58,3 

Bron: I. ARA, MK, inv. nr. 1778 Verbaal4/24 1847; 2. ARA, MK, inv. nr. 22 Kultuurverslag 
1847; 3. KJT, Koloniaal verslag 1852; 4. ARA, Collectie Umbgrove, Bijlage U: Inventarisatie 
over de gebruikte technieken. 

In 1857 zien we dat vacuiimpannen in bijna aile residencies worden toegepast. 
Voor dit jaar zijn er meer gegevens bekend. Deze zijn samengevat in tabel 5 .4. 

Uit tabel 5.4 komt naar voren dat in de Oosthoek van Java, in de residenties 
Pasoeroean, Probolinggo en Bezoeki de hoogste graad van adopcie wordt 
gesignaleerd. In deze drie residenties was de oude wijze van suikerbereiding 
bijna gebeel en in Bezoeki zelfs gebeel verdrongen. In Probolinggo en Be
zoeki treffen we drie ondernemingen aan van de familie Etty en de bedrijven 
van erven Spengler en de erven Preatorius. Van deze ondernemingen is het 
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Tabel 5.4 Verdeling van vacuiimpannen over de residenties in 18 57 

Residentie Totaal aantal Vacuiim- oude wijze onbekend % fabrieken met ton/ha 
fabrieken pannen vacuiimpannen 

Cheri bon 10 6 4 60 3,32 

Tagal 9 5 3 56 2,76 

Pekalongan 3 1 2 33 3,12 

Semarang 4 2 2 50 2, 17 

)a para 10 4 5 40 3,04 

Rem bang 2 1 1 50 2,26 

Soerabaija 17 8 9 47 3,83 

Pasoeroean 17 15 2 88 4,42 

Probolinggo.1'9 10 8 2 80 3,80 

Bezoeki 5 5 100 4,74 

Kediri 8 7 12,5 2,70 

Banjoemas 0 2,16 

Java totaal 96 56 38 2 58,3 3,53 

Bron: ARA, Commissie Umbgrove, bijlage U en Van Baardewijk (1993) 279 en 291. 

bekend dat de vacuiimpannen op initiatief van de contractanten met subsidie 
van het gouvernement zijn gei.ntroduceerd. Bij een aantal ondernemingen 
had het gouvernement de aanschaf van vacuiimpannen afgedwongen bij het 
afsluiten van het suikercontract. Dit was zeker het geval bij fabriek De Maas 
waarvan de handelsfirma A. van Hoboken en Zonen eigenaar was.7° In de 
Koloniale Verslagen van 1852 en 1853 komt naar voren dat ook in de residen
tie Pasoeroean de introductie van vacuiimpannen voornamelijk was afgedwon
gen, omdat hier de kwaliteit van de suiker te wensen overliet. Dit had plaats
gevonden bij de verlenging van de oude contracten. 

We kunnen verder uit tabel 5.4 concluderen dat de productie van suiker 
per hectare tot de hoogste van java behoorde. De residentie Soerabaija waar 
slechts 47% van de fabrieken gebruikmaakte van een vacuiimpan, scoort in 
dit opzicht eveneens hoog. In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat 
deze regio van oudsher een hoge productie aan suiker per ha realiseerde. 
Vandaar dat we voorzichtig moeten zijn om hieruit de conclusie te trekken 
dat de introductie van vacuiimpannen geleid heeft tot een hogere producti
viteit. Een aanwijzing dat dit wei degelijk heeft plaatsgevonden, kunnen we 
vinden door de productiviteit van de ondernemingen in de residentie Pasoe
roean te volgen in de loop van de periode 1849-1859. In 1854 werkten twaalf 
ondernemingen voor het eerst met vacuiimpannen en drie jaar later was dit 
a an tal opgelopen tot 15. De twee overige ondernemingen werkten op open 
vuren.71 
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Tabel 5.5 Hetverloop van de productie in tonnen per ha in de residentie Pasoeroean 
gedurende de jaren 1849-1859 

1849 1850 1851 1854 1855 1856 1857 1858 1859 

productiviteit 3,9 4,2 3,9 3,0 3,3 3,8 4,4 4,9 4,7 

Bron: Van Baardewijk (1993) 297 en 289. 

We kunnen in tabel 5.5 een duidelijke verslechtering in de producciviteit 
signaleren in de peri ode dat de vacui.impannen geintroduceerd werden. In de 
loop der jaren bereikt de producciv:iteit echter hogere waarden dan v66r de 
introduccie gerealiseerd werden. Dit is een aanwijzing dat de introductie van 
vacui.impannen bijgedragen heeft aan verhoogde productiv:iteit. In hoeverre 
deze in nova tie bijgedragen heeft aan kwaliteitsverbetering van de suiker, de 
reden waarom juist de keuze op de introduccie van vacui.impannen is geval
len, is hier niet direct aan te tonen. In het volgende hoofdstuk zullen we 
hierop gedetailleerd ingaan. 

Van de peri ode 1857 tot 1869 wordt in de Koloniale Verslagen niet duide
lijk hoe de adoptie van vacui.impannen verder verloopt. Deze melden kort 
dat meer fabrikanten verbeterde bereidingstoestellen aanschaften, teneinde 
de kwaliteit van het product te verbeteren. Om welke toestellen het hier pre
cies gaat, wordt niet duidelijk. In het Koloniaal Verslag van 1869 wordt 
tenslotte nag een keer uitgebreider ingegaan op de verspreiding van vacui.im
pannen over de residencies. Hieruit komt naar voren dat het afkoken in het 
luchtledige door stoom algemeen in gang had gevonden in aile suikerprodu
cerende residencies. Cijfers uit het Koloniaal Verslag van 1870 ondersteunen 
deze bevinding. In dit verslag staat dat het aantal stoomwerktuigen en toe
stellen, bestemd voor het afkoken van suiker met behulp van vacui.impannen, 
is toegenomen van 88 in 1866 tot 98 in 1868. 

Naast de vacui.impannen werden, om kwaliteitsverbetering van de suiker te 
realiseren, tevens gedeeltelijke verbeteringen in het suikerbereidingsproces 
doorgevoerd. Met dit doe! had het ministerie een contract afgesloten met de 
gebroeders P. en F. van den Broek voor de oprichcing van een fabriek in de 
residencie Soerabaija.72 Hierin werd afgesproken dat zij suiker 'volgens een 
nieuwe methode en door nieuwe toestellen zouden bereiden'.73 Het principe van 
deze nieuwe methode zou berusten op het proces van weking van het suiker
riet de zogenaamde macerator. 74 De resultaten van deze methode war en ech
ter zeer mager. Het contract werd daarom op dit punt aangepast en na 1845 
werd deze methode verlaten.75 Andere method en van suikerbereiding komen 
in deze periode in de Kultuurverslagen nauwelijks ter sprake. Een uitzonde-
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ring is de fabriek van Pontes in de residentie )a para, waar een verbeterde 
methode van suikerbereiding in praktijk was gebracht door de invoering van 
beenzwart en platte pannen.711 Hetsucces van deze fabrikantwerd echter door 
de Directeur der Kultures toegeschreven aan zijn eigen kundigheid. Het was 
dus niet vanzelfsprekend dat dit succesvol op andere bedrijven zou kunnen 
worden toegepast. Voor 1846 en 1847 wordt deze wijze van suikerbereiding 
nog genoemd in het rapport van de gebroeders Saportas en in het Kultuurver
slag over 1847.77 In 1847 was het aantal fabrieken dat hiervan gebruikmaak
te, gestegen tot acht. Daarna verdwijnt deze wijze van suikerbereiding geheel 
uit beeld. 

Met betrekking tot andere suikerbereidingsmethoden kreeg met name het 
systeem van de civiel-ingenieur Montclar meer aandacht. In 1860 werd hem 
een octrooi verleend voor een nieuwe suikerbereidingsmethode die onder 
andere tot doe! had 'om met den meesten spoed en de meeste zuiverheid de suiker
delen in het suikerriet aanwezig tot suiker te bereiden, met besparing van handen
arbeid en hTandstof'78 Dit systeem werd op een onderneming van de NHM 
getest. De resultaten hieruit waren zeer gunstig.79 In 1868 is dit stelsel op 
drie fabrieken ingevoerd te weten Poerwodadi in Madioen, Djatiewangi in 
Cheribon en Pagongan in Tegal.80 

Verspreiding van innovaties die een efficii:'nter productieproces tot doe/ hadden 

Over de verspreiding van technische innovaties die een efficienter produc
tieproces tot doe! hadden, kunnen we korter zijn. In de koloniale verslagen 
werd melding gemaakt van proeven met middelen tegen verzuring van het 
rietsap en verschillende methoden van extractie waaronder chemische midde
len en de persen van Bessemer en de gebroeders De Mornay.81 Doch of deze 
methoden en persen in het productieproces waren opgenomen, wordt niet 
duidelijk. Ook in het rapport van de Commissie Umbgrove werd hier geen 
melding van gemaakt. 

Aan het gebruik van centrifugate toestellen werd daarentegen wel aandacht 
besteed. Vanaf 185 5 blijkt dat het gebruik van deze toes tell en in het produc
tieproces was toegenomen. Ditkon worden toegeschreven aan het feit dat zij 
goedkoper in aanschaf werden, steeds beter van kwaliteit waren geworden en 
natuurlijk de productieduur aanzienlijk hadden verkort.82 In de Koloniale 
Verslagen over de jaren185 6 tot 1870 lag de nadruk op een succesvolle adop
tie door de bedrijven. Het wordt echter niet duidelijk op welke onderne
mingen en in welke residencies de toestellen in gebruik waren genomen. 
Slechts in het Umbgrove-rapport werden deze gegevens specifieker vermeld. 
In 1857 werkten veertien van de 96 ondernemingen met centrifuges. Hier
van bevonden zich er twee in )a para, drie in Soerabaija, vijf in Pasoeroean, 
drie in Probolinggo en een in Kediri . Deze toestellen werden dus in belang-
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rijke mate in de Oosthoek van Java toegepast. De jaren 1866 tot 1868 een 
toename zien van 56 tot 67 fabrieken.~3 Dit is twee derde van aile gouverne
ments suikerfabrieken. 

Stoommolens 

In de periode 1840-1870 valt de nadruk op technische innovaties die plaats
hebben in de suikerbereiding en in de vermaling. Op Java verdrong de 
stoommachine de watermolen als aandrijfkracht slechts in beperkte mate. 
De introductie ervan vond plaats in twee situaties. De eerste betrof situaties 
waarbij de watertoevoer voor de molen concurreerde met de watertoevoer 
voor de inheemse landbouw.84 Het gouvernement dwong in deze gevallen 
het gebruik af van een stoommolen in plaats van een watermolen. Na 1860 
werd om deze red en de stoommolen voor aile ondernemingen verplicht ge
steld.85 We zien dat ook in deze situaties een stoommachine hoofdzakelijk als 
hulpstoommachine in de plaats van het waterrad werd ingezet. Wanneer er 
voldoende water was, kon namelijk het vee! goedkoper werkende waterrad in 
werking gesteld worden. Daarnaast werd de stoommolen vrijwillig gei"ntrodu
ceerd door ondernemers die het systeem van Derosne en Cail in hun bedrijf 
toepasten. De stoommachine voor de aandrijving van de mol en vormde een 
onderdeel van dit systeem. Over het algemeen bleef in de periode tot 1870 
water de belangrijkste aandrijfkracht. In 1857 werkten er in deze fase van het 
productieproces tien fabrieken met stoomwerktuigen, waarvan er twee als 
hulpstoomwerktuig dienden, indien er niet voldoende water beschikbaar was. 
In 1870 is het a an tal stoomwerktuigen in deze fase gestegen tot veertig. Hierbij 
werden op elf bedrijven de molens uitsluitend door stoom aangedreven en 
29 door een combinatie van water en stoom. 59 Fabrieken werkten met wa
terkracht. In tabel5.6 staat de verdeling over de residenties vermeld. 

Uit tabel 5.6 komt duidelijk naar voren dat in de Oosthoek, het gebied dat 
van oudsher geschikt was voor de toe passing van watermolens, de watermo
len de belangrijkste aandrijfkracht blijft. Terwijl in gebieden die minder ge
schikt waren voor watermolens, in belangrijke mate gebruikgemaakt wordt 
van de combinatie watermolen en een hulpstoommachine. Naast de geogra
fische geschiktheid zou tevens kapitaalvernietiging een belangrijke drijfveer 
geweest kunnen zijn om niet over te gaan op het gebruik van een stoomma
chine.86 
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Tabel 5.6 Verdeling van stoom- en hulpstoommachines voor de aandrijving van de 
cilinders van de suikermolen over de residenties in 18 57 en 1870 

Residentie stoommachine hulpstoommacrune watermolen 
+ watermolen 

1857 1870 1857 1870 1857 1870 

Cheri bon 2 7 8 ± I 
Tegal 5 10 (en± 4 

2 pers-
toestellen) 

Pekalongan 2 (en 1 ± 2 
pletma-
chine) 

Serna rang 4 4 ± 0 
]a para 4 2 6 8 ± 0 
Rem bang 1 1 I 1 ± I 
Soerabaija 3 3 3 14 ± 11 
Pasoeroean 17 ± 17 
Probolinggo - 10 ± 7 
Bezoeki 5 ± 5 
Kediri 2 8 ± 6 
Banjoemas ± I 
Madura onbekend 

totaal 6 11 3 30 88 ± 55 

Bron: ARA, MK, Collectie Umbgrove, Bijlage U (1857) en Koloniaal Verslag 1870. 

Conclusies 

De technische ontwikkeling tijdens het Kulruurstelsel werd in belangrijke 
mate gesruurd door het koloniale beleid. Dit beleid stond onder invloed van 
de markt en marktverwachtingen van suiker in het moederland. In het eerste 
decennium stond productieuitbreiding centraal. Overeenkomstig het uitge
zette beleid aan het eind van de jaren twintig werden er vanaf het begin van 
het Kultuurstelsel zo veel mogelijk grootschalige contracten afgesloten. De 
unieke organisatie, waarbij de teelt van suikerriet gescheiden werd van de 
fabricage, maakte deze schaalvergroting mogelijk. Het gouvernement stimu
leerde via de suikercontracten de toepassing van de watermolen en de batte
rij. Daarnaast onderzocht het gouvernement actief de mogelijkheden om tech
nische vernieuwingen in het productieproces te verwezenlijken. Voorbeelden 
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hiervan zijn de fabrieken van Madioen, de modelinrichting van Diard en het 
stimuleren van vacui.iminstallaties. 

Na 1840 werd het beleid met betrekking tot technische vernieuwing in het 
productieproces krachtiger, doordat het ministerie van Kolonien zich actief 
met het beleid in de kolonien ging bemoeien. Het gouvernement boekte val
gens het ministerie niet voldoende resultaat en er werd van hager hand inge
grepen. Het ministerie maakte kwaliteitsverbetering van de suiker tot een 
speerpunt in het beleid. De belangrijkste maatregelen waren ten eerste stop
zetting van gebiedsuitbreiding van de suikerrietteelt, ten tweede de invoe
ring van de kwaliteitsstandaard van de NHM ook wei de Hollandsche stan
daard genoemd, ten derde vrije beschikking over een derde dee! van de 
productie en tenslotte het stimuleren van vacui.iminstallaties in de suikerfa
bricage. Begin jaren veertig werden vacui.iminstallaties op vrijwillige basis 
geintroduceerd. Daarna ging de overheid over tot dwang bij het afsluiten van 
nieuwe contracten en bij verlenging van bestaande contracten, wanneer de 
kwaliteit van de suiker te wens en overliet. Met het toepassen van vacui.iminstal
laties konden hogere standaardnummers gerealiseerd worden, de zogenaam
de superieure suikers. Eind jaren veertig werd hiermee een ontwikkeling in
gezet die tot een algehele kwaliteitsverhoging van deJava-suiker heeft geleid. 

De introductie van suikerbereidingstoestellen op Java verliep dus veel sneller 
en vond eerder plaats dan in de meeste Ianden van het Carai'bisch gebied. In 
1870 gebruikten bijna aile fabrieken op Java vacui.impannen in het produc
tieproces. Subsidie en dwang waren niet de enige factoren die de snelle adoptie 
kunnen verklaren. Wanneer we de introductie opJava met Cuba, Guadelou
pe en Martinique vergelijken, zien we een andere verklarende factor naar 
voren komen, namelijk de schaalgrootte. Vacui.iminstallaties passen perfect 
in de grootschalige productiewijze tijdens het Kulruurstelsel. We zouden hier 
kunnen spreken van de suikerfabrieken als 'centrale fabrieken' . 

In de jaren vijftig werd, met het oog op de opkomende bietsuikerindustrie 
op de wereldmarkt, de nadruk gelegd op een efficientere productie. Hierbij 
kwamen de suikermolens of persen en chemische innovaties centra a! te staan. 
Het is opvallend dat in het kader van dit beleid de watermolens niet op grote 
schaal vervangen werden door stoommachines. De overgang naar stoomma
chines voor de aandrijving van de suikermolens vond in deze periode over 
het algemeen plaats door overheidsdwang. D e suikerfabrikanten werden hier
toe gedwongen wanneer de watertoevoer voor het waterrad concurreerde 
met het watergebruik van de inheemse landbouw. Op Java werd dus, inver
gelijking met het Carai'bisch gebied minder gebruikgemaakt van stoomkracht 
voor de aandrijving van de suikermolen en zij nam op dit punt een achter
standspositie in. 

In dezelfde periode werden centrifuges in korte tijd door de ondernemers 
in het productieproces ingezet. Hierbij werd geen dwang uitgeoefend door 
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het gouvernement. De introductie van de centrifuges op Java liep synchroon 
met de ontwikkeling in het Caralbisch gebied. Op dit punt vertoonde Java 
ook geen achterstand. 

Uit het voorgaande kunnen we concluderen dat suikercontracten een be
langrijk instrument vormden in het belnvloeden en afdwingen van het ge
bruik van bepaalde technische innovaties en in de financiering van het me
chanisatieproces bij de ondernemers. 

De koloniale overheid had daarnaast een zeer unieke rol gespeeld in het 
proces van technische vernieuwing. Aileen het Spaanse koloniale beleid ver
toonde hiermee overeenkomsten. De belangrijkste motivatie werd waarschijn
lijk gevormd door het feit dater op Java sprake was van staatsexploitatie. De 
koloniale overheid had direct baat bij een hoge productie van goede kwali
teit. De ondernemers speelden een ondergeschikte rol in het productiesys
teem en hadden zich in belangrijke mate te voegen naar de productiedoel
stellingen van de koloniale overheid. 
Samenvattend kunnen we concluderen dat Java, op de introductie van de 
stoommolens na, in het geheel geen achterstand had en zelfs op het gebied 

Grafiek 5.4 Productiviteitsstijging van de suikerproductie aan de hand van index
cijfers voor de periode 1834-1870 (gemiddelde 1838-1840 = 1 00) 
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van de suikerbereiding een snelle ontwikkeling had doorgemaakt. In deze 
periode werd een belangrijke productiviteitsstijging gerealiseerd. Uit het 
voorgaande blijkt dat deze productiviteitsstijging niet uitsluitend toe te schrij
ven was a an verbeterde teelttechnieken en ecologische geschiktheid van het 
gebied, maar dat deze stijging tevens gerealiseerd werd door het gebruik van 
verbeterde productietechnieken. 

In dit hoofdstuk hebben we in grote lijnen het beleid van de koloniale over
heid met betrekking tot het proces van technische vernieuwing gerecon
strueerd. In de volgende twee hoofdstukken gaan we meer gedetailleerd in 
op specifieke onderdelen van dit beleid. In hoofdstuk 6 zal de aandacht ge
richt worden op de introductie en diffusie van vacui.iminstallaties op Java en 
in hoofdstuk 7 zal de rol van wetenschappelijk onderzoek in het proces van 
technische vernieuwing onderzocht worden. 



Inleiding 

6 

INTRODUCTIE EN VERSPREIDING 
VAN VACUUMPANNEN 

Na 1840 concentreerde her overheidsbeleid zich op kwaliteitsverbetering 
van de suiker. Zoals reeds ter sprake kwam in hoofdstuk 5 nam de overheid 
hiertoe verschillende maatregelen. Een daarvan was het toepassen van va
cuiimpannen in de suikerbereiding. Aan het einde van het Kultuurstelsel 
werkten bijna aile fabrikanten met deze installaties. In dit hoofdstuk zullen 
we Iaten zien hoe een ogenschijnlijk simpele en uiteindelijk succesvolle maat
regel, in de praktijk heel vee! com plica ties met zich meebracht. 

Bij de introductie van deze technische innovatie kreeg de overheid te rna
ken met een aantal problemen. Ten eerste waren er vacuiimpannen van ver
schillende machinefabrikanten op de markt, met hun eigen voor- en nadelen. 
Ofschoon suikerfabrikanten in principe vrij waren hun eigen productie
techniek te kiezen, stimuleerde de overheid het systeem van Derosne en Cail 
en dat van Howard. Binnen de overheid hestand echter onenigheid over de 
vraag welke vacuiimpan nu het best toegepast kon worden in de Javaanse 
bedrijfstak. Het systeem van Derosne en Cail werd gesteund door het minis
terie van Kolonien en het systeem van Howard door het gouvernement. Deze 
tegenstelling tussen de twee partijen zou gedurende de jaren veertigvan gra
te invloed zijn op het diffusieproces. Het gouvernement achtte zich beter op 
de hoogte van de situatie op Java dan het ministerie, dat zich op grote af
stand van de praktijk bevond. Her gouvernement kon daarom beter beoor
delen welke technische innovaties geschikt waren om toegepast te worden 
op Java. Het ministerie, daarentegen, achtte zich beter in staat dan het gou
vernement om een oordeel te kunnen vormen over de best werkende 
vacuiimpannen, omdat zij geografisch dichter bij de ·laatste technische 
ontwikkelingen in de bietsuikerindustrie in Europa stand. Dit was in deja
ren veertig het centrum van technische innovaties. 1 Dit spanningsveld vorm
de de achtergrond waartegen de discussie zich afspeelde. 
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Het tweede probleem betrof bet punt dat vacuiimpannen dee! uitmaakten 
van systemen van suikerbereiding. Met name de toepassing van bet systeem 
van Derosne en Cail zou een fundamentele wijziging in bet fabricageproces 
inbouden. Dit bleek voor een groot aantal ondernemers een te grote over
gang. We zullen zien dat slechts elementen van dit systeem overgenomen 
werden in bet fabricageproces op Java. De uiteindelijke wijze waarop de in
troductie en adoptie plaatsvond, verschilde dus aanmerkelijk van de ideeen 
van de beleidsmakers. 

In her derde vraagstuk tens lotte, stond de kwaliteit van het eindproduct ter 
discussie. Suikerfabrikanten die vacuiimpannen in hun productieproces op
namen, maakten gebruik van stoom. Het product werd daarom 'stoomsui
ker' genoemd. In Nederland waren de raffinadeurs nog onbekend met dit 
product.2 Een van de gevolgen daarvan was dat stoomsuiker een lagere prijs 
op de veilingen van de NHM opbracht, dan suiker die geproduceerd was op 
de traditionele wijze. Dit was dus geheel tegengesteld aan het beoogde doel 
van de overheid en zeker geen stimulans voor de ondernemers om vacuiim
pannen in bet fabricageproces op te nemen. Vandaar dat ook dit onderwerp 
een belangrijk discussiepunt werd. 

Deze problemen geven aan dat de introductie van de vacui.impan in het 
fabricageproces niet uitsluitend gevolgen had voor de onderneming, maar 
tevens doorwerkte in de suikerhandel en in de raffinagesector. Vandaar dat 
verschillende groepen zich mengden in de discussie met betrekking tot de 
introductie van vacuiimpannen. Naast het gouvernement, het ministerie van 
Kolonien en de ondernemers, lieten ook de NHM en de raffinadeurs hun 
stem horen. Door hetministerie van Kolonien werden tenslotte in belangrij
ke mate suikermakelaars en wetenschappers ingeschakeld. Zij werden ge
raadpleegd om de kwaliteit van de suiker op een vakkundige wijze te beoor
delen. In deze discussie komt naar voren dat de belangen van de verschillende 
groepen moeilijk met elkaar te verenigen waren. We zullen aangeven welke 
consequenties dit uiteindelijk heeft gehad in de beoordeling van het systeem 
van Derosne en Cail door het ministerie van Kolonien. In dit hoofdstuk wordt 
bet gehele traject beschreven dat de overheid doorliep, teneinde tot een ge
fundeerd oordeel te komen over de introductie van het systeem van Derosne 
en Cail op]ava. 

In de volgende paragraaf zullen we beginnen met de behandeling van de ach
tergrond van de verschillende systemen en de verspreiding ervan in de perio
de 1840-1857. Hierbij zal in bet bijzonder ingegaan worden op de verschil
len tussen suikerbereidingsprocedes en meer specifiek op de technische 
as pecten van het systeem van Derosne en Cail. Ook zullen we ingaan op een 
discussie die gevoerd werd in het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie· naar aan
leiding van het afgeven van suikercontracten door het ministerie van Kolo-
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nien. Deze discussie geeft een beeld van de sfeer waarbinnen technische 
vernieuwingen in de kolonie plaatsvonden. 

Vervolgens zullen we bekijken op welke wijze het systeem van Derosne en 
Cail onder de aandacht van het ministerie werd gebracht en hoe dit systeem 
in de praktijk werd toegepast. De gepensioneerde KNIL-kolonel Theodoor 
Lucassen speelde hierin een belangrijke rol. Hij wist zijn ideeen te realiseren 
via een ministerieel contract. We zullen de totstandkoming van het contract 
van Lucassen, de voorbereidingen die door Lucassen getroffen werden en de 
overtocht naar Java behandelen. Door omstandigheden zou hij echter niet 
de eerste fabrikant zijn die het systeem in praktijk bracht. Die eer vie! toe aan 
Holmberg de Beckfelt. Deze ondernemer gaat in 1842 over tot productie en 
Lucassen in 1843. We zullen de resultaten van beide ondernemers bespre
ken. Een van de problemen waarmee zij te maken kregen, was de !age prijs 
van stoomsuiker op de veilingen van de NHM. Daar dit probleem niet uit
sluitend gold voor deze fabrikanten zullen we dit in de volgende paragraaf 
uitgebreid behandelen. 

Een !age marktprijs voor stoomsuiker was juist het tegengestelde van wat 
de overheid met haar beleid trachtte te bereiken. Zij wilde daarom precies 
weten waardoor deze !age prijs veroorzaakt werd. In deze paragraaf zal de 
discussie die hierover ontstond, besproken worden. Hierin speelde de minis
ter van Kolonien een centrale rol. Hij won advies in bij de NHM en het 
gouvernement. Daarnaast liet Baud de Utrechtse hoogleraar Gerrit Jan 
Mulder, adviseur van het ministerie een onderzoek verrichten naar de kwali
teit van suiker. Dit resulteerde in twee opeenvolgende onderzoeken in 184 7 
en 1849. We zullen deze onderzoeken, de resultaten daarvan en de kritiek 
hierop door de NHM uitgebreid behandelen. 

In de laatste paragraaf zullen we de initiatieven van het gouvernement op 
Java bespreken. Na het midden van de jaren veertig, toen de discussie over de 
kwaliteit van stoomsuiker in voile gang was, werden op voorstel van het 
gouvernement verschillende suikerbereidingsmethoden in de praktijk met 
elkaar vergeleken. Hierbij raadpleegde het gouvernement een aantal deskun
digen. We zullen ingaan op dit onderzoek en het oordeel van de verschillen
de deskundigen behandelen. 

Tenslotte zullen we bekijken welke factoren van doorslaggevende beteke
nis zijn geweest in het uiteindelijk oordeel van Baud over het systeem van 
Derosne en Cail. 

Vacuiiminstallaties 

In de jaren dertig stond de toepassing van vacuumsinstallaties in de 
rietsuikerindustrie nog in de kinderschoenen. In hoofdstuk 2 is reeds ter sprake 
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gekomen dat de vacuiiminstallatie van Howard afkomstig was uit de suiker
raffinagesector. De eerste toepassing van het Engelse systeem van Howard 
in de rietsuikerindustrie vond plaats in Guyana in 1832.3 De introductie van 
deze installatie op Java in 183 5 door de ondernemer Etty, kan dus aange
merkt worden als een vrij snelle adoptie. Over het algemeen vertoonde de 
vacuiimpan van Howard vee! gebreken. Toen er geen octrooi meer rustte op 
dit apparaat, brachten verschillende machinefabrikanten een verbeterde ver
sie op de markt. Een van deze apparaten was afkomstig van de machinefabri
kanten Derosne en Cail uit Parijs.4 In Frankrijk en Belgie werden deze ma
chines met succes in verschillende bietsuikerfabrieken toegepast. Het 
belangrijkste voordeellag in de mogelijkheid zowel meer a is een betere kwa
liteit suiker te kunnen produceren. Op het einde van de jaren dertig maakten 
deze machinefabrikanten de vacuiiminstallaties geschikt voor toepassing in 
de rietsllikerindustrie. Ze werden in combinatie met andere apparaten 
opgenomen in een totaalpakket, dat het gehele technische productiesysteem 
omvatte. In 1838 werden ze voor het eerst op Bourbon succesvol ge1ntro
duceerd.5 

Toen Baud in 1840, kort na zijn aantreden als minister van Kolonien, op 
het systeem van Derosne en Cail geattendeerd werd, was het dus pas in een 
rietsuikerproducerend gebied ge'introduceerd . Het kan zijn dat Baud zich in 
eerste instantie liet leiden door de resultaten in de bietsuikerindustrie en de 
mogelijkheid om de kwaliteit van de suiker te verbeteren.6 Hij bracht de in
troductie van dit systeem op Java tot stand, door vier suikercontracten af te 
sluiten met relaties van het gouvernement. De eerste twee werden aan het 
begin van de jar en veertig verleend a an Lucassen en de cud-resident van de 
Preanger-regentschappen Holmberg de Beckfelt.7 Beide ondernemingen 
werden opgericht in Tegal. Het derde contract werd in 1842 afgesloten met 
twee personen namelijk de koopman en oud-ambtenaar Stavers en de oud 
KNIL-luitenant Andringa de Kempenaar in de residentie Soerabaija. Tenslot
te werd in 1843 een contract toegekend aan de oud directeur der Kultures, 
Preatorius in de residentie Bezoeki.R Het afsluiten van deze contracten werd 
vaak betiteld als het verlenen van onderhandse gunningen. We zullen zien 
dat door deze contracten her systeem van Derosne en Cail reeds in de perio
de 1841 tot 1843 op]ava werd ge"introduceerd. 

De ministeriele contracten hebben op Java vee! stof doen opwaaien. In het 
Tijdschrift voor Nederlandsch Indie· werden deze pogingen van de 'onderne
mende mannen' geroemd door de redactie van het blad.9 In de discussie die 
hierop in het tijdschrift volgde, bleek dat er zich op Java zowel voor- als 
tegenstanders bevonden. 10 

Lion, suikerfabrikant en journalist, plaatste in het tijdschrift kritische kant
tekeningen bij het verlenen van ministeriele contracten. 11 Zijn belangrijkste 
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kritiek betrof het feit dat de aanvragers hoge ambtenaren waren, die geen 
enkele werkervaring hadden in deze branche. Door het Chinese productie
proces als gebrekkig en verouderd af te schilderen, kwam de nieuwe techno
logie als een belangrijke verbetering in het productieproces naar voren. Het 
probleem was echter dat deze onervaren ondernemers niet wisten hoe de 
Chinese methode in de praktijk werkte. Bovendien vroeg Lion zich af of niet 
iedere suikerfabrikant op Java bereid zou zijn te innoveren, indien er zulke 
hoge voorschotten in het vooruitzicht werden gesteld? ' Wie is ondernemend, 
de man, die een voordeelig kontract met een renteloos voorschot van 3 tot 6 ton 
verkrijgt, of het Gouvernement, dat zooveel geld waagt, en zich zoo groote opoffe
ringen getroost, om proefondervindelijk te weten, welke wijze van fabrijceren de 
beste en voordeeligste is? Voegen wij bier nog bij (. . .) dat, indien bet Gouvernement 
op Java aanbood, kontracten te geven op voorwaarden, door bet Gouvernement in 
Nederland aan de door den scbrijver genoemde "ondernemende mann en", toege
staan, voor elk kontract zich misschien I 00 gegoede fabrijkanten als inscbrijvers 
zouden opdoen. ' 11 De journalist stipte verder a an dat de ondernemer vee] kapi
taal moest investeren om deze technologie te introduceren, zonder te weten 
welke winsten hier tegenover stonden. Was het redelijk, vroeg hij zich af, om 
aan de suikerfabrikanten zulke financiele offers te vragen, terwijl zij met de 
gangbare productiewijze winstgevend produceerden en het de vraag was of 
er tegenover deze investeringen ook hogere marktprijzen te verwachten wa
ren? Tenslotte schreef hij dat de introductie van nieuwe technologieen du
bieuze kanten had. In de suikercontracten werden zeer gunstige bepalingen 
getroffen voor de ondernemer, echter ten nadele van de inheemse bevolking. 
Zo werd onder meer het plancloon, het bed rag dat de bevolking kreeg voor 
het telen van het riet, gerelateerd aan de geproduceerde hoeveelheid suiker. 
Wanneer na de introductie van een nieuwe technologie lagere opbrengsten 
werden gerealiseerd dan bij de Chinese productiemethode, kreeg de bevol
king plantloon overeenkomstig de lagere opbrengsten. Wanneer de techno
logie echter na verloop van tijd hogere producties realiseerde, steeg het plant
loon niet overeenkomstig de hogere opbrengsten. Het bleef steken op het 
niveau dat normaal met de Chinese productiewijze werd bewerkstelligd. Het 
verlies dat de bevolking leed bij de introductie van de nieuwe toestellen, werd 
hierdoor niet goed gemaakt. 

Uit reacties op dit artikel kwam duidelijk naar voren dat Lion hier een zeer 
gevoelig punt had geraakt. Vol gens de innovatieve suikerfabrikanten werden 
met deze verbeteringen de belangen van het moederland gediend en niet her 
persoonlijk winststreven. Lion werd daarom door hen afgeschilderd als ie
mand die aileen zijn eigenbelang nastreefde. 

We zullen zien dat Lion een a an tal belangrijke pun tenter discussie stelde, 
dat later struikelblokken vormde bij de adoptie van nieuwe systemen van 
suikerbereiding. 
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Tabel 6.1 Aantal fabrieken op Java dat met vacuiimpannen of gedeeltelijk verbe
terde methoden werkte in de suikerbereiding (1 840-18 57) 

1aar Vacuiimpannen 

Chaudiere Howard Derosne Paul van Totaal 
Pelletan en Cail Vlissingen en 

Dudok van Heel 

1840-1843 4 min.6 

18461 3 5 25 II 
18472 4 8 26 14 
18523 9 15 min.24 
18574 56 

Bron: I. ARA, MK, inv. nr. 1778 Verbaal4/24 1847; 2. ARA, MK, inv. nr. 22 Kulruurverslag 
1847; 3. KlT, Koloniaal verslag 1852; 4. ARA, Collectie Umbgrove, Bijlage U : Inventarisatie 
over de gebruikte technieken. 5. en 6. M.G. de Boer, Hrmderd jaar Machine-industrie op Oosten
burg Amsterdam, 1827-1927 (Amsterdam 1927). 

N a 184 3 breidde de toepassing van het aantal vacuiimpannen in het 
fabricageproces zich uit. De overheid bleef de belangrijkste geldschieter voor 
de aanschaf van vacuiimpannen. Hi era an kwam een eind met het modelsui
kercontract van 1847, waarin werd vastgesteld dat de contracten voor inves
teringen een beroep moesten doen op de particuliere kapitaalmarkt.13 In 1846 
werkten in totaal elf fabrieken met vacui.impannen. Hiervan werkten er vijf 
volgens het systeem van Derosne en Cail, drie volgens het systeem van Ho
ward, een met de Chaudiere Pelletan en twee met de vacui.impan van Paul 
van Vlissingen en Dudok van Heel. Bij de vijf contracten, die volgens het 
systeem van Derosne en Cail werkten, waren de vier reeds genoemde minis
teriele contracten. Hetvijfde contract was in hand en van jonkheer ].C. Gold
man, oud-resident van Bantam. Op de ondernemingen van Stavers en An
dringa de Kempenaar (Soerabaija) en Preatorius (Bezoeki) na, bevonden deze 
fabrieken zich in Tegal. Van de drie contracten die werkten met het systeem 
van Howard waren er twee in handen van de reeds genoemde C. Etty en een 
van oud-ambtenaar D. van Aalst. Daarnaast kan nog genoemd worden de 
fabrikant L. Spengler, die met de Chaudiere Pelletan werkte. Deze onderne
mingen bevonden zich in de residentie Bezoeki. Tenslotte waren er nog twee 
fabrieken die gebruik maakten van de vacui.iminstal1;1.tie van de Nederlandse 
machinefabrikant Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Dit waren Padja
rakan van A.G. de Roock in Bezoeki en Krian in Soerabaija, die in handen 
was van de machinefabrikant zelf. 14 
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Niet ieder jaar werden er gegevens gepubliceerd over de verspreiding van 
de verschillende vacui.impannen over de fabrieken . In 184 7 kunnen we een 
kleine uitbreiding waarnemen van het aantal vacumpannen. Het blijkt echter 
niet mogelijk om de betrokken fabrikanten en residencies te achterhalen. Pas 
in 1852 komen we de volgende gegevens tegen. 15 In dat jaar werkten erne
gen fabrieken volgens hetsysteem van Howard en vijftien met datvan Derosne 
en Cail. Hierbij werd het eerstgenoemde systeem voornamelijk aangewend 
in de residencies Cheribon,Japara, Bezoekie en Kedirie en het laatstgenoemde 
in Tegal, Pekalongan, Semarang, Japara, Soerabaija, Bezoekie en Kedirie.16 

We zien dat er in meer residencies dan uitsluitend Tegal en de Oosthoek 
gebruikgemaakt werd van vacuiimpannen. 

Zoals we reeds opgemerkt hebben, maakten de vacuiimpannen dee! uit van 
een systeem van suikerbereiding. Bij het systeem van Howard betrof dit twee 
onderdelen, namelijk het zuiveren van de vloeistof en het koken in de va
cuiirnpan. De zuivering moest voor het koken plaatsvinden, omdat het ko
ken in een afgesloten toestel bij onderdruk plaatsvond. Het was dan onmo
gelijk om schuim en andere onzuiverheden uit de gesloten pan te verwijderen. 17 

Het systeem van Derosne en Cail besloeg niet aileen de zuivering en het 
koken, maar hetgehele fabricageproces. Hetsysteem werd daarom omschre
ven als een 'totaalpakket'. Volgens Moreneo Fraginals bestond het totaal
pakket uit een molen met drie horizon tale cilinders, een 'cane-carrier', het
geen inhield een lopende band waarop het riet aan- en afgevoerd werd, 
defecacie- of zuiveringsketels, beenzwartfilters en vacuiimpannen. Het ge
heel werd aangedreven door stoomwerktuigen. 18 

In hoeverre het systeem van Howard vanafhet begin integra a! is geintrodu
ceerd is niet bekend. Het Kultuurverslag van 185 5 maakt expliciet melding 
van het 'gemengde' karakter van de gebruikte technologie op Java. Dit be
trof met name het gebruik van de vacui.impan van Howard. Hierbij vonden 
zowel het zuiveren als het indikken van het sap op Chinese wijze plaats, ter
wijl het afkoken tot suiker in de vacuiimpan van Howard gebeurde. Oak het 
Umbgrove rapport van 1857 maakt melding van dit gemengde karakter. 19 

Uit dit rapport komt tevens naar voren, dat ook de vacui.impan van Derosne 
en Cail op deze wijze in het productieproces werd ingeschakeld. In de prak
cijk werden beide systemen dus in belangrijke mate teruggebracht tot het 
gebruik van slechts de vacuum pan in het produccieproces. In 1857 werd geen 
bijzondere aandacht meer besteed aan de adoptie van verschillende syste
men. Men sprak in de koloniale verslagen over vacuiimpannen of'luchtledi
ge toestellen'. 

Deze veranderingen in de suikerbereiding waren voor Java van belang, om
dat hiermee een hogere kwaliteit suiker geproduceerd kon worden. We zul-
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Figuur 6. I Het systeem van Derosne en Cail 

(I) zuiveren (2) indikken 
( 4) afkoken ,-- ------- -------1 (3) zuiveren 

A. Defecatieketeb 
B. Beenzwartfilter 
C. Condensator-evaporator 

(5) kristalliseren 

D. De vacuiimpan 
E. De krista lliseerbak 

len daarom hier in het bijzonder op het precede van Derosne en Cail ingaan 
en deze vergelijken met de andere twee systemen. 

Bij het systeem van Derosne en Cail vond de zuivering of defecatie plaats 
in de defecatieketels (A) met behulp van een kalkoplossing. Het sap werd bij 
het vullen van de ketels verwarmd door stoom. Hierdoor werd verzuring 
tegengegaan. Het sap werd vervolgens verder gezuiverd door een beenzwart
filter (B). De volgende fase, het indikken of uitdampen van het sap, vond 
plaats in zowel de 'condensateur-evaporateur' (C) als in de vacuum pan (D). 
Het eerste apparaat bestond uit een buizenstelsel waardoor stoom liep. Wan
neer het sap over deze buizen geleid werd, condenseerde de stoom. Tegelij
kertijd verdampte het water uit het sap. Het sap werd verder ingedikt in de 
vacuumpan. De stoom die hierbij vrijkwam, werd gebruikt voor de verwar
ming van de buizen van de 'condensateur-evaporateur'. Door deze dubbele 
werking van de stoom kreeg het toestel de naam 'appareil pneumatique a dou
ble effet' .20 Nadat het sap voldoende was ingedikt, werd het voor de tweede 
keer gefilterd en tenslotte wederom geleid naar de vacuumpan, waar hetwerd 
afgekookt. De ontstane massa werd daarna afgetapt in een kristalliseerbak (E), 
die ook door stoom werd verwarmd. Aile toestellen stonden via buizen met 
elkaar in verbinding. Het sap werd met behulp van pneumatische pompen 
van het ene naar het andere toestel gepompt. Met dit systeem werd ruwe 
suiker geproduceerd. Dit hield in dat na de kristallisatie de suiker slechts 
korte tijd werd gedroogd en niet werd gekleid. 
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Het belangrijkste verschil met de Chinese methode was dater bij aile stap
pen in de suikerbereiding gebruikgemaakt werd van stoom. Daarnaast kwam 
het sap in de pannen nergens in direct contact met open vuur, zoals dat bij 
het Chinese proces gebruikelijk was. Dit directe contact veroorzaakte grote 
verliezen door inversie. Verder werd er in plaats van een keer, drie keer ge
zuiverd. Een keer met behulp van een kalkoplossing en twee keer met been
zwartfilters. Tenslotte werd de suiker dus niet gekleid, maar slechts gedroogd. 
Met dit procede kon in principe een hogere kwaliteit suiker geproduceerd 
worden. In tabel 6.2 staat bet procede in vergelijking met de Chinese 
suikerbereidingswijze en die van Howard schema tisch weergegeven. 

Tabel 6.2 Vergelijking van de verschillende stappen in de Chinese suikerberei
dingswijze, bij bet gebruik van de vacuumpan van Howard en die volgens bet rys
teem van Derosne en Cail 

zmveren indikken afkoken krista lliseren afwerken 
tot het punt 
van kristallisatie 

Chinese sui- een keer: batterij in de batterij in potten kleien en 
kerbereidings- met behulp drogen 
methode van kalk in 

de batterij 

Systeem van speciale idem in de vacuiim- in de vacuiim- drogen 
Howard zuivering pan pan 

Suikerberei- twee keer: zowel in de in de vacuiim- in een drogen 
dingsmetho- in defecatie- 'condensa- pan kristalliseer-
de volgens het ketels met teur-evapo- bak 
systeem van behulp van rateur' als 
Derosne kalk en been- in de 
en Cail zwartfilter, vacuiimpan 

en na het in-
dikken met 
behulp van 
beenzwart-
filters 

Theodoor Lucassen, voortrekker van het systeem op Java 

De voorbereidingen 

'A Is beloning voor mijn gedane diensten voor bet Gouvernement' was een zinsne
de, die regelmatig terugkeerde bij aanvragen voor een suikercontract aan het 
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Figuur 6.2 Portret van Th. Lucassen. 

/ 
I 

Bron: Stichting Iconographisch Bureau, Den Haag. 
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Gouvernement en het ministerie van KolonienY Oud-ambtenaren en -militai
ren trachtten via deze weg een suikercontract te bemachtigen buiten de open
bare mededinging om. Ook Theodoor Lucassen (1792-1854), gepensioneerd 
kolonel en chef der militaire administratie van Nederlandsch-Indie, bewan
delde deze weg. Zo'n contract beloofde een goede financiele aanvulling op 
zijn pensioen en een verzekering om zijn 'vrouw en zeven kinderen een mindere 
zorg;volle toekomst te verschaffen'Y 

In maart 1839 diende Lucassen een rekwest in bij Koning Will em I, waarin 
hij tezamen met Holmberg de Beckfelt verzocht om toekenning van een sui
kercontract buiten de open bare mededinging omY Dit was, volgens hem, 
gerechtvaardigd omdat hij op zijn onderneming de nieuwste toestellen op 
het gebied van de suikerbereiding, de toestellen van Derosne en Cail, wilde 
introduceren, waardoor zijn onderneming als modelbedrijf zou kunnen 
functioneren. Voor dit experiment verzocht hij de Koning om voorschotten 
voor zowel de bouw van de fabriek als voor de fabrieksinventaris. Zijn voor
keur ging uit naar een terrein in de Oosthoek van java en tenslotte wilde hij 
over een gedeelte van het product beschikken, dat hij zelfkon verhandelen. 

Een half jaar daarna, in november 1839, volgde een uitgebreide beschrij
ving van zijn plannen. Deze memorie was gericht aan de minister J. van den 
Bosch, die in deze zaak een advies moest uitbrengen.24 Lucassen presenteer
de hierin zijn bevindingen over de nieuwe suikerbereidingswijze en de rede
nen waarom hij voor dit systeem gekozen had. 

Lucassen was zijn voorbereidingen met een theoretische studie begonnen. 
Negen maanden lang bestudeerde hij de literatuur die nodig was om het 
suikervak uit te oefenen en om het nieuwe systeem te leren kennen. Het 
materia a! hie rover werd hem beschikbaar gesteld door Lipkens, adviseur voor 
werktuig- en scheikunde bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit de 
memorie wordt niet duidelijk welke werken hij geraadpleegd had, met 
uitzondering van een aantal extracten uit het werk van E.M. Peligot, een 
Franse hoogleraar in de chemie, verbonden aan de Ecole CentraleY 

Op basis van deze literatuurstudie concludeerde Lucassen dat het produce
reo van suiker met dit apparaat een aantal voordelen met zich meebracht. Zo 
werd er met dit systeem minder verlies door inversie geleden, zodat er meer 
suiker geproduceerd kon worden. De geproduceerde suiker was bovendien 
blanker en volgens de suikerstandaard van de NHM dus hager in kwaliteit. 
Ook werd de productieduur aanzienlijk verkort. Dit kwam omdat de suiker 
niet aileen in hoger tempo verwerkt werd, maar ook drogere suiker werd 
geproduceerd dan met het Chinese productieproces, zonder dat deze ge
kleid werd.26 Hierdoor hoefde de suiker niet Ianger dan 12 dagen gedroogd 
te worden, waarna hij gereed was voor de markt. De capaciteit van her sys
teem werd gesteld op 12.000 pikols suiker van 400 bouws af te werken in 12 5 
dagenY Lucassen had in eerste instantie een aanvraag ingediend voor een 
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fabriek, waaraan een suikerriet-areaal verbonden was van 600 bouws. Naar 
aanleiding van zijn bevindingen veranderde hij zijn aanvraag in een aanvraag 
voor twee suikerfabrieken, die ieder 400 bouws aan suikerriet konden verwer
ken. Dit sloot beter a an op de verwerkingscapaciteit van het systeem. Wat 
betreft de energievoorziening gebruikten de toestellen minder brandstof dan 
het traditionele kookproces. Dit werd veroorzaakt door de verbinding rus
sen de vacuiimpan en de 'condensateur-evaporateur', waardoor een gedeelte 
van het sap werd ingedampt zonder dat er extra brandstof nodig was. Ten
slotte zou in de fabriek minder personeel nodig zijn.28 Een gedeelte daarvan 
was echter speciaal opgeleid en moest in Europa worden geworven. Er zou
den vier werklieden worden aangetrokken 'bestaande uit een machinist, twee 
ketelmakers en een suikerfabrijkant ... Deze verlaten hun land niet tegen een ge
woon dagelijks loon; zelfs de voeding en huisvesting dien werklieden is voor mijn 
rekening, en die uitgaven vangen reeds met september aan, terwijl ik niet voor 1842 
geld kan verdienen. '29 

Met de invoer van deze technologie werd dus import van technische ken
nis een vereiste. In eerste instantie zou Lucassen zich associeren met een 
familielid van zijn eerste vrouw, de oud-resident van de Preanger-regent
schappen, O.C. Holmberg de Beckfelt. Zij kwamen tot de conclusie dat deze 
verbintenis niet gunstig was omdat geen van beiden de nodige technische 
kennis bezat.30 Daarom koos Lucassen een associe die zowel de technische 
kennis bezat op het gebied van suikerbereiding met vacuiimpannen alsop de 
hoogte was van de werking van de stoommachine.31 Dit werd Hoevenaar, 
een zoon van een 'vriend, bloedverwant en landgenoot'. 32 Hoevenaar was familie 
van zijn tweede vrouw, Pietermaat. Bij deze familie werden vier dochters uit 
zijn eerste huwelijk opgevoed.n Hoevenaar had drie jaar in de fabriek van 
Cockerill te Seraing gewerkt om zich de werking van de stoommachine ei
gen te maken en was daarnaast een peri ode in de leer geweest in de suikerfa
briek van de ondernemers Crespi! Dellisse in Arras. 

Lucassen vervolgde zijn voorbereidingen met een studie van de machines 
in de praktijk. Samen met Holmberg de Beckfelt, die nu zelf een aanvraag 
had ingediend voor een soortgelijk contract als dat van Lucassen, bezocht hij 
bietsuikerfabrieken in Noord Frankrijk. 34 In Parijs, waar de familie Hoeve
naar woonachtig was, werden zij door de vader van zijn toekomstig associe 
geintroduceerd bij verschillende werktuigbouwkundigen en fabrieken en 
voorts bezochten zij aldaar het etablissement van Derosne en Cail. Daarna 
vervolgden de heren hun weg naar de fabriek van Crespel Dellisse in Arras. 
Tenslotte vergezelde de toekomstige associe van Lucassen hem naar de 
bietsuikerfabrieken te Waterloo. 35 

Lucassen was diep onder de indruk van de geproduceerde suiker op het 
bedrijf van Crespel Delisse te Arras, die val gens een nieuw, nag geheim pro
cede werd geproduceerd. Welke relatie er tussen de Hoevenaars en Crespel 
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Dellisse bestond is niet bekend. Deze relatie moet zeer hecht en goed zijn 
geweest, omdat Lucassen de belofte kreeg dat hij dit procede op zijn bedrijf 
op Java mocht toepassen. Het kan echter ook zijn dat hij eenvoudigweg be
taalde voor het gebruik van dit procede. Op dit bedrijfliep Lucassen tenslot
te nog een soort stage. 'De heer Crespel Dellisse gaf mij niet enkel toe gang in 
zijne fabrieken maar lichtte mij in alles in, liet mij vrij, dat te doen wat ik wilde, 
zoodanige proeven te nemen, als mij de omstandigheden zouden aan de hand geven, 
en gaf mij met betrekking tot de fabrikatie van suiker in Indien, zoodanige wen ken 
als voorzeker nog eenmaal voor het belang van het moederland en kolonien zullen 
dienstbaarworden. '36 

Na deze theoretische en praktische voorbereidingen stond het voor Lu
cassen vast, dat het systeem van Derosne en Cail in combinatie met het ge
heime procede van Crespel Delisse, het succes van de suikerindustrie zou 
worden. 

De memorie kwam uiteindelijk niet in handen van minister Van den Bosch. 
Eind 1839 legde hij zijn ambt als minister neer enJ .C. Baud volgde hem (ad 
interim) op. Voor Lucassen leek deze ambtswisseling niet zo gunstig, omdat 
zijn diensten voor het gouvernement met name door Van den Bosch erg 
hoog werden aangeschreven. In de functie van gouverneur-generaal van Ne
derlandsch-Indie had Van den Bosch hem in 1830 benoemd tot luitenant
kolonel en in 183 3 tot kolonel en chef der gehele militaire administratie in 
Nederlandsch-Indie. 37 Bovendien werd in datzelfde jaar op zijn voordracht 
de decoratie der orde van de Nederlandse Leeuw aan Lucassen verleend. 

Het pakte voor de kolonel echter positief uit. Baud was over deze memorie 
zeer te spreken. Zijn oordeel baseerde hij zowel op de gedegen indruk die de 
memorie maakte alsop Lucassens 'volhardend karakter' . Deze laatste eigen
schap had Baud waarschijnlijk afgeleid uit zijn staat van dienst.38 Hij had in 
Lucasssen het volste vertrouwen en ging in zijn advies a an de koning voorbij 
aan het advies van de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, De Ee
rens.39 

De Eerens was van mening dat het toekennen van suikercontracten buiten 
de openbare mededinging om schadelijk was voor de inkomsten van het 
gouvernement en dat het speculatie in de hand zou werken. Lucassen was 
niet de enige ambtenaar die op deze wijze een beroep deed op het gouverne
ment. De Eerens werd overspoeld met zulke verzoeken, doch had steeds te 
kennen gegeven dat aileen via open bare mededinging een contract te bedin
gen was. Hij had verscheidene lieden, een contract geweigerd, die 'wat het 
gewigt, en de langdurigheid der door hen bewezene diemten betreft, mij zijn voorgeko
men met denzelven minstens op dezelfde boogte te staan'.40 Bovendien vond hij 
dat oud-ambtenaren en -militairen reeds een goed pensioen genoten en het 
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daarom niet nodig was hen met een winstgevend suikercontract extra te be
lonen. Hij beargumenteerde zijn besluit verder door aan te geven dater op 
Java zelf ondernemers aanwezig waren, die onder de voorwaarden van de 
'gewone' contracten reeds vacuiimpannen had den gei"ntroduceerd met name 
de ondernemers Etty en Spengler.41 Ook was recentelijk een contract afge
sloten voor een modelfabriekmet Diard.42 Dit contract week van andere sui
kercontracten af, doordat er speciale bepalingen waren opgenomen ten be
hoeve van zijn modelfunctie.43 Deze person en waren volgens hem geschikter 
om verbeteringen in te voeren dan Lucassen, 'die nimrnervoldoende in de gele
genheid geweest is, om eenige belangrijke kennis van landbouw en nijverheid op te 
do en' .44 Het was dus duidelijk dat De Eerens dit contract beschouwde als een 
vorm van vriendjespolitiek. 

Baud was daarentegen overtuigd van de capaciteiten van Lucassen als sui
kerfabrikant. Hij wees de argumenten van De Eerens van de hand, door te 
stellen dat bet de vraag was of zowel Etty als Diard goed op de hoogte waren 
van recente ontwikkelingen: De beer Etty en de beer Diard kennen het appareil 
pneumatique slechts volgens beschrijvingen, en waarschijnlijk slechts dat gedeelte 
van hetzelve, betwelk meer uitsluitend voor de raffinage der suiker is bestemd . ... 
Van den beer Diard als eene groot mate van technische kennis bezittende, mag men 
met grand verwachten dat hij z ich van meer volledige to est ellen zal voorzien; maar 
het valt te betwijfelen, gemerkt den grote afstand, waarop hij z ich van bet tooneel 
der nieuwste ontdekkingen in dit vak bevindt, of het hem zal gelukken de beste 
werlauigen meester te worden en of hij bij gemis van de zoo noodzalulijke voor
licbting en teregtwijzing in nieuwe ondernemingen z icb met vrucbt van de door 
hem ontbodenen toestellen zal weten. te bedienen. '45 Vol gens Baud werkte verder 
in bet nadeel van Diard, dat hij zijn toestellen voor zijn modelfabriek impor
teerde vanuit Engeland 'waar de fabrikatie van beetwortelsuiker, altbans zoo ver 
den ondergetekende bekend is, niet bestaat en van waar de daarvoor benodigde werk
tuigen dus minder volmaakt kunnen worden verwacht dan uit Frankrijk of Duitsch
land, waar deze tak van lndustrie zulke belangrijke vorderingen he eft gemaakt. '46 

Daarnaast kon nog een kanttekening geplaatst worden bij het uitgangspunt 
van Diards bedrijf. Baud was van mening dat zijn modelbedrijf uitging van 
een verkeerd beginsel namelijk dat de techniscbe ontwikkeling op Java val
gens een 'vooraf te beramen stelsel van eenvormigheid zouden behooren plaats te 
hebben.'17 Het was waarschijnlijk de bedoeling dat aile innovaties in deze fa
briek getest zouden worden, en indien deze werden goed bevonden, vervol
gens gei"ntroduceerd zouden worden op de andere bedrijven. Volgens Baud 
zou deze wijze van werken eerder de technische vooruitgang remmen in plaats 
van bevorderen. Tenslotte had de minister nog een persoonlijke aantijging 
namelijk 'bet bekende versatile karakter van den beer Diard'. Tot nu toe had hij 
geen initiatieven genom en om zijn plannen ten uitvoer te brengen.48 'Welke 
kans van slagen heeft hij om verbeteringen in de Java suikerfabrikatie tot een goed 
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einde te brengen?' Hij besloot dat hetverantwoord was om Lucassen een suiker
contract aan te bieden. Koning Willem I steunde Baud hierin.49 

De overeenkomsf0 

Lucassen kreeg een overeenkomst aangeboden in plaats van een definitief 
suikercontract. De bepalingen, die hierin werden opgenomen, vormden de 
basis voor het contract dat naderhand opjava afgesloten zou worden door de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indie. Het contract van Diard werd 
als voorbeeld genom en voor het contract van Lucassen. 

Lucassen had met name bedenkingen tegen het slotartikel. Hierin werd 
bepaald dat de suikerfabrikant bij wanprestatie tegen zijn wil door het 
gouvemement kon worden onteigend.51 Met dit artikel beoogde het gouverne
ment misbruik tegen te gaan. Dit werd in ieder nieuw af te sluiten contract 
opgenomen. Misbruik bestond voornamelijk ten aanzien van de voorschot
ten. Het kwam voor, dat deze overgemaakt werden naar Nederland en er 
geen veranderingen optraden in de productiewijze. Baud wilde voor Lucas
sen een uitzondering maken, omdat hij voor dit project a! zo veel voorberei
dingen had getroffen en financiele opofferingen had gedaan. Het was onwaar
schijnlijk, dat hij bier misbruik van zou maken. Baud adviseerde daarop de 
gouverneur-generaal om dit artikel niet in het contract op te nemen, indien 
er niet al te grate bezwaren waren.52 

Verder werd er tegemoet gekomen aan zijn plan om twee bedrijven op te 
rich ten. Hi j kreeg hiervoor een voorschot van f 2 50.000 waarvan f 12 0.000 
v66r zijn vertrek naar Java voor de aanschaf van de machines en /130.000 
voor de bouw van de fabrieken. 53 Doch niet a an alle wens en kwam de minis
ter tegemoet. In plaats van te kunnen beschikken over een gedeelte van het 
product, werd hij verplicht om alle suiker aan het gouvernement te leveren 
tegen, in eerste instantie, lagere prijzen dan hij in gedachten had. 54 Als 
tegenprestatie stelde het gouvernement dat hij een vast bedrag a an plantloon 
moest betalen. Het plantloon werd gerelateerd aan de hoeveelheid riet dat 
nodig was om een pikol suiker te produceren op de Chinese wijze.55 Wan
neer de productie van suiker met de nieuwe methode steeg, bleef het plant
loon gehandhaafd op het oude niveau. Over de extra productie was dus geen 
plantloon verschuldigd. 

Voorts werd bepaald dat Lucassen een 15 tot 20% hogere kwaliteit suiker 
moest leveren dan de gewone soorten suiker. Dit hield in dat hij dus voorna
melijk superieure suikers moest produceren, dat wil zeggen een kwaliteit sui
ker die overeenkwam met de standaardnummers zeventien en hoger. Bij ver
schil van mening zou de beoordeling overgelaten worden a an deskundige en 
beedigde makelaars in suiker.56 Daarnaast verplichtte Baud hem tenminste 
70% eerste soort te leveren. lndien a an beide eisen niet werd voldaan, ston-
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den hierop 'poenaliteiten' .57 In de definitieve overeenkomst werd hier echter 
aan toegevoegd dat de eerste drie jaren niet te streng beoordeeld werden, 
mits 'hij van zijnen kant niets onbeproefd late om de kwaliteit der suilur zoo veel 
mogelijk te verbeteren, en de door hem af te leveren suiker in allen gevallen in 
hoedanigheid overtreft de gewone Java suiker. '58 Voorts werd aan hetzelfde arti
kel toegevoegd dat indien Lucassen de kwaliteit meer dan 20% verbeterde 
en dit niveau handhaafde, hij hogere prijzen kon bedingen voor zijn suiker.59 

Een groot aantal artikelen had vervolgens betrekking op de functie van 
modelbedrijf. Zo werd Lucassen verplicht gesteld om een verslag bij te hou
den over het productieproces en over de kosten opgesplitst naar de verschil
lende productiefactoren. Deze gegevens moesten jaarlijks aan het Indisch 
bestuur gerapporteerd worden. Ook moest hij zijn fabriek openstellen voor 
derden, zowel door het geven van een volledige beschrijving van zijn 
fabricagemethode als door het opleiden van personen in deze methode.60 Op 
de fabriek zelf zouden ook proeven worden genomen met technische innova
ties.61 

Tenslotte stond tegenover deze verplichtingen, een groat aantal bepalin
gen waarin het Indisch bestuur haar medewerking verleende om het project 
te doen slagen. Zij zou onder andere een geschikte locatie voor zijn fabrieken 
selecteren. Indien in de omgeving nog geen suikerriet werd verbouwd, zou 
zij tevens zorgen voor de aanvoer van loten voor de eerste aanplant. Daar
naast zou tegemoet gekomen worden in de transportkosten van de vervaardig
de suiker naar de pakhuizen wanneer de afstand te groat was en tenslotte zou 
zij helpen bij het bijeenbrengen van grondstoffen voor de beenzwartbrande
rijen en de bouw van de fabrieken62 . Hierdoor werden de voorwaarden ge
schapen om zijn bedrijf tot een succes te maken. 

De tocht naar Java 

In november 1840 ving Lucassen zijn tocht aan met het schip 'Helena Chris
tina'. Het reisgezelschap bestond uit zeventien personen. Het was bekend 
dat zijn vrouw en zeven kinderen meegingen en daarnaast de reeds genoem
de machinist, ketelmakers en suikerfabrikant.63 Waarschijnlijk hebben ver
der ingenieur Roux en de monteurs Lachaume en Feray van de firma Ch. 
Derosne en Cail voor de constructie van de machines dee! ui tgemaakt van dit 
gezelschap.64 En tenslotte zijn associe Hoevenaar, die aangesteld werd als 
administrateur van de tweede onderneming.65 Het schip werd bevracht met 
twee volledige toestellen voor de suikerbereiding.66 

Er was gepland om via Bath (Engeland) naar Java te varenY Te Bath zou
den doorvoerrechten verschuldigd zijn voor de toestellen. Om dit zonder al 
te vee! tijdverlies te Iaten verlopen, waren reeds maatregelen getroffen via 
het ministerie van Financien met de plaatselijke ambtenaar.68 De 'Helena 
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Christina' deed echter deze haven niet a an. Het schip voer de haven van Ports
mouth binnen, omdat het door de slechte staat van onderhoud niet verder 
kon varen. Deze niet geplande tussenstop leverde onverwachte moeilijkhe
den op. Er moest een nieuw schip ontboden worden vanuit Nederland om de 
reis voort te kunnen zetten. De 'Helena Christina' werd niet Ianger zeewaardig 
geacht. Voorts kreeg Lucassen onenigheid over de doorvoerrechten van de 
machines, daar deze voor de haven Bath en niet voor Portsmouth waren gere
geld. De consul te Portsmouth verleende geen medewerking en Lucassen 
riep daarom de hulp in van het ministerie van Kolonien.69 Door deze tegen
slagen kreeg Lucassen te maken met een oponthoud van vier maanden. Dit 
was een dure aangelegenheid, omdat voor het hele reisgezelschap de kosten 
van levensonderhoud voor zijn rekening kwamen. Ten einde raad diende hij 
opnieuw een verzoek in bij het ministerie van Kolonien voor een voorschot 
van vier maanden op zijn pensioen. Op beide verzoeken werd ingegaan. 

In maart 1841 werd de reis voortgezet met het schi p de 'Overi jssel' .70 Het 
plan was om via de straat van Bali naar Probolinggo te varen, alwaar de sui
kerfabrieken zouden worden gebouwd. Door een verkeerde inschattingvoer 
de 'Overijssel' op een rif. De opvarenden overleefden dit incident. In eerste 
instantie werd de equipage gered, maar een groot gedeelte werd naderhand 
door de plaatselijke bevolking geplunderd.71 De machines van Lucassen gin
gen hierbij totaal verloren. Er moest nieuw materieel aangevoerd worden 
vanuit Europa. Dit keer werden deze gefinancierd uit verzekeringsgelden. 
Het ministerie van Kolonien verleende Lucassen haar medewerking om met 
name de vergunningen voor in-, uit- en doorvoerrechten sneller en soepeler 
te Iaten verlopen. 

Deze reis illustreert hoe groot de risico's waren bij het verschepen van 
machines uit Europa. Lucassen kreeg hierbij nog vee! steun van het ministe
rie van Kolonien, zodat de schade beperkt bleef. Dit grote risico werd door 
Lucassen als een hinderpaal gezien voor het navolgen van deze techniek. Hij 
zegt in een artikel uit 1847 op de vraag of het toestel navolgers zal vinden: 
'JVJ.oeten de toestellen uit Nederland ontboden [worden}. .. en zullen de fabrijkanten 
afhankelijk blijven van vreemde industrie, dan zal ik ieder, die mij om raad vraagt, 
de onderneming afraden, maar kan het Gouvernement ertoe besluiten, de heeren 
Derosne en Cail bier een depot toe te staan, dan durf ik gerust verklaren dat er 
navolgers zullen zijn'. 72 

De eerste jaren 

Op Java aangekomen, kreeg Lucassen land toegewezen in Tegal. Het duurde 
door a! de tegenslagen tot 1843, voordat hij eindelijk met zijn productie kon 
starten. Hierdoor was hij niet de eerste ondernemer die het systeem van 
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Derosne en Cail opJava in praktijk bracht. De eerviel toe aanJonkheer O.C. 
Holmberg de Beckfelt zijn gewezen associe en reispartner in Europa. 

Omdat van een associatie tussen hen heiden was afgezien, diende Holm
berg de Beckfelt op eigen gelegenheid een rekwest in voor een suikercontract. 
Het duurde echter lange tijd voordat de aanvraag gehonoreerd werd. Het 
ministerie verbond a an de toekenning de voorwaarde dat hij dee! zou nemen 
in het bedrijf van Lucassen.73 De kolonel was bier echter fel op tegen/ 4 Ten 
eerste hadden zij net van een associatie afgezien en ten tweede zou 'een derde 
associi zonder aanbrenging van eenig voordeel oorzaak zijn dat geen bijzonder for
tuin te make ware, en de voordelen uitsluitend aan bet Gouvernement te beurt 
val/en. '75 En deze winst was toch het uiteindelijke doel van Lucassen. Het 
ministerie was voor deze redenen vatbaar en tenslotte kreeg Holmberg de 
Beckfelt een positieve aanbeveling bij het gouvernement om een sui
kercontract bij aankomst opJava af te sluiten. Hierbij kreeg hijf80.000 aan 
krediet voor de aanschaf van machines. Dit was beduidend minder dan de 
voorschotten van Lucassen/ 6 Holmberg de Beckfelt heeft dus meer eigen 
vermogen moe ten investeren. 77 

Na de onderhandelingen over voorschotten en in- en uitvoerrechten voor 
de machines, verscheepte hij deze in maart met de 'Overijssel'. Hetzelfde 
schip waarmee Lucassen de overtocht naar Java maakte. Ook hij kreeg te 
maken met de ramp bij Bali. In tegenstelling tot Lucassen verloor hij niet al 
zijn machines, maar behield de inventaris voor een fabriek. In 1841 startte hij 
met de bouw van suikerfabriek Djatiebarang. 

Zowel Holmberg de Beckfelt als Lucassen betraden onontgonnen terrein. 
Zij moesten de ondernemingen van de grond af aan opbouwen. Het volgen
de citaat uit het verslag van Holmberg de Beckfelt a an de minister van Kolo
nien illustreert deze situatie. 'Eene omslagtige beschrijving dierwerkzaamheden 
zoude bier zonder doel zijn; maar als men zich een vlak open veld voorstelt waar 
geene hoegenaamde elementen van constructie, dekking noch voeding bestaan, an
ders dan in eenige random ons liggende dessa s en waar a/zoo bet bout moet worden 
aan gebragt uit bosschen, terwijl er nag geen kar tot vervoer bestaat; de grand eerst 
uitgegraven voor elk en steen die men later vormen en bakken zal, en elk man ge
noegzaam moet worden opgeleid tot de werkzaamheden die men van hem vorderen 
wil, zal men zich eenig denkbeeld kunnen maken van de moeilijkheden waarmede 
wij hebben te worstelen gehad en de zorg en inspanning die bet gevorderd heeft, om 
met eene bevolking zoo zeer tot werkelaasheid geneigd, zoo ver te komen als wij nu 
reeds zijn gevorderd. '7R 

Het belangrijkste probleem waar Holmberg de Beckfelt tijdens zijn eerste 
productiejaar mee te maken had, betrof het eindproduct. Beide onderne
mers verkeerden in de veronderstelling dat het in de contracten stilzwijgend 
was aangenomen dat zij 'brut'- of ruwsuiker zouden produceren. Zij twij
felden hier niet aan, mede omdat uit de Franse kolonien uitsluitend ruwe 
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Figuur 6.3 Suikerfabriek Doekoewringin in Tegal aan bet begin van de twitigste 
eeuw 

Bron: Persoonlijke Collectie Familie Langelaan. 

suiker werd aangevoerd en deze suiker zeer gewild was bij de Franse raffina
deurs. 79 Tot hun grate verbazing werd dit product niet goedgekeurd op Java. 
Daarom besloot Holmberg de Beckfelt na twee maanden de suiker alsnog te 
kleien. Dit hield in dat het bedrijf qua oppervlak twee keer zo groot moest 
worden om de suikerpotten te Iaten drogen. Lucassen, wiens fabriek nag 
niet in productie was, nam deze verandering bij de bouw van zijn bedrijf 
meteen over. Dit bracht opnieuw extra kosten met zich mee. 

lnnoveren in een vijandige omgeving 

In 1843 startte Lucassen de productie van gekleide suiker. Hij was er echter 
van overtuigd dat de ruwe suiker van goede kwaliteit was en dat deze was 
afgekeurd omdat men er op Java niet mee bekend was. Hij was van mening 
dat hij, wat de introductie van zijn toestellen betrof, in een vijandige omge
ving terecht was gekomen. Om te bewijzen dat de ruwe suiker van goede 
kwaliteit was, verwerkte hij bij wijze van proef een klein gedeelte van zijn 
oogst, 18 bouws, volgens het oorspronkelijke procede van Derosne en Cail. 
Hiervan produceerde hij 650 pikols suiker waarvan hij er 575 naar Neder
land verzond, zonder deze vooraf opJava te Iaten keuren. Hetwas de bedoe-
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ling dat deze suiker tezamen met de gekleide suiker gekeurd zou worden in 
Nederland. De suiker werd op 5 september 1844 op de veilingen van de NHM 
verkocht en hij had de NHM verzocht om hem het keuringsrapport te stu
ren. Uit het verslag werd echter niet duidelijk welke beoordeling de gekleide 
en welke de ongekleide suiker betrof. Oak had hij een aantal monsters ter 
keuring aan andere deskundigen verzonden, zoals aan de suikermakelaar Se
ijlmans en de scheikundigen Philips en Mastenbroek. Hij hoopte hiermee 
een onpartijdig oordeel te krijgen.80 

Voordat hij de rapporten had ontvangen, verspreidde zich op Java bet ge
rucht dat zijn suiker f2 minder dan gewone Java suiker had opgebracht. Dit 
voedde de weerstand bij de suikerfabrikanten tegen dit systeem. Lucassen 
verdeelde deze personen in drie categorieen namelijk de personen, die uit '1' 
onwetendheid, 2' wangunst en nijd en 3' dat zij het we/ hadden voorspeld', hadden 
verkondigd dat deze onderneming niet zou lukken. Hun oordeel dat deze 
machines niet deugden, werd met dit prijsverschil bevestigd.81 Lucassen had 
de suiker in een a an tal partijen of kavelingen naar Nederland verzonden en 
deze kavelingen brachten op de veiling verschillende prijzen op. Uitsluitend 
de laagste prijzen werden echter door het gerucht verspreid. Wanneer het 
totale a an tal kavelingen in ogenschouw werd genomen, haalde deze gemid
deld een hogere prijs dan de J ava-suiker. Het prijsverschillag volgens Lucas
sen dus niet a an de werking van de toestellen. 

De kolonel was echter niet tevreden over de beoordelingsrapporten.81 Na
mens de NHM gaven de makelaars A.E. de Witt en Zn hun mening. Zij 
kwalificeerden de suiker als van minder kwaliteit, omdat de suiker niet zo 
droog was en de korrel niet zo'n fraaie kwaliteit bezat als de gangbareJava
suiker. Dit zou veroorzaakt kunnen zijn doordat de suiker niet goed gedroogd 
was en in deze vochtige toestand gestampt was. Zij verklaarden dat het vermoe
den hestand dat zonder toevoeging van sterke Havannah ofPasoeroean sui
ker, de raffinadeurs geen kandij van deze suiker konden maken. Waarop zij 
hun mening baseerden, was niet bekend. Zij oordeelden wei gunstig over de 
kleur. Deze behaalde ruim het standaardnummer 18. 

Suikermakelaar Seijlmans daarentegen was positiever. Hij verklaarde dat 
de suiker zeer goed van korrel was en oak erg zuiver. De vochtigheid van de 
suiker werd niet als probleem ervaren. In tegenstelling tot De Witt zegt 
Seijlmans dat de raffinadeurs zich nog niet over de verdere bewerking bad
den uitgelaten, maar dat de verwachting hoopgevend was. 

De laatste beoordeling was afkomstig van de scheikundigen. Zij schreven 
Lucassen dat de suiker een zuiverder bereiding had ondergaan dan de gang
bare Java-suiker. Dit was te zien aan de wittere kleur maar ook aan een 
regelmatige kristalvorm. Het was opvallend dat de suiker kleverig aanvoelde. 
Met deze kleverigheid of slijmsuiker, hadden zij een aantal proeven gedaan. 
Hieruit bleek dater minder vuil aanwezig was dan in de gewoneJava-suiker. 
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Samenvattend was het eindoordeel dat de suiker witter was dan de gewone 
suiker en hierdoor naar de maatstaven van de NHM zuiverder, maar dat hij 
wei erg vochtig was. 

Lucassen had uiteindelijk weinig aan deze testresultaten. Hoewel de suiker 
in kleur hoger werd gekwalificeerd, waren de suikermakelaars het oneens 
over de invloed die de vochtigheid van de suiker zou hebben op de uiteinde
lijke veilingprijs. 

Hooggespannen verwachtingen 

Ondanks bet probleem van de vochtige suiker waren zowel Lucassen als 
Holmberg de Beckfelt zeer te spreken over de werking van de toestellen. 83 

Tijdens de productieperiode bemerkten zij geen moeilijkheden in het proces 
of defecten aan de apparaten. De machines bleken bovendien een grotere 
hoeveelheid suiker te kunnen produceren dan dater gegarandeerd was door 
Derosne en Cail. De beperkende factoren bij uitbreiding van de capaciteit 
waren de 'condensators-evaporateurs' ofverdampingstoestellen en de hoeveel
heid stoom. Holmberg de Beckfelt had daarom me teen besloten om voor bet 
volgende jaar extra verdampingspannen in bet productieproces te gebruiken 
en een extra stoommachine aan te schaffen. Deze bevindingen werden met
een verzonden naar bet ministerie van Kolonien, zodat navolgers hiermee 
rekening konden houden. Ook Lucassen had daarop besloten om dezelfde 
uitbreidingen in zijn productie te Iaten plaatsvinden. Door al deze aanpas
singen en tegenslagen die voorafgingen, liepen de totale bedragen aan voor
schotten op tot f555.000 voor Lucassen en f 488.000 voor Holmberg de 
B eckfelt. 84 

De opbrengsten van de fabrieken behaalden in de eerste jaren niet het ver
wachte niveau. Lucassen, die verslag uit moest brengen aan het gouverne
ment, publiceerde op basis hiervan een artikel waarin hij de slechte resulta
ten verklaarde.85 Hierbij toetste hij bet toestel aan de door hem in zijn memorie 
beschreven voordelen. Met betrekking tot de opbrengst ging hij uit van het 
theoretisch mogelijke in de residentie Tegal. Bij een normale oogst bestaan
de uit 600 bouws goed riet, 140 bouws middelmatig riet en 60 bouw schraal 
riet kon men een opbrengst behalen van 38.790 pikols ofvoor een bedrijfvan 
400 bouws 19.395 pikols. Dit betekende gemiddeld 48,5 pikol per bouw. In 
tabel6.3 is te zien, dat deze opbrengst slechts bij een fabriek in een jaar ge
haald werd en wei bij de suikerfabriek Adiewerna in 1845. Delage opbreng
sten waren volgens Lucassen toe te schrijven aan gronden, die niet geschikt 
waren voor suikerrietteelt, onvoldoende bewerking ervan en een slechte 
verzorging van het gewas. Hierdoor zou de samenstelling van het riet niet 
overeenkomen met wat men doorgaans a an opbrengsten kreeg. Men zou voor 
een bedrijf van 400 bouws eerder uit moeten gaan van een derde dee! goed 
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Tabel 6.3 Vergelijking van de opbrengsten van vier fabrieken in Tegal die met bet 
systeem van Derosne en Cail werken in de jar en 18 4 3, 18 44 en 18 4 5 

eigenaar 

fabriek 
jaar 

bewerkt 
areaal in 
bouw 

productie in 
pikols 
>no. 17 

idem no. 17 

idem no. 16 

no. 14 a 15 

to tale 
opbrengst in 
pikols<•> 

opbrengst in 
pikol per 
bouw 

Holmberg de Beckfelt Lucassen 

Djatibarang Adiewerna Kemanglen Doekoewringin 
1843 1844 1845 1844 1845 1844 1845 1844 1845 

350 '1, 400 400 400 400 294'1, 379 274 407 51, 

9.463 14.318 12.374 17.719 9.525 15.504 7.857 13.422 

(a 18) 316 2.790 1.793 - 304 
7.609 

904 

977 

9.489 9.779 14.318 15.163 19.512 9.525 15 .503 7.857 13 .726 

27 24 36 38 49 32 41 29 34 

(I) Een fabriek van 400 bouws zou, bij aangenomen gemiddelden van 8.620 ketels sap uit 400 
bouws suikerriet en 2,5 pikol suiker per ketel, 19.395 pikols suiker moeten kunnen produce
reo. 

Bron: Lucassen (1846). 

riet, een derde dee! middelmatig riet en een derde deel slecht riet of een 
vierde dee! goed, een vierde dee! middelmatig, een vierde deel schraal en een 
vierde dee! omgevallen riet. Deze verdeling benaderde de praktijk beter. Uit 
het goede riet had Lucassen zelfs opbrengsten gehaald tot 65 pikols. Bij riet 
van lagere kwaliteit daalde de opbrengsten tot ongeveer de helft. Doch deze 
waren gemiddeld nog hoger dan de gemiddelde opbrengsten op Java. Hr. Na 
verloop van tijd steeg de kwaliteit van de suiker. Met uitzondering van het 
eerste jaar werd tenslotte uitsluitend superieure suiker geproduceerd . In deze 
periode wilde dit zeggen suiker boven de suikerstandaard no . 17. Na verloop 
van tijd veranderden de standaardnummers, die gebruik werden voor de kwa-
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lificatie van suiker. Aan het eind van de jaren veertig verstond men onder 
superieure suikers suikerstandaard no. 20 en hoger. 

Conclusie 

Het afgeven van ministeriele contracten buiten de openbare mededinging 
om werd zowel door het gouvernement als door de suikerfabrikanten op Java 
niet ondersteund. De belangrijkste kritiek, die verwoord werd door Lion, 
was gericht op het feit dat de minister en de begunstigden niet goed op de 
hoogte waren van de situatie in de bedrijfstak. Uit het voorbeeld van Lucas
sen en Holmberg de Beckfelt blijkt dat deze kritiek niet ongegrond was. 
Hoewel beide ondernemers zeer bekend waren met Indie, hadden zij geen 
ervaring met de bedrijfstak als zodanig. Zij prezen dus een verbetering in het 
productieproces aan, zonder precies de werking van deze technologie in de 
rietsuikerindustrie te kennen. Zij baseerden hun ideeen op de gang van za
ken in de bietsuikerindustrie. 

De ondernemingen in de residentie Tegal waren in belangrijke mate een 
familieaangelegenheid. De volgende familierelaties waren hierbij van belang. 
Ten eerste de relatie tussen Lucassen en Holmberg de Beckfelt, vervolgens 
tussen Lucassen en de Hoevenaars en de laatste relatie die van belang kon 
zijn, was die tussen Lucassen en zijn schoonvader, Pietermaat, resident van 
Soerabaija. Samen met Holmberg de Beckfelt vroeg Lucassen een suiker
contract aan. In eerste instantie was dit contract bedoeld voor een residentie 
in de Oosthoek (Soerabai ja). Ook de voorbereidingen voor het ondernemer
schap trof Lucassen samen met Holmberg de Beckfelt en deze waren zeer 
gedegen. Waarschijnlijk was het idee om het systeem van Derosne en Cail te 
introduceren afkomstig van de familie Hoevenaar. Hoevenaar senior en ju
nior war en goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bietsuiker
industrie en zagen waarschijnlijk mogelijkheden om deze technologie toe te 
passen in de rietsuikerindustrie. De toegang tot deze branche liep via T hea
door Lucassen, die een indrukwekkende staat van dienst had en ook met 
ideeen rondliep om een fortuin in de rietsuikerindustrie te gaan verdienen. 
Waarschijnlijk was de samenwerking met de Hoevenaars niet uitsluitend een 
strategische zet van de kant van Lucassen, doch eerder een goede zet vanuit 
deze familie . Het verhaal wil verder dat Hoevenaar jr. na verloop van tijd 
trouwde met de dochter van O .C. Holmberg de Beckfelt en de Hoevenaars 
het beheer van deze fabrieken overnamen. Deze fabrieken werden later be
kend als het Hoevenaars concern.87 

Het is niet ondenkbaar dat Lucassen kennis heeft gemaakt met deze be
drijfstak in de residentie Soerabaija, alwaar de vader van zijn tweede vrouw 
resident was. In deze residentie werden hoge winsten gemaakt. Hij kreeg het 
echter niet voor elkaar om in deze regio een suikercontract te bernachtigen. 
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Wellukte het hem, mede door zijn staat van dienst, om buiten de openbare 
mededinging om een contract te bemachtigen. Het toeval wilde, dat juist op 
dat moment ook de minister van Kolonien naar middelen zocht om de kwa
liteit van de suiker te verbeteren. De introductie van het systeem van Derosne 
en Cail paste precies binnen dit beleid. De concurrentie met de bietsuiker
industrie had hier nog weinig van do en gehad. 

In het project vormde het ministerie van Kolonien een soort verzekering 
tegen tegenslagen, dat in werking trad wanneer er onoverkomelijke obsta
kels op de weg Ia gen. De risico's werden niet volledig door Lucassen gedra
gen. Het is dus niet verwonderlijk dat de suikerfabrikanten huiverig waren 
om deze innovatie ldakkeloos over te nemen, gezien de moeilijkheden die 
zich op verschillende fronten voordeden. Bovendien vormden de hoge in
vesteringen een belangrijke hinderpaal. We zullen op dit onderwerp straks 
verder ingaan. Uit de bronnen wordt echter niet duidelijk welke winsten er 
stonden tegenover deze hoge investeringen, omdat er voornamelijk ingegaan 
wordt op technische aspecten van dit systeem. Een groot aantal vragen blijft 
hierdoor onbeantwoord. 

Aanwijzingen dat de onderneming in bedrijfseconomisch opzicht toch goed 
heeft gefunctioneerd, blijkt uit een gesprek met een achter-achterkleinzoon 
van Lucassen.88 Hierin kwam ter sprake dat Lucassen bij zijn overlijden over 
een vermogen beschikte van 1,5 miljoen gulden. Daarnaast bleven de fabrie
ken tot aan het eind van de eeuw in handen van de familie Lucassen. 

De productie van suiker met vacuumpannen kreeg, zoals we in hoofdstuk 5 
hebben gezien in de jaren veertig op beperkte schaal navolging. Een van de 
belangrijkste obstakels waren de hoge investeringen. In hoofdstuk 5 hebben 
we geconcludeerd, dat aan het einde van het eerste decennium het gouverne
ment en de ondernemers hoge investeringen hebben gedaan in West-Indi
sche technologie. De toepassing van het systeem van Derosne en Cail op 
bestaande bedrijven hield niet aileen opnieuw hoge investeringen binnen een 
korte tijd in, maar tevens kapitaalvernietiging van de West-Indische techno
logie. Een ander onverwacht probleem was de !age marktprijs voor de stoom
suiker in de jaren veertig. Deze onverwachte !age prijzen werden door een 
a an tal factoren bepaald. In de volgende paragraaf zullen we hier op ingaan. 

De lage prijs van 'stoomsuiker' 

Vooroordeel? 

Aile aan het gouvernement geleverde suiker werd op de veilingen van de 
NHM in Amsterdam verkocht. Tijdens deze veilingen bleek dat niet aileen 



INTRODUCTIE EN VERSPREIDING VAN VACUUMPANNEN 171 

de suiker van Lucassen en Holmberg de Beckfelt lagere prijzen opbracht dan 
de Java-suiker, maar dat dit aile parcijen suiker betrof, die met vacui.impan
nen waren geproduceerd, de zogenaamde stoomsuiker. Bij Baud bestond het 
vermoeden dat het prijsverschil, dat volgens de NHM op kwaliteitsverschil 
berustte, gebaseerd was op een vooroordeel. De beoordelingsrapporten over 
de suiker van Lucassen wezen volgens hem in deze richcing. Om hier zeker
heid over te krijgen, schreef Baud de U trechtse hoogleraar Mulder a an om 
deze suikers chemisch te analyseren. 89 Hij schreef daarnaast de NHM aan 
om monsters voor dit onderzoek te leveren. Tevens werd de maatschappij 
gevraagd of zij de oorzaak kende van deze !age prijs. 

De NHM antwoordde de minister dat de !age prijzen van de 'stoomsuiker' 
waarschijnlijk zouden aanhouden. Zij baseerde haar antwoord op twee 
onderzoeken. Een onderzoek had zij Iaten verrichten door de Rotterdamse 
suikermakelaar C. Rueb en Zoon. Als deskundigen op de suikermarkt achtte 
de NHM hen in staat een goede inschatting te kunnen geven van de huidige 
en toekomscige prijzen voor deze suiker.90 Aan cien suikermonsters afkom
scig uit de residencies Bezoeki en Soerabaija kende Rueb een prijs toe. Deze 
monsters waren op de Chinese wijze geproduceerd en met vacui.impannen, 
waaronder die van Derosne en Cail, Howard en van de Amsterdamse 
machinefabrikant Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. Bij deze vergelij
king kwam de suiker geproduceerd volgens de Chinese wijze het best uit de 
test. In vergelijking met deze monsters schatte de makelaar de suiker die 
geproduceerd was met behulp van stoomf0,50 totf 1,50 per 100 Neder
landse ponden suiker minder waard. 

Het waren geschatte prijzen en de suikermakelaar hield een slag om de 
arm door aan te geven dat hij bepaalde factoren, die van invloed konden zijn 
op de uiteindelijke marktprijs, niet had ingecalculeerd. Zo was een belangrij
ke factor de voortschrijdende technische ontwikkeling in het raffinagepro
ces. Door verbeterde raffinagetechnieken zou het verschil in kwaliteit steeds 
minder relevant worden. De prijsverschillen tussen de standaardnummers 
werden daardoor kleiner. Daarnaast bestond er bij bepaalde personen weer
stand om stoomsuiker in te kopen. De vraag naar deze soort suiker daalde 
daardoor en hiermee tevens de prijs. Op welke eigenschappen van de suiker 
Rueb en Zn. hun geschatte prijzen baseerden, wordt uit de brief niet duidelijk. 

De NHM had zelf ook een onderzoek ingesteld naar de suiker in haar 
voorraad. De kwaliteit van de suiker werd volgens de NHM naast de 
bereidingswijze bepaald door bodemgesteldheid, het seizoen en de capaci
teiten van de planter.91 Hierdoor was het niet zinvol om een willekeurig aan
tal monsters van dezelfde standaardnummers met elkaar te vergelijken, maar 
was het beter onderscheid te maken naar residencie. Zij onderzochten drie 
residencies, te weten Tegal, Bezoeki en Soerabaija. Ook hieruit kwam naar 
voren dat suiker geproduceerd met stoom een lagere kwaliteit had op grond 
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Figuur 6.4 Hoofdkantoorvan de NHM Amsterdam in de periode 1830-18S8. 
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Bran: Collectie ABN AMRO Historisch Archief. 
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van de vochtigheid, de 'minder deugdzame' eigenschappen en het feit dat hij 
minder wit van kleur was dan de Java-suiker.92 Dit laatste zou, wanneer we 
Lucassen mochten geloven, voor het systeem van Derosne en Cail niet het 
geval mogen zijn. 

De NHM had tenslotte voor het te verrichten scheikundig onderzoek een 
selectie van dertien monsters uit haar voorraad van dezelfde residencies ge
maakt. Deze werden geclassificeerd op standaardnummer en de wijze van 
productie. 93 De dertien suikermonsters werden vervolgens naar Mulder ver
zonden met het volgende verzoek: 'Men heeft steeds beweerd dat suiker, door 
stoom en in bet luchtledige vervaardigd, mindere waarde heeft, dan die, welke op 
open vuren gekookt is, al bestaat er in uitwendige voor al in opzicht tot de kleur, geen 
verschil! Het is wenschelijk, dat door een scheikundig onderzoek worde uitgemaakt 
of- en in hoever - op goede gronden steunt, dan wei op !outer vooroordeel. '94 

Mulder onderzocht deze dertien monsters zowel scheikundig als natuurkun
dig.95 In het scheikundige gedeelte werden de monsters getest op kleur, wa
tergehalte en zuiverheid. Met betrekking tot de kleur bleken er verschillen te 
bestaan, die losstonden van het feit of deze suiker door stoom of op de Chi
nese wijze was geproduceerd. Uit de twee andere tests kwam geen verschil 
naar voren. In het natuurkundige gedeelte werd tevens onderzoek verricht 
naar de zuiverheid van de suiker door mid del van zijn eigenschap om Iicht te 
polariseren. Het was een methode, die door de F ranse douane gebruikt werd 
om de waarde van suiker te bepalen. Hieruit volgde dater verschil bestond 
tussen de verschillende soorten, doch weer niet tussen gewone en stoomsui
ker. Mulders eindconclusie was dan ook dat met 'de tegenwoordig bekende mid
de/en geen verse hi! aan te geven was tussen suiker geproduceerd op de gewone wijze 
en door stoom. '96 

De NHM zette echter vraagtekens bij deze conclusie.97 Kritiek op het onder
zoek richtte zich met name op het feit dat er voorbijgegaan werd aan de 
praktijk en wei op twee punten. Ten eerste werd in het onderzoek een be
langrijk verschijnsel bij stoomsuiker, dat door de NHM aangeduid werd met 
'randigheid', niet in het onderzoek betrokken. Hieronder verstond men: 'den 
min of meer vochtigen toestand waarin zich de buitenste gedeelte der suiker in elke 
kranjang of kanasser bevindt en welke bet onvermijdelijke gevolg is van de aanra
king met de natte groene katjang matten, die tot garnering der kranjangs gebezigd 
worden. '98 Dit veroorzaakte volgens de NHM de lagere prijzen van de suiker. 
Deze eigenschap vie! pas op als men de hele mand, waarin de suiker werd 
aangevoerd, in beschouwing nam. Het nemen van monsters was dus niet re
presentief voor de hele mand, omdat deze uit het midden van de kranjang 
waren genomen. Deze hadden een hogere kwaliteit dan die uit de rand. Het 
was dus beter geweest, indien de NHM bij de selectie van de monsters per 
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suikerstandaard er niet een, maar twee had genomen namelijk zowel uit het 
midden als uit de rand. 

Ten tweede had Mulder de suiker op chemische eigenschappen geanaly
seerd. De raffinadeurs, die uiteindelijk de prijs bepaalden, stelden volgens de 
NHM tevens andere eisen aan de suiker. De Maatschappij gaf aan dat de 
lagere waarde die toegekend werd aan stoomsuiker, gebaseerd was op onder
vinding van de raffinadeurs bij de bewerking. 'Het is gebleken dat de suiker, met 
de bedoelde toestellen vervaardigd, steeds minder gunstige resultaten opleverde, dan 
die, op de gewone wijze bewerkt, en dit wel door dien de suiker, na door beenzwart of 
andere middelen, bij de oorspronkelijke vervaardiging te zijn ontkleurd, niet meer 
die innerlijke eigenschappen bevat, welke bij de meer krachtige en zonder kunstmidde
len verkregen suiker, worden aangetroffen, zoodat van de eerstgenoemde bij de raf
finering in Europa een minder product, dan van de laatste bedoelde soort wordt 
verkregen'.99 De lagere kwaliteit zou volgens de NHM tevens blijken uit het 
feit dat de suiker minder goed behouden bleef gedurende de zeereis. De 
stoomraffinaderijen ondervonden door de lagere kwaliteit van de 'stoomsui
ker' een verzwakking van het fabrikaat met name bij de vervaardiging van 
lompen en basterden. 

De minister van Kolonien accepteerde deze kritiek en besloot 'in bet be lang 
onzer suikerfabrieken' verder te gaan met het onderzoek naar het verschil tus
sen stoom en gewone suiker.100 

In de marktsituatie trad echter een verandering op. Hoewel er tussen de ver
koop van stoomsuikers en gewone Java-suikers een prijsverschil bleef be
staan, trader bij de verkoop van de stoomsuikers een differentia tie op. 101 De 
suiker geproduceerd met het systeem van Howard werd in de loop van 1848 
voor hogere prijzen geveild dan de suikervan Derosne en Cail (zie tabel6.4). 
Het bleek dat deze suiker bij de allerlaatste veilingen zelfs de prijs van gewo
ne suiker overtrof. Men had hier te maken met suiker die geproduceerd werd 
volgens het procede waarbij de vacui.impan van Howard gecombineerd werd 
met de defecatieketels van Derosne en Cail. Deze ontwikkeling op het ge
bied van de stoomsuiker werd in het volgende onderzoek betrokken. 

Professor Mulder kreeg opdracht een grater aantal residencies en fabrieken 
te onderzoeken. 102 Naast Bezoeki, Soerabaija en Tegal betrof het onderzoek 
nu ook Cheri bon en Pasoeroean. Per residentie werden meer fabrieken on
derzocht en in totaal werden er monsters van 3 3 fabrieken geselecteerd. 103 

Naast de reeds onderzochte systemen, werd nu expliciet de combinatie van 
de vacui.impannen van Howard met defecatieketels van Derosne en Cail in 
het onderzoek betrokken. De NHM werd verzocht om opnieuw suikermon
sters te leveren. In januari 1849 verzond de maatschappij de monsters per 



INTRODUCTIE EN VERSPREIDING VAN VACuUMPANNEN 17 5 

Tabel 6.4 Mm·ktprijzen van Java-suiker (per 100 ponden) in Nederlandse guldens 
op de NHM-veiling in Amsterdam in 1848 ingedeeld naar standaardnummer en 
wijze van bereiding 

datum standaard- op de gewone wijze het systeem van het systeem van 
veiling nummer bewerkt Howard Derosne en Cail 

30-3 15 26,75 a 28 26 a 28 
16 27,75 a 29 28,75 a 29 26,75 a 28,75 
17 28,75a 29 28 a 29,25 
18 29,50 a 30 28,75 a 29 
19 31 a 31,25 29 a 30 

30-5 15 26,50 26,50 26 
16 26,50 a 27,25 27,25 a 28,50 
17 27,75 a 28,75 28,50 a 28,75 
18 29 a 29,50 29 a 29,75 
19 30,25 a 30,50 30,25 a 31,25 

27-7 15 28,50 29 
16 28,75 a 29,75 28,75 a 30,50 
17 29,25 a 30,75 29,25 a 30,75 29,25 
18 30,25 a 31,75 30,75 a 31 29,25 a 30,75 
19 30,75a31,25 
20 31,25 a 32,50 

18-9 14 28 a 28,50 19,50 
15 28,75 a 29,75 29,50 a 30 
16 30 a 30,75 30,751131 
17 30,75 a 31,75 31,50 a 32 
18 31,50 a 32,25 32 a 32,75 
19 32,50 

Bron: ARA, MK, inv. nr. 1892 BriefNH.M aan MK d.d. 28 oktober 1848. 

spoor van Rotterdam naar Utrecht. Hierbij werd Mulder tevens op de hoog
te gesteld van de door de NHM geleverde kritiek. 104 

In wiens be lang werd er superieure suiker geproduceerd? 

Verbetering van de kwaliteit van suiker was in de jaren veertig de belang
rijkste doelstelling voor de minister van Kolonien. Enerzijds kon verbetering 
van de kwaliteit inhouden dat het percentage inferieure suikers, dit wil zeg
gen suikers beneden standaardnummer 8, werd teruggedrongen. Anderzijds 
kon dit streven inhouden dat er een zo hoog mogelijke kwaliteit suiker op 
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Java werd geproduceerd. Met het systeem van Derosne en Cail was het mo
gelijk hoofdzakelijk superieure suikers te produceren. In deze periode wer
den deze suikers aangeduid met de nummers twintig en hoger. 105 Algemene 
toepassing van dit systeem op de bedrijven zou dus inhouden, dat de tweede 
mogelijkheid werd nagestreefd. Omdat Baud dit systeem met zoveel ijver 
aanmoedigde, drong zich de vraag op bij verschillende belanghebhenden, 
welk belang er gehecht moest worden aan de productie van hoofdzakelijk 
superieure suiker. 

Een van de personen die bij deze maatregel een kanttekening plaatste, was de 
Directeur der Kultures, Schiff. Volgens hem herustte dit heleid op het idee 
dat de prijzen evenredig zouden stijgen met de kwaliteit en daarmee de in
komsten voor de schatkist. 106 De Factory der NHM te Batavia had echter 
aangegeven, dat de levering van suikers hoven standaardnummer no. 20 zo
wel voor het gouvernement als voor de handel weinig voordeel zou geven. 
Dit was toe te schrijven aan het verschijnsel dat hogere nummers a an' kracht' 
verliezen, wat zij aan kleur winnen. 107 Ook kon de aanvoer van superieure 
suiker grote nadelen inhouden voor de raffinaderijen. De winstmarge zou 
door de hoge prijzen erg klein worden. De hogere nummers van de groep 
superieure suikers (dit waren de nummers hoven de twintig) had den de kwa
liteit van consumptiesuiker. Wanneer deze nummers op de fabrieken gepro
duceerd zouden worden, werden de raffinaderijen in het moederland over
hodig. Tenslotte zou het verschil in prijs tussen standaardnummer 20 en 18 
minder groot zijn dan dar tussen 16 en 18, waardoor het niet gunstig was om 
hoven standaardnummer 18 te produceren. 

Schiff was van mening dat zowel de NHM a is de minister te eenzijdig naar 
deze prohlematiek keken: de minister beoordeelde te vee! vanuit het oog
punt van's lands kas en de NHM beoordeelde het geheel vanuit het belang 
der raffinaderijen. Hierdoor beval de ene partij de levering van superieure 
soorten aan, terwijl de andere partij deze afraadde. Om de belangen zowel 
voor de handel als voor de raffinaderijen en de fabrikanten te behartigen, 
adviseerde Schiff om met name de leverantie van standaardnummers 14, 16 
en 18 te bevorderen. 

In de maatregel om uitsluitend superieure suikersoorten te leveren, zag 
Schiff voorts het gevaar dat de suikerfabrikanten verplicht zouden worden 
om de toestellen van Derosne en Cail aan te schaffen, omdat dit systeem in 
tegenstelling tot de andere bijna uitsluitend superieure suiker kon produce
ren. 108 De aanschaf vergde echter hoge investeringskosten en bovendien 
moesten voor de bediening en onderhoud van de machines deskundige Eu
ropeanen worden aangetrokken . Het was de vraag of de fabrikanten zoveel 
wilden investeren en of ze daartoe in staat waren, met name omdat er geen 
hogere marktprijzen voor superieure suiker in her vooruitzicht Ia gen. 
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Een stelselmatige bevordering van de toestellen van Derosne en Cail zou 
tenslotte tot gevolg kunnen hebben dat het stelsel van Howard verdrongen 
werd. Vol gens Schiff waren beide wijzen van bereiding, zowel afzonderlijk 
als verenigd, het meest wenselijk. Hij was van mening dat over dit aspect 
slechts een oordeel geveld kon worden, indien men op de hoogte was van 
de praktijksituatie. Vandaar dat 'de beschouwingen des ministers voorlopig ge
heel buiten invloed behooren te blijven op het aangaan of veranderen van contrac
ten.'109 

Ook de NHM had haar bezwaren tegen de aanvoer van superieure suiker
soorten van de hoogste nummers. 11 0 Deze betroffen ten eerste de productie 
van consumptiesuiker. Zij had haar twijfels of deze kwaliteit ooit met de toe
stellen van Derosne en Cail bereikt kon worden. In Engeland, het enige land 
waar men ruwe suiker direct voor de consumptie gebruikte, had men deze 
suiker afgewezen door de 'eigenaardigen smaak der ruwe Java-suiker'.111 Ook 
de verpakking was een bezwaar. In tegenstelling tot andere suikerprodu
cerende Ianden werd de ruwe suiker niet in vaten, kisten of zakken verpakt, 
maar in kranjangs of fusten. Bij het uitscheppen van deze suiker bleef vee! 
achter in de biezen, waardoor een grote hoeveelheid voor de consumptie 
verloren gin g. De raffinadeur daarentegen stoomde of waste deze suiker uit. 
Tenslotte verminderde de kwaliteit van de suiker die in de fust vervoerd werd 
aanzienlijk. Het was niet mogelijk om de droge suiker die zich in het midden 
van de fust bevond, te scheiden van de vochtige suiker in de rand. Hierdoor 
zou de waarde als consumptiesuiker drastisch dalen. 

De NHM concludeerde dat de nummers hoven standaardnummer 20 moei
lijk te verkopen waren. Wanneer de aanvoer zou stijgen, zou de prijs dalen. 
De maatschappij kon zich niet verenigen met het advies van Schiff en be
pleitte de aanvoer van nummers 5 tot en met 20, omdat de vraag naar bijzon
dere nummers zeer wisselvallig was en afhankelijk van bijzondere omstandig
heden.112 

De minister liet zich door deze argumenten overtuigen en nam gas terug om 
uitsluitend de productie van superieure suikers te stimuleren. 113 Het is echter 
niet bekend ofhij maatregelen trof ten aanzien van de aanvoer van de overige 
standaardnummers. H et verlaten van de maatregel om de productie van uit
sluitend superieure suiker te bevorderen, hield dus tevens in dat de minister 
minder belang ging hechten aan de invoering van het systeem van Derosne 
en Cail. Het is niet ondenkbaar dat hij zich in deze besluitvorming me de had 
Iaten be:invloeden door de conclusies van het tweede onderzoek van profes
sor Mulder. 
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De resultaten van het onderzoek van G.]. Mulder114 

Mulder, die nu voor de tweede keer een onderzoek naar het verschil tussen 
'stoom-' en gewone suiker verrichtte, wilde met dit onderzoek voor eens en 
altijd uitsluitsel krijgen over dit onderwerp. De moeilijkheid was dat zeer 
kleine verschillen aangetoond moesten worden, omdat hij onderscheid moest 
maken tussen suiker van nagenoeg gelijke kwaliteit. Hierbij paste hij een an
dere proef toe dan bij het vorige onderzoek. Kort samengeva t kwam deze op 
het volgende neer.115 Uit het vorige onderzoek was gebleken dater geen an
dere bestanddelen in Java-suiker aanwezig waren dan siroop. De 'onrein
heid' van de suiker zou aangetoond kunnen worden door de hoeveelheid 
siroop in het monster te meten. Mulder ging als volgt te werk. De suiker 
werd in water opgelost en vermengd met wijnsteenzuur koperoxide en een 
overmaat aan potas. Dit mengsel werd vervolgens gedurende een uur ver
warmd op 60°C. Bij zuivere suiker veranderde er niets en werd hooguit een 
neerslag van I a 2 mg gemeten. Bij onzuiver suiker trad een reactie op en 
werd een neerslag van koperoxide gevormd. Deze werd verzameld en ver
brand. Deze stof noemde Mulder 'tweede' koperoxide, die tenslotte gewo
gen werd. Vanuit het gewicht van de 'tweede' koperoxide kon men de oor
spronkelijke hoeveelheid siroop terugrekenen. Daar het in het onderzoek 
niet ging om absolute maar om relatieve waarden, werd deze laatste stap niet 
uitgevoerd.Voor Mulder voldeed de hoeveelheid tweede koperoxide om tot 
een conclusie te komen: 'Het koperneerslag is dus een maatstafvoor de onreinheid 

Tabel 6.5 Uitslag van onderzoek van G.]. Mulder naar de verschillende berei
dingswijzen van suiker op Java, 18 50. De getallen geven de hoeveelheid 'tweede' 
koperoxide weer in grammen. Hoe kleiner het getal, hoe zuiverder de suiker 

PRODUCTIEMETHODE N0.16 N0.1 7 NO. 18 

Gewone wijze 0,117 0, 11 7 0,089 
Gewone wijze met defecatie- 0,119 0,147 

toestel van Derosne en Cail 
Derosne en Cail 0,159 0,117 0,088 
Howard 0,093 0,129 0,057 
Howard met defecatietoestel 0,060 0,044 0,044 
van Derosne en Cail 

Van Vlissingen en Dudok 0,072 0,045 0,066 
van Heel 

Bron: ARA, MK, inv. nr. 6: Verslag van G.J. Mulder aan de minister van Kolonien, 14 januari 
1850. 
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van zuivere suiker en a/zoo ook een maatstaf voor de onreinheid van elke suiker
soort'. 116 De eindconclusie staat in de volgende tabel samengevat. 

Hieruit concludeerde Mulder, dat de suiker van Derosne en Cail van lage
re kwaliteit was dan de gewone suiker in standaardnummer 16 en dat bij de 
nummers 17 en 18 bijna geen verschil waar te nemen was. Bij het systeem van 
Howard waren de standaardnummers 16 en 18 van vee! betere kwaliteit dan 
bij de gewone wijze van productie. Toevoeging van defecatieketels bij de tra
ditionele wijze van werken gaf slechtere resultaten. Wanneer men deze ke
tels combineerde met het stelsel van Howard en de vacuiimpan van Paul van 
Vlissingen en Dudok van Heel, kreeg men in aile drie de standaarden de 
beste kwaliteiten. 

Conclusie 

De onverwachte ontwikkeling dat de suiker geproduceerd door het systeem 
van Derosne en Caillagere prijzen opbracht dan gewone Java-suiker, was 
voor Baud aanleiding geweest om dit onderwerp nader te onderzoeken. We 
zien dat in de discussie die hierop volgde het vaststellen van de waarde van 
suiker volgens verschillende criteria plaatsvond. Mulder baseerde zijn oar
dee! op chemische eigenschappen, zoals zuiverheid, kleur en vochtgehalte, 
terwijl de suikermakelaars en raffinadeurs tevens andere eigenschappen lie
ten meespelen, zoals 'innerlijke kracht' van de suiker en de ervaring die zij bij 
verdere verwerking van deze suiker hadden. 

Daarnaast speelden ook belangentegenstellingen een rol. De toepassing 
van het systeem van Derosne en Cail in het productieproces werkte niet in 
het voordeel van de raffinadeurs. Ten eerste zouden door de productie van 
hogere kwaliteiten suiker de winstmarges kleiner worden en ten tweede zou 
bij de productie van consumptiesuiker de raffinagesector in haar geheel over
bodig worden. 

De discussie werd echter afgesloten, toen de prijs voor een bepaald type 
stoomsuiker steeg. Toen het tweede chemisch onderzoek van Mulder dit type 
suiker als beste soort kwalificeerde, was dit voor Baud aanleiding om zijn 
voorkeur voor het systeem voor Derosne en Cail te verlaten. 

De meest geschikte tedmiek voor Java 

Terwijl in de discussie over de introductie van het systeem van Derosne en 
Cail de prijs van stoomsuiker een belangrijke rol speelde, komt de vraag hoe 
de introductie van het systeem op de bedrijven zelf uitpakte, niet ter sprake. 
Daar het gouvernement van mening was dat het systeem van Howard te pre
fereren was hoven het systeem van Derosne en Cail, wilde zij bekijken hoe de 



180 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRI]F 

verschillende systemen in de praktijk werkten. Dit vraagstuk werd door de 
gouverneur-generaal Rochussen in de tweede helft van de jar en veertig, toen 
de discussie over de kwaliteit van stoomsuiker in volle gang was, ter hand 
genomen. Hij vroeg zich af welk systeem van suikerbereiding nu het beste 
was voor Java. Rochussen wilde daartoe bedrijfsresultaten bekijken en hier
uit een conclusie trekken. 117 

Voor dit doel gafhij J.W Muller, administrateur van de suikerfabriek Ko
ning Will em II, opdracht zijn bevindingen met het systeem van Derosne en 
Cail te rapporteren. Om zijn resultaten beter te kunnen plaatsen, vergeleek 
hij de resultaten van zijn eigen bedrijf met die van een bedrijf dat volgens de 
Chinese productiewijze werkte. Het resultaat van dit onderzoek gaf echter 
weinig uitsluitsel, omdat het slechts twee bedrijven betrof. Zodoende kreeg 
de assistent-resident H.W. Potter de opdracht om een onderzoek op dezelf
de wijze uit te voeren, waarbij de drie verschillende system en werden betrok
ken, namelijk die van Howard, van Derosne en Cail en de Chinese methode. 
De resultaten van dit onderzoek werden tens lotte voorgelegd a an twee West
Indische deskundigen W.H. Lans en D. Wolfson. We zullen deze onderzoe
ken achtereenvolgens behandelen. 

Het vergelijkend onderzoek van J. W Muller 

In juli 1846 bezocht Rochussen de suikerfabriek Koning Willem II van W. 
Stavers in de residentie Soerabaija. Aan de oprichting van deze fabriek lag 
een ministerieel contract ten grondslag, dat in 1842 werd afgegeven. Vanaf 
de oprichting werd er dus gewerkt met de methode van Derosne en Cail. Er 
is weinig bekend over de wijze waarop de introductie had plaatsgevonden. 
Het was aileen bekend dat het systeem in de beginjaren te kampen had met 
defecten. Deze werden toegeschreven aan de gebrekkige installatie en het 
slechte onderhoud van de machines. 11 R 

In 1846 namj.W. Muller, een gepensioneerde Majoor der Genie, het be
heer van de fabriek over. Hij zag als zijn taak het bedrijf nieuw Ieven in te 
blazen. Muller had geen praktijkervaring in deze bedrijfstak en was uitsluitend 
theoretisch op de hoogte van de werking van het systeem van Derosne en 
Cail. Hij was er zeer enthousiast over 'hetgeen na mijne mening ieder een moet 
zijn, die even zoo als ik zonder practische kennis, die ontwikkelingen bestudeerd, en 
de gebrekkige wijze van werken, in de verschillende volgens de Chineesche wijze 
werkende fabrieken op Java, met aandacht he eft waargenomen' .119 Rochussen ver
zocht Muller de voor- en nadelen van het systeem te bestuderen. Hij achtte 
hem hiervoor zeer geschikt, mede 'uit hoofde van zijne kunde in de mechanische 
vakken'.l 20 

Om de werking van het systeem beter tot zijn recht te Iaten komen, koos 
Muller voor een vergelijkend onderzoek, waarbij hij zijn productie plaatste 
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tegenover de traditionele. De suikerfabriek Sentanan Lor kwam hiervoor in 
aanmerking, omdat deze fabriek, naast het feit dat deze volgens de Chinese 
wijze werkte tevens in dezelfde residentie gelegen was en ongeveer dezelfde 
hoeveelheid suikerriet verwerkte. Bij zijn proef ging Muller uit van een afge
meten hoeveelheid suikersap en vergeleek daarna de bewerkingen in het 
productieproces. 

Een aantal onderdelen van de bereidingswijze op 'Koning Willem II' val
deed uitstekend. Zeer positief was hij over de zuivering in de defecatieke
tels.121 Voorts had dit systeem in vergelijking tot de Chinese methode een 
kortere productieduur en een efficientere en een betere bewerking van de 
grondstof. 122 Muller berekende dat hij van de honderd aanwezige suikerde
len in het sap, met zijn methode 71 delen hieraan onttrok. Sentanen Lor 
daarentegen onttrok slechts dertig delen. Ook met betrekking tot de kwali
teit presteerde Muliers systeem beter: 971f2% werd geproduceerd volgens stan
daardnummer I 8 en 22% no. 12. Op Sentanen Lor waren deze percentages 
respectievelijk 873¥<1 en 121J2%. 

Ook werd er minder gestookt. Van de hoeveelheid brandhout, die Senta
nen Lor in drie maanden gebruikte, verbrandde 'Koning Willem II' slechts 
7% van deze hoeveelheid in twee maanden. 123 

Tenslotte waren ook de personele kosten lager. Dit voordeellag met name 
in het kleiner aantal vast personeel dat nodig was in vergelijking met Senta
nen Lor. 124 Bij het personeel van 'Koning Willem II' trof men twee Europe
anen aan namelijk de machinist, die f250 per maand verdiende en een 
suikerkoker. Deze verd iende f 50 per maand. Waarschi jnli jk hestand het ove
rige personeel uitJavanen en Chinesen (zie bijlage E-ll). 

Tabel 6.6 Vergelijking van uitgaven per maand voor personele kosten op de suikerfa
brieken Koning Willem II en Sentanan Lor in de Residentie Soerabaija 

Naam productie- vast personeel dagelijks personeel totaal aan personeel 

fabriek methode 

a an tal uitgaven aantal uitgaven aantal uitgaven 

in guldens in guldens in guldens 

KWII D&C 65 1.298 246 1.276,20 311 2.574,20 

S.L. Chinese 125 2.290,34 265 1.351,50 390 3.641,83 

Bron: ARA, MK, inv.nr. 1913: Verslag van).W. Muller aan de G .G . van N.I. ].]. Rochussen. 
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Muller ging echter niet in op de investeringen, de productie van de fabrieken 
noch de winsten. Hij richtte zich verder uitsluitend op de technische aspec
ten van het systeem en de aanpassingen die er gedaan moesten worden. 

Muller had kritiek op de toestellen van Derosne en Cail. Zijn belangrijkste 
bezwaar betrof het tekort aan stoomvermogen, waardoor de afwerking van 
de oogst een veellangere periode besloeg dan door de machinefabrikanten 
gegarandeerd was en de opbrengsten achterbleven bij de verwachtingen. Uit 
het handboek van Derosne en Cail was volgens Muller af te leiden, dat de 
gehele suikerbewerking door stoom diende te geschieden. Dit werd echter 
niet bereikt. De stoomketels bleken onvoldoende vermogen te hebben om 
aile toestellen tegelijkertijd in werking te houden. 125 Wanneer de mol ens boven 
een bepaald aantal bossen rietstokken persten, bleef er een stilstaan, ofschoon 
de gegarandeerde capaciteit nog niet was bereikt. Hetzelfde gebeurde als 
tegelijkertijd met het persen de condensator-evaporator gebruikt werd. Ook 
bleven apparaten stilstaan wanneer men tegelijkertijd het sap indikte en af
kookte. Tenslotte had men onvoldoende vermogen om de kristalliseerbak
ken te gebruiken. In 1844 had men om dit euvel te bestrijden een stoomketel 
en een luchtledige pan bijgeplaatst. Hiermee had men gedurende de oogst 
van 1845 gewerkt. Doch dit bleek onvoldoende. In het maalseizoen van 1846 
was men tenslotte overgegaan op vijf stoomketels en vier luchtledige pan
nen. Na de nodige aanpassingen had men nog steeds niet voldoende vermo
gen om de kristalliseerbakken te gebruiken. 

Naast hetontoereikend vermogen van de stoomtoestellen werd door Mul
ler nog een aantal kleine defecten geconstateerd. Deze zouden er de oorzaak 
van zijn dat in de hoge-drukpannen niet de benodigde graad van onderdruk 
werd bereikt om suiker goed te kunnen koken. Dit zou geleid hebben tot de 
vorming van 'goela minjak'. Hierbij trad het verschijnsel op dater zich bij de 
suiker compacte lagen van zwarte korrels van een halve tot drie duimen dik 
in de potten bevonden, waardoor de stroop niet uit de potten kon lekken. 
Het bewerken, waaronder het smelten en opnieuw koken van de suiker, bracht 
vee! extra werk met zich me e. 

Ondanks aile genoemde defecten, bleef Muller voorstander van het sys
teem, omdat deze naar zijn mening verholpen konden worden en deze ge
breken geen negatieve gevolgen had den voor de kwaliteit van de suiker. Wan
neer de door hem aangegeven defecten in het systeem zouden zijn verholpen, 
kon er volgens hem een grotere hoeveelheid suiker van de beste kwaliteit 
worden geproduceerd in een korter seizoen dan volgens de Chinese methode. 

Het vergelijkend onderzoek van H. W. Potter 

Het verslag van Muller werd door Rochussen in 1848 doorgezonden aan De 
Munnick, de Directeur der Kultures. Hoewel het hem 'toescheen veel waarheid te 
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behelzen en den !of van onpartijdigheid te verdienen' kon hij bier geen oordeel over 
veil en. 126 Rochussen wnd het verslag tenslotte door aan H.W Potter, assistent
resident van Probolinggo, met het verwek om op dezelfde wijze onderwek te 
doen naar de drie verschillende bereidingswijzen in deze residentie. 127 

In de residentie Probolinggo werkten twee fabrikanten met het systeem 
van Howard, namelijk D. van Aalst op Soember Kareng en C. Etty op de 
fabrieken Oembool en Wonolangan. 128 Dat jaar had Etty echter voor het 
eerst zijn productiewijze gewijzigd door de defecatietoestellen van Derosne 
en Cail erin op te nemen. Potter schreef daarom uitsluitend Van Aalst aan 
om medewerking. Evenals bij de proef van Muller zouden deze proeven uit
gevoerd worden met een bepaalde hoeveelheid rietsuikersap. Van Aalst meldde 
echter dat het niet mogelijk was zo'n experiment op gelijke wijze uit te voe
ren en dat gold tevens voor de fabrieken die volgens de Chinese wijze werk
ten. Er werd gebruikgemaakt van houten bakken en kalk voor de zuivering 
en een batterij voor het indampen. Dat laatste was een continu proces, waar
bij het sap van de ene holle ketel naar de andere werd overgeschept en de 
eerste ketel steeds vers sap kreeg toegevoerd. Wanneer uitgegaan werd van 
een bepaalde hoeveelheid te verwerken sap, ontstond op een bepaald mo
ment de situatie dat het sap op was, en de lege ketels gevuld moesten worden 
met water. Het resterende gedeelte in de ketels verbrandde echter omdat er 
geen vers sap meer a an toegevoegd werd. Het afwerken van het sap tot suiker 
zonder dater nieuw sap toegevoegd mocht worden, hield tevens in dat ook 
de werkzaamheden rond het persen en het zuiveren stil kwamen te liggen. 
Normaal gesproken kwam dit bij de Chinese werkwijze niet voor. De proef 
leidde daarom tot het nutteloos verlies van suiker en tijd. De !age opbrengsten 
en de langere productietijd war en te wijten a an de opzet van de proef en niet 
aan het systeem zelf. Om de proef uit te voeren moest dusdanig in het 
productieproces worden ingegrepen, dat de uitkomst van de proef erdoor 
werd beinvloed . Potter ondersteunde deze kritiek. Hij vergeleek de resulta
ten uit de proef voor Sentanen Lor met de resultaten die op jaarbasis werden 
behaald. Hieruit concludeerde hij dat wanneer de resultaten uit de proef de 
werkelijke resultaten waren geweest, de fabriek slechts de helft zou produce
ren van de gerealiseerde opbrengsten van 1846. De proef zou dus altijd in het 
nadeel werken bij fabrieken die het systeem van Howard en de Chinese me
thode toepasten. Hij ging daarom in zijn vergelijkend onderzoek uit van de 
jaarcijfers uit de administratie van de fabrieken. 

Voor zijn onderzoek selecteerde Potter drie fabrieken, Phaeton, werkend 
volgens het systeem van Derosne en Cail, de reeds genoemde Soember Kar
eng, en Gending die volgens de Chinese wijze werkte. Hij vergeleek deze 
fabrieken, evenals Muller, op het gebied van productiedagen, kwantiteit en 
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Tabel 6. 7 Vergelijking van de fabrieken Phaeton, Soember Kareng en Gending, 
werkende respectievelijk volgens bet systeem van D&C, Howard en de Chinese me
thode 

naam 

fabriek 

Phaeton 

Soember 
Kareng 

Gending 

productie-

methode 

D&C 

Howard 

Chinees 

a an tal aantal 

bouw dagen 

600 172 

528 160 

528 165 

opbreng- op- nodig voor het 

sten aan brengsr maken v-an 

suiker aan sui- 1 pikol suiker 

ker/per 

bouw 

in pikols Ned. concen-

kannen tratie 

sap OB 

23 .455 39 587 9 

25.648 48 3/4 613 8 3/4 

20.1 52 38 l/5 726 82 

Bron: ARA, MK, inv. 1913 : Verslag van H.W. Porter aan de Direcreur der Kultures De Mun
nick, 28 augustus I 84 7 ."'' 

kwaliteit van de suiker, de benodigde brandstof en de personele kosten. 
Tenslotte gaf ook hij de defecten van beide systemen aan. 

Uit het onderzoek (zie tabel 6. 7) volgde dat in verhouding tot de aanplant, 
Soember K.areng de meeste opbrengst had en in verhouding tot het sap Phae
ton. Potter vermeldde voorts in zijn verslag dat Soember Kareng meer suiker 
van superieure kwaliteit produceerde dan Phaeton, doch deze laatste produ
ceerde hogere nurnmers. Tegen elkaar afgezet waren de resultaten a an elkaar 
gelijk. 

Met betrekking tot de brandstof hadden Phaeton en Gending meer ver
bruikt dan Soember Kareng. Potter schreef dit toe aan een hogere regenval 
bij de eerste twee fabrieken. Tenslotte concludeerde Potter, dat Phaeton de 
hoogste personele kosten had en Gending de laagste (zie tabel 6.8). 

Opvallend bij de fabriek van Phaeton was datf 12.466 van de fl6.774 werd 
besteed aan Europees personeel, hetgeen bijna 75% van de vaste personeels
kosten uitmaakte. Deze lagen vee! hager dan bij de fabriek Koning Willem 
II. Uit het verslag werd niet duidelijk welke functies zij vervulden. 
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Tabel 6.8 Vergelijking per maand van de hoeveelheid personeel en de personeels
kosten bij drie fabrieken. Deze fabrieken hebben een maalseizoen van vijf en een 
halvemaand 

naam fabriek productie- vast personeel los personeel totaal to tale 

methode a an kosten 
person eel 

aantal bed rag aantal bed rag bed rag 

in gul- in gul- in gul-

dens dens dens 

Phaeton D &C 56 16.774 376 9.306 432 26.080 

Soember Howard 73\JII 15.745 210 5.041 283 20.786 
Kareng 

Gending Chinese IOOIJI 13.285 228 5.628 328 18.913 

Bron: ARA, MK, inv. 1913: Verslag H.W. Potter aan Direkteur der Kultures, De Munnick, 
28 augustus 1847. 

Op basis van deze resultaten gaf Potter de voorkeur aan het systeem van 
Howard. Ondanks deze voorkeur was hij van mening dat dit systeem evenals 
dat van Derosne en Cail, gebreken vertoonde. 

Potters ideale systeem voor de suikerbereiding 

Vol gens Potter lagen de zwakke pun ten van het systeem van Derosne en Cail 
in de combinatie van de toestellen en in sommige toestellen zelf. Onder de 
gebreken die optraden in deze combinatie rangschikte hij de gecompliceerd
heid van de toes tell en. Hierdoor stonden zij gemakkelijk bloot aan defecten, 
die op Java niet dadelijk verholpen konden worden, omdat het a an gekwalifi
ceerd personeel ontbrak. Een ander zwak punt was de noodzaak om 
beenzwartfilters te gebruiken. Deze filtratie voorkwam kalkaanslag in het 
slangentoestel van de condensator, waardoor het geheel verstopt kon raken. 
Het gebruik van beenzwart was echter duur. In het verslag van Muller werd 
deze kostenpost niet vermeld, doch Potter had berekend dat het om een aan
zienlijk bedrag ging, waaraan niet zomaar voorbij gegaan kon worden. 
Tenslotte was het gebruik van de condensor nadelig voor het koken van de 
suiker. Het verdampingsvermogen was optimaal wanneer het toestel goed 
verhit was. Om dit te bereiken werd in de vacuiimpan de suiker bij een hoge 
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temperatuur gekookt. Dit had gevolgen voor de luchtledigheid. Men kon 
hierdoor nooit die graad verkrijgen, die nodig was voor de vorming van kris
tallen. In de vacui.impan zelf werden geen kristallen gevormd. Men moest op 
het oog het juiste punt van gaarheid bepalen, hetgeen ervaring vereiste. Dit 
was volgens Potter me teen het belangrijkste defect in het systeem zelf, waar
van vee! afhing. Een enkele graad meer of minder kon het kooksel doen 
mislukken. Dit probleem had zich ook op de suikerfabriek Koning \Villem II 
voorgedaan, waar in de suikerpotten zogenaamde goela minjakwerd gevormd. 

Tegen het systeem van Howard pleitte met name de zuivering. In deze fase 
ging vee! sap verloren door verzuring. Daartegenover stand dat bij het sys
teem van Howard geen beenzwart nodig was. Het gebruik van een kookbat
terij kon volgens hem weinig kwaad, wanneer men bij het in dampen als grens 
een concentratie van 30 tot 32 °B trok. Hierna werd het sap namelijk afge
kookt in een lage-drukpan. Voordeel bij deze vacuiimpan was dat reeds on
der het koken korrels werden gevormd, die door personen met minder erva
ring gemakkelijker bepaald konden worden. Hierdoor was de kans op 
mislukking kleiner. Het koken bij een lagere temperatuur bevorderde voorts 
de vorming van grotere kristallen, hetgeen de kwaliteit ten goede kwam. Het 
systeem was tenslotte eenvoudiger dan dat van Derosne en Cail, zodat het 
minder bloat stand aan defecten. 

Na de verschillende precedes met elkaar vergeleken te hebben, concludeerde 
Potter dat voor de fabricage niet gekozen moest worden voor een van deze 
systemen. Daar ieder systeem zijn nadelen had, kon men beter een nieuw 
samenstellen door de beste toestellen te gebruiken uit iedere bereidingswijze. 
Dit hield in zuivering door middel van de defecatieketels van Derosne en 
Cail, indampen op de Chinese batterijen en afkoken in de vacui.impan van 
Howard . Potter werd in zijn idee gesterkt doordat de suikerfabrikant Etty, 
deze veranderingen op zijn fabrieken Oembool en Wonolangen met goede 
resultaten had ingevoerd. 

Dit advies richtte hij aan de Directeur der Kultures, De Munnick. In een 
brief aan Rochussen schreefDe Munnick dat hij het echter te gewaagd vond 
om een bepaald oordeel te veil en over het a! of niet verkiesbaar stellen van 
het ene toestel van suikerbereiding hoven de andere: 'De gebreken en voor
deelen van elk derzelve zijn welligt niet aile met gelijke onpartijdigheid waargeno
men, in derzelver uitwerking op der resultaten zal steeds onmogelijk zuiver kunnen 
worden geconstateerd, omdat de laatste te vee! afhankelijk blijven zal van de ge
schiktheid des fabriekants en zijner werklieden, den invloed van bet weder, de hoeda
nigheid van het riet, de meer of mindere gemakkelijkheid van de defekten enz. enz. 
om de zaak met die volkomene zekerheid uit te maken, welke aileen zuivere proef
nemingen zouden kunnen verschaffen.' 132 Hij was er daarom voorstander van 
om niet het ene stelsel boven het andere te stellen en de zaak op haar beloop 
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te Iaten. Vol gens hem was het eigenbelang van de fabrikanten de beste waar
borg dat de suikerfabricage tot die volmaaktheid werd gebracht, waarvoor 
deze vatbaar was. 

West-Indische deskundigen over de suikerbereidingswijzen op Java 

Resultaten van de twee genoemde onderzoeken werden echter door twee 
deskundigen in twijfel getrok.ken, te weten W.H. Lans, Inspecteur van Nij
verheid en Kultures in's Rijks West-Indische Bezittingen en D.L. Wolfson, 
Luitenant ter zee tweede klasse. 133 Beide personen waren betrokken bij de 
verbetering van de suikerindustrie in Suriname. 134 Evenals op Java werd hier 
het plan opgevat om de bedrijfstak te innoveren. Als modelbedrijf werd de 
plantage Catharina Sophia gekozen, toebehorend aan de West-Indische 
Bank. 135 Door vele tegenslagen liep dit uit op een volledige mislukking. Daar 
op Java met hetzelfde systeem werd gewerkt, waren deze deskundigen zeer 
benieuwd naar de uitkomsten. Vandaar dat de minister van Kolonien een 
verzoek richtte aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie de re
sultaten van de vergelijkende onderzoeken door te geven.n6 

Lans kreeg, naast de reeds genoemde onderzoeken, tevens vijf nieuwe sta
ten van proeven in handen over het jaar 1847 van de fabrieken Phaeton 
(Derosne en Cail), Gending (gewone wijze), Soember Kareng (Howard), 
Bayoeman (gewone wijze) en Padjarakang (gewijzigde vorm van het systeem 
van Derosne en Cail).137 In deze proeven werden gedurende dertig dagen de 
productiecijfers bijgehouden in ieder stadium van het productieproces. Hij 
vergeleek deze cijfers met de productiecijfers van suikerfabrikanten in ande
re kolonien, die met 'goed ketelwerk' produceerden. Bij de verwerking van 
de gegevens kwam naar voren dat deze zeer onvolledig waren en soms oak 
foutief ingevuld. Daarnaast miste Lans voor een goede vergelijking de 
opbrengsten a an stroopsuiker, omdat hieruit opnieuw suiker geproduceerd 
kan worden. Het was opvallend dat de mol ens op Java een hager rendement 
hadden dan de gangbare 60% van molens in andere kolonien. Hij wantrouw
de deze cijfers omdat ze bij vergelijking met de jaarstaten die Potter in zijn 
onderzoek uit 1847 gebruikte, hiervan afweken. Volgens hem zouden de fa
brikanten de arbeiders hebben opgedragen om tijdens de proefhet riet zorg
vuldiger te persen. Oak met betrekking tot de opbrengsten in de verschil
lende stadia van het proces in vergelijking met de staten van Potter, waren er 
nogal wat afwijkingen. Hij concludeerde dat 'De eenige gevolgtrekking welke 
men op goeden grand schijnt te kunnen nederstellen, is, dat ook de beste dezer fabrie
ken 1 Sa 19% minder opleveren dan zij behoren te doen. Zoo de oorzaak hiervan 
niet in de bewerking ligt, moet het welligt daaraan toegeschreven worden, dat er te 
veel riet tegelijkertijd rijp wordt en daardoor in het laatste gedeelte van den oogst 
vee/ overrijp, verzuurd riet wordt geleverd' . 138 
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Als belangrijkste lcritiek op de onderzoeken van Potter en Muller stelde hij 
dat het eigenlijk overbodig was om te onderzoeken of men met deze stelsels 
meer suiker kon verkrijgen. Een meer relevante vraagstelling betrof de eis of 
een grotere hoeveelheid suiker van hogere kwaliteit op kon wegen tegen de 
hogere kosten. Een vraag, die reeds eerder door Lion gesteld werd en die 
door de innovatoren als niet relevant werd afgedaan. 

Ook Wolfson sloot zich bij deze kritiek aan. De proeven misten volgens 
hem een basis voor vergelijking, omdat deze essentiele vraag niet werd ge
steld en de onderzoeken vermeldden deze gegevens niet.139 Bij nadere bestu
dering van de verschillende proefnemingen kwam hij tot de conclusie, dat 
elke fabrikant gedurende de proeven alles had aangewend om het stelsel dat 
hij volgde te doen 'zegevieren'. Aile cijfers tijdens de proefperiode lagen ho
ger dan de jaarcijfers. Dit zou verklaard kunnen worden uit de vrees, dat de 
fabrikant bij lagere opbrengsten gedwongen kon worden om over te scha
kelen op een ander procede. Tenslotte besprak Wolfson het pnnt van over
dracht van deze techno Iogie, met name naar West-lndie. Met be trekking tot 
het systeem van Derosne en Cail en Howard gaf hij a an dat deze toes tell en 
niet in aile gebieden inzetbaar waren. Bij het eerste systeem was het gebruik 
van beenzwart onontbeerlijk. Bij introductie in Suriname zou dit een pro
bleem opleveren, omdat er geen beenzwartbranderijen aanwezig waren. Men 
zou extra kosten moeten maken om dit uit het buitenland a ante voeren. De 
vacuiimpan van Howard kon aileen gebruikt worden, indien men beschikte 
over vee! koel stromend water. In Suriname waren de plantages gelegen aan 
rivieren. Dit zou dus geen probleem opleveren. Voor Java echter werd dit 
laatste pnnt in geen enkel onderzoek besproken. 

Tenslotte signaleerden Lans en Wolfson dezelfde problemen met de sys
temen van Derosne en Cail en Howard als Potter. Zij herhaalden daarom 
zijn advies, dat men het beste die combinatie kon gebruiken die de beste 
resultaten gaf tegen de minste kosten. Zij ondersteunden de combinatie waar
bij voor de zuivering gebruikgemaakt werd van de defecatieketels van Derosne 
en Cail, het indikken plaatsvond in de Chinese batterij en de suiker tenslotte 
werd afgekookt in de vacuiimpan van Howard. 

Conclusie 

In dit hoofdstuk zijn we uitgebreider ingegaan op de wijze waarop verschil
lende systemen van vacuiiminstallaties in het fabricageproces werden 
gelntroduceerd. Hierin stond de problematiek rond de systemen van Ho
ward en Derosne & Cail centraal. De periode 1835 tot ongeveer 1850 kan 
aangemerkt worden als de testfase opJava voor deze systemen. Hierna wordt 
de toepassing van vacuiiminstallaties verplicht gesteld op bedrijven, die niet 
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voldeden aan de kwaliteitseisen van suiker die het gouvernement de onder
nemers voorschreef. In de discussie die over dit onderwerp gevoerd werd, 
was het gouvernement van oordeel dat het systeem van Howard beter aange
past was aan de situatie op Java, dan het systeem van Derosne en Cail. Zij 
verdedigde zich daarom tegen de pogingen van het ministerie van Kolonien 
om het systeem van Derosne en Cail op Java tot het standaardsysteem voor 
Java te maken en de suikerfabrikanten te dwingen op dit systeem over te 
stappen. 

In de lijn van deze discussie kunnen we grofweg een indeling maken naar 
voor- en tegenstanders van het systeem van Derosne en Cail. De voorstan
ders waren de minister van Kolonien, Baud, die met de introductie van dit 
systeem een kwaliteitsverbetering van de suiker tot stand wilde brengen en 
de ministeriele suikercontractanten, person en die buiten de openbare mede
dinging om een suikercontract wild en bemachtigen. Dit waren relaties van 
het gouvernement en nieuwkomers in de branche. De minister trachtte via 
het institutionele netwerk het gouvernement ervan te overtuigen dat deze 
nieuwe technologie noodzakelijk was om kwaliteitsverbetering te realiseren. 
De ministeriele suikercontractanten kunnen beschouwd worden als actoren 
van buiten het suikerproductiesysteem die in het netwerk worden opgeno
men. Baud probeerde met de introductie van deze 'modelfabrieken' te bewij
zen dat hij gelijk had. Daarnaast betrok de minister er een aantal adviseurs bij 
om de kwaliteit van de suiker te beoordelen. Dit waren de NHM, de suiker
makelaars en de wetenschappelijke adviseur voor de kolonien, G.]. Mulder. 
En tenslotte werden de ambtenaren Laos en Wolfson, die werkzaam waren 
in Suriname, geraadpleegd om een onafhankelijk oordeel te geven over het 
functioneren van de verschillende suikerproductieystemen. 

Tegenstanders waren de gouverneur-generaal en als onderdeel van het 
gouvernement de Directeur der Kultures, de suikercontractanten op Java, de 
NHM en tenslotte de raffinadeurs in Nederland. Deze tegenstanders behoor
den aile tot het gevestigde productiesysteem van deJava-suiker. De verschil
lende groepen hadden echter ieder hun eigen belangen in deze discussie en we 
zien dat iedere groep er alles aan deed om zijn belangen veilig te stellen. 

Het gouvernement verdedigde het systeem van Howard niet aileen, maar 
ondernam ook aerie. Zij liet verschillende suikerfabrikanten meewerken a an 
een onderzoek om tot een oordeel te komen over de verschillende suiker
bereidingssystemen. Het is opvallend dat het gouvernement haar keuze niet 
liet vallen op de goed functionerende Tegalse fabrieken, maar op fabriek 
Koning Willem II van Stavers & Andringa de Kempenaar. In deze fabriek 
was de introductie van het systeem van Derosne en Cail niet succesvol ge
weest. Deze keuze wijst erop dat zij dit onderzoek heeft Iaten plaatsvinden 
om het systeem van Howard gunstig te doen overkomen. De suikerfabrikan
ten, die niet stonden te wachten op de introductie van deze technologie- de 
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redenen hiervoor zullen we verderop behandelen- werkten aan dit onder
zoek mee ten gunste van het gouvernement. De laatste actor die een belang
rijke rol speelde, was de NHM. Deze maatschappij vertegenwoordigde in de 
discussie de belangen van de raffinadeurs. 

De discussie heeft vervolgens plaatsgevonden rand twee thema's. Het eerste 
thema betreft de technologie zelf en het tweede thema concentreert zich op 
het eindproduct 'stoomsuiker' en de markt. We zullen deze twee thema's 
achtereenvolgens behandelen. 

De introductie van het systeem van Derosne en Cail via de ministeriele 
contracten van Lucassen, Holmberg de Beckfelt en Stavers & De Kempe
naar (Koning Willem II)- over de fabriek van Preatorius (Phaeton) is minder 
informatie bekend - Iaten zien dat de introductie anders verliep dan de on
dernemers en het ministerie verwachtten. Ten eerste kunnen we een a an tal 
technische tekortkomingen signaleren. Zowel Lucassen en Holmberg de 
Beckfelt als Stavers & Andringa de Kempenaar- later dus Muller - hadden 
hiermee te maken. Het totaalpakket van Derosne en Cail voldeed niet. Het 
was noodzakelijk dat het machinepark uitgebreid werd teneinde het systeem 
goed te Iaten functioneren. Op de fabriek Koning Willem II had het systeem 
bovendien vanafhet begin gebrekkig gefunctioneerd door een verkeerde in
stallatie en slecht onderhoud. Het verschil tussen deze fabrieken was waar
schijnlijk gelegen in het feit dat op de Tegalse fabrieken ingenieurs van de 
machinefabriek van Derosne en Cail aanwezig waren. Dit geeft nag eens aan 
dat de aanwezigheid van gespecialiseerd personeel, met name technici, een 
voorwaarde was voor het goed functioneren van het systeem. Dit ging bij aile 
vier ondernemingen gepaard met hoge personeelskosten. 

Het systeem van Derosne en Cail voldeed bij aile vier de fabrieken aan de 
verwachting wat betreft de productie van een hoge kwaliteit suiker. Van de 
klasse superieure suikers werden met name de hogere standaardnummers 
geproduceerd. 

Over het systeem van Howard is minder bekend dan over het systeem van 
Derosne en Cail. De fabrikant Etty, een werktuigkundig ingenieur, had op 
het moment dat de discussie over de verschillende systemen ging spelen on
geveer tien jaar ervaring met het systeem van Howard. Het feit dat hij het 
systeem van Howard aanpaste, duidt erop dat het systeem als zodanig niet 
naar verwachting functioneerde. Etty gebruikte vanaf 1847 uitsluitend nog 
de vacuumpan van Howard in het productieproces en combineerde dit met 
de defecatieketels van het systeem van Derosne en Cail en de batterij. Het 
wordt niet duidelijk waarom Etty het systeem van Howard had aangepast. 
De kritiek van Potter op dit systeem, namelijk dat er vee! suiker verloren 
ging tijdens de zuivering, zou hier een rol gespeeld kunnen hebben. Ook de 
vacuumpannen van Howard leverden hoofdzakelijk suiker af van de klasse 
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superieure suiker. Dit betrof echter binnen deze klasse vooral de lagere num
mers. Door uitsluitend de introductie van de vacuumpan kon dus kwali
teitsverbetering gerealiseerd worden. 

Het tweede them a betrof het eindproduct. De toestellen van Derosne en 
Cail waren ontworpen om superieure bietsuiker te produceren en deze sui
ker kon zelfs de kwaliteit van consumptiesuiker behalen. De productie van 
deze suiker hield dus een bedreiging in voor suikerrafinaderijen. Hoewel de 
productie van consumptiesuiker op Java niet gehaald werd, produceerden de 
fabrieken wei suiker van hoge kwaliteit. Hiervoor zou dus een hoge markt
prijs betaald moeten worden. Een hogere marktprijs drukte echter op de 
winstmarge van de raffinaderijen. Hierdoor kwam het belang van de raffina
derijen in gevaar. Deze waren daarom geen voorstander van de introductie 
van dit systeem. De suiker afkomstig van een combinatie van de vacuum pan 
van Howard en de zuiveringstoestellen van Derosne en Cail sloegwel aan bij 
de raffinadeurs. Een belangrijk punt hierin zou zijn geweest dat dit een supe
rieure suiker betrof van een lagere standaard. Deze suiker werd gekwalifi
ceerd als een goede grondstof voor de raffinaderijen, omdat hiermee vol
doende winstmarge bleef bestaan. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
gevestigde belangen in het moederland de introductie van de systemen van 
Derosne en Cail opjava mede tegenhielden. 

In de beoordeling van de kwaliteit van de suiker kunnen we de volgende 
ontwikkeling signaleren. In eerste instantie werden vertegenwoordigers van 
de markt, de suikermakelaars en de raffinadeurs, als enige deskundigen in 
het beoordelingsproces aangemerkt. Zij beoordeelden de suiker op basis van 
de kwaliteitstandaard van het traditionele product. Zo speelde kleur een be
langrijke rol, hoe witter des te hager de kwaliteit. Daarom werd stoomsui
ker hoog gekwalificeerd. Na verloop van tijd werden echter andere criteria 
in de beoordeling betrokken, zoals de ervaring bij suikerraffinadeurs bij de 
verwerkingvan stoomsuiker en de winstverwachtingen van de suikerraffina
deurs. Suiker werd dus op basis van een groat aantal criteria, vee! a! verschil
lend van aard, beoordeeld. Deze wijze van beoordeling stuitte op tegenstand 
bij zowel Lucassen als Baud. Zij maakten gebruik van wetenschappelijk on
derzoek ter beoordeling van de kwaliteit, waarbij de criteria anders lagen dan 
bij de mens en op de veiling. Dit was voor de suikerindustrie een geheel nieu
we manier van beoordeling. We zullen zien dat in de loop van het Kultuur
stelsel hiervan steeds frequenter gebruik werd gemaakt. 

Uit de discussie rond deze twee thema's zien we dat zowel het gouvernement 
als de minister van Kolonien langzaam van gedachten veranderen. Dit vond 
plaats onder invloed van verschillende adviezen. De suikerfabrikanten waren 
zich ervan bewust dat 'de beste uit de test' kon leiden tot een gedwongen 
adoptie van een bepaalde suikerbereidingssysteem. Zij be.invloedden de test-
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resultaten daarom ten gunste van de in gebruik zijnde productiemethode. 
Niet ten onrechte omdat we uit het voorgaande hebben kunnen afleiden dat 
de introductie van beide system en leidde tot hoge investeringskosten, hoge
re personeelskosten en kapitaalvernietiging van de West-Indische productie
technologie. Bovendien waren deze systemen technisch zeer kwetsbaar door 
het ontbreken van een technische infrastructuur. De winsten die voortkwa
men uit de productie van een hogere kwaliteit suiker, vloeiden in eerste in
stantie naar de schatkist omdat de suikerfabrikanten vaste prijzen voor de 
suiker kregen. Daarnaast zou de fabrikant winst verkrijgen uit de maatregel 
van vrije beschikking. In deze peri ode was het echter de vraag of er winsten 
stonden tegenover de hoge inversteringskosten. Wanneer dit niet het geval 
was, kregen de suikerfabrikanten te maken met een verkleining ofwegvallen 
van hun winstrnarge. De combinatie van Howard vormde een compromis 
tussen de ideeen van de overheid om een hogere kwaliteit suiker te produce
ren, de eisen van de markt en de bedrijfsvoering van de suikerfabrikanten. 
Typerend voor deze ontwikkeling was dater weinig risico's en lagere kosten 
aan verbonden waren en weinig kapitaalvernietiging met zich meebracht. 
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GERRIT-JAN MULDER, 
WETENSCHAPPELI]K ADVISEUR 

VOOR HET MINISTERIE VAN KOLONIEN 

Inleiding 

In de eerste helft van de negentiende eeuw breidde het aantal suikerfabrie
ken en daarmee de bietsuikerproductie in Frankrijk en Duitsland zich in snel 
tempo uit. Deze uitbreiding vormde in de jaren vijftig geen directe bedrei
ging voor de rietsuikerindustrie op Java. 1 J avaanse ruwsuiker monopoliseer
de de Nederlandse aanvoermarkt en in Nederland was de bietsuikerindustrie 
nog niet van de grond gekomen. Pas eind jaren zestig zouden de eerste fa
brieken opgericht worden. Deze late start werd vermoedelijk veroorzaakt 
door de lage suikerprijzen en onbekendheid van de Nederlandse boeren met 
de teelt van suikerbieten.2 Desondanks werden er vanuit het ministerie van 
Kolonien maatregelen getroffen om de concurrentiepositie in de toekomst 
veilig te stellen. Deze maatregelen betroffen hoofdzakelijk het stimuleren 
van technische innovaties in het productieproces, waardoor er efficienter 
geproduceerd kon worden. Naast het toepassen van vacuumpannen in de 
suikerbereiding waardoor meer suiker uit het rietsap gewonnen kon worden, 
benadrukte het ministerie in dit streven ook een efficientere sapwinning. 
Hiertoe behoorden de toe passing van verbeterde persen en het gebruik van 
chemische middelen. Volgens de gebruikelijke gang van zaken, werden de 
technische en chemische innovaties ter beoordeling voor eventuele toepas
sing in de Java suikerindustrie, aan een nader onderzoek onderworpen. 

In dit hoofdstuk zal het zwaartepunt liggen op het chemisch en landbouw
chemisch onderzoek. Hierbij werden experts ingeschakeld. We kunnen ons 
afvragen: Op welke wijze werd deze expertise gebruikt? Hoe ver reikte de 
invloed van de experts in deze zaken? In hoofdstuk 6 kwam reeds aan de 
orde, dat het beleid in de kolonien in belangrijke mate bepaald werd door het 
gouvernement en zijn adviseurs. Het was deze instantie die een eerste beoor
deling gaf. Ook hebben we kunnen constateren, dat het ministerie en het 
gouvernement met betrekking tot het geven van adviezen over technische 
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innovaties, op gespannen voet met elkaar stonden. Speelde dit spanningsveld 
tevens een belangrijke rol bij de beoordeling van de adviezen over verschil
lende innovaties? Als wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van Ko
lonien speelde Mulder in het chemisch en landbouwchemisch onderzoek een 
wezenlijke rol. Aan de hand van zijn adviezen, zullen we deze vragen pro
beren te beantwoorden. 

Mulder werd hoofdzakelijk ingeschakeld bij de beoordeling van chemische 
innovaties. Daarnaast werd hij tevens ingeschakeld bij 'fundamenteler' on
derzoek, namelijk het onderzoek naar de chemische samenstelling van het 
riet en het sap, da t speciaal op verzoek van Rochussen werd uitgevoerd. 3 Onder 
Ieiding van Mulder werd zowel in zijn Utrechtse laboratoriwn als op het 
Chemisch Laboratorium in Buitenzorg onderzoek verricht naar de samen
stelling van suikerriet. Dit laatste vond plaats onder toezicht van de land
bouwchemicus P.F.H. Fromberg, een leerling van Mulder. Dit onderzoek 
zal uitgebreid behandeld worden. Aan de hand van deze gegevens kon er een 
betere beoordeling gegeven worden over de werking van de persen op Java 
en zodoende konden er aanbevelingen gegeven worden voor eventuele 
verbeteringen aan deze persen. Tenslotte diende Mulder op basis van het 
onderzoek in In die een eigen 'on twerp' van een rietmolen in bij het ministe
rie van Kolonien. Ook dit onderzoek en het commentaar hierop door ver
schillende personen, zal uitgebreid behandeld worden. 

lnteressant aan het onderzoek van Mulder is dat we aan de hand van zijn 
onderzoek en adviezen een goed beeld krijgen van de stand van zaken op 
Java: de wijze waarop daar wetenschappelijk en praktisch onderzoek verricht 
werd, de personen die bij deze onderzoeken betrokken waren en de invloed 
die zij konden uitoefenen op de besluitvorming van het beleid met betrek
king tot technische verbeteringen en techniekoverdracht. Ook kunnen we 
bij het onderzoek van Mulder drie onderdelen onderscheiden in het prak
tijkgericht wetenschappelijk onderzoek, die later op de proefstations een 
belangrijke rol gaan spelen, namelijk het landbouwchemisch, het technisch
chemisch en het technisch onderzoek. Deze drie onderdelen waren in deze 
periode nog niet geconcentreerd op Java. Slechts het landbouwchemisch 
en technischchemisch onderzoek vonden in beperkte mate plaats in het 
Landbouwchemisch Laboratorium te Buitenzorg onder Ieiding van From
berg. 

Een thema dat bij het wetenschappelijk onderzoek naar voren komt, wordt 
gevormd door de verschillen die optreden tussen de resultaten van het on
derzoek in het laboratorium en de resultaten die behaald werden in een 
praktijksituatie. Innovaties werden veelal eerst in het laboratorium getest, 
voordat ze in de praktijk verder onderzocht werden. Wat in de eerste omge-
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ving veelbelovend toescheen, bleek in de praktijk vaak niet te werken. Bij het 
onderzoek ten behoeve van de Java suikerindustrie bestond er een verschil 
tussen het onderzoek in Nederland en het onderzoek opJava. In Nederland 
werd het onderzoek uitgevoerd in het laboratorium. Op Java vond het on
derzoek gedeeltelijk plaats in het laboratorium en gedeeltelijk in het veld. 
Ook hierbij kwamen verschillen in resultaten naar voren. We zullen in het 
bijzonder ingaan op deze discrepanties en de verklaringen die ervoor gege
ven werden. 

Voordat we beginnen met een evaluatie van de chemische middelen ten be
hoeve van een efficientere sapwinning, zullen we een korte biografie geven 
van Mulder. 

G.J. Mulder (1802-1880)4 

GerritJan Mulder was een van Nederlands meestvooraanstaande scheikundi
gen van de negentiende eeuw. Hij genoot tevens internationale faam. Zijn 
wetenschappelijk werk richtte zich voornamelijk op fysiologische en land
bouwscheikunde, doch zijn belangrijkste bijdrage lag op het gebied van het 
onderwijs. Hij was een groot voorstander van praktisch chemisch onderwijs 
en introduceerde ter verwezenlijking van deze doelstelling, het onder
wijslaboratorium. Het ontstaan van de scheikunde als wetenschappelijke dis
cipline was vooral aan hem te danken. Tijdens zijn hoogleraarschap in Utrecht 
was Mulder tevens actief op verschillende andere gebieden zoals de politiek, 
onderwijs en volksgezondheid. 

Mulder was autodidact op het gebied van de chemie. Zijn belangrijkste 
leermeester was de Zweedse scheikundige J.]. Berzelius, met wie hij nauwe 
schriftelijke contacten onderhield. Als zoon van een chirurgijn, werd Mulder 
in eerste instantie in dit beroep opgeleid. In 1819 startte hij met zijn studie 
geneeskunde in Utrecht en studeerde in 1825 af op een medische dissertatie 
over opiumalkaloiden. Na zijn promotie was hij als arts in Rotterdam en 
Amsterdam werkzaam (1826-183 5). Zijn scheikundige carriere kreeg gestal
te toen hij in 1828 aangesteld werd als lector in de botanie, chemie en artsenij
bereidkunde aan de Rotterdamse KJinische school. Hier leidde hij een groot 
a an tal farmaceuten op. Vanaf 183 5, nadat hij zijn medische praktijk had neer
gelegd, legde hij zich volledig toe op de stu die van de chemie. Mulder schreef 
voor zijn stud en ten een Leerboek voor scheikundige werktuigkunde (18 32-183 5) 
en liet drie leerlingen Berzelius' Leerboek der scheikunde (1839-1845) in het 
Nederlands vertalen.5 Het was aan deze school dat hij een goed ingericht 
laboratorium stichtte, waarin zijn leerlingen een praktijkopleiding in de 
chemie ontvingen. Dit was voor die tijd zeer uitzonderlijk, omdat in de 
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Figuur 7.1 Portret van Gerrit-Jan Mulder. 

Bron: Labruyere (1938) 12. 

scheikundige laboratoria hoofdzakelijk aanschouwelijk onderwijs werd ge
geven. Tenslotte verrichtte hij ook eigen onderzoek in dit laboratorium. In 
deze periode kreeg hij faam als scheikundige. 
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In 1840 volgde hij de hoogleraar N.C. de Fremery op in Utrecht. Hij kon 
zijn ideeen over praktisch onderwijs in Utrecht verwezenlijken, doordat er 
een geheel nieuw universitair onderwijslaboratorium onder zijn Ieiding 
werd opgebouwd. Mulder werd hoofdleverancier van analytisch geschool
de chemici in Nederland. Zijn leerlingen, waaronder E.H. von Baumhauer, 
P.]. van Kerckhoff, J.W. Gunning, E. Mulder en A.C. Oudemans, kregen 
hoogleraarplaatsen aan universiteiten en aan de Polytechnische school.6 Zij 
droegen zijn opvatting over chemie als praktische wetenschap verder uit. Naast 
analytisch geschoolde chemici, leidde Mulder tevens militaire apothekers op 
voor Indie. Zij werden uitgezonden naar het scheikundig laboratorium van 
de geneeskundige dienst in Batavia. Vanuit deze twee opleidingen kwam een 
aantalleerlingen terecht in het landbouwchemisch onderzoek of onderzoek 
dat te maken had met de suikerindustrie. Als belangrijkste kunnen we noe
men P.FH. Fromberg, K.W. van Gorkum, D.W. Rost van Tonningen en 
J.H. Croockewit. 

Mulder had een zeer lastig karakter. Labruyere, zijn biograaf, schreef over 
hem: 'Jarenlang kon hij met iemand samenwerken om hem dan plotseling te ver
stooten en als een vijand te bestrijden'. 7 Een aantalleerlingen, zoals Gunning en 
zoals we straks zullen zien ook Fromberg, kreeg hiermee te maken. Labruye
re geeft a an dat de breuk in de verhouding met zijn leerlingen ongeveer steeds 
het zelfde verloop kende: 'Berst eene groote intimiteit, dan een periode van wrij
ving, die met een hevigen twist eindigt en de vroegere vriend bestaat voor Mulder 
niet meer. De reden is bij ieder verschillend, bet resultaat eender. '8 

A1 tijdens zijn Rotterdamse periode trad Mulder als adviseur op voor de 
Nederlandsche Handelmaatschappij en voor het ministerie van Kolonien. 
Voor de NHM deed hij onder andere onderzoek naar de de samenstelling 
van verschillende soorten opium en naar de kwaliteitvan een aanta!Javaanse 
en Chinese theesoorten.9 De rneest bekende onderzoeken die voor het mi
nisterie van Kolonien werden verricht, betroffen een onderzoek naar het jo
diumgehalte van twee Indische watersoorten (1846 en 1848) en naar het ge
halte van tin in erts aflcomstig van het eiland Banka (1851). Door Labruyere 
werd dit soort onderzoek aangeduid als technischchemisch werk. 10 Tenslotte 
speelde Mulder een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek ten 
behoeve van de suikerrietcultures opJava voor het ministerie van Kolonien. 
Op zijn advies werd het Landbouwchemisch Laboratoriurn in 1851 door zijn 
leerling P.FH. Fromberg opgericht in Buitenzorg. 

Mulder stand onder grate invloed van de Engelse wetenschapsbeoefening 
en de daar heersende utilitaristische visie op de rol van de natuurwetenschap. 
Wetenschappers dienden volgens hem geen geleerden te zijn, maar mannen 
van 'useful knowledge'. Zij moesten hun zaken richten op maatschappelijk 
nuttige zaken en zich inzetten om hun kennis door te geven aan verschillen-
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de groepen in de maatscbappij .11 Het benadrukken van het gebruik van 'use
ful knowledge' ofwel nuttige kennis voor de suikerindustrie, zullen we in 
verscbillende adviezen aan bet ministerie van Kolonien tegenkomen. Zo, 
betoogde Mulder expliciet in 185 6, dat indien door een geleerde deze 'useful 
knowledge' niet op de voorgrond wordt gesteld, bij niet nuttig was voor 
Nederland of de kolonien.12 Deze benaderingvan wetenschapsbeoefening zou 
in het onderzoek voor de Java suikerindustrie tot een a an tal conflicten leiden. 

Evaluatie en het testen van chemische innovaties 

Rond het midden van de negentiende eeuw werd er door verscbillende 
scbeikundigen druk geexperimenteerd met cbemiscbe middelen, die afkom
stig waren uit de bietsuikerindustrie. Wetenschappers onderzocbten demo
gelijkheden om deze middelen toe te passen in de rietsuikerindustrie. Met 
deze innovaties konden zowel een verbeterde sapwinning als de productie 
van een wittere suiker tot stand worden gebracbt. Via verschillende infor
matiekanalen kwamen deze innovaties onder de aandacbt van het ministe
rie.13 Uit een aantal chemische procedes selecteerde het ministerie de meest 
belovende. Deze werden onderzocbt door bet ministerie op hun mogelijkhe
den voor toepassing opjava. We zullen er bier drie behandelen: bet procede 
van B.j.G. Elias, Melsens' procede en dr. Stolle's Arcanum. 14 Bij deze inno
vaties zullen we ten eerste bekijken welke procedure er gevolgd werd door 
het ministerie om deze innovatie te kunnen beoordelen. Vervolgens zullen 
we de argumenten van de adviseurs bespreken die tot de beoordeling leidden 
en de wijze waarop de innovatie op Java get est werd. Tenslotte zullen we de 
resultaten van deze testen bekijken. 

Ret procide van B.J. G. Elias 

Het verzoek dat B.).G. Elias in 1850 indiende bij het ministerie van Kolo
nien was bijna klassiek te noemen. 15 Hij was een zoon van de oud-Directeur 
der Kultures op Java, B.J. Elias. Evenals Lucassen en Holmberg de Beckfelt 
verzocbt hij de minister om een suikercontract buiten de open bare uitbeste
ding om. Op deze fabriek wilde hij een middel uittesten, dat nagenoeg aile 
suikerdelen uit bet suikerriet kon trekken op basis van 'scheikundige en natuur
kundige wetten' .16 Wat dit middel precies inhield werd niet vermeld, omdat 
zijn procede nog niet bescbermd was door een octrooi. 

De minister van Kolonien, Pabud, aarzelde bij dit adres. 17 Hij gaf daarom 
Mulder opdracht dit rniddel te onderzoeken en hierover advies uit te bren
gen. De professor oordeelde positief over E lias' procede, zodat Pahud over
woog om dit in de praktijk te testen. 
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Elias beweerde onvermogend te zijn en zijn initiatieven moesten dus 
gefinancierd worden door de overheid. Pahud twijfelde daarom tussen twee 
opties. Enerzijds kon hij op Elias' verzoek ingaan. Hieraan kon een renteloos 
voorschot verbonden worden van flOO.OOO. Dit voorschot kon hij in een 
aantal termijnen terugbetalen. Anderzijds kon Elias zijn middel op een be
staand bedrijf testen. Dit zou dan geheel op kosten van het gouvernement 
dienen te gebeuren. Pahud koos voor de eerste optie en legde zijn argumen
tatie voor aan de gouverneur generaal van Nederlandsch-lndie, Duymaer 
van Twist, met het verzoek hierop 'consideratie en advies' uit te brengen. 

De Directeur der Kultures, Schiff, formuleerde in datzelfde jaar een advies 
voor de gouverneur-generaal. 18 Hij bracht een groot aantal bezwaren tegen 
dit middel naar voren. 

Het grootste probleem was, dat er geen duidelijke omschrijving van het 
procede werd gegeven en uitsluitend moest worden afgegaan op het advies 
van Mulder. 19 Een ander bezwaar tegen dit middel was, dat het nog niet in de 
praktijk getest was en de introductie daarom grote risico's met zich mee
bracht. Deze risico's werden met name gelegd bij het gouvernement en de 
bevollcing. Daarnaast zou Elias de bouw van de fabriek geheel uit het voor
schot moeten realiseren. Dit was volgens Schiff niet realistisch, omdat de 
praktijk had uitgewezen dat de kosten konden oplopen tot bijna zes ton. Zo 
hadden Lucassen en Holmberg de Beckfe!t gedacht voldoende te hebben 
aanf250.000. Deze bedragen liepen in de loop der jaren op tot respectievelijk 
f488.000 enf555.000. 

Schiffbracht voorts in zijn advies een probleem naar voren dat in de hele 
discussie rond de sapwinning steeds opnieuw naar voren kwam, namelijk de 
ervaring bij suikerfabrikanten dat suikerriet waaraan aile suikerdelen waren 
onttrokken, een slechte brandstof was. Schiff ondersteunde deze overtuiging 
en bracht naar voren dat het gouvernement daarom niet op zo'n middel zat 
te wachten. Tenslotte kwam nog een praktisch argument a an de orde. Er was 
geen land beschikbaar voor het afsluiten van een contract. 

Het advies luidde dus: geen suikercontract voor Elias. In plaats daarvan 
adviseerde Schiff, Elias naar Java te Iaten afreizen en hem op een gevestigde 
fabriek zijn procede te Iaten testen. 

In dit advies zien we het spanningsveld tussen het ministerie en het gouverne
ment met be trekking tot het toepassen van vernieuwingen in het productiepro
ces, opnieuw naar voren komen.20 Schiff wood zich voornamelijk op over het 
feit dat er in Nederland zo gemakkelijk gedacht werd over het nemen van 
proeven op]ava. Hij had vooral kritiek op Mulder, die wei al te gemakkelijk 
een middel ondersteunde dat maar enigszins potencies had. Met name de 
zinsnede 'Men onderzoeke alle dingen en behoude bet goede', gafblijk van weinig 
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inzicht in de kosten en andere zaken die het uittesten van een middel met 
zich meebrachten. Deze bestonden uit 'een voorschot van p.m. f 400,000, eene 
uitgestrektheid van minstens 2.000 bouws goede sawavelden op eenen afstand van 
hoogstens 5 palen van de fabriek gelegen, stroomende water en een gemakkelijk trans
port; het opleggen van eene dwangkultuur aan eene bevolking van 8. 000 zielen; het 
doen kappen en vervoeren en verstrekken, om niet, van duizende kostbare djatiebal
ken; het jaarlijks onttrekken aan de rijstkultuur in een district van minstens 400 
bouws sawavelden; had zijn Hooggeleerde, zeggen wij, dit alles geweten, dan had hij 
zeker de bovengemelde spreuk hier niet hebben te pas gebragt'. 21 

Het advies werd door de minister overgenomen en Elias kreeg de mogelijk
heid om op Java zijn middel uit te proberen. Hij kreeg een vrije overtocht 
naar Java alsmede een maandelijkse toelage van 400 gulden per maand.22 Op 
Java kon hij zijn mid del testen op het bedrijf Sindang Laut van Dennison in 
Cheribon.23 

Nadat Elias was afgereisd naar Java werd er lange tijd niets meer van hem 
vernomen. Pas na lang aandringen van het ministerie bij de gouverneur-ge
neraal, zond Elias tenslotte in I 852 een beknopt verslag van zijn test a an het 
Indisch Bestuur.24 Hieruit blijkt dat zijn middel niet het gewenste resultaat 
gaf. Hij schreef dit toe a an het slechte riet waarmee de proef werd uitgevoerd 
en de slechte omstandigheden waaronder hij werkte. Hij kreeg riet te ver
werken, dat bijna achttien maanden oud en reeds verzuurd was. Uit het ver
slag kwam niet duidelijk naar voren wat het middel inhield. Slechts onderde
len van het procede werden genoemd, zoals het verwarmen van het geperste 
riet tot 80 oc in een afgesloten kamer, waarna het opnieuw geperst werd. 
Aan dit riet had hij waarschijnlijk een chemisch mid del toegevoegd. De proef 
ging fout to en het riet verwarmd werd: 'De stoom kwam dus boven het riet in de 
kamer, trof eerst de tegenovergestelde muur en werd dan op het riet teruggeworpen: 
de muur was hiertegen niet bestand en scheurde toen het riet nog slechts eene tempera
tuur van 4Jllz oc had. '25 Verdere verwarrning was toen uitgesloten. In plaats 
van verzuring tegen te gaan bevorderde deze temperatuur juist de verzuring, 
waardoor niet meer suiker werd verkregen dan dat er op de normale wijze 
zou zijn geproduceerd. Een positief punt was dat het verwarmde riet beter 
uitgeperst was. Het riet was droger en 'oneindig beter gekneusd. '26 Elias was 
ervan overtuigd dat zonder de benodigde toestellen nooit zekere en nauw
keurige resultaten zouden worden verkregen. Dit was echter het laatste wat 
van zijn middel werd gehoord. 
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Melsens' procide 

De beoordeling van Melsens' zout in Nederland 
Verzuring van het sap was een probleem dat zowel optrad in de riet- als in de 
bietsuikerindustrie. In deze laatste bedrijfstak had de Belgische fysicus en 
chemicus L.H.F. Melsens een procede toegepast om dit probleem te bestrij
den namelijk, het toevoegen van bisulphis calcis of dubbelzwaveligzure kalk 
(Ca(HS0)2). 27 Dit mid del zou drie voordelen opleveren. Ten eerste zou het 
precede het reeds genoemde probleem van verzuring of vergisting tegen
gaan. Ten tweede zou er geen siroop gevormd worden. Dit wilde dus zeggen, 
dat aile aanwezige suikerdelen omgezet werden in suikerkristallen. Zodoen
de werd er meer suiker geproduceerd. Tenslotte zou deze suiker zuiverder 
ztJn. 

Melsens' zout was in deze periode veelvuldig in de publiciteit met name in 
de Belgische kranten. De berichtgeving hierover was echter tegenstrijdig. 2R 

Het ministerie wilde over de toepasbaarheid van dit middel in de rietsui
kerindustrie meer duidelijkheid krijgen. Aanleiding hiertoe was een verzoek, 
dat waarschijnlijk eind 1849 was ingediend door de ingenieur H.A. van Ros
sum om het procede in West- of in Oost-Indie toe te passen. 29 Begin 1850 
had het ministerie de Eerste Klasse van 't Koninklijk Nederlandsche Insti
tuut voor Schoene Kunsten en Wetenschappen te Amsterdam verzocht Mel
sens' zout nader te onderzoeken.30 Hierin zouden de drie volgende vragen 
behandeld moeten worden. Ten eerste vroeg het ministerie of de rietstengels 
hun waarde als brandstof zouden verliezen, nadat het middel hierop toege
past was. Voorts was er de vraag ofhet gebruik van dit zout speciale toes tel
len vereiste, zoals dure stoomwerktuigen en tens lotte of de aanschaf van het 
middel niet te kostbaar zou zijn voor de kolonie. Het Instituut had deze op
dracht in hand en gesteld van een aantal van haar I eden onder wie G.J. Mul
der.31 De beantwoording van de vragen was hoofdzakelijk gebaseerd op Mul
ders commentaar. Reeds bij de eerste publica ties in de kranten over dit procede 
had hij onderzoek gedaan naar de werking hiervan op bietsuikersap. Vandaar 
dat het Instituut zeer snel kon reageren. 

Mulder oordeelde dat het riet als brandstof in waarde zou dalen indien het 
in stukken gesneden zou worden. Hij meende dat de achteruitgang in kwali
teit te vergelijken was met de achteruitgang die optrad, wanneer men in plaats 
van blokken hout, snippers hout als brandstof gebruikte. Deze gaven vee) 
minder warmte a f. Tegenover de lagere waarde als brandstof stonden echter 
de extra opbrengsten aan suiker, omdat meer suikerdelen uit het rietwerden 
getrokken. Wanneer men bezwaren had tegen het versnipperen van de riet
stengel, zou men deze in zijn geheel in bisulphis calcis kunnen weken en 
opnieuw persen, waardoor het 'gedroogd zijnde, zeker in niets zijne hoedanigheid 
van goede brandstof zoude verloren hebben'.32 De minister plaatste hierbij de 
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kanttekening dat de achterblijvende suikerdelen het riet volgens de suikerfa
brikanten juist geschikt maakten als goede brandstof. Een punt dat oak bij 
Elias ter sprake was gekomen. Aan deze conclusie hechtte de minister daar
om niet zo vee! waarde. Aan de antwoorden op de tweede en derde vraag 
hechtte hij daarentegen wei waarde. Daar het gebruik van Melsens' procede 
de sapwinning betrof, maakte het weinig uit welke toestellen men gebruikte 
voor de suikerbereiding. De oude wijze van bereiding zou volgens het insti
tuut bij het gebruik hiervan zelfs betere resultaten geven. Tenslotte zou het 
zout zeer gemakkelijk te bereiden zijn tegen !age kosten: 'Het beste zal wezen, 
dat een Apotheker dit aanwijze; een Indiaan of Surinaamsche neger, die bet een
maal gezien heeft, bereidt bet voortaan ligtelijk. '33 

Mulders proeven wezen daarnaast uit dat de gewekte verwachtingen enigs
zins bijgesteld moesten worden.34 Hij lcreeg naast wittere suiker, oak meer 
stroop. Ook bleef er een hoeveelheid gips in de suiker achter en zou de suiker 
een zwavelige reuk verspreiden. Het gips kon tijdens de raffinage uit de sui
ker verwijderd worden en door dezelfde bewerking zou tevens de zwavelige 
reuk verdwijnen. 

Over het algemeen waren de resultaten van dien aard dat Mulder 
aanbevelingen gaf om met deze stof op verschillende locaties op Java en in 
West-Indie te experimenteren. Om fouten in de experimenten te voorko
men, zouden deze proeven onder Ieiding van een scheikundige moeten 
plaatsvinden. Een teveel aan of slecht bereide bisulphis calcis kon de ver
stroping juist bevorderen in plaats van tegengaan. Ook zou bij de suikerbe
reiding koper van de pannen in de suiker terecht kunnen komen. Mulder 
koos ervoor om tijdens het experiment twee maal te persen, waarna het riet 
na de eerste keer behandeld werd met bisulphis calcis. Men zou dan probe
ren aile suikerdelen uit het riet te onttrekken. Uit pro even met suikerriet uit 
andere kolonien was gebleken dat men dan van 100 kilo suikerriet, 18 kilo in 
plaats van 12 kilo suiker zou kunnen produceren. Bij Melsens' procede zou 
hierbij echter bij de zuivering een verlies optreden van 10%, zodat men kon 
rekenen op 16 kilo suiker. Een veelbelovende verbetering in de opbrengst 
dus. 

De proeven op Java 
De landbouwchemicus P.F.H. Fromberg (18 I 1-1858) werd in I 847 door de 
toenmalige minister J.C. Baud op aanraden van Mulder aangesteld als 
'Agricultuurchemist der Indische Regering'. 35 Hij had als taak de landbouw 
in Oost-Indie te verbeteren. Fromberg was van origine apotheker, doch was 
in 1841 gaan studeren a an de Utrechtse Academie, waar hij leerling werd van 
Mulder. Na zijn kandidaats in de wis- en natuurkunde, vertrok hij in 1844 
naar Edinburgh, waar hij als assistent werd aangesteld van de vooraanstaan-
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de landbouwchemicus Johnston. Hier heeft hij zich kunnen bekwamen in 
deze tak van wetenschap. 36 

Naast zijn werkzaamheden op het gebied van de landbouwchemie kreeg 
Fromberg tevens de proeven opgedragen, waarbij het procede van Melsens 
getest moest worden. Hij voerde deze experimenten uit op de fabriek Oed
jong Roessi van O.C. Holmberg de Beckfelt en op de fabriek Pangka, die in 
eigendom was van E.A. van Vloten. Beiden fabrieken waren gelegen in de 
residentie Tegal. 37 Op de fabriek Oedjong Roessi werd gewerkt met het sys
teem van Derosne en Cail en op de fabriek Panka volgens de Chinese wijze. 

Op Oedjong Roessi werden drie experimenten uitgevoerd, waarbij de suiker 
op verschillende manieren werd geproduceerd. Het eerste experiment be
stand uit een aantal kleinere proeven waarbij in totaal 5.000 liter werd ver
werkt. Aan deze hoeveelheden sap werden verschillende hoeveelheden bisulp
his calcis van 10° B toegevoegd. Deze varieerden van 0,2% tot 0,6% van de 
hoeveelheid te bewerken sap. Voor de zuivering werd gebruikgemaakt van 
een kleine hoeveelheid kalk. Het gebruik van beenzwart liet men achterwege. 
Op deze wijze produceerde men eerste suiker van standaardnummer 18 en 
19. Ook de tweede suiker en de stroop waren van goede kwaliteit. Bij de 
tweede proef werd 16.000 liter sap in een keer verwerkt. Aan dit sap werd 80 
liter (0,5%) bisulphis calcis van 10° B toegevoegd. Verder werd gebruikge
maakt van kalkwater, beenzwart en een condensor, de essentiele onderder
delen die gebruikt werden bij het systeem van Derosne en Cail. De toepas
sing van de condensor veroorzaakte een bruinachtige kleur bij het sap. Om 
het gips en het eiwit te scheiden, gebruikte men een oud beenzwartfilter. Dit 
had echter een negatieve invloed op de kwaliteit van de stroop, die een don
kere kleur kreeg en minder zoet smaakte. Bij de laatste proef, waarbij een 
hoeveelheid sap van 9.860 liter verwerkt werd, werd gebruikgemaakt van zout 
dar door Melsens zelf naar Java was opgestuurd. De suiker werd geprodu
ceerd zonder gebruik van kalkwater, beenzwartfilter of condensor en hierbij 
werd 98,6liter bisulphis calcis gebruikt, hetgeen dus wil zeggen 1% van de te 
bewerken hoeveelheid rietsuikersap. De resultaten waren paver. De eerste 
suiker was qua korrelkwaliteit zwak en broos. Hetzelfde gold voor de tweede 
suiker. 

Ofschoon er in alle drie de proeven gips werd afgescheiden, werd bij geen 
van deze testen de geur van zwavelzuur opgemerkt. Uit deze proeven conclu
deerde Fromberg dat de beste suiker werd geproduceerd door het zout te 
gebruiken in combinatie met een kleine hoeveelheid kalkwater. Het gebruik 
van beenzwart en de condensor kon men beter achterwege Iaten. 

Om de hogere suikerproductie aan te tonen, stelde Fromberg de opbreng
sten en de kwaliteit van deze suiker tegenover de productie op de fabriek 
Soember Kareng, die bekend stand als 'eene der best werkende in de residentie 
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Bezoeki'.38 Deze vergelijking had als resultaat dater op Oedjong Roessi ruim 
40% meer geproduceerd werd dan op Soember Kareng. Bovendien was de 
tweede suiker witter van kleur. Tenslotte werd door Fromberg geconclu
deerd dat het gebruik van beenzwart bij de toepassing van Melsens' methode 
overbodig was en de bereiding van suiker eenvoudiger en sneller kon geschie
den. 39 

De proeven op de fabriek Oedjong Roessi waren hoofdzakelijk uitgevoerd 
onder toezicht van Fromberg, met uitzondering van de verwerking van de 
laatste vijf bouws suikerriet. De opbrengsten en kwaliteit daarvan waren 
aanzienlijk minder. Ondanks dit gegeven waren de resultaten val gens From
berg veelbelovend. 

De resultaten op de fabriek Pangka, waar op de gewone wijze werd ge
werkt, kwamen slechts kart ter sprake.40 Zij waren slechter dan op Oedjong 
Roessi, doch in vergelijking met een proef, die tegelijkertijd zonder Melsens' 
zout werd uitgevoerd, was de suiker 'onvergelijkelijk Iichter' . 

Mulder had dus ongelijk met zijn bewering dat Melsens' procede met iedere 
suikerbereidingswijze gecombineerd kon worden. Bij gebruikmaking van het 
systeem van Derosne en Cail zou het aangepast moe ten worden. Ook op een 
fabriek waar op de Chinese wijze werd gewerkt, waren de resultaten niet 
sterk verbeterd. 

Ervaringen van andere fabrikanten met M elsens' zout 
Het gebruik van het zout opJava bleef echter niet beperkt tot de proeven van 
Fromberg op Oedjong Roessi en Pangka. In 1850 werd dit zout reeds door 
een aantal fabrikanten gebruikt. Gaillard, een inspecteur van Kultures, meldde 
dater slechte resultaten waren met de toepassing van Melsens' zout. 41 De 
suikerfabrikant Twiss, eigenaar van de fabriek Sentanen Lor te Soerabaija, 
was de distributeur van dit zout op Java. Hij had verschillende suikerfabri
kanten gecontracteerd. Zij waren echter allemaal binnen korte tijd terugge
schakeld naar de oude wijze van persen. Slechts de initiatiefnemer gebruikte 
het middel nog steeds. Volgens Gaillard had 'Twiss [ . .] de eer daarvan wel 
willen afstaan', maar omdat hij met verschillende fabrikanten een contract 
had afgesloten, kon 'hij uit eigen bewegingmoeilijk terugtreden, en is hij derhalve 
in de verpligte noodzakelijkheid, om de doelmatigheid van zijn systeem te blijven 
volhouden. ' 42 Oak in andere kolonien werd met het middel gexperimenteerd. 
De uitkomsten hiervan waren niet onverdeeld positiefY 

Uit de ervaringen van de fabrikanten op Java en From bergs onderzoek kon 
volgens Mulder worden vastgesteld dat het mid del uitsluitend succesvol kon 
worden toegepast onder Ieiding of toezicht van deskundigen. Wanneer dit 
ad vies werd opgevolgd, had het mid del goede potencies. Mulder raadde daar-
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om aan de aandacht hierop te blijven vestigen. De minister nam dit advies 
over en was van plan de resultaten van dit onderzoek te publiceren in de 
Javasche Courant.44 

In de daaropvolgende jaren kwam het middel weer ter sprake. Melsens' 
zout kon, volgens Mulder, in combinatie gebruikt worden met verbeterde 
persen.45 Fromberg kreeg in 1855 opdracht hier opnieuw mee te gaan expe
rimenteren, doch daarbij traden onverwachte problemen op. Deze betroffen 
de aanmaak van grote hoeveelheden van dit zout op de fabrieken en het 
laboratorium in Buitenzorg. Dit ging niet zo gemakkelijk als Mulder 
aanvankelijk dacht. Men zou het zout daarom vanuit Europa moe ten importe
ren. Hier zullen we straks verder op ingaan. 

Dr. Stolle's Arcanum 

De Berlijnse wetenschapper dr. Eduard Stolle had een 'Arcanum' ontwik
keld, dat in verschillende kolonien met succes was toegepast.46 Vandaar dat 
de minister van Kolonien in 1852 de aandacht van de gouverneur-generaal 
van N ederlandsch-In die hierop vestigde. 47 In de J avasche Courant verscheen 
daarop een uitgebreid verslag over de bevindingen met dit Arcanum.48 In 
Jamaica waar het middel voor het eerst in praktijk was gebracht, werd het 
door de Society of Arts met goud beloond. 

Het ministerie was echter niet op de hoogte van de inhoud van het 'Arca
num'. Een 'Arcanum' is namelijk een geheim rniddel. Het ministerie schreef 
in 1854 Stolle aan voor meer details. Hij antwoordde daarop met een memo
rie, dieter beoordeling werd voorgelegd aan Mulder.49 Na enige oponthoud 
had Mulder tenslotte in 1854 zijn eindoordeel klaar. Hij was over dr. Stolle 
niet te spreken: 'de man staat op de beklagenswaardige laagte van eenen onbe
schaamden fortuinzoeker, die met telkens "Dr. Stolle's arcanum" in te roepen, meent 
eenigen indruk te maken' en ook over het Arcanum was hij niet onverdeeld 
positief. 50 

Stolle's arcanum was de overkoepelende naam voor een combinatie van che
rnische en mechanische middelen voor verschillende fasen in de suikerberei
ding.51 Het chemische middel, het eigenlijke arcanum, had Mulder in zijn 
laboratorium onderzocht. Het bleek bisulphis magnesia of dubbelzwavelig 
zure magnesia (Mg(HS03) 2) te zijn, een zeer eenvoudig te maken middel. 
Naar Mulders mening verdiende dit middel daarom de naam arcanum niet: 
'En toch noemt de heer Stolle het arcanum en ontziet zich niet, om in dezen tijd zulk 
eene stoffe openbaar een arcanum te noemen en als arcanum uit te venten; een handels
wijze die de laagte bewijst, waarop de man zich ten aanzien van zijnen tijd be
vindt. '52 De werking van de stof bisulphis magnesia kwam overeen met het 
bisulphis calcis van Melsens. Het gebruik van bisulphis magnesia was vol-
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gens Mulder minder aantrekkelijk omdat ten eerste dit product duurder was 
dan bisulphis calcis en ten tweede voor de suikerafscheiding men sowieso 
gebruik moest maken van kalk. Men zou dan zowel kalk als magnesia in het 
productieproces moeten aanwenden. Daarnaast werd na toepassing van dit 
middel, de magnesia niet afgescheiden. Het werd omgevormd in zwavelzure 
magnesia, het zogenaamde Engels zout dar een bittere smaak had. 5l Dit zout 
bleef in de siroop aanwezig en dus ook in het eindproduct. Tenslotte pleitte 
regen het bisulphis magnesia dat dit middel niet op iedere suikerfabriek kon 
worden bereid in tegenstelling tot het bisulphis calcis. 54 Mulder concludeer
de hieruit: 'dat de beer Stolle, die het middel van Melsens kent, voor zijn arcanum 
geen ander wapen ter bescherming he eft, dan de onkunde der menigte, wier beurs hij 
aanspreekt, ter bevordering van de zijne. '55 

De mechanische middelen betroffen toestellen voor een efficientere onttrek
king van het sap uit bet riet, voor de filtratie, de uitdamping en bet drogen. 
Stolle wilde bij de eerstgenoemde bewerking de opbrengst verdubbelen. Hier
voor had hij een toestel ontwikkeld dat uit zes houten of ijzeren kisten be
stood, die door middel van buizen met elkaar in verbinding stonden. Het riet 
werd in bundels in de kisten geplaatst en de suiker werd uit het riet geextra
heerd met warm water. Dit warme water stroomde van bet eerste·naar bet 
zesde vat en werd daar afgetapt. Het water zou dan sterk suikerhoudend zijn. 
Daarna kon bet proces herhaald worden met nieuw riet.56 Mulder oordeelde 
dat dit een vee! te omslachtige methode was, met bet oog op de grote 
hoeveelheden riet die op de fabrieken op Java verwerkt werden. Het kostte 
daarom waarschijnlijk te veel arbeidsloon. 

Voor bet uitdampingstoestel had Stolle in 1852 in Nederland een octrooi 
gekregen.57 Dit bestond uit een holle spiraalvormige buis waardoor stoom of 
verwarmde Iucht werd gevoerd. Deze spiraal werd horizontaal in de vloeistof 
geplaatst, waarbij deze zich half in en half boven de vloeistof bevond. De 
vloeistof werd op deze manier verwarmd. Door de draaiende beweging van 
de spiraal werd steeds de vloeistof, die zich op het gedeelte van de spiraal 
bevond, naar boven verplaatst. Uit deze laag verdampte her water. Door de 
zich herhalende bewegingwerd bet water uit het sap verdampt. Deze metho
de had volgens Mulder twee nadelen. Ten eerste werd het sap donker van 
kleur, doordat het in aanraking kwam met Iucht. En ten tweede bestond bet 
gevaar van verbranding van het sap op het gedeelte van de spiraal dat zich 
boven de vloeistof bevond. Naast deze nadelen had Mulder oak kritiek op 
bet feit dat bet toestel niet nieuw was, ofschoon Stolle het als nieuw presen
teerde en hierop een octrooi had. In Suriname werd zo'n toestel reeds ge
bruikt en dat was uit Engel and afkomstig. Deze apparaten stonden als slecht 
werkend bekend. Het werd gebruikt op 'de slechtste suikerfabrieken waar men 
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nog geen apparaat hoegenaamd gebruikt'. 58 Dus dit toestel kwam, volgens hem, 
niet voor gebruik in aanmerking. 

Een beschrijving van de apparaten ten behoeve van de filtratie ontbrak, 
daar Stolle daarop nog geen patent had gekregen. Ook hier had Mulder kri
tiek op de wijze waarop Stolle deze apparaten presenteerde: Stolle noemde 
deze niet, maar roemde ze. 

De enige toestellen die Mulder voor gebruik op Java geschikt achtte, wa
ren de mengings- en centrifugaaltoestellen. Het centrifugaaltoestel of cen
trifuge bestond uit een trammel met wan den van metaalgaas, die in een bak 
geplaatst was en die snel kon worden rondbewogen. Door de draaiende bewe
ging werd de siroop van de kristallen door het metaalgaas he en geslingerd en 
de suikerkristallen bleven achter in de trammel. Wanneer het vocht te wei
nig stroop bevatte, kon men vooraf of stroop of water bijvoegen in het men
gingstoestel. Beide toestellen werden sinds enige tijd in de suikerraffinage
sector in Nederland gebruikt. Men was hierover zeer te spreken. 

Mulder kwam tot de eindconclusie dat op de centrifuges- en mengings
toestellen na, de overige toes tell en niet voor gebruik in de suikerindustrie 
in aanmerking kwamen en waarschuwde bovendien: 'De inhoud en toon van 
de geheele memorie des heeren Stolle, eischen omzigtigheid, zich met hem in te 
Iaten.' 

Deze kritische brief schreef Mulder op 18 november 1854 naar het ministe
rie van Kolonien. Wat Mulder niet wist, was dat Stolle reeds was overleden. 
Een kleine week Ia ter bereikte hem di t be rich t. 'Gisteren las ik in de dagbladen 
zijn overlijden. Ret deed mij pijnlijk aan, dat ik over den afgestorvene in dien toon 
geschreven had, meenende, dat hij nog onder de levenden behoorde. ' 59 Hij bood 
daarop zijn excuses aan. 

Alle stukken van Stolle werden door de erfgenamen teruggevraagd en hier
mee eindigde het onderzoek naar het arcanum vroegtijdig.60 

Evaluatie van de innovaties 

Mulder speelde in de beoordeling van deze drie inn ova ties een centrale rol. 
In het proces van beoordeling komen verschillende personen naar voren. In 
Nederland waren het met name de minister van Kolonien en Mulder, die een 
advies formuleerden over de wenselijkheid van toepassing van bepaalde che
mische innovaties in de bedrijfstak op Java. Dit advies werd voorgelegd a an 
het gouvernement. De gouverneur-generaal kreeg op zijn beurt advies van 
ambtenaren uit verschillende departementen. Met betrekking tot de suiker
cultuur en -industrie betrof dit voornamelijk het Departement van Kultures, 
met de Directeur der Kultures als verantwoordelijke man. Deze liet zich weer 
adviseren door zijn ambtenaren, waaronder Fromberg. Het advies dat de 
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gouverneur-generaal uiteindelijk formuleerde, was doorslaggevend of een 
innovatie op Java in praktijk werd gebracht. De evaluatie van een innovatie 
verliep dus in belangrijke mate binnen de lijnen van de formele bureaucratie. 

Mulders invloed beperkte zich tot het beoordelen van chemische innova
ties voor de minister. Indirect kon zij verder reiken. Op Java was Fromberg 
op advies van Mulder aangesteld als landbouwchemicus. Fromberg was een 
leerling van Mulder. Het was dus te verwachten dat hij Mulder op het weten
schappelijk vlak zou volgen en hem zou steunen in zijn oordelen of adviezen. 
We zien dat bij de beoordeling van Melsens' procede aan deze verwachting 
tegemoet werd gekomen en Fromberg volgens Mulders richtlijnen werkte. 
Hoe deze relatie zich verder ontwikkelde, wordt in de volgende paragraaf 
besproken. 

Op Java was een goede samenwerking tussen de ambtenaren en de suikerfa
brikanten van belang, omdat de experimenten op de bedrijven van de fabri
kanten werden uitgevoerd. Ofschoon er modelbedrijven bestonden, zoals dat 
van Holmberg de Beckfelt en Lucassen, vonden niet aile experimenten daar 
plaats. Experimenten werden tevens uitgevoerd op 'gewone' bedrijven zoals 
de suikerfabrieken Pangka en Sindang Laut. In de uitvoering van het experi
ment konden er verschillen optreden zowel ten aanzien van degene(n) die 
het experiment leidde(n) als de schaal waarop het plaatsvond. Bij Melsens' 
procede was de Ieiding in handen van Fromberg. Toen hij het bedrijf verliet, 
werd de proef verder voortgezet door het leidinggevend personeel van de 
suikerfabriek. Hierbij werden in het experiment grote hoeveelheden sap ver
werkt. Het middel van Elias werd door de uitvinder zelf getest. Hier was de 
klacht dat zijn proef slechts een marginale positie innam in het productie
proces. Elias mocht naar zijn mening uitsluitend experimenteren met slecht, 
verzuurd riet en de omstandigheden waren volgens hem niet optimaal. 

Uit de drie voorbeelden komt tevens een tegenstelling tussen laboratorium
onderzoek in Nederland en praktijkonderzoek op Java naar voren. De che
mische innovaties die positief door Mulder werden beoordeeld, bleken bij 
toepassing in de praktijk moeilijkheden op te leveren. Zowel het middel van 
Elias als datvan Melsens heeft slecht of slechts matig in de praktijk gefunctio
neerd. Met Stolle's Arcanum zijn in de praktijk geen proeven gedaan. Mul
ders laboratoriumbevindingen waren echter geheel in tegenspraak met de 
bevindingen op verschillende plantages. Deze tegenstelling zullen we in de 
loop van de tijd vaker tegenkomen. 
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Onderzoek naar de samenstelling van het riet 

Opzet van bet onderzoek 

Oud-gouverneur-generaal Rochussen werd in 1853 advies gevraagd inzake 
de wijze waarop de bedrijfstak opJava haar concurrentiepositie kon handha
ven ten opzichte van de bietsuikerindustrie. Hij ondersteunde de manier 
waarop de overheid potentieel succesvolle innovaties liet beoordeelen en testen 
door verschillende deskundigen, slechts ten dele. 61 Hij was van mening dat 
hiermee uitsluitend ad hoc oplossingen geboden werden. Rochussen was 
voorstander van een meer fundamentele aanpak om verbeteringen in de be
drijfsvoering door te voeren. 

Voordat technische en chemische innovaties voor de bedrijfstak werden 
getest, was het volgens hem zaak eerst de daadwerkelijke verliezen in de sap
winningsfase aan te tonen. Zodoende kon men ten eerste beoordelen in 
welke mate deze fase verbeterd kon worden en ten tweede kon men vaststel
len metwelke innovaties een verbetering gerealiseerd kon worden. Hiervoor 
kwamen verbeterde persen, chemische middelen of een combinatie van bei
de in aanmerking. Doch het maximaal haalbare rendement van de 
sapwinningsfase kon echter aileen maar bepaald worden, indien men de 
samenstelling van het riet kende. Daarom stelde Rochussen voor hiernaar 
onderzoek te verrichten. Zijn idee was om zowel op Java door de land
bouwchemicus Fromberg, als in Nederland door professor Mulder het riet 
te Iaten onderzoeken. Hierbij zou de nadrukkomen te liggen op de volgende 
onderwerpen. Het eerste betrof de samenstelling van het riet. Het was van 
belang hierbij te weten hoeveel suiker er in het riet aanwezig was en hoeveel 
suiker er in het riet resteerde na het persen. Het tweede onderwerp betrof de 
reeds eerder genoemde kwestie dat de ampas een minder goede brandstof 
werd als aile suikerdelen hieraan onttrokken waren. Het was dus de vraag in 
hoeverre de suikerfabrikanten gelijk had den. Bleef de am pas een goede brand
stof na een efficientere uitpersing? lndien dit niet het geval was, over welke 
alternatieven konden de ondernemers dan beschikken? 

Mulder werd in augusrus 1853 door het ministerie gevraagd hoe hij over 
deze zaak dacht. 62 De professor was bereid dit onderzoek uit te voeren. Hij 
bracht hierbij echter naar voren dat het niet zeker was of de onderneming 
volgens dit plan zou slagen. Vol gens hem was dit type onderzoek reeds eer
der uitgevoerd voor de Franse kolonien. Hierbij zou suikerriet zowel in de 
Franse gebiedsdelen als in Parijs geanalyseerd worden. 63 Door de slechte 
conservering van het riet tijdens het transport naar Frankrijk, draaide dit 
experiment echter uit op een mislukking. Men had het riet met hars aan de 
afgekapte delen afgedicht. Desondanks verzuurde het riet tijdens de zeereis 
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en verloor het vee) water door verdamping. Vergelijkend onderzoek zou hier
door nooit leiden tot dezelfde uitkomsten. Mulder wilde uit deze ervaring 
lering trekken. Daarom raadde hij aan de gehele rietstengel te vernissen in 
plaats van uitsluitend de afgekapte delen. 

Een ander punt was dat bij dit onderzoek verschillende soorten riet van 
verschillende plaatsen op Java betrokken zouden moeten worden. Dit riet 
zou direct na het kappen naar Nederland verzonden moeten worden en From
berg zou zich ter plaatse aan dezelfde proeven moeten wijden. Tenslotte was 
het van belang te onderzoeken of de concentratie aan suiker in het sap toe
nam, naarmate het riet vollediger werd uitgeperst.64 Indien dit het geval was, 
zou door het slechte persen juist een relatief groat percentage aan suiker 
verloren gaan. 

Opjava werd Fromberg in oktober 1853 van het plan van Rochussen en de 
richtlijnen van Mulder op de hoogte gesteld.65 Hij twijfelde aan het nut van 
de uitkomsten, omdat de stekken pas vijf a zes maanden later in Nederland 
onderzocht zouden worden. Ook was dit gedeelte van het onderzoek naar 
zijn mening eigenlijk overbodig. Hij was opjava aangesteld om producten te 
onderzoeken die aan bederf onderhevig waren. Daaronder vielen ook proe
ven met suikerriet. Het voorstel sloot aan bij her onderzoek dat hij op dat 
moment uitvoerde in zijn proeftuin te Genting, Buitenzorg. Op dit terrein 
werd een groat aantal rietsoorten uit het oosten van Java gekweekt met het 
doel deze te analyseren. Als landbouwchemicus betrok hij tevens een a an tal 
teelttechnische aspecten in het onderzoek zoals het effect van bemesting op 
de opbrengsten, het gewicht en de afmetingen van het riet, de invloed van 
deze factoren tezamen op het suikergehalte van het sap en de invloed van 
bodem en klima atop de samenstelling van het riet. Het plan van Rochussen 
en de richtlijnen van Mulder waren hiermee niet in strijd. Het vergde uitslui
tend extra werk. Fromberg was bereid om samen met Mulder deze onder
neming te wagen . Men zou echter tot het volgende jaar, 1854, moe ten wach
ten voor de verzending van het riet, omdat het te velde staand gewas reeds 
verouderd was en in suikergehalte achteruit was gegaan. 

Halverwege 1854 startten de verschepingen van de rietstekken naar Neder
land.66 Het resultaat was bedroevend. Ofschoon er maatregelen getroffen 
waren om het riet zo goed mogelijk te conserveren, bleken de partijen bij 
aankomst geheel te zijn bedorvenY Het ministerie liet vervolgens het plan 
varen om ook inN ederland de stekken te Iaten onderzoeken. Er werd beslo
ten het werk uitsluitend op Java te Iaten plaatsvinden. 
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Het onderzoek op Java 

Voordat de richtlijnen van Mulder uit 1853 Fromberg hadden bereikt, pu
bliceerde de landbouwchemicus in datzelfde jaar een artikel in hetNatuurkun
dig Tijdschrift voor Nederlandsch-lndie. Dit betrof een onderzoek naar het rende
ment van de persen op vijftig fabrieken opJava.68 Vol gens Fromberg werden 
van 100 del en riet gemiddeld 66 delen sap verkregen. Zonder verdere gege
vens te vermelden, concludeerde Fromberg dat het verlies aan sap een zesde 
bedroeg. Door het gemis van een aantal belangrijke gegevens, zoals percenta-

Tabel 7.1 Resultaten van het onderzoek van P.F.H. Fromberg naar de samenstel-
ling van het riet (18 55) 

Oorsprong waterper- vezelper- suikerper- gemid- gemid-
centage1 centage centage deld deld 

sap per- vezel-
centage2 percen-

tage 

Bezoeki max 80,2 6,8 13,0 94,3 5,7 
min 71,1 4,0 24,9 

Soerabaija max 80,5 7,7 11,8 94,8 5,2 
min 72,8 4,0 23,2 

Samarang max 82,6 8,9 8,5 95,3 4,7 
min 72,1 4,0 23,9 

Cheri bon max 78,8 12,6 8,6 91,0 9,0 
min 70,4 3,2 26,4 

Buitenzorg max 86,3 6,3 7,4 95,1 4,9 
min 77,1 3,6 19,3 

Batavia max 78,1 12,5 9,4 90,5 9,5 
min 74,1 7,6 18,3 

I. Mulder omschreef het waterpercentage a is percentage water, onopgeloste zouten en onoplos-
bare eiwitstoffen. 

2. Mulder omschreef het sappercentage als percentage water, suiker, onopgeloste zouten en 
onoplosbare eiwitstoffen. 

Bran: ARA, MK, inv. nr. 464: Brief van Fromberg a an de Directeur der Kultures, Buitenzorg 
d.d. 10 maart 1855. 
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ges suiker en sap die achterbleven in de am pas en over de hoeveelheid kristalli
seerbare suiker die in het sap aanwezig was, uitte Mulder grote bezwaren 
tegen dit onderzoek. Daarnaast had Fromberg volgens Mulder verzaakt te 
onderzoeken, of aile aanwezige suiker in het sap verwerkt kon worden tot 
kristalliseerbare suiker en indien dit het geval was, welke factoren dan verant
woordelijk waren voor de stroopvorming.69 Deze vragen waren van belang 
omdat de suikerfabrikanten anders geen nut hadden van deze gegevens. Het 
was dus belangrijk dat deze zaak door Fromberg verder werden uitgezocht. 70 

De landbouwchemicus nam de kritiek serieus en behandelde de opmerkin
gen puntsgewijs.71 Sinds het onderzoek van 1853 had hij grote vorderingen 
gemaakt. Hij was nu in staat een aantal vragen te beantwoorden. Ten eerste 
varieerde het percentage sap in de rietstengel tussen de 90 en 95% (zie tabel 
7 .1). Deze percentages verschilden sterk tussen de residencies en zelfs binnen 
de residencies trad een grote varia tie op. 

Het uitgeperst sap bleek nagenoeg hetzelfde percentage a an suiker te bevat
ten, als het sap dat in de ampas resteerde. Fromberg had hiervoor proeven 
genomen van riet afkomstig van de fabrieken Serogol en Banjarwaroe (zie 
tabel7.2). Deze uitkomsten kwamen overeen met de resultaten van de inmid
dels overleden fabrikant Van den Bosch, die een overeenkomstige proef op 
zijn bedrijfhad uitgevoerd.72 

Tabel 7.2 Resultaten van de proef uitgevoerd door PFH. Fromberg naar de samenstelling 
van bet sap in bet riet en in de ampas (18 SS) 

fabrieken sap uit her riet sap uit de ampas 

sap suiker sap suiker 
Serogol 100 18,9 100 18,2 
Banjarwaroe 100 18,2 100 17,9 

Bran: ARA, MK, inv. nr. 464 Brief van Fromberg aan Directeur der Kultures , Buitenzorg 
10 maart 1855. 

Fromberg twijfelde aan het feit of er uitsluitend kristalliseerbare suiker in 
het rietsap aanwezig zou zijn.73 Volgens hem werd dit gegeven door andere 
wetenschappers steeds voetstoots aangenomen. Vandaar dat hij hier een uit
gebreid onderzoek naar wilde verrichten. Tenslotte had Fromberg het on
derzoek naar de factoren die verantwoordelijk waren voor de stroopvorming, 
nog niet uitgevoerd. Hij was het met Mulder eens dat hier chemisch onder
zoek op haar plaats was, doch daarnaast zouden tevens landbouwkundige 
aspecten onderzocht moeten worden. Hij was van mening dat bepaalde facto
ren zoals bodem en bemesting op de stroopvorming van invloed waren. 
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Mulder bleef echter kritiek uitoefenen op het onderzoek van Fromberg.74 

Deze kritiek richtte zich met name op zijn onderzoeksbenadering, waardoor 
Fromberg niet toekwam aan de behandeling van de, volgens Mulder, zo 
belangrijke technische vragen. Fromberg trachtte zoveel mogelijk gegevens 
te verzamelen en op basis daarvan een conclusie te trekken. Mulder was te
gen deze wijze van onderzoek. Zijn ideeen over de rol van de wetenschap in 
de suikerindustrie komen in een later advies voor het ministerie van Kolo
nien expliciet naar voren. 75 Hij pleitte voor een samensmelting van weten
schap en empirie. Het resultaat hiervan, de zogenaamde 'useful knowledge', 
zou direct toepasbaar moeten zijn voor de fabrikant. Frombergs onder
zoeksbenadering was gangbaar in het natuurwetenschappelijk onderzoek. In 
deze traditie was reeds vee! onderzoek gedaan in de kolonien, zonder dater 
sprake was van een directe toe passing van de resultaten. Een voorbeeld was 
het onderzoek dat uitgevoerd werd op Java door de Natuurkundige Com
missie. Zo beperkte, aldus Mulder, deze Commissie zich tot het beschrijven 
van plan ten en dieren. Ofschoon hij veel eerbied had voor deze tak van weten
schap, was hij zeer negatief over het nut van deze werkwijze. Hij vond 'dat de 
regering zich in vroegere en latere jaren dikwerf door schoone woorden heeft Iaten 
verleiden om opgezette dieren en gedroogde of levende plan ten of de schoone plaatwer
ken van de kolonie te bekomen, waar "toepassing" van natuurkundige kennis vee! 
meerovereenkomstig hare roepingware geweest. '76 Zijn idee over dit zinloos verza
melen van kennis in de kolonie door geleerden werd ook bevestigd door zo
wel de rapporten van Fromberg als door het Kultuurverslag van 1854. From
berg had zeer veel gegevens verzameld en nog dikkere rapporten geschreven, 
maar schoot in zijn streven, volgens Mulder, het doe! voorbij, namelijk dat 
deze gegevens direct toepasbaar moesten zijn voor de fabrikant. In het Kul
tuurverslag van 1854 werd eveneens een groat aantal gegevens vermeld over 
de suikerteelt, doch deze bevatte geen relevante aanbevelingen voor het aan
brengen van verbeteringen hierin.77 

De professor vond dat het onderzoek naar de invloed van de technische hewer
king op het rietsap eenvoudiger uitgevoerd kon worden, door een soort sap 
volledig te analyseren. De essen tie van het onderzoek was de componenten 
van een soort sap volledig te leren kennen. Vol gens hem bestonden de ande
re rietsoorten uit dezelfde componenten doch in verschillende percentages. 
Fromberg kreeg het advies om de, door Barreswil e.a. gewijzigde methode 
van Trammer toe te passen. Mulder had deze reeds eerder in suikeranalyses 
gebruikt.78 Hiermee zou hij vele bepalingen in een dag kunnen doen. Daar
naast zou hij meer in het klein met de verwerking van het rietsuikersap moe
ten experimenteren, zodat de resultaten naderhand in het groat toegepast 
konden worden. 79 Ook Melsens' zout zou op deze wijze opnieuw kunnen 
worden onderzocht. 'Zulke proeven kunnen in het klein b. v. met eenige ponden 
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riet gedaan worden, geen laboratorium proeven, maar tecbniscbe in bet klein. Zij 
bebooren tot de fundamentele proeven, waarvan ik in den aanvang gewag gemaakt 
be b. >Ro Op deze wijze zou het mogelijk zijn met goedkope proeven elk aspect 
van de technische behandeling te bestuderen. Fromberg zou volgens deze 
methode moeten werken. 

Mulder kwam tot de conclusie dat Fromberg uitsluitend onderzoek ver
richt had naar de samenstelling van het riet. De technische vragen waren 
volgens Mulder door Fromberg nog niet beantwoord. Mulder was ervan over
ruigd dat als de landbouwchemicus het accent zou blijven leggen op hetland
bouwchemisch onderzoek, dit van weinig waarde zou zijn voor de suikerfa
brikanten. Mulder was van mening dat het onderzoek van richting veranderd 
moest worden en was ervan overtuigd dat Fromberg zijn kritiek zou accepte
ren. 

Fromberg was zeer teleurgesteld over deze kritiek, omdat a an zijn capacitei
ten a is onderzoeker getwijfeld werd: 'Afkeuring van eene zoo geacbte zijde doet 
mij dubbelleed, zij betreft mijne oordeelsgave in bet kunnen kiezen, ziften en uit
voeren der onderzoekingen'.81 Het meningsverschil was volgens hem terug te 
brengen op een verschil in uitgangspunt. Hij was door het gouvernement 
aangenomen om landbouwchemisch onderzoek te verrichten en volgens hem 
lag daar het zwaartepunt van zijn taak. Het onderzoek dat door het ministe
rie was opgedragen had een geheel ander doel. Het technischchemisch aspect 
werd hier op de voorgrond gesteld. Bij Mulder waren de onderzoeksvragen 
gericht op het minimaliseren van de verliezen in de sapwinningfase bij het 
persen en het weken van suikerriet. Ook Fromberg richtte zich hierop, doch 
hij was van mening dat de sapwinning niet de enige fase was, waarin een 
gedeelte van de grondstof verloren gin g. Een groat gedeelte ging, volgens 
hem, verloren tijdens de teelt. Hij trachtte via een 'statistische' weg de verlie
zen aan te tonen die men krijgt 'zoo men weigert ofverzuimt de m etboden van 
cultuur te verbeteren'.82 

Fromberg ontkende daarom het belang van Mulders opvattingen over on
derzoek niet. Hij had vee! van zijn raadgevingen opgevolgd doch stuitte in de 
uitvoering ervan op voor Java 'typische' problemen. Zo had hij een lucht
pomp besteld om de invloed van warmte en koude op de stroopvorming te 
onderzoeken. Hij had de pomp in onbruikbare staat ontvangen en deze ter 
reparatie aan de gouvernementswinkel gezonden. Daar had men het echter 
zo druk, dat de pomp nog steeds niet gerepareerd was. Voorts had hij zeven 
maanden geleden het zout bisulphis calcis besteld om de proef met dit zout 
te herhalen. Doch de bisulphis calcis was nog steeds niet aangekomen. Ande
re punten van ergernis vormden de 'vreemdsoortige en bijkomende werkzaam
beden' die een stilstand in het laboratorium veroorzaakten. Wat deze werk
zaamheden inhielden, werd niet vermeld. Oak speelden andere omstandigheden 
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een rol zoals het ontbreken van enkele noodzakelijke ingredienten. 'In Euro
pa is zooiets bijna dadelijk te herstellen, op Java niet. Men leert dit en andere zaken 
eerst door plaatselijke ondervinding'. 83 From berg verdedigde zich tenslotte ook 
ten aanzien van de uitvoering van technische proeven in het klein, in plaats 
van op de fabrieken. De bereiding van suiker op al te kleine schaal leidde 
volgens hem meestal tot mislukking. Tevens was het uitvoeren van proeven 
in een tempo zoals men dit in Europa gewend was niet mogelijk in verband 
met het klimaat en de reeds genoemde problemen. Hierbij doelde hij op het 
uitvoeren van suikeranalyses volgens Barreswil, zoals Mulder die voorstelde. 
Op het gebied van een aantal technische zaken had hij reeds enige resultaten 
gekregen, met name de invloed van kalk op de sapzuivering en de kristalli
seerbaarheid van de stroop en de invloed van de glucose op de kristalvor
ming. Het uitgebreide landbouwchemisch onderzoek van Fromberg was nu 
bijna afgerond en hierop sloot de richtlijn van Mulder aan om een suikerriet
soort geheel te ontleden. 

In de loop der tijd ontwikkelde zich een meningsverschil tussen Mulder en 
Fromberg. Dit betrof hoofdzakelijk het gevolgde onderzoeksprogramma. 
Mulder had in eerste instantie vee! vertrouwen in zijn leerling. Hij ginger
van uit dat Fromberg zijn richtlijnen zou opvolgen. Fromberg paste echter 
zijn eigen maniervan werken toe, waarbij bovendien het landbouw-chemisch 
onderzoek op de eerste plaats kwam. Deze manier van werken strookte niet 
met de opvattingen van Mulder. Fromberg stond open voor Mulders raad
gevingen, ofschoon het voorstel van het ministerie veel extra werk met zich 
meebracht. In de loop der tijd bleek dat Mulder Fromberg probeerde te dwin
gen van zijn onderzoeksmethode af te zien. Fromberg verzette zich daarte
gen, omdat het indruiste tegen zijn hoofdwerkzaamheden. Vandaar dat bier
over geen overeenstemming ontstond. Verder had Fromberg Mulders 
raadgevingen opgevolgd, doch stuitte hij in de uitvoering ervan op onvoorzie
ne problemen. Deze voornamelijk praktische problemen waren inherent aan 
de situatie op Java, maar waren voor Mulder niet relevant en Fromberg daal
de zienderogen bij hem in aanzien. De landbouwchemicus bleefMulder ech
ter in belangrijke mate steunen. In de volgende paragraaf zullen we bekijken 
hoe deze controverse zich verder ontwikkelde. 

De pers van Mulder 

Het lage rendement van de persen op Java 
Terwijl Fromberg bezig was met het onderzoek in Buitenzorg, bestudeerde 
Mulder de eerste onderzoeksresultaten.R4 Mede doordat hij ook advies gaf 
over verschillende innovaties met betrekking tot de suikerfabricage, zoals dr. 
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Stolle's Arcanum, werd zijn aandacht voortdurend gevestigd op de slechte 
werking van de persen op Java. Uit het onderzoek van Fromberg uit 1853 
werd bekend dat de persen gemiddeld 66 gewichtsdelen sap van de 100 ge
wichtsdelen riet persten en het verlies aan sap een zesde bedroeg. Mulder 
was zeer ge:interesseerd of dit aandeel klopte, temeer omdat de cruciale ge
gevens om dit na te rekenen, niet vermeld werden. Hij gebruikte daarom 
cijfers uit eerder onderzoek.85 Als basis nam hij een rietsoort, afkomstig uit 
Martinique, die de me est ongunstigste verhouding vertoonde. Deze bestond 
bij 100 delen riet uit 90 delen sap en tien delen ampas. Hij kwam tot de 
conclusie, dat wanneer de persen 66 delen uitpersten er een verlies van 24 
delen optrad en dit was niet een zesde maar bijna een derde. Dit was een 
belangrijke reden om nog eens stil te staan bij de persen opJava. Mulder was 
van mening dat dit punt nog eens grondig onderzocht moest worden. Hier
voor wilde hij deskundigen inschakelen. 

Indien er daadwerkelijk een verlies van een derde van de grondstof optrad, 
stelde hij voor het riet twee keer te persen. Het was waarschijnlijk dat hier
door niet a! de suiker uit de ampas geperst kon worden. Dit laatste kon wei 
bereikt worden door het weken van riet met bisulphis calcis in een stenen 
bak. De aanwending van deze persen in combinatie met het weken zou het 
verlies aan grondstofkunnen terugbrengen tot een negende van de hoeveel
heid. Volgens hem was dit een goedkope oplossing, maar omdat dit meer 

Figuur 7.2 Afbeelding van een standaardpers. 

Bran: Ad. Wurtz, Dictionaire de Chimie (Paris 1878) deel 3, 40. 
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arbeid en brandstof vereiste, zou het misschien tach nog te duur zijn. Dit 
kon slechts ter plaatse worden beoordeeld. Indien deze combinatie niet tot 
de mogelijkheden behoorde, zou men de toevlucht moeten nemen tot ster
kere persen. 

Hoewel Fromberg er een voorstandervan was om de sapwinning te verbe
teren, betwijfelde hij ofhet verlies a an sap teruggebracht kon worden tot een 
negende.86 Hij gafhiervoor de volgende redenen. Door het dubhe! persen en 
het weken zou de bewerking van het riet Ianger duren dan men zich binnen 
het beperkte seizoen kon veroorloven en daarnaast braken de assen van de 
cilinders van de molens gemakkelijk wanneer men de molens te sterk aan
schroefde. Hierdoor ontstond tijd- en geldverlies. De chemicus was aanwe
zig geweest bij een proef op de suikerfabriekArdi Redjo. De fabrikant had de 
cilinders tot de hoogst mogelijke stand aangeschroefd en kreeg toen 70% 
van het sap. Hij was niet bereid de cilinders op deze stand te Iaten staan, 
omdat dat jaar de assen van de cilinders van zijn molen reeds drie keer waren 
gebroken. Door de opgelopen achterstand stond er reeds overrijp en geheel 
uitgedroogd riet op hetland. Fromberg had meer fiducie in het onttrekken 
van het overige sap door middel van bisulphis calcis. In plaats van een bak 
zou hij echter van twee bakken gebruikmaken, omdat de weking van mini
maal een uur te belemmerend zou zijn voor de gang van zaken op de fabriek. 
Dit had bovendien het voordeel dat het verlies aan brandstof en de hogere 
arbeidskosten beperkt bleven. De landbouwchemicus had echter nog geen 
onderzoek verricht naar het vraagstuk over het verlies a an brandstof, dat ver
oorzaakt werd door het efficienter uitpersen van de rietstengel. Hij verklaar
de tenslotte dat dit geen effect zou hebben op de eigenschap als brandstof, 
omdat door gisting het grootste gedeelte van de suiker tach verloren ging. 

De resultaten van Frombergs onderzoek naar de samenstelling van het riet 
uit 185 5, bevestigden Mulders vermoeden dat de persen slecht functioneer
den.87 Zelfs bij de sterkst mogelijke aanzetting van de cilinders trader val
gens Mulder nog een verlies op van 20 a 2 5%. Daarnaast bra ken de assen van 
de persen gemakkelijk. Oak dit probleem pleitte voor een verbetering van de 
persen. Hij adviseerde daarom een pers voor gouvernementsrekening te Ia
ten vervaardigen bij de Amsterdamse machinefabrikanten Van Vlissingen en 
Dudok van Heel. Deze pers zou het sap uit wit populierenhout moeten kun
nen persen zonder te breken. Hij nam populierenhout als voorbeeld, omdat 
dit hout vers geveld, 50% water bevatte. Dit was ongeveer de helft minder 
dan de hoeveelheid die aanwezig was in suikerriet. Wanneer men populie
renhout goed droog kon uitpersen, kon men er zeker van zijn dat dit ook 
gold voor het suikerriet. Door zo'n pers naar Java te zenden en opnieuw 
bisulphis calcis te gebruiken, zou het sapverlies teruggebracht kunnen wor-
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den tot een achtste of een negende, terwijl dat nu twee zevende of een derde 
bedroeg. 

Mulder gaf dus naast adviezen voor het onderzoek naar de samenstelling van 
het riet, tevens een advies voor een mogelijke oplossing om het sapverlies te 
be per ken. Hij gaf vooreerst nog geen duidelijke beschrijving van deze pers. 

De minister van Kolonien nam dit advies serieus en vroeg hierover conside
ratie en advies aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie.88 De 
Directeur der Kultures, Schiff, had Fromberg hierover zijn mening Iaten ge
ven.89 Fromberg ondersteunde het voorstel van Mulder. Ook andere rappor
teurs, die niet met naam genoemd werden, stemden hiermee in. Fromberg 
had aanbevolen om de pers op de fabriek Wonopringo te Iaten testen. Deze 
fabriek was eigendom van de NHM en werd door een Engelse ingenieur, 
Edwards, geadrninistreerd. Deze man hield zich volgens hem serieus bezig 
met proefnemingen. Schiff had daarop contact opgenomen met de factorij in 
Batavia en deze had zich bereid verklaard om hieraan mee te werken. Zij 
wilden echter wei meer informatie over deze pers krijgen. De minister schreef 
daarop Mulder aan om hieraan te voldoen.90 

Figuur 7.3 Het ontwerp van een suikerrietpers van G.J. Mulder, gebaseerd op de 
suikermolen van Payen. 
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De professor had zijn ideeen in de loop der tijd in een on twerp verwerkt en 
deze aanbevolen bij twee startende suikerfabrikanten, Bronkhorst en Gal
lois. Zij hadden zich door Mulder Iaten adviseren over mogelijke verbete
ringen in de suikerfabricage. Deze mannen hadden 'het ontwerp' overge
nomen en hierin verbeteringen aangebracht. Nadat Mulder de minister 
hierover geraadpleegd had, verzond hij zijn eerste 'ontwerp'.91 

Het antwerp van Mulder 
Mulders opvatting over een ideale pers lag in de lijn van zijn eerdere advie
zen.92 Essentieel hierin waren drie principes: twee keer persen in plaats van 
een keer, daarnaast het gebruik van bisulphis calcis tijdens het persen en ten
slotte het gebruik van sterker materiaal. Het eerste zou men kunnen berei
ken door twee standaardpersen achter elkaar te plaatsen. Mulder had echter 
bezwaren tegen de standaardpers, omdat deze naar zijn mening niet sterk 
genoeg was. Wanneer men de cilinders te dicht bij elkaar plaatste en er een 
grote kracht uitgeoefend werd op de assen, braken zij gemakkelijk. Wanneer 
men deze afstand daarentegen te groat maakte waardoor de uitgeoefende 
kracht minder werd, werd het riet niet goed geperst. Hierdoor zou vee! sap 
verloren gaan. Hij pleitte daarom voor een geleidelijke vermindering van de 
afstand tussen de cilinders, waardoor ook de kracht geleidelijker over de as
sen van de cilinders kon worden verdeeld. Dit laatste kon bereikt worden 
door een grater aantal cilinders. Als voorbeeld nam hij de molen van Payen. 93 
Deze bestond uit vijf cilinders, waarbij de afstand tussen de cilinders geleide
lijk afnam (zie figuur 7.3). Tussen de nummers een en twee werd het riet 
gekneusd, tussen twee en drie zwak geperst, tussen drie en vier sterker ge
perst en tenslotte werd tussen de cilindernummers vier en vijf de ampas het 
sterkst geperst. 

De molen had echter ook nadelen. De gebogen platen onder de cilinders 
twee en vier, die ter geleiding dienden van het riet, werkten verzuring in de 
hand en hier kon ook sap teruggezogen worden door het uitgeperste riet. 
Daarnaast, en dit beschouwde Mulder als het belangrijkste bezwaar, kon men 
de gang van het riet door de mol en niet meer controleren op het moment dat 
het riet tussen de cilinders verdween. Daarom stelde Mulder voor de cilin
ders te scheiden in twee stellen van drie cilinders, waarbij het principe van 
Payen gehandhaafd bleef (zie figuur 7 .3). Tussen deze twee stellen werd een 
soort lopende band geplaatst, waarbij het riet afkomstig uit het eerste stel 
getransporteerd werd naar het volgende. De lopend e band werd voortbewo
gen door twee kettingen die roteerden om twee houten cilinders. De persen 
A en B en de houten cilinders D konden aangedreven worden door ofwel 
stoomkracht, ofwel een combinatie van stoom- en waterkracht. De stoom
kracht kon dan afkomstig zijn van de stoommachine, die gebruikt werd voor 
de aandrijving van de luchtpompen bij de suikerbereiding. Het vermogen 
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zou als volgt kunnen worden aangewend: tien pk voor het eerste en twintig 
pk voor het tweede stel. Mulder gaf als reden voor deze verdeling dat de 
eerste pers langzamer moest draaien, zodat men de tijd had om het riet goed 
in te voeren en het uitgeperste am pas in een redelijk tempo te herschikken. 
Het eerste stel zou daarom ook op waterkracht kunnen werken. Eenzelfde 
soort lopende band kon ook v66r de eerste en na de tweede pers worden 
geplaatst. De eerste zou dan schuin naar de molen toe !open voor de aanvoer 
van het riet en de tweede schuin van de laatste aflopen voor de afvoer van de 
ampas. Verder had Mulder de afmetingen van de cilinders anderhalve meter 
breed gesteld met een omtrek van 75 centimeter. De cilinders konden dan 
drie omwentelingen per minuut maken. Met deze afmetingen had de pers 
een maalcapaciteitvan 25 rietstokken per minuut. Tenslotte was het Krupp
staal het meest geschikte materia a! waaruit de assen konden worden vervaar
digd. Dit zeer sterke gietstaal werd gebruikt bij de assen van spoorwagens. 

Wat Mulder bij zijn antwerp niet vermeldde, was de wijze waarop deze 
pers met het procede van Melsens gecombineerd moest worden. Dit zou in 
principe plaats moeten vinden tussen de eerste en de tweede keer persen. 

Kritiek op de pers van Mulder 
Na de brieven van Mulder met de beschrijving van de pers gelezen te heb
ben, kwamen de eerste twijfels bij de NHM te Amsterdam naar hoven. Zij 
plaatste kanttekeningen bij de pers, omdat Mulder naar voren bracht dat 
deze reeds door Bronkhorst en Gallais was verbeterd. Daar Gallais deze pers 
op de fabriek van Holmberg de Beckfelt zou gaan testen, leek het hen beter 
om deze proeven af te wachten.94 Daarnaastwachtten zij het advies afvan de 
administrateur van Wonopringo, Edwards, die via de factorij te Batavia bier
over was ingelicht. 

Edwards bleek echter ernstige bezwaren tegen het plan te hebben, waar
door de NHM er vanaf zag om de test uit te voeren. 95 De administrateur was 
van mening dater geen sterkere persen nodig waren op Java. Hoewel het 
verlies aan sap volgens zijn berekeningen een zesde bedroeg - minder dus 
dan Mulder aangaf, maar volgens Edwards hoog genoeg om hier stappen 
tegen te ondernemen - wogen de extra opbrengsten suiker niet op tegen het 
verlies aan brandstof dat door het sterker persen veroorzaakt werd. Deze 
brandstof zou dan ingekocht moeten worden. Door de hoge brandstofprijs 
opJava, was dit niet rendabel.96 Daarnaastvoldeed de pers volgens hem niet, 
omdat de voorlaatste cilinders (cilinders no. 4 en 5 van het antwerp van 
Mulder) nooit dichter bij elkaar gebracht konden worden dan thans het ge
val was. Werd dit wei gedaan, dan werd het riet te slap om door de laatste 
cilinders zijn weg te kunnen vervolgen. Herhaalde persing zou dus tot niets 
anders leiden dan 'door zes cylinders hetzelfde werk te doen verrigten dat tham 
door drie volbragt wordt. '97 De NHM wilde de administrateur, die tot nu toe 
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naar tevredenheid had gewerkt en door zijn werk de maatschappij extra win
sten had opgeleverd, geen test met een pers opleggen waarvan hij, volgens 
hen, waarschijnlijk niet zonder enige overdrijving verklaarde: 'that he would 
consider its introduction at Wonopringo as one of the greatest misfortunes that could 
befall the fabric. '98 

Ook aan Fromberg werd advies gevraagd.99 Hij was het met Edwards eens 
dat de extra kosten aan steenkool niet opwogen tegen de extra opbrengsten 
aan suiker. Fromberg prefereerde echter het gebruik van steenkool boven 
ampas als brandstof. Hij beargumenteerde dit standpunt, door aan te geven 
dat het gebruik van ampas een belangrijk nadeel had . Bij aanhoudende re
gen, kon de am pas niet gedroogd worden en wanneer deze te lang aanhield, 
moest het hele productieproces stilgelegd worden. Hij pleitte daarom voor 
het goedkoper maken van steenkool. Wanneer steenkool opjava voordelig 
te koop zou zijn, zouden de suikerfabrikanten bovendien niet overgaan op 
het gebruik van hout als alternatieve brandstof. Deze grondstof was schaars 
en het op grote schaal kappen van hout zonder toezicht beschadigde ook 
andere, 'hogere' belangen dan uitsluitend die van de suikerfabrikant. 

Niettemin had Fromberg ook kritiek op Edwards. Ten eerste omdat de 
berekening over de verliezen niet klopte. Fromberg berekende een verlies 
van een derde in plaats van een zesde, dus twee keer de hoeveelheid. Deze 
berekeningwas gebaseerd op zijn onderzoeksresultaten uit 1855 (tabel7.1). 
Hiermee ondersteunde hij dus Mulders kritiek over het slechte functioneren 
van de persen opjava. En ten tweede bekritiseerde hij de toon van Edwards' 
betoog. Deze liet zich zeer laatdunkend uit over Mulder. Hij beschuldigde 
de administrateur ervan dat deze met enigszins schampere opmerkingen Mul
ders pogingen om zonder persoonlijk voordeel een rietpers te ontwerpen, 
afdeed. Edwards vroeg zich namelijk af ofhet middel ter voorkoming van het 
kwaad 'niet grooter kwaad zal doen dan dat, hetwelk men voornemen is uit te 
roeien'. 100 Ook op Mulders' toon van kritiek had Fromberg aanmerkingen. 
De hoogleraar beschuldigde de suikerfabrikanten ervan nalatig te zijn in het 
doorvoeren van verbeteringen in het persen. Fromberg was daarentegen een 
andere mening toegedaan. De invoering van de persen werd volgens hem 
geremd door externe omstandigheden: 'Het schijnt mij toe, dat men onbillijk 
doet, zoo men tegenwoordig wil bewijzen, dat de suikerfabrikanten achterlijk zijn in 
bet verbeteren hunner inrigtingen naar de eischen van den tijd. Daar waar de we
zenlijke eigenaar regtstreeks kan handelen, en niet te zeer door geldgebrek ofschrale 
productie zijner velden belemmerd wordt, daar vindt men hem ook vrijwel geneigd 
om uit te voeren wat hem door bet voorbeeld van anderen aanbevolen, of ook voor de 
aansporing van bet gouvernement als opgelegd wordt.' 101 

Met betrekking tot de pers richtte From bergs kritiek zich met name op de 
lopende band. Tijdens zijn bezoeken aan suikerfabrieken had hij gezien dat 
de aanvoer van het riet tussen de cilinders te wensen overliet. Deze werk-
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zaamheden vonden veelal zonder toezicht plaats. Met het gebruik van de 
lopende band vergrootte men dit risico, omdat deze werkzaamheden nu twee 
maal moesten gebeuren. 

Fromberg was ervan overtuigd dater niets aan het probleem van de persen 
te doen vie!. Hij pleitte daarom opnieuw voor het nemen van cultuunnaatrege
len. Fromberg benadrukte dater een direct verband bestond tussen de teelt 
en de fabricage en indien de knelpunten in de teelt niet werden opgelost, dit 
een algemene productieverhoging in deze sector in de weg zou staan. 

Mulders weenvoord 
Bij bet overleg tussen bet ministerie en bet gouvernement over deze zaak 
lazen de adviseurs elkaars kritiek. Mulder kreeg dus beide commentaren on
der ogen. 102 Het rapport van Edwards was eigenlijk niet bedoeld als offici eel 
stuk. Hij had zich nogal ongenuanceerd over Mulder uitgelaten in de veron
derstelling dat het uitsluitend voor intern gebruik was: 'Professor Muldermoge 
de eerste scheikundige van de wereld zijn, doch ik veroorloof mij te zeggen dat hij 
volstrekt geen verstand heeft van suikermolens. ' 103 Edwards voelde zich beledigd 
omdat hij zeer vee! moeite genomen had om de persing op zijn fabriek te 
verbeteren. 104 Hij kreeg van Mulder een veeg uit de pan, toen de geleerde de 
stukken van commentaar voorzag. Naderhand bleek dat dit commentaar vol
gens de Factorij voor Edwards 'zeer hinderlijk voor zijn gevoel' was geweest. 105 

Mulder constateerde dat 'bet kwaad' waarover Edwards sprak inderdaad be
stond, en wei op zijn eigen fabriek. Vol gens hem werd er op Wonopringo zo 
slecht gewerkt, dat die fabriek niets meer opleverde dan het gemiddelde van 
vijftig fabrieken op Java. Hij vroeg zich af of bet voorstel wei in de goede 
hand en was gekomen 'daar de beer Edwards blijkbaar over dat voorstel een gevoe
ligheid openbaart, even als of zijne persoon ware te kort gedaan. Op deze wijze wordt 
de zaak niet goed gediend. ' 106 

Toch ging Mulder Edwards' berekeningen na, om te kijken of de admini
strateur gelijk had. Wanneer Mulder ervan uitging dat bij een verbeterde 
pers 80 delen in plaats van 66 delen sap zouden worden behaald, zou er dan 
voldoende brandstof resteren om bet sap in te dikken? Dit bleek niet het 
geval te zijn. Men zou zich slechts voor twee derde in brandstofkunnen voor
zien. Hij concludeerde daarom evenals Edwards dat hoe beter men perste, 
hoe meer brandstof men tekort kwam. Aan een verbetering van de persen 
kon aileen gedacht worden op plaatsen waar brandstof tegen een goede prijs 
te verkrijgen was. Hoewel hij bet met de administrateur eens was, wilde dat 
volgens hem niet zeggen dat hiermee Edwards ontslagen was van de plicht 
om naar betere oplossingen te zoeken. Ten aanzien van de verstopping van 
de persen door bet riet, was Mulder van mening dat hij dit probleem kon 
oplossen door bet principe van Payen toe te passen. Een gegeven dat volgens 
hem door Edwards over het hoofd was gezien. 
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Vee! minder was de hoogleraar te spreken over Fromberg. Volgens hem 
'wankelt Fromberg in zijn uitspraak'.107 Was het niet deze geleerde die in zijn 
artikel over de suikerpersing en in andere stukken steen en been klaagde over 
het slechte persen? Nu was de mening van Fromberg hierover opeens vee! 
gunstiger. Mulder vond het verder niet nodig om meer woorden aan hem 
vuil te maken, gezien zijn voorgaande missers. Hiermee brak Mulder defini
tief met zijn leerling. 

Een mecbaniscbtecbniscb vraagstuk 
Mulder meende de zaak terug te kunnen brengen tot de volgende eenvoudi
ge grondslagen. Kon men op een fabriek over niet meer brandstof beschik
ken dan uitsluitend ampas, dan was elke verbetering nutteloos. Was dit wei 
het geval, dan waren er betere persmiddelen nodig. De eenvoudigste persen 
waren cilinders. Verbetering moest gezocht worden in het vervaardigen van 
deze cilinders van sterker materia a! en in de toenarne van het aantal cilinders. 
Het gevaar van verstopping bij een toenemend a an tal cilinders, kon tegenge
gaan worden door een regelmatige invoer en een langzaam krachtiger wor
den van het persen. Een pers, gebaseerd op deze beginselen kon overal, dus 
66k inN ederland, experimenteel beoordeeld worden. Het was naar zijn me
ning niet meer dan een mechanisch-technisch vraagstuk. Suikerriet was daar
voor niet nodi g. Met dit laatste wilde hij onder de aandacht brengen dat het 
onderzoek naar toepassingen in de kolonie het beste in Nederland kon wor
den onderzocht en toegepast. Wanneer de pers voldeed, kon het geheel naar 
de kolonie worden overgebracht. 'Van een onderzoek in de kolonie is mij, als 
regel, voorgekomen, oppositie, depreciatie, negatie'. 10R Was het hier in Nederland 
onderzocht dan had de minister een grond voor beoordeling. Deze ontbrak 
nu: 'want de gevoeligbeid van den beer Edwards en de wankelbaarbeid van den beer 
Fromberg Iaten eigentlijk de zaak als niet onderzocbt'. 109 

De minister van Kolonien stood hierover in dubio. 110 Voor hem was het dui
delijk dat men hier te maken had met een meningsverschil, dat berustte op 
het verschil tussen theorie en praktijk. Hij was ervan overtuigd dat Mulder 
op den duur toch gelijk zou krijgen. Hierop nodigde hij de gouverneur-ge
neraal van Nederlandsch-Indie uit om Mulders pers te beproeven. De zaak 
bleef echter onbeslist. Schiff stand achter de kritiek van Edwards en vond dat 
er geen pro even ondernomen moesten worden. 111 Hij dacht dat wanneer deze 
zouden mislukken, dit waarschijnlijk toegeschreven zou worden aan een 
verkeerde toepassing en niet aan de pers zelf. Dat gevaar wilde hij niet !open. 
De gouverneur-generaal besloot daarop definitief dat de proeven niet door 
gin gen. 
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Problemen bij onderzoek op Java 

Uit het voorgaande kunnen we concluderen, dat het uitvoeren van weten
schappelijk onderzoek op Java met nogal wat problemen en tegengestelde 
opvattingen te maken heeft gehad. 

Als een van de belangrijkste problemen kunnen we noemen de vertaling 
van het onderzoek dat in Nederland werd uitgedacht naar de 'praktijk' op 
Java. De 'praktijk' bestond hier uit twee onderdelen, ten eerste het Landbouw
chemisch Laboratorium te Buitenzorg en ten tweede het bedrijfsleven op 
Java. Dit vertalingsprobleem werd in eerste instantie veroorzaakt door het 
gem is a an kennis van Mulder van de lokale situatie. Mulders ideeen over hoe 
het onderzoek eruit moest zien, vond plaats in een gelsoleerde omgeving, ver 
weg van de praktijk op Java. Fromberg, die op het Laboratorium op Java 
werkte, was minder gei·soleerd van de praktijkomgeving. Hij kwam naast het 
laboratoriumonderzoek tevens in aanraking met het bedrijfsleven en voerde 
daar tevens proeven uit. Ook waren de omstandigheden in een laboratorium 
op Java minder optimaal dan in Nederland. Fromberg kreeg te maken met 
een heel ander klimaat waarin hij moest werken en het was moeilijk om che
mische middelen en apparatuur voor zijn laboratorium te bemachtigen. Deze 
'typische' problemen bemoeilijkten het laboratoriumwerk zoals Mulder zich 
dat had voorgesteld. 

Daarnaast kwam het probleem naar voren hoe inn ova ties getest dienden te 
worden, namelijk kleinschalige proeven in het laboratorium ofkleinschalige 
proeven op de bedrijven. Mulder was voorstander om praktijkproeven op 
kleine schaal in het laboratorium nate bootsen. Dit was echter volgens From
berg niet mogelijk, omdat proeven op kleine schaal bij de suikerproductie 
gedoemd waren te mislukken. We zien dat dit advies van Mulder dan ook 
niet wordt opgevolgd. 

Hoewel Mulder wei enigszins oog had voor de invloed van lokale factoren 
op het technischchemisch en landbouwchemisch onderzoek, was hij van 
mening dat technischmechanische innovaties onafhankelijk van hun omge
ving ontworpen en getest konden worden. Daarna zou het gei"ntroduceerd 
kunnen worden op Java. Mulders ideeen stonden hiermee lijnrecht regen
over die van het gouvernement. Aan hun manier van werken lag een duidelij
ke visie ten grondslag, namelijk dat technische innovaties ruet zonder meer 
konden worden overgenomen. Deze moesten aangepast worden aan of ge
heel aansluiten bij de lokale situatie. Vandaar dat de experimenten daar reeds 
in een vroeg stadium plaatsvonden. 

Het volgende probleem dat steeds oprueuw naar voren komt, was het span
rungsveld tussen het mirusterie van Kolonien en het gouvernement. Het gou
vernement probeerde steeds al te grote bemoeienis van het ministerie met de 
introductie van technische innovaties in de bedrijfstak, tegen te houden. Het 
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gouvernement had een liberale stellingname. Zij was ervan overtuigd dat de 
ondernemers er alles aan deden om de productie op zo'n hoog mogelijk tech
nisch niveau te krijgen. 

Ondanks deze problemen kunnen we concluderen dat het voorstel van oud
gouverneur-generaal Rochussen in belangrijke mate gerealiseerd was. From
berg had het onderzoek naar de samenstelling van het riet tot een goed einde 
gebracht en door zowel Fromberg als Mulder werd aangetoond dat de per
sen op Java een laag rendement had den en verbeterd dienden te worden. Een 
van de belangrijkste obstakels om over te gaan tot verbetering van de persen, 
was de hoge brandstofprijs. Vandaar dat op Java de ondernemers in belang
rijke mate gebruik bleven maken van watermolens. Bij het zoeken naar mo
gelijke oplossingen kwamen verschillende problem en naar voren. Tijdens de 
discussie liepen de emoties hoog op. De relatie tussen Fromberg en Mulder 
werd in deze periode geheel verbroken. Mulders oordeel was in deze zaken 
onverbiddelijk en hij kon weinig consideratie opbrengen voor de situatie op 
Java. Het gouvernement koos in dit conflict de zijde van haar eigen adviseurs 
en deze controverse werd niet opgelost. Het onderzoek werd in zijn geheel 
gestaakt. 

De opheffing van het Landbouwchemisch Laboratorium in Buitenzorg 

In 1860, twee jaar na de dood van Fromberg, werd het Landbouwchemisch 
Laboratorium in Buitenzorg opgeheven. Wat precies de reden is geweest 
voor de opheffing, wordt in de literatuur nergens expliciet genoemd. 112 Mul
der bracht in een advies in 1866 naar voren, dat hij de minister van Kolonien 
had aangeraden het laboratorium te Buitenzorg op te heffen. Als belangrijk
ste reden noemde hij dat zijn ideeen over hoe zo'n landbouwchemisch 
laboratorium zou moeten werken niet door Fromberg in praktijk werden 
gebracht. Diens uitzending naar Java zag Mulder als de grote misslagvoor de 
landbouwchemie, omdat Fromberg zich geheel op zijn eigen ideeen over 
wetenschap richtte. 'Useful knowledge' behoorde niet tot zijn bagage. ' Geen 
raadgeving, geene vermaning hielp; bij wist bet beter; hij putte z icb uit in grond
analysen: altoos was bet de scbeikunde voorop, de ervaring achteraan'. 11 3 N a de 
dood van Fromberg in 1858, had Mulder de toenmalige minister Rochussen 
bewogen om geen nieuwe landbouwchemist aan te stellen en hiermee werd 
een eind gemaakt aan het landbouwchemisch onderzoek op Java. 

Rost van Tonningen, de assistent van Fromberg en eveneens leerling van 
Mulder, was echter een andere mening toegedaan.11 4 Hij had kritiek op de 
wijze waarop Mulder het werk van Fromberg afdeed. Vol gens hem was deze 
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chemicus een baanbreker geweest op het gebied van de landbouwchemie. 
Hij had zich hierbij letterlijk doodgewerkt. In tegenstelling tot wat Mulder 
schreef, voerde Fromberg niet uitsluitend bodemanalyses uit, maar richtte 
zich tevens op landbouwchemisch en landbouwkundig onderzoek. Fromberg 
had het idee om bij iedere fabriek kleine proeftuinen aan te leggen voor het 
kweken van en experimenteren metverschillende soorten riet. In 1857 maakte 
Rost van Tonningen reizen om de bedrijven in de Oosthoek van Java te be
zoeken en de ondernemers op de hoogte te stellen van hun plannen. Mede 
doordat hij goed wist hoe hij deze fabrikanten moest benaderen, sloeg deze 
werkwijze aan bij de Soerabaijasche suikerfabrikanten. 115 Toen bekend werd 
dat het chemisch laboratorium in Buitenzorg zou worden opgeheven, stel
den zij voor om het laboratorium over te plaatsen naar Soerabaija, op voor
waarde dat Rost van Tonningen de Ieiding kreeg. 11 6 Zij zouden voor aile kos
ten opdraaien, dit wilde zeggen voor de overplaatsings- en personele kosten. 
Hij kreeg het aanbod om voor f 1.000 per maand a is leidinggevende te gaan 
werken. Bovendien was er geld beschikbaar voor de aanstellingvan een assis
tent voor JSOO per maand. En tens lotte zouden de fabrikanten f 4.000 per 
jaar aan onderzoeks- en reisgeld bekostigen . Hij had het aanbod afgeslagen, 
omdat hij van mening was dat de landbouw eind jaren zestig de hoogste stand 
had bereikt. 117 Uit dit aanbod blijkt dat de suikerfabrikanten zeer welwillend 
stonden tegenover een wetenschappelijke benadering, die aansloot bij de 
suikerindustrie. Dit onderzoek richtte zich op zowel technischchemisch als 
landbouwchemisch en landbouwkundig onderzoek. Uit de verslagen van het 
onderzoek dat Fromberg in Buitenzorg had verricht, kunnen we conclude
ren dat, indien Rost van Tonningen dit aanbod had geaccepteerd, de oprich
ting van het eerste landbouwproefstation voor de suiker een fei twas geweest 
in de jaren vijftig. 11 R 

De basis voor de oprichting van de proefstations 

Gerrit Jan Mulder was een belangrijk en gerespecteerd adviseur voor het 
ministerie van Kolonien. Zijn verdienste voor het departement lag allereerst 
op het gebied van testen en beoordelen van chemische innovaties. Daarnaast 
bracht hij een aantal vernieuwende ideeen bij het ministerie onder de aan
dacht. Dit betrof de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek ingezet kon 
worden ten behoeve van de suikercultures en het fabricageproces, het zoge
naamde praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Op zijn initiatief werd 
in 1848 het Landbouwchemisch laboratorium opgericht. We kunnen uit het 
voorgaande afleiden dat Mulder plannen had om dit laboratorium uit te brei
den tot een soort test- en onderzoeksruimte voor de suikerfabricage. Hier 
kon systematisch technischchemisch onderzoek verricht worden naar aile 
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onderdelen van het fabricageproces, zodat er aanbevelingen gegeven konden 
worden voor verbeteringen. Het fabricageproces zou voor dit doe! in het 
klein nagebootst moeten worden. 

Deze ideeen bleken moeilijk realiseerbaar op Java. Dit had ten eerste te 
maken met een praktisch punt. Fromberg had aangegeven dat het niet mo
gelijk was om experimenten in een laboratorium in het klein uit te voeren. 
Daarnaast was het gouvernement ervan overtuigd, dat het niet nodig was om 
dit soort technischchemisch onderzoek voor de suikerfabricage te verrich
ten. Het gouvernement en ook Fromberg waren van mening dat de onderne
mers era lies a an deden om de technologie in het fabricageproces op een zo'n 
hoog mogelijk niveau te brengen. Volgens hen was het de landbouw die ver
beterd moest worden. Deze mening druist dus regelrecht in tegen de aeries 
van het ministerie van Kolonien om de bedrijfstak op Java in te rich ten val
gens de meest recente technische ontwikkeling. 

Hoe kunnen deze ideeen zo van elkaar verschillen? Aan het beleid van het 
ministerie ligt, mijns inziens, de gedachte ten grondslag dat de toepassing 
van de modernste technologie automatisch tot de beste resultaten in de be
drijfstak leidt. Het ministerie van Kolonien volgde daarom op technisch ge
bied de laatste ontwikkelingen en wilde hiervan zoveel mogelijk toepassen 
op Java. Dit ideaalbeeld van een bedrijfstak waarin gebruik wordt gemaakt 
van de modernste technieken, verschilde echter in belangrijke mate water in 
de praktijk op Java plaatsvond en water mogelijk was. 

Het gouvernement was, zoals we reeds hebben aangehaald, van mening 
dat de suikerfabrikanten de meest optimale technologie moesten toepassen. 
Dit hield niet in de 'modernste' technieken, maar technologie die aangepast 
was a an de situatie op Java. Dit wil zeggen dat binnen de mogelijkheden a an 
gebruikte technieken, die combinatie gekozen werd die economisch het gun
stigste resultaat opleverde, zowel voor het gouvernement als voor de suiker
fabrikanten. Oat de toegepaste technologie zeker geen verouderde techno
logie is, kunnen we afleiden uit de volgende punten. Deze problematiek deed 
zich voor in de jaren vijftig. In deze periode begon een aantal beleidsmaatre
gelen dat in het begin van de jaren veertig was genom en, zijn vruchten af te 
werpen. Om te beginnen hadden de vacuiimpannen zich in deze peri ode reeds 
bewezen. Door de vrije beschikking over een derde dee! van de productie 
profiteerde niet uitsluitend de schatkist, maar tevens de suikerfabrikanten 
van deze extra productie van hoge kwaliteit. Daarnaast werden suikerfabri
kanten die een aantal basisverbeteringen niet vrijwillig introduceerden, zoals 
de watermolen en de batterij, gedwongen deze te introduceren bij verlen
ging van de suikercontracten. Daarnaast werd, indien de kwaliteit van de 
suiker niet voldeed aan de eisen van het gouvernement, de vacuumpan ver
plicht gesteld. Tenslotte werd bij de uitgifte van nieuwe contracten de mo-
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dernste productietechnologie om suikervan goede kwaliteit te bereiden ver
plicht gesteld. 

Het onderzoek naar de samenstelling van het suikerriet, om te kunnen vast
stellen of de suikermolens verbeterd dienden te worden, was een probleem 
dat vanuit het ministerie geformuleerd werd. Voor het gouvernement speel
de deze problematiek niet, omdat er zoals we in dit hoofdstuk hebben ge
zien, van een meer efficiente onttrekking van het suikerriet in deze periode 
geen sprake kon zijn. De fabrikanten waren niet bereid krachtigere suiker
molens in het fabricageproces in te zetten, omdat volledig uitgeperst suiker
riet geen goede brandstof was. In plaats van am pas moest men andere brand
stof inkopen. Hiervoor kwamen hout en steenkool in aanmerking. Beide waren 
dure brandstoffen. De extra inkomsten uit suiker wogen niet op tegen de 
extra brandstofkosten. Watermolens voldeden binnen deze context uitste
kend. Daardoor vond in deze peri ode de overgang naar stoornrnachines slechts 
in beperkte mate vrijwillig plaats. De introductie van een suikermolen, die 
aangedreven werd door een stoommachine zou in twee fasen van het pro
ductieproces extra brandstof vergen, namelijk voor de aandrijving van de 
stoommachine van de suikermolen en voor de suikerbereiding (de batterij en 
de vacuum pan). 

We zien dat de invloed van de overheid op de technische ontwikkeling in de 
suikerindustrie in de loop van de tijd kleiner wordt. Dit komt omdat het 
experimenteren op de suikerfabrieken overgenomen wordt door de Ieiding 
van de fabrieken zelf. Deze ontwikkeling kon plaatsvinden omdat met de 
komst van de verbeterde suikerinstallaties voor de suikerbereiding, werving 
van hoger opgeleid personeel nodig werd. De 'openheid' met betrekking tot 
de verrichtingen op dit gebied in de bedrijfstak, bleef echter bestaan. Dit 
leidde tot samenwerking op het gebied van uitwisseling van inform a tie over 
en het toepassen van nieuwe technieken, eerst in lokale en zoals we in het 
volgend hoofdstuk zullen zien, in regionale verenigingen. Dit vormde de basis 
waarop de proefstations na 1885 opgericht konden worden. 

Op Java deed het wetenschappelijk onderzoek voor de suikerindustrie haar 
intrede via het Landbouwchemisch Laboratorium in Buitenzorg onder Iei
ding van Fromberg. Het zwaartepunt van het onderzoek lag hier op het 
landbouwchemisch en landbouwkundig onderzoek. Daarnaast werd vanuit 
Nederland het technischchemisch en technischmechanisch onderzoek op
gedragen. Door Fromberg kreeg de landbouw in de jaren vijftig extra aan
dacht. Een stimulans voor hem was het feit dat de persen niet verder verbe
terd konden worden indien er geen goedkope brandstof voorhanden was. 
Vandaar dater mogelijkheden gezocht werden in de landbouw, te weten in 
raskeuze en in een verbeterde teeltmethode. Dit onderzoek werd, zoals Rost 
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van Tonningen had aangegeven, door de suikerfabrikanten op Java onder
steund. Dit wijst erop dat dat de suikerfabrikanten zich reeds in een vee! 
eerder stadium met de aanplant bemoeiden dan aan het einde van het 
Kultuurstelsel. De scheiding tussen de landbouw en verwerking was waar
schijnlijk niet zo strikt als het stelsel doet vermoeden. In de praktijk was deze 
scheiding waarschijnlijk sinds de jaren vijftig allengs minder geworden. Het 
technischchemisch en het technischmechanisch onderzoek wals Mulder dit 
wilde realiseren, sloeg niet aan bij de suikerfabrikanten. Als belangrijkste pro
bleem kunnen we aangeven dat dergelijk onderzoek ondanks de praktijkge
richtheid, te ver van de praktijk afstond en dit onderwek reeds op de fabrie
ken zelf plaatsvond. Het onderzoek op de fabrieken was vooral gericht op 
het optimaliseren van de gebruikte technologie. Het voorbeeld van Edwards 
ondersteunt dit. 

Samenvattend kunnen we stellen dat in deze periode het wetenschappelijk 
onderzoek vaste voet a an de grond krijgt op Java, de landbouw opnieuw een 
belangrijke rol gaat spelen voor de suikerfabrikanten en tens lotte de grondsla
gen worden gelegd voor het onderzoek dat na 1885 op de proefstations een 
grote rol gaat spelen. 
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DE PERIODE 1870 TOT ONGEVEER 1900: 
DE PROEFSTATIONS 

Inleiding 

Na de suikercrisis van 1883/1884 werd de bedrijfstak, aldus de historiogra
fie, het industriele tijdperk ingeleid. Zoals we in hoofdstuk l hebben gesigna
leerd, beperkte de aandacht in de historiografie zich uitsluitend tot de intro
ductie van de mod erne installaties. Daarna valt de techniek definitief buiten 
het aandachtsveld. Na deze radicale transformatie vond de technische ont
wikkeling zo geleidelijk plaats, dat deze zich a an het oog van de toeschouwer 
onttrok. Geleidelijke ontwikkeling houdt echter niet in, dat er geen ingrij
pende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. De belangrijkste hiervan was 
de verwetenschappelijking van het fabricageproces .1 

In de historiografie wordt de verwetenschappelijking van de bedrijfstak 
hoofdzakelijk gerelateerd aan de opkomst van de proefstations en de 
werkzaamheden van deze instellingen op het gebied van de landbouw. We 
zullen in dit hoofdstuk onderzoeken welke bijdrage de proefstations hebben 
geleverd aan het fabricageproces. 

In de Europese bietsuikerindustrie vond, onder invloed van het toepassen 
van wetenschappelijke onderzoeksmethoden in het fabricageproces, een be
langrijke vooruitgang plaats. Dit resulteerde in een efficientere en goedko
pere bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen waren voor Java van belang, om
dat ten eerste de bietsuikerindustrie hierdoor een steeds grotere concurrent 
werd op de wereldmarkt. En ten tweede zouden de technische ontwikkelin
gen in de Europese bedrijfstak direct voordeel kunnen opleveren voor de 
bedrijfvoering op Java, omdat beide bedrijfstakken van dezelfde standaard
technologie gebruik gingen maken. De wijze waarop in de Europese 
bietsuikerindustrie kostprijsverlaging gerealiseerd werd, kon dus als belang
rijk voorbeeld dienen voor de bedrijfstak op Java. In deze ontwikkeling was 
de overdracht van kennis vanuit de Europese bietsuikerindustrie naar Java 
cruciaal. In dit hoofdstuk zal de aandacht hoofdzakeujk gericht worden op 
het proces van kennisoverdracht. 
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We zullen ten eerste de gebieden aangeven waarop de Europese bietsuiker
industrie als voorbeeld kon dienen voor de bedrijfstak op Java. Dit was in 
eerste instantie de reeds genoemde verwetenschappelijking van de bedrijfs
tak. We zullen in de volgende paragraaf een korte inleiding hierop geven. 
Daarbij zullen met name de bijdragen van de suikerinstituten aan bod ko
men en de door deze instituten ontworpen onderzoeksmethoden, die gehan
teerd werden om verbeteringen in de bedrijfstak door te voeren. Het was 
echter niet uitsluitend de verwetenschappelijking van de bedrijfstak, die als 
voorbeeld diende. Minder bekend was het feit dat ook de organisatie van de 
bedrijfstak nagevolgd werd. We zullen daarom dit onderwerp bespreken aan 
de hand van de oprichting in 1891 van de belangrijkste organisatie op het 
gebied van de suikerindustrie, namelijk het Algemeen Syndicaat van Suiker
fabrikanten . Hierbij zullen in het bijzonder de activiteiten van S.C. van 
Musschenbroek, administrateur van de suikerfabriek Tjomal, bij de oprich
ting van deze organisatie gevolgd worden. 

Daarna gaan we meer specifiek in op de proefstations. Hierbij zal devol
gende vraagstelling behandeld worden: Welke rol speelden de proefstations 
in de verwetenschappelijking van het productieproces? We zullen beginnen 
de geschiedenis van de proefstations kort te behandelen. De proefstations 
waren opgericht om de reeds genoemde doelstellingen in zowel de landbouw 
als het productieproces te realiseren. De geschiedenis van deze instellingen 
kan in twee perioden worden onderverdeeld. In de begin peri ode (1885-1896) 
functioneerden de proefstations als zelfstandige instituten. Elk proefstation 
voerde zowel botanisch, landbouwchemisch als technischchemisch onder
zoek uit. In 1894 werd het proefstation Midden-] ava reeds opgeheven. In de 
periode van 1896 tot 1907 vond er een taakverdeling plaats tussen de twee 
overgebleven proefstations. Naast het gangbare onderzoek bij beide proef
stations, kwam het zwaartepunt bij het proefstation West-Java te liggen op 
het technischchemisch onderzoek en op het proefstation Oostjava op het 
landbouwkundig en botanisch onderzoek. Tegelijkertijd werd een grote mate 
van samenwerking tussen de stations nagestreefd. Dit leidde in 1907 tot een 
totale fusie van beide stations in de Vereeniging van het Proefstation voor de 
J ava-suikerindustrie. In dat jaar bestond het proefstation uit twee afdelingen 
namelijk de chernischtechnische afdeling en de landbouwk:undige en botani
sche afdeling. Deze laatste afdeling heeft door haar baanbrekend werk op het 
gebied van veredeling van rietsoorten, internationale fa am verworven. Bier
door kreeg deze afdeling, die voortkwam uit het proefstation Oost-Java, in 
de literatuur de meeste aandacht. 

In dit hoofdstuk richten we ons echter op de geschiedenis van het 
proefstation West-Java 'Kagok'. Dit station groeide in de loop der tijd uit 
tot de chemische en technische afdeling van de Vereeniging van het Proef
station voor deJava-suikerindustrie. Binnen deze ontwikkeling zullen we ons 
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rich ten op de rol van twee sleutelfiguren, namelijk H. C. Prinsen Geerligs en 
de reeds genoemde S.C. van Musschenbroek. Prinsen Geerligs speelde een 
prominente rol in de periode van zijn aanstelling, eerst als chemisch-assis
tent (I 891-1896) en daarna als directeur (1896-1908).2 Van Musschenbroek 
speelde gedurende langere tijd een belangrijke rol in het bestaan van het 
proefstation dan Prinsen Geerligs. Hij verrichtte baanbrekend werk bij de 
oprichting van het proefstation West-Java in 1886. Voorts werd hij in 1897 
lid van het bestuur van het proefstation West-Java en tenslotte was hij gedu
rende de periode van 1900-1905 voorzitter van dit proefstation. 

Prinsen Geerligs gaf tijdens zijn aanstelling als chemisch-assistent de aan
zet tot veranderingen in het wetenschappelijk onderzoek. Hij richtte zijn aan
dacht op de procestechnologie. Na zijn aanstelling als directeur kreeg dit 
onderzoek prioriteit.3 In deze periode introduceerde hij een methode die 
later zou uitgroeien tot het fundament waarop verbeteringen in de bedrijfs
tak berustten en waarmee kostprijsverlaging en productieverhoging gereali
seerd werden, namelijk het systeem van de 'onderlinge fabrikatie controle'. 
We zullen aan het slot van dit hoofdstuk hierop ingaan. 

Verwetenschappelijking van de bedrijfstak 

'Verwetenschappelijking van de bedrijfstak' is een term die regelmatig in de 
verschillende hoofdstukken terugkeert. In hoofdstuk 2, 6 en 7 hebben we 
hier reeds aandacht aan besteed. Bij de laatste twee hoofdstukken zijn we 
expliciet ingegaan op het toepassen van wetenschappelijke kennis in het 
productieproces. Hierbij werd ten eerste wetenschappelijke kennis speciaal 
gebruikt om kwaliteitstesten uit te voeren, de scheikundige analyse. Daar
naast werden nieuwe procedes, die ontwikkeld waren door scheikundigen, 
toegepast in de suikerbereiding. En tenslotte werd wetenschappelijk onder
zoek verricht om meer kennis over het productieproces te verzamelen. Met 
deze kennis kon gericht gezocht worden naar verbeteringen in het produc
tieproces. In dit hoofdstuk zullen we ons met name op dit laatste gebied 
rich ten. 

De verwetenschappelijking van de bedrijfstak stond onder invloed van 
ontwikkelingen in de bietsuikerindustrie. De belangrijkste hiervan waren de 
opkomst van de fabrieksscheikunde en -laboratoria, de oprichting van spe
ciale wetenschappelijke instituten voor de bietsuikerindustrie en tenslotte de 
oprichting van landbouwproefstations, waar ook onderzoek verricht werd 
ten behoeve van de bietenteelt.~ 

In het bijzonder Duitsland speelde in deze ontwikkelingen een leidende 
rol. De Duitse suikerfabrikanten waren georganiseerd in de Verein fiir die 
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Rubenzucker-industrie. 5 Deze vereniging beschikte over een groat aantalla
boratoria voor onderzoek ten behoeve van de bietsuikerindustrie. Het eerste 
centraallaboratorium en tevens opleidingscentrum was het Berlijnse lnstitut 
for die Zuckerindustrie, dat in 1867 geopend werd op initiatief en onder Iei
ding van Dr. Carl Scheibler.6 In dit instituut werd een zeer concrete stap 
gezet naar de systematische verzameling van kennis omtrent aile aspecten 
van de suikerindustrie. Daarnaast werden er cursussen voor fabrikanten en 
bedrijfsleiders gegeven. In 1872 werd een tweede instituut opgericht in Bruns
wijk, namelijk de Schute for die Zuckerindustrie van Fruhling & Schulz. Op 
deze school werd in een cursus van tien maanden een volledige opleiding tot 
bedrijfsleider en fabrieksscheikundige gegevenJ Met name aan dit laatste 
instituut volgde een aanzienlijk a an tal Nederlanders, dat werkzaam was in de 
rietsuikerindustrie opJava, een cursus. In deze cursus lag de nadruk op che
rnische analyses ten behoeve van de suikerbereiding. In de bietsuikertech
nologie vormden deze analyses een belangrijk onderdeel van de lopende pro
ductie.8 

Naast routinematig onderzoek, kon men zich ook bekwamen in het meer 
technisch-wetenschappelijk en fundamenteel onderzoek. 9 Het beheersen van 
deze methoden van onderzoek lag aan de basis van het ontwikkelen van 
vernieuwingen in het productieproces. De beheersing ervan vergde echter 
meer wetenschappelijke kennis van de chemie en eiste dus een hager oplei
dingsniveau. Bij het Berlijnse Instituut kon men voor de twee andere onder
zoeksmethoden terecht. 

In Nederland bestonden er in de negentiende eeuw geen gelijkwaardige 
instituten. De proefstations opJava zouden na 1884 deze verschillende weten
schappelijke onderzoeksmethoden toepassen om verbeteringen in het fabrica
geproces te bewerkstelligen. We zullen verderop zien dat de proefstations in 
de beginperiode op het gebied van de chemische analyse voornamelijk 
controlewerkzaamheden uitvoerden (testlaboratoria), doch na verloop van 
tijd zouden deze instituten, wat betreft het onderzoek, zich tevens toeleggen 
op meer wetenschappelijk onderzoek. We zouden dan kunnen spreken van 
het proefstation als ontwikkelingslaboratorium. Bij zo'n laboratorium is er 
sprake van kennisverwerving ten behoeve van vernieuwing en verandering 
op basis van bestaande inzichten en theorieen. 10 Deze ontwikkeling vond niet 
uitsluitend plaats op het gebied van de chemie, maar- zoals we straks zullen 
zien - tevens op het gebied van de techniek. 

Voordat wij aandacht gaan bested en aan het proces van verwetenschappelij
king, moet eerst het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten behandeld 
worden. Dit Syndicaat speelde namelijk in dit proces een grate rol. Duits
land had daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie. 
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De Duitse organisatie van de hietsuikerindustrie als voorbeeld voor de 
bedrijfstak op Java 

Op Java war en suikerfa brikanten georganiseerd in lokale verenigingen. 11 Deze 
waren hoofdzakelijk gericht op informatie-uitwisseling bij problem en in aan
plant en fabricage. In 1894 werden op een vergadering van de Soerabaijasche 
Vereeniging nieuwe maatregelen besproken, die het ministerie van Kolonien 
wilde nemen ten aanzien van de bedrijfstak. De behoefte werd gevoeld om 
een organisatie op te richten die een vuist kon maken tegen bedreigende 
overheidsmaatregelenY Samuel Cornelis van Musschenbroek (1857 -1 914) 
kwam daarop met een voorstel om een organisatie in het Ieven te roepen, die 
de politieke belangen van de suikerfabrikanten zou gaan verdedigen. 13 Het 
voorstel werd goed ontvangen en vanuit deze vereniging werd het initiatief 
genom en tot de oprichting van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikan
ten in 1895. Deze organisatie groeide in de loop der tijd uit tot een van de 
belangrijkste organisaties binnen de suikerindustrie. Daarom is het van be
lang om stil te staan bij deze organisatie en de relatie die er bestond tussen 
het Syndicaat en de proefstations. Wie was Van Musschenbroek, waarop was 
het idee van het Syndicaat gebaseerd en welke doelstellingen werden nage
streefd? 

Van Musschenbroek was in 1878 op Java aangekomen, nadat hij zijn oplei
ding als cadet der Artillerie aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda 
had afgebroken. Hij voelde zich niet aangtrokken tot een militaire loopbaan. 
Voordat hij aan deze Academie was begonnen, was hij ingeschreven geweest 
aan de Polytechnische School te Delft. Door familieomstandigheden kon hij 
de studie in Delft niet voortzetten. Via familierelaties werd hij als geemplo
yeerde op de suikerfabriekTjomal aangenomen, waar hij gedurende de jaren 
1878 tot 1882 verschillende functies bekleedde. 14 Dit maakte hem bewust 
van zijn gebrekkige kennis over het suikervak. Om deze a ante vullen, vertrok 
hij in 1882 naar Europa om verschillende wetenschappelijke instituten te 
bezoeken en een cursus suikerchemie en techniek te volgen aan het bekende 
lnstitut for die Zuckerindustrie te Berlijn, toen onder Ieiding van dr. A. Herz
feld.15 Dit laatste had waarschijnlijk grote indruk op hem gemaakt, want in 
1884 kwam hij op Java terug als volslagen bewonderaar van de Duitse weten
schap en van de organisatie van de Duitse suikerindustrie in het bijzonder. 

Van Musschenbroeks idee voor het Algemeen Syndicaat was gebaseerd op 
de organisatie van de suikerindustrie in Duitsland, de Verein der Deutschen 
Zuckerindustrie. 16 Deze vereniging behartigde niet uitsluitend de politieke 
belangen, maar maakte zich tevens sterk voor onderzoek, onderwijs en 
kennisoverdracht. Zij beschikte over een vaktijdschrift en bezat in aile delen 
van het land laboratoria. In navolging van de Duitse 'Verein' was Van 
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Musschenbroek een groat voorstander van het oprichten van proefstations 
en maakte hij zich sterk voor de oprichting van een vaktijdschrift, hetgeen 
echter, zoals we straks verder op zullen zien, buiten zijn medewerking om 
werd verwezenlijkt. Het vaktijdschrift, hetArchiefvoor de Java-suikerindustrie 
werd in 1893 opgericht. Wei speelde hij een voortrekkersrol in de oprichting 
van het proefstation West-Java. Nadat verschillende organisaties onafhan
kelijk van elkaar waren opgericht, was het streven van Van Musschenbroek 
gericht op samenbundeling van deze organisaties. Mede door persoonlijke 
eigenschappen als 'een taai doorzettingsvermogen en een grate overredingskracht', 
wist hij zijn idealen te bereiken.17 Van Musschenbroek kreeg het voor elkaar 
dat binnen tien jaar na de oprichting aile lokale verenigingen van suikerfabri
kanten opgegaan waren in het Syndicaat. Daarnaast wist het Syndicaat in 
1905 beslag te leggen op het Archief voor de Java-suikerindustrie. In 1911 
werd tenslotte het bestuur van het Syndicaat tevens het besruur van de Ver
eniging het proefstation voor de Java-suikerindustrie, nadat de proefstations 
eerst in 1907 onder auspicien van het Syndicaat waren samengegaan. Zo kreeg 
het Syndicaat uiteindelijk dezelfde organisatievorm als de Duitse Verein. 

Evenals haar Duitse voorbeeld, speelde het Syndicaat een belangrijke rol in 
de bevordering van de industrie, de techniek en wetenschap. Hierin namen 
de congressen, waaraan fabrikanten van heel Java deelnamen, een centrale 
plaats in. In de peri ode 1896 tot 1911 vonden deze negen keer plaats en wer
den lezingen en discussies gehouden door proefstations- en fabrieksmede
werkers. 18 Op deze congressen werden zuiver technische onderwerpen be
handeld en de verslagen verschenen als bijlagen bij het Archief voor de 
Java-suikerindustrie. Een andere stimulans vormden de jaarlijks uitgeloofde 
medailles, diploma's en geldprijzen, als beloning voor in het vaktijdschrift 
gepubliceerde verhandelingen over actuele onderwerpen. Tenslotte werd een 
bijdrage geleverd op het gebied van scholing in het suikervak op Java. Zo 
werd in 1908 een Syndicaatsexamen ingesteld voor het verkrijgen van het 
chemisch diploma. Dit was speciaal bedoeld voor personen die in de praktijk 
geschoold waren en geen diploma had den. Ook werd de Suikerschool te Soe
rabaija krachtig gesteund. De Suikerschool was rond 1900 opgericht door de 
Suikerbond, de bond voor geemployeerden van deJava-suikerindustrie. Het 
was een cursus gericht op het behalen van het chemisch diploma, zodat op 
Java geboren jongeren nietspeciaal naar N ederland hoefden om te studeren. 

Het duurde echter enige tijd voordat het Syndicaat erkenning kreeg bij 
zowel de suikerfabrikanten als het gouvernement. In het begin bestond bij de 
fabrikanten het beeld dat het Syndicaat er was 'voor bet schrijven van briejjes' 
aan het gouvernement. Ook het gouvernement nam de organisatie niet ge
heel serieus. Zij werd door deze instantie beschouwd als 'een clubje mopperen
de particulieren' .19 In 1903 onderhandelde Van Musschenbroek over de posi-
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tie van het Syndicaat ten opzichte van de regering met dr. MelchiorTreub.20 

Hij wist te bereiken dat het Syndicaat a is officieel adviseur van de regering 
werd aangesteld en dus niet kon en mocht worden gepasseerd. Hiermee had 
Van Musschenbroek zijn doe! bereikt. 

We kunnen de relatie tussen het Syndicaat en het proefstation als volgt om
schrijven. Het Syndicaat vormde een organisatie die de belangen van de sui
kerindustrie in ruime zin behartigde. Deze belangenbehartiging vie! gedeel
telijk sa men met de doelstellingen van het proefstation. Het Syndicaat trachtte 
een wetenschappelijke benadering in de bedrijfsvoering te bevorderen, ter
wijl de proefstations het wetenschappelijk onderzoek toepaste op de bedrijfs
voering. Een meer directe relatie tussen het proefstation en het Syndicaat 
bestond in de vorm van de persoon van Van Musschenbroek. Als een van de 
oprichters van het proefstation 'Kagok', liet hij reeds zijn invloed en visie 
gelden. Doch daarnaast was hij vanaf 1897 lid van het bestuur van Kagok en 
in de periode van 1900 tot 1905 voorzitter. 21 We zullen in de volgende para
graaf bekijken op welke wijze hij het beleid van het proefstation West-Java 
bei'nvloedde. 

De proefstations als zelfstandige instituten 

De oprichting van de proefstations 

In 1881 en 1885 wees oud-inspecteur der Kultures J.H.T. Sollewijn Gelpke 
in twee series artikelen in het dagblad De Locomotief op de noodzaak een 
proefstation voor suikerriet op te richten.22 Hierin haalde hij de ontwikkelin
gen in de Europese landbouw als voorbeeld aan. In Europa had de oprich
ting van proefstations ertoe geleid dat op basis van toegepast wetenschappe
lijk onderzoek verbeterde teeltmaatregelen gei:ntroduceerd werden en er een 
veredeling plaatsgevonden had van suikerbieten met als resultaat een ver
hoogd suikergehalte. Deze verbeteringen in de landbouw hadden een be
langrijke bijdrage geleverd a an de kostprijsverlaging en productieverhoging 
in de bietsuikerindustrie. Sollewijn Gelpke was van mening dat de bedrijfs
tak opJava dezeJfde weg zou moeten inslaan, wilde men de moordende con
currentieslag met de bietsuikerindustrie volhouden. De oprichting van een 
proefstation had volgens de oud-inspecteur tevens tot voordeel dat weten
schappelijke kennis en hulp nu ter plaatse aanwezig zouden zijn, zodat deze 
niet Ianger vanuit Europa hoefden te worden ingeroepen. Bij het oplossen 
van problemen ontstonden vaak onenigheden, die volgens hem veroorzaakt 
werden door gebrek aan kennis van de lokale omstandigheden bij de Euro-
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pese geleerden. Hierdoor werden er over het algemeen geen oplossingen 
gebodenY 

Naast de artikelen van Sollewijn Gelpke werden er in 1886 tevens circulai
res gepubliceerd, afkomstigvan de proefstations (in oprichting). Hierin werd 
tevens de nadruk gelegd op kostprijsverlaging en opbrengstverhoging in de 
bedrijfstak als middel om de concurrentie met de Europese bietsuikerindu
strie de baas te blijven. De schrijvers wild en deze zowel in de landbouw als in 
de fabricage gerealiseerd zien door middel van toegepast wetenschappelijk 
onderzoek.24 De fabrikanten verwachtten de meeste vooruitgang in de land
bouw.25 Uit het onderzoek in de beginperiode- waarover straks meer- kun
nen we opmaken dat bij de oprichting van de proefstations de nadruk kwam 
te liggen op onderzoek ten behoeve van de landbouw. 

Opjava werden op initiatief van een aantallokale verenigingen drie regiona
le stations opgericht.26 Voor deze regionaliteit werd gekozen omdat de 
suikerfabrikanten van mening waren, dat de ecologische en sociaal-econo
mische verschillen tussen West-, Midden- en Oost-Java te groot waren om 
vertegenwoordigd te worden door een proefstation.27 Zij hadden een lokale 
visie hierop: 'De g;ronden van de bepaalde onderneming vond men niet elders, bet 
riet liet zich anders vermalen en gaf ampas van uitzonderlijke kwaliteit en aan de 
verwerking der sappen van dat riet waren bijzondere moeilijkheden inhaerent'.28 

Ieder bedrijf diende dus als een unieke combinatie van verschillende factor en 
benaderd te worden. Het was de taak van het regionale proefstation hierop 
in te spelen. 

Speciaal gevormde comites zorgden voor de uitvoering van de plannen. 
De baanbrekers hierin waren vooral de administrateurs die werkzaam waren 
op de fabrieken van de grote handelsverenigingen en cultuurmaatschappij
en.29 Het is mijns inziens ruet verwonderlijk dat juist deze firma's voorstan
ders waren van de oprichting van proefstations. Zij waren bij de suikercrisis 
van 1883/1884 eigenaar geworden van verschillende suikerfabrieken en had
den meer kapitaal beschikbaar dan de farniliebedrijven om verbeteringen te 
bekostigen. In de oprichtingvan het proefstation Midden-Java werd daarente
gen een belangrijke rol gespeeld door de chemicus dr. L. Ostermann. Hij 
was directeur van de Mestfabriek te Semarang en mede-eigenaar van 
suikerfabrieken in de Vorstenlanden.30 Ook hij had dus belangen bij de op
richting van de proefstations. Ostermann werd er echter ervan beschuldigd 
uitsluitend persoonlijke belangen na te streven bij de oprichting van een 
proefstation, orndat mestproeven een belangrijk deel uitmaakten van het 
onderzoeksprogramma. 31 

De drie proefstations hadden dezelfde organisatie en hetzelfde onderzoekspro
gramma. Het waren particuliere instellingen waaraan de !eden en donateurs 
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zich verbonden voor een periode van vijf jaar. Door de ]eden werd een be
stuur gekozen, dat verantwoordelijk was voor het onderzoeksprogramma en 
de keuze van de medewerkers. Het onderzoek concentreerde zich op land
bouwchemisch en botanisch onderzoek.32 Slechts in beperkte mate richtte 
het zich op het productieproces. Ook verzorgden de medewerkers de voor
lichting naar de suikerfabrikanten toe en gaven zij ondersteuning bij proble
men in het productieproces. Tenslotte was het de bedoeling dat de proefsta
tions tevens zorg zouden dragen voor scholing. Er zou namelijk een cursus 
opgezet worden waarin het suikervak onderwezen zou worden. Deze was 
bedoeld voor opJava geboren jongeren.33 

Op grand van deze onderzoeksgebieden werden botanici en landbouwche
mici voor hetwerk aan de landbouwproefstations benaderd.H Het leidingge
vend personeel van de proefstations, met uitzondering van het proefstation 
Oost-Java, had de Duitse nationaliteit. Enerzijds werd ditveroorzaakt door 
de vooraanstaande positie die Duitse wetenschappers op het eind van de ne
gentiende eeuw hadden op het gebied van de landbouwchemie en het proef
stationswerk, anderzijds speelde ook de voorkeur van de oprichters van de 
proefstations een doorslaggevende rol. Bij het proefstation Midden-Java werd 
de keuze daardoor in belangrijke mate bepaald door Ostermann. Hij was van 
Duitse origine en recruteerde de Duitse botanici dr. F. Soltwedel en dr. F. 
Benecke. Daarnaast werd de onderdirecteur van zijn kunstmestfabriek, W 
Eicke aangesteld als scheikundige. Bij het proefstation West-Java werd de 
keuze in belangrijk mate bei"nvloed door Van Musschenbroek.35 

Het was niet verwonderlijk, dat hij ervan overtuigd was, dat uitsluitend 
Duiters het proefstationswerk goed konden verrichten. Als gevolg van zijn 
bemoeienissen werden de botanicus Dr. W. Kri.iger, afkomstig van het proef
station Bernburg in Anhalt tot directeur benoemd en de chernicus H. Win
ter, een leerling van dr. A. Herzfeld van het Berlijnse suikerinstituut, als as
sistent aangesteld. Bij de oprichting van het Proefstation Oost-Java werd de 
hulp ingeroepen van MelchiorTreub, die bekleedde in deze periode de func
tie van directeur van 's Lands Plantentuin. Hij gaf adviezen over de aanstel
ling van medewerkers. Als directeur werd de chemicus dr.J.G. Kramers aan
gesteld en als onderdirecteur de landbouwkundige].D. Kobus.3r. 

Botanisch en landbouwkundig onderzoek 

In het begin was het onderzoeksprogramma a an de drie proefstations gelijk. 
Bemestings- en cultuurproeven namen hierin een belangrijke plaats in.37 

Geleidelijk aan ontstonden er verschillen onder invloed van de specialisatie 
van de directeuren. Op het proefstation Midden-Java werd de nadruk gelegd 
op het botanisch onderzoek. Soltwedel verrichtte hier baanbrekend werk op 
het gebied van kruising en selectie van rietvarieteiten. Dit onderzoekhad tot 
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Figuur 8.1 Suikerriet, aangetast door de Serehziekte. 

Bron: Landbouwuniversiteit Wageningen. Afd. Speciale Collecties. 
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doe! 'Serehziekte'-resistente varieteiten te kweken.38 Op het proefstation 
West-Java werd zowel botanisch als landbouw- en technisch-chemisch on
derzoek uitgevoerd en op proefstation Oost-J ava legden de medewerkers zich 
tenslotte in belangrijke mate toe op het landbouwchemisch onderzoek.39 

Door het overlijden van Soltwedel in 1892 en interne conflicten werd het 
proefstation Midden-] ava reeds in 1894 opgeheven. Op de andere proefsta
tions hadden in de tussentijd ook veranderingen plaatsgevonden.ln 1891, na 
hetverstrijken van de eerste vijfjarige contractperiode werden op 'Kagok' de 
Duitse medewerkers opgevolgd door twee Nederlanders. De botanicus dr. 
F.A.F.C. Went volgde Kruger op en de chemicus H .C. Prinsen Geerligs, 
Winter.40 In Oost-Java nam de botanicus en studievriend van Went, ].H. 
Wakker in 1892 het directeurschap over van Kramers. Tenslotte verliet Ko
bus in 1893 het proefstation om hoofdredacteur te worden bij het in dat jaar 
opgerichte Archief voor de Java-suikerindustrie. 

In deze peri ode richtte het onderzoek zich hoofdzakelijk op de bestrijding 
van bedreigende ziekten in de aanplant, met name de 'Serehziekte' en de 
gele-strepenzickte. Dit onderzoek werd door zowel Went a is Wakker uitge
voerd en hierin vond een beperkte mate van samenwerking plaats. Het resul
taat werd gepubliceerd in het boek De ziekten van suikerriet op Java. Samen
werking tussen de proefstations was echter meer uitzondering dan regel en 
was in het geval van Wakker en Went gebaseerd op hun vriendschap. 

Een proeffabriek in plaats van een proefstation 

De verschuiving in het onderzoeksprogramma, waarbij het zwaartepunt kwam 
te liggen op ziektebestrijding, werd niet door aile suikerfabrikanten onder
steund. De kritiek richtte zich met name op deze eenzijdige aanpak waar
door aan de oorspronkelijke doelstellingen van het proefstation voorbij werd 
gegaan. De wijze waarop deze situatie verbeterd kon worden, werd in 1893 
door Van Musschenbroek aangekaart in een groats plan.41 Dit bestond uit 
twee onderdelen, het eerste was de oprichting van een grate model- en proef
fabriek, waarin aile suikerfabrieken aandelen zouden hebben. Op deze fa
briek zou zowel de aanplant als het productieproces bestudeerd moeten wor
den. Ook technische innovaties zouden hier getest kunnen worden. De 
proefstations konden worden opgeheven en de medewerkers door de proef
fabriek overgenomen. Van Musschenbroek pleitte voor een meer gelijkmati
ge verdeling van de aandacht in het onderzoek voor aile de len van de onder
neming en niet uitsluitend voor de aanplant. Het tweede onderwerp was de 
oprichting van een vaktijdschrift, een denkbeeld dat reeds eerder werd geop
perd, maar waartoe geen initiatieven werden genomen.42 

Op een vergadering van de lokale Vereeniging van Suikerfabrikanten in 
Soerabaija, werd het voorstel van het modelbedrijfbesproken en afgewezen. 
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'Men vond het te fantastisch' .43 Er werd wei besloten tot de oprichting van een 
vaktijdschrift. Dit leidde tot het reeds genoemdeArchiefvoor de Java-suikerin
dustrie. Dit tijdschrift zou het centrale medium moeten worden, waarin aile 
belangrijke vraagstukken aangaande de bedrijfstak behandeld zouden wor
den. Men koos bij de oprichting voor een kundige redactiecommissie, die 
een selectie kon maken uit de aangeboden artikelen, omdat de suikerfabri
kanten zichzelf niet in staat achtten het kaf van het koren te scheiden ten 
aanzien van wetenschappelijke artikelen en de artikelen over technische in
novaties.44 Ook aile mededelingen van de proefstations werden in dit tijd
schrift opgenomen. Zoals reeds vermeld, werd Kobus benoemd tot hoofdre
dacteur en de redactiecommissie bestond geheel uit deskundige personen, 
allen afkomstig uit de bedrijfstak zelf.45 Van Musschenbroek werd echter in 
dit alles gepasseerd.46 

Het idee voor een proeffabriek werd op een vergadering van het Algemeen 
Syndicaat van Suikerfabrikanten in maart 1896 opnieuw naar voren gebracht.47 

Dit keer was het afkomstig van S.A. Arendsen Hein, administrateur van de 
suikerfabriek Brangkal. Het was een kritiek op het functioneren van de 
proefstations.48 In deze periode werd de concurrentiestrijd steeds heviger, de 
bedrijfstak raakte in steeds grotere problem en en de proefstations bod en op 
korte termijn geen oplossing. Het plan werd daarom met vee! gejuich op de 
vergadering ontvangen en een commissie werd gekozen, die het voorstel ver
der zou bestuderen. Van Musschenbroek maakte dee! uit van deze commis
sie en in dit rapport kon hij zijn ideeen opnieuw kwijt. De commissie legde 
de nadruk op de noodzaak van een systematische bestudering van zowel de 
teelt als het fabricageproces, want: 'Het onderzoek der middelen om te geraken 
tot hoogere productien en totverbeterde voorwaarden van produktie is een gebod dat 
door de ijzeren hand der wereldconcurrentie aan de suikerindustrie wordt opgelegd'. 49 

De proefstations, die met dit doel waren opgericht voldeden volgens de 
commissie niet. Het duurde te lang voordat er resultaten werden geboekt, de 
band met de praktijk was bovendien te zwak en tenslotte bestreken de 
proefstations slechts een beperkt gedeelte van het grate veld van onderzoek. 
Volgens de commissie zou uitslu.itend een inrichting, die onder dezelfde voor
waarden werkte als een suikeronderneming aan de wensen van de suikerfabri
kanten tegemoet kunnen komen. Een modelfabriek zou evenals een gewone 
onderneming economisch moeten werken, dus regen de laagste kosten de 
hoogst mogelijke productie zien te realiseren. De suikerfabrikanten wensten 
hierin 'een vaste leidraad voor de praktijk'. 50 

De kritiek richtte zich op de eenzijdige benadering ten aanzien van de ge
bieden van onderzoek. De oprichting van een proeffabriek kwam niet tot 
stand door de slechte economische situatie aan het einde van de eeuw.51 De 
kritiek werd echter niet terzijde geschoven. Zij werd ter harte genom en door 
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de in 1896 aangetreden directeur van het proefstation West-Java, H.C. Prin
sen Geerligs. 

Specialisatie tussen de proefstations (1896-1907) 

V66r 1896 waren de proefstations zelfstandige instituten, waarbij de nadruk 
lag op onderzoek in de landbouw. Hierin nam ziektebestrijding in het riet 
een belangrijke plaats in. Na 1896 zien we dat zich hierin een verandering 
voordeed. In deze paragraaf zullen we de aandacht rich ten op deze verande-

Tabel 8.1 Belangrijkste wetenschappers verbonden aan de proefitations voor sui
kerriet, te Kagok, Semarang en Pasoeroean 

Proefstation West hoefstation Proefstation 

-Java te Kagok, Midden-Java Oost-Java 

na 1900 te te Semarang te Pasoeroean 

Pekalongan 

Opgericht 1886 Opgericht 18 8 5 Opgericht 1887 

Opgeheven 1894 

directeur Kruger (botanicus) Soltwedel (botanicus) Kramers (chemicus) 

(1886-1891) (1886-1892) (1887-1892) 

Went (botanicus) Wakker (botanicus) 

(189!-1896) (1892- 1897) 

Prinsen Geerligs Kobus 
(chemicus) (land bouwkundige) 
(1896-1907) (1897-1910) 

onderdirecteur Hazewinkel Eicke (chemicus) Kobus 

(technoloog) (1886-1894) (landbouwkundige) 

( 1896-1907) (1887-1893) 

assistent Winter (chemicus) Benecke (botanicus) 

(1886-1891) (1886-1894) 

Prinsen Geerligs 
(chemicus) 
(1891-1896) 



244 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRJJF 

ring en meer in het bijzonder op de bijdragen van de sleutelfiguren hierin. 
Daarnaast zullen we de invloed van deze ontwikkeling op het proefstations
beleid bekijken met betrekking tot het productieproces. 

H. C. Prinsen Geerligs 
In 1896 en 1897 vonden opnieuw wisselingen in het medewerkersbestand 
van de stations plaats. Prinsen Geerligs nam het directeurschap over van Went 
en Kobus kreeg de Ieiding over het proefstation Oost-Java. Zoals we gezien 
hebben, waren heiden reeds tangere tijd op Java werkzaam en eerder aan de 
proefstations verbonden geweest. Deze verandering hield in dat het zwaarte
punt in het onderzoek opnieuw verschoof naar andere onderzoeksgebieden. 
Prinsen Geerligs ruimde een belangrijke plaats in voor het technischche
misch onderzoek, terwijl Kobus prioriteit gaf aan cultuurvraagstukken. We 
zullen ons hier in het bijzonder richten op de bijdrage van Prinsen Geerligs. 

Prinsen Geerligs (1864-?) was afkomstig uit Amsterdam. In deze stad had 
hij achtereenvolgens de H .B.S. en de Openbare Handelsschool doorlopen. 
Na het behalen van dit examen, liet hij zich inschrijven als toehoorder voor 
de stu die Chemie a an de universiteit in dezelfde plaats. N a een jaar werd hij 
benoemd tot eerste assistent van het Chemisch-Pharmaceutisch La bora to-

Figuur 8.2 Suikerproefstation West-Java te Kagok, met links de directeurswoning 
en rechts bet laboratorium. 

Bron: lndiii. Geillustreerd tijdschrift voor Nederland en de koloniifn (1921) 556. 
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rium der Amsterdamsche Academie, dat onder Ieiding stand van prof. dr. 
J.W Gunning. 52 Via hem werd Prinsen Geerligs bekend met problemen, die 
zich in productieproces van deJava-suikerindustrie voordeden. Gunningwerd 
door Javaanse fabrikanten namelijk regelmatig om advies gevraagd en als 
eerste assistent kreeg Prinsen Geerligs de opdracht deze problemen te 
onderzoeken. 53 Op aanbeveling van deze professor werd hij tenslotte aange
steld aan het proefstation West-Java 'Kagok'. 

In 1891 began hij zijn loopbaan als chemisch assistent. Zijn hoofdtaak be
stand uit het uitvoeren van landbouw-chemische analyses. Daarnaast liet Went 
hem vrij fabrieken te bezoeken en naar aanleiding hiervan onderzoeksge
bieden te selecteren, die tot verbetering in de productie konden leiden. J uist 
dit onderzoeksgebied werd door de chemicus met beide handen aangepakt. 
Bij de bestudering van het productieproces nam het onderzoek naar facto
ren, die van invloed waren op de kwaliteit en kwantiteit van de suiker een 
belangrijke plaats in. Vandaar dat hij zich onder andere richtte op de bestu
dering van melassevormende factoren en de factoren die van invloed waren 
op de sapzuivering.54 Na 1896 werd het onderzoek ter ondersteuningvan het 
productieproces meer kracht bijgezet, met name nadat het systeem van 'on
derlinge fabricatie contr6le' werd ingevoerd. Bij dit systeem werd het hele 
productieproces in kaart gebracht en werden de verliezen per productiefase 
berekend. Door deze cijfers tussen de fabrieken onderling te vergelijken, was 
het mogelijk de zwakke plekken in het proces te traceren. Het systeem van de 
'onderlinge fabricatie contr6le' werd op kleine schaal voor het eerst in 1898 
ingevoerd en werd in de loop der jaren een onmisbaar instrument in het 
efficienter maken van het productieproces. Op deze controle zullen wever
derop uitgebreid in gaan. 

De kwetsbare positie van bet proefstation 

Het voortbestaan van 'Kagok' was, doordat zij een particuliere instelling was, 
afhankelijk van de contribuerende fabrieken. In de periode tot 1902 waarin 
de marktprijs van suiker steeds verder daalde, stand het voortbestaan voortdu
rend op het spel. Beide overgebleven proefstations dongen om de gunst van 
nieuwe !eden. Deze zouden met name afkomstig kunnen zijn uit Midden
Java, waar het proefstation te Semarang in I 894 werd opgeheven.55 Boven
dien was nog steeds een groat a an tal fabrieken geen lid van de proefstations, 
maar profiteerde daarentegen wei van de geboden diensten. Het bestuur be
sloot daarop maatregelen te nemen door niet-leden uit te sluiten van hulp bij 
problemen en extra geld te heffen op chemische analyses. 56 

Toen in 1896 de financiele situatie voor Kagok uitzichtloos werd, deed het 
bestuur een beroep op de regering voor subsidie. Treub, directeur van's Lands 
Plantentuin, stelde voor dat het gouvernement even vee! aan het proefstation 
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zou bijdragen als het bedrag dat alle !eden tezamen betaalden, onder voor
waarde dat de regering het personeel zou benoemen en ontslaan, de bezoldi
ging zou bepalen en het werkplan zou ontwerpen. 57 Dit stuitte bij Prinsen 
Geerligs op grate weerstand, zodanig dat hij in een bliksemactie zeven nieu
we !eden wist a ante trekken, die het benodigde bed rag van [28.000 inbrach
ten. Dit bedrag was voldoende om het onderzoeksprogramma uit te voeren 
en de subsidieaanvraag in te trekken.5R 

Waarop richtten de bezwaren van Prinsen Geerligs zich? Volgens hem zou 
bij toekenning van een regeringssubsidie het proefstation haar particuliere 
status verliezen en zou het 'onder de vleugelen komen' van Treub.59 Hij wilde 
dit tegen elke prijs vermijden, temeer daar hij niet met de plannen van Treub 
instemde, die het onderzoek in Buitenzorg wilde concentreren.60 Daarnaast 
speelde waarschijnlijk de angst dat de !eden, het bestuur en de medewerkers 
minder invloed konden uitoefenen op het onderzoeksprogramma. Tot nu 
toe kregen urgente problemen voorrang in het onderzoek. Dit leidde welis
waar tot een ad hoc beleid, doch met dit beleid werd wei flexibel ingespeeld 
op actuele en acute problemen in de bedrijfstak. Treub was het hiermee niet 
eens: hij was voorstander van zuiver wetenschappelijk onderzoek in de tro
pen. De nadruk lag hier op fundamenteel onderzoek: 'Progress came out of the 
laboratory; applications would follow automatically' .01 In de jaren tachtig had hij 
voor dit soort onderzoek de basis gelegd in 's Lands Plantentuin.62 Een ander 
bezwaar tenslotte zou mijns inziens tenslotte gelegen kunnen zijn in demo
gelijkheid dat het zwaartepunt bleefliggen op het botanisch onderzoek. Voor
heen concentreerde Treubs bemoeienissen met de bedrijfstak zich voorna
melijk op dit vlak, terwijl Prinsen Geerligs juist het technischchemische 
onderzoek wilde bevorderen. 

Samenwerking en verdergaande specialisatie 

Door de slechte economische situatie werd het voortbestaan van de prod
stations voortdurend bedreigd. Om hun posities te versterken werd gezocht 
naar mogelijkheden tot samenwerking. In 1901 werd een commissie van zes 
I eden samengesteld, drie uit elk proefstation, die de mogelijkheid onderzocht 
om tot een samenwerking te kornen die tenslotte zou kunnen leiden tot een 
volledige fusie. Kagok werd vertegenwoordigd door de bestuursleden Van 
Musschenbroek, Carp en Mulder. De cornmissie besloot dat in eerste instan
tie een efficientere taakverdeling tussen de stations kostenbeparend kon wer
ken.63 Door deze taakverdeling, zou ieder proefstation zich specialiseren op 
bepaalde onderzoeksgebieden. Tezamen zouden zij het werk verrichten van 
een proefstation. De commissie besloot dat bij een fusie drie afdelingen zou
den worden gevestigd met drie specialisaties. Het landbouwkundige werk 
zou verricht worden aan het proefstation te Pasoeroean. Kagok zou zich 
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specialiseren in het chemischtechnisch onderzoek en tenslotte zou in een 
derde afdeling, op een nader te bepalen plaats, een fysiologisch-pathologisch 
station worden opgericht. Op deze afdeling zou botanisch, plantenziekten
kundig en entomologisch onderzoek verricht worden. Omdat de oprichting 
nog niet had plaatsgevonden, zou dit laatste onderzoek voorlopig plaatsvin
den op het proefstation Kagok.64 

Kagok zou zich dus verder specialiseren in de chemischtechnische richting. 
Dit hield in dat het onderzoek met name de procestechnologie betrof en niet 
de landbouwchemie of techniek. In 1905 breidde Van Musschenbroek, als 
voorzitter van het bestuur van Kagok, het takenpakket uit door een techni
sche richting te introduceren. Technisch adviseur F.W. Bolk, rondreizend 
agent van de machinefabriek Gebroeders Stork & Cote Hengelo, werd aan
gesteld 'voor de studie van het geheele technische gedeelte van ons bedrijf in het 
zoe ken naar verbeteringen daarin - een tot nu toe zoo goed als geheel verwaarloosd 
en toch zoo uiterst belangrijk onderdeel daarvan'.65 Hij zou nieuwe machines tes
ten en adviezen geven over het machinepark. Dit zou tenslotte moeten resul
teren in een dee! voor de serie handboeken voor de rietsuikerindustrie, die 
door het proefstation sedert 1904 waren uitgegeven. Daarnaast werd tevens 
door Van Musschenbroek een onderdirecteur benoemd, de chemisch-tech
noloog].J. Hazewinkel. Deze beide aanstellingen vonden plaats op initiatief 
van Van Musschenbroek, buiten medeweten van Prinsen Geerligs om. De 
directeur maakte grote bezwaren tegen deze twee aanstellingen. Hij was van 
mening dat een technische richting niet tot de werkzaamheden van een proef
station behoorde, omdat het een te kostbare aangelegenheid en werk voor 
constructeurs was. Zijn bezwaren werden echter niet door het bestuur er
kend.66 Van Musschenbroeks invloed als voorzitter van het bestuur, was dus 
zeer groot. 

Toen in 1907 de proefstations werden samengevoegd tot de Vereeniging voor 
het Proefstation voor deJava-suikerindustrie, bleven de stations als afdelin
gen gehandhaafd, doch op het proefstation Kagok, dat in 1900 naar Peka
longan was verhuisd, werd nu uitsluitend technisch en technischchemisch 
onderzoek verricht. Prinsen Geerligs verliet na de fusie het proefstation en 
zijn functie werd overgenomen door Hazewinkel. Bolk werd benoemd tot 
technisch (onder)directeur. In 1908 vond een volledige splitsing plaats tus
sen de technische en technischchemische afdeling. Het proefstation Oost
Java legde zich toe op het landbouwkundig, botanisch, plantenziektekundig 
en entomologisch onderzoek. Een derde afdeling is er namelijk nooit geko
men. 
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Afsluiting 

Prinsen Geerligs speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van het tech
nischchemisch onderzoek op het proefstation West-Java. Zijn aandacht voor 
het technischchemisch onderzoek vloeide hoofdzakelijk voort uit zijn che
mische achtergrond en zijn werkzaamheden in Amsterdam. Op Java had hij 
zich door middel van werkbezoeken op de hoogte gesteld van de praktijksitua
tie. Hij speelde in op de onvrede, die leefde bij de suikerfabrikanten door in 
te gaan op de problemen die zich voordeden in het productieproces. Na zijn 
aanstelling als directeur ruimde hij hiervoor een grote plaats in. In dezelfde 
tijd zien we in het bestuur van West-Java Van Musschenbroek aantreden als 
bestuurslid. 

Van Musschenbroek had een brede kijk op het toepassen van wetenschap
pelijk onderzoek binnen de bedrijfstak. Ten eerste bevorderde hij de aan
dacht voor wetenschap en techniek in de bedrijfstak door zijn rol in bet Syn
dicaat. Daarnaast streefde hij toepassing van wetenschappelijk onderzoek op 
aile onderdelen van het productieproces na. En tenslotte had hij ook oog 
voor praktische omstandigheden. We kunnen aannemen dat Van Musschen
broek door zijn werkzaamheden a is administrateur en superintendent van de 
Factory der NHM, zeer goed op de hoogte was van aile onderdelen van het 
bedrijf en niet uitsluitend de fabriek. Hij beschouwde de onderneming als 
een samenhangend geheel, waarbij verbeteringen plaats moesten vinden in 
aile bedrijfsonderdelen. In het plan van de oprichting van een proeffabriek 
komt dit den ken tot uitting. Dit plan werd echter niet gerealiseerd. Doch het 
idee, dat ieder onderdeel van de onderneming speciale aandacht verdiende, 
werd tenslotte gerealiseerd in de oprichting van de 'Vereeniging van het Prod
station voor de Suikerindustrie'. Tijdens de onderhandelingen kon hij in
vloed uitoefenen op de structuur van het nieuwe proefstation. Hij kon de 
ontwikkeling, die reeds a an de gang was op Kagok, voortzetten door dit sta
tion in deze richting te specialiseren. Op eigen initiatief heeft hij toen het 
technisch onderzoek aan het proefstationswerk toegevoegd. Hierdoor dekte 
het onderzoek van de proefstations aile onderdelen van het bedrijf: de land
bouw, de grondstofverwerking tot suiker en de techniek. 

Van Musschenbroek had dus een brede kijk op de onderzoeksgebieden van 
het proefstations, die ingegeven werd door zijn eigen ervaring. Prinsen Geer
ligs was meer gericht op een vakgebied, hij concentreerde zich op de chemi
sche aangelegenheden. Dit leidde tot een con traverse tussen Van Musschen
broek en Prinsen Geerligs, hetgeen tenslotte leidde tot het vertrek van Prinsen 
Geerligs. 

Van Musschenbroek en Prinsen Geerligs streefden op het technischche
misch vlak dezelfde doelen na. Deze samenwerking kreeg gestalte in de 
ontwikkeling van het systeem van de 'onderlinge fabricatie controle'. 
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Het systeem van de 'onderlinge fabricatie controle' 

Als ir. P. Honig, directeur van de chemischtechnische afdeling in 193 7, de 
bijzondere betekenis van het Proefstation voor deJava-suikerindustrie moet 
aangeven, kent hij deze in de eerste plaats toe aan het feit dat men in een 
vroeg stadium is begonnen om de waarnemingsrnethoden voor de fabrieks
wijzen vast te leggen. Vervolgens dat men de fabrieken wist te overtuigen van 
het grate nut van een system a tisch bedrijfscontrole, om de fabricatieproces
sen te sturen, te beoordelen en te verbeteren. En tenslotte dat men de resul
taten, die in verschillende fabrieken onder uiteenlopende ornstandigheden 
werden bereikt, met elkaar ging vergelijken. 'Hierin heeft een groote stimulans 
gelegen voor de verbetering van de door de Java-suikerindustrie toegepaste werk
wijze'.67 De directeur duidt hiermee op het pionierswerk van Prinsen Geer
ligs in de jaren negentig. Daar dit het fundament vormde waarop in een later 
stadium werd voortgebouwd, zullen we hier meer uitgebreid op ingaan. 

De achtergrond van bet systeem 

Vanaf ongeveer 1860 gingen in Duitsland en Frankrijk de scheikundige fa
bricagecontrole een steeds belangrijkere rol innemen in het productiepro
ces.68 Rond 1890 was deze controle in de bietsuikerindustrie vrij algemeen in 
gebruik. De fabricagecontrole had tot doe! efficienter suiker te produceren. 
Wat hield deze fabricagecontrole in de bietsuikerindustrie nu precies in? Ten 
eerste werden verschillende stadia in het productieproces gecontroleerd op 
suikerverliezen door middel van routinecontroles.69 Vervolgens konden er 
aan de hand van de resultaten van deze con troles maatregelen genom en wor
den om tot een verandering of correctie in het bewuste procesgedeelte over 
te gaan. De fabricagecontrole stelde de fabrikant dus in staat inzicht te krij
gen in het productieproces, doordat bij iedere productiefase een meetpunt 
werd ge:introduceerd. 

Efficienter produceren werd ook op de fabrieken op Java nagestreefd. In 
opdracht van de Factory der NHM had Prinsen Geerligs kart na aankomst 
op Java een handleiding over de fabricagecontrole geschreven.7° Nadat de 
fabrieken deze enige jaren metsucces hadden toegepast, wilde het Syndicaat 
meer bekendheid hieraan geven. In 1897 gafhet Syndicaat het proefstation 
West-Java opdracht een handleiding te schrijven die bruikbaar zou zijn voor 
aile fabrieken op Java. Prinsen Geerligs en zijn medewerker Carp schreven 
hierop de handleiding 'Methode der fabricatie contrOle in rietsuikeifabrieken'.l1 

In 1898 wijdde Carp op bet tweede congres van het Syndicaat in Djokja
karta een lezing aan een uitgebreide vorm van productiecontrole, het sys
teem van de 'onderlinge fabricatie controle'. Dit hield in dat de controlecij
fers van een fabriek vergeleken werden met cijfers van andere fabriekenY 
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Figuur 8.3 Het gebouw van de Factory van de NHM te Batavia. Dit gebouw was 
na bet midden van de vorige eeuw in gebruik tot 1932. De Factory heeft een aantal 
belangrijke initiatieven genomen, waaronder de invoering van de fabricagecontrole, 
om de suikerproductie op haar fabrieken te verbeteren. 

'1; 1: 

Bron: Collectie ABN AMRO Historisch Archief. 
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Hierdoor kon men afleiden hoe efficient de fabriek werkte in vergelijking tot 
zijn concurrent. Dit zou leiden tot een grotere prikkel om verbeteringen in 
het productieproces aan te brengen. Het systeem van onderlinge controle 
werd reeds op kleine schaal sinds een aantal jaren toegepast, in onder andere 
Nederland, Belgie, Frankrijk, Rusland en Duitsland.7J Met het oog op de 
economische situatie, achtte Carp de toepassing op Java wenselijk. 

In de discussie die hierop volgde, stonden de !eden zeer sceptisch regen
over dit plan. Met name Winter, de voormalige medewerker van het proef
station West-Java, sprak hierover zijn twijfels uit. Volgens hem had men op 
Java nog niet de beschikking over uniforme meet- en analysemethoden, zo
dat het niet mogelijk zou zijn de juiste conclusies te trekken uit deze contro
l e. Hij wees erop dat men nog geen goede methode had om het ingevoerde 
sap te bepalen, een goed werkende meetbak voor het molensap nog niet was 
uitgevonden en een juiste saccharosebepaling niet te maken was als gevolg 
van de nog onbekende optische invloed der glucose bij de verschillende 
fabrieksproductenJ4 Hij verwachtte daarom weinig van de invoering ervan. 

De invoering van het systeem werd echter niet geheel verworpen naar aan
leiding van deze discussie. Het bestuur van het Syndicaat stelde een commis
sie samen, die het idee verder zou bestuderen. De meeste commissieleden 
sloten zich aan bij de mening die op het congres was geuit. Doch Van 
Musschenbroek, Carp en Prinsen Geerligs waren een andere mening toege
daan. Zij namen het initiatief tot de invoering ervan. 

De introductie van bet systeem 

Als basis voor de 'onderlinge fabricatie controle' gebruikte Prinsen Geerligs 
de reeds gepubliceerde handleiding voor de productiecontrole. Hij ginger
van uit dat deze eenvoudig van opzet zou moeten zijn en weinig extra werk 
met zich mee moest brengen. 'Men zou de gewone analyses en berekeningen maken 
en die na afloop van de gebruikelijke periode copieeren in den blanco vragenstaat. ' 75 

Van Musschenbroek, Carp en Prinsen Geerligs waren echter voorzichtig 
met de uitvoering ervan. Zij wilden eerst het on twerp op kleine schaal testen, 
voordat het op grote schaal zou worden ingevoerd. Zij kozen daarvoor een 
groep contribuanten van Kagok, die reeds een aantal jaren ervaring had met 
de gewone 'fabricatie controle'. Eenentwintig fabrikanten uit de residencies 
Cheribon, Tegal en Pekalongan werden uitgenodigd om aan deze proef dee! 
te nemen. 76 Vijftien daarvan gingen hierop in. 77 

De proef slaagde boven verwachting. De deelnemende fabrieken kregen 
na iedere periode van inzending de resultaten van aile participanten onder 
ogen. Dit had in de eerste plaats tot gevolg dat de fabrikanten zich gingen 
houden aan de voorgeschreven wijze van productiecontrole, omdat zij an
ders geen voordeel hadden bij deze methode. Verder stimuleerde de onder-
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linge vergelijking van deze controlecijfers tot het aanbrengen van verbete
ringen in het productieproces. Daarnaast werden de fabrikanten door de 
controle opmerkzaam gemaakt op het gebruik van minder juiste meetme
thoden. Tenslotte kregen de proefstationsmedewerkers door de verkregen 
reeksen cijfers meer kennis en inzicht in het productieproces. Hierdoor vie
len gebrekkige of foutieve analytische methoden beter in het oog en konden 
afwijkende verschijnselen eerder ontdekt en onderzocht worden. 78 

Het volgende voorbeeld illustreert de activiteiten die op gang kwamen, 
nadat er controle-staten ingezonden waren. Prinsen Geerligs stuitte bij een 
van de fabrieken op een extra groot verlies aan suiker. Door bestudering van 
de controlestaten kon hij precies aanwijzen in welke fase de suikerverliezen 
plaatsvond. Zodoende kon hij, naar zijn zeggen, bij het bezoeken van de fa
briek vaak in korte tijd 'den vinger op de wonde plek leggen en zeggen: "zie daar, 
waar de suiker blijft". '79 Prinsen Geerligs berekende dat op dit bedrijf een ver
lies van 10% van de to tale productie optrad en dat dit veroorzaakt werd door 
overkoking tijdens het indikken van het sap. 'Deze uitspraak werd mij zoowel 
door de directie als door den administrateur en bet personeel zeer kwalijk genomen. 
"Wij zitten er vlak op, onderzoeken steeds bet condens- en valwater en vinden niets 
en nu rekent P.G. aan de schrijftafel uit, dat wij 10% van bet sap Iaten weglo
pen".'80 Prinsen Geerligs ging daarop de fabriek bezoeken om vervolgens met 
de administrateur het gehele productieproces langs te !open. Op een gege
ven moment bereikten ze het kookbordes, waar een Chinees bezig was om in 
een kleine pan een stroopkooksel op draad te koken. 'lk verzocht de Chinees 
even op zij te gaan, manipuleerde de afsluiters en slaagde erin de pan zoodaanig te 
doen overkoken, dat haar geheele inhoud door den condensor en bet vaklater in den 
slokan terecht kwam. "Kossong" [leeg], zei de verbouwereerde koker, die op de pan 
klopte en bij die auscultatie tot beneden toe een hollen toon vernam. Ja, "kossong" 
was de pan inderdaad en de administrateur had zelf gezien, hoe in enkele minuten 
4.000 kilo ingedikte stroop uit zijn fabriek waren weggetooverd . ... De verklikkers 
hadden geen suikerhoudend valwater afgegeven en des anderen daags vertoonde bet 
wachtboek onder bet hoofd "suiker in valwater" suikervrij. '81 Na een a an tal jaren 
werd door de aanhoudende verliezen a an suiker in deze fase de verdampingsin
stallatie in haar geheel vervangen. 

Uit het voorbeeld komt naar tevens naar voren dater in de relatie tussen de 
leidinggevenden van de suikerfabriek en Prinsen Geerligs enige wrijving be
stond. Zij hadden bij voorbaat een zekere vooringenomenheid tegen de 
proefstationsdirecteur. Desondanks voerde de Ieiding toch een verbetering 
door om dit verlies aan suiker tegen te gaan. De 'onderlinge fabricatie con
trole' had daarom, mijns inziens, nog een voordeel: aan de hand van cijfers, 
die de fabricagechef had aangeleverd, werd in de ogen van de fabrikant een 
onafhankelijk oordeel gegeven over het productieproces. Het stond los van 
de persoonlijke sym- of antipathieen. Hierdoor werd het idee gegeven dat de 
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fabrikanten zelf de keuze hadden om verbeteringen door te voeren. Tijdens 
de campagne werden dus de verliezen reeds gesignaleerd, zodat men als men 
dat wilde direct op kon inspringen, of zoals in het eerdergenoemde voor
beeld, men nog een aantal jaren kon wachten. 

De voordelen, die het systeem hood, wogen waarschijnlijk op tegen het 
extra werk en de extra kosten die uitvoering met zich meebracht, want in de 
loop der tijd zien we dat het aantal deelnemers in snel tempo steeg. De 'on
derlinge fabricatie controle' maakte geen deel uit van het proefstationswerk. 
De fabrikanten moesten hiervoor een financiele bijdrage betalen. Pas toen 
bijna aile deelnemers tevens contribuanten waren van het proefstation, ver
viel de extra bijdrage en maakte de onderlinge controle offici eel dee! uit van 
de werkzaamheden van het proefstation. 

Tabel 8.2 Aantal fabrieken dat aangesloten was bij de 'onderlinge fabricatie contro
le'van 1898 tot en met 191 S 

jaar '98 

aantal fabrieken 15 
fabrieken op Java 

'99 

40 

'00 '01 

52 60 

'02 '03 '04 '05 '06 '15 

76 88 92 98 139 

totaal aantal 191 191 186 185 188 183 184 188 183 193 

% deelname 8 21 28 32 42 48 49 54 72 

Bron: Verslag over de jaren 1898 tim 1906; Koloniaal Verslag, 1899 tim 1907, 1916; Archief 
voor deJava-suikerindustrie 1904 en 1905. 

Naar een efficii!'nter productieproces 

De 'onderlinge fabricatie contr6le' vertoonde echter nog een aantal gebre
ken. In de eerste jaren werden met name verbeteringen aangebracht in de 
methode zelf. Men kwam onder andere tot de conclusie dat de weeginrich
tingen bij de verschillende fabrieken voor de sapwinning, het persvuil en de 
melasse niet voldeden en hiervoor werden alternatieven gezocht. Daarnaast 
zocht men naar een geschikte meetmethode, die de basis kon vormen om 
verschillende toestellen met elkaar te kunnen vergelijken. Door het vergelij
ken van verschillende machines en procedes kon men een uitspraak doen 
over het functioneren hiervan en kon men aanbevelingen doen om trent de te 
gebruiken techniek. Om de juiste meetmethode te vinden, was vaak funda
menteler onderzoek vereist, dat uitgevoerd werd door de proefstationsmede
werkers.R2 
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Een voorbeeld van fundamenteler onderzoek, was het onderzoek dat ge
daan werd naar aanleiding van de vraag: Op welke basis kan de werking van 
de molens beoordeeld worden? In de beginperiode gebruikte men het 
suikerwinningsquotient om de sapwinning te kunnen beoordelen. Dit getal 
gaf a an hoeveel er van 100 del en aanwezige saccharose in het sap gewonnen 
is. Het quotient werd echter bei'nvloed door de hoeveelheid vezelstof die in 
het riet aanwezig was: bij een hoger vezelstofgehalte bleef meer sap in het 
ampas achter en daarmee een hoger percentage saccharose, zodat bij dezelf
de molenarbeid meer verloren ging.83 De fabrieken persten vaak verschillen
de soorten riet, met verschillende vezelstofgehaltes en per fabriek werd te
vens een combinatie van een aantal soorten gebruikt. Het suikerwinnings
quotient nam deze verschillen niet mee. Het was dus zaak eerst precies de 
samenstelling van de ampas te kennen, voordat men hiermee verder ging. 
Pas toen Prinsen Geerligs dit in 1907, na jarenlang onderzoek had gereali
seerd, kon men voortaan het sapgehalte per rietsoort bepalen. Hierdoor was 
het mogelijk het sapwinningsquotient te corrigeren en had men een geschik
te basis om de molens te beoordelen. 

De 'onderlinge fabricatie controle' had dus tot gevolg dat de zwakke plekken 
in het productieproces systematisch werden onderzocht en verbeterd. In eerste 
instantie werden deze minder goed functionerende onderdelen via vergelij
king met andere fabrieken opgespoord. Naarmate de proefstationsme
dewerkers door het geleverde cijfermateriaal meer inzicht en kennis kregen 
van het productieproces, signaleerden zij productieonderdelen die voor ver
betering vatbaar waren. Zo bleek dat am pas onvoldoende brandstof leverde 
om de fornuizen continu te Iaten branden. Vaak moesten de fabrikanten het 
dure djatiehout als aanvulling gebruiken. Bolk onderzocht daarom de ver
branding van de ampas in de fabrieksvuren . Na een uitgebreide studie kon 
hij door middel van berekeningen en praktijkproeven aantonen, dat deze zeer 
onvolledig plaatsvond. Op basis van deze gegevens construeerde hij een for
nuis, dat geheel op am pas gestookt kon worden, het zogenaamde Bolkvuur.84 

Hiermee bleven de fabrikanten grote brandstofrekeningen bespaard. 
Ook de internationale rietsuikerindustrie werd als maatstaf genomen. In 

1924 werd de uitloging van ampas ter hand genomen, omdat Java op het 
gebied van het persen een achterstand vertoonde ten opzichte van de best 
persende landen.R5 Het proefstation zocht daarop verbetering door de ampas 
tussen twee molens in warm water te weken. Men meende op deze wijze op 
een goedkope manier een belangrijke verbetering aan te brengen. Voor dit 
doe! had men ook een proefmstallatie op een van de buurfabrieken gebouwd.8(' 

Deze methode werd in de praktijk ingevoerd en het leek erop dater goede 
resulaten mee behaald zouden worden. Doch dit bleek niet het geval en deze 
methode werd verlaten. 
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Figuur 8.4.a tim c Volledig gemechaniseerde inrichting van de suikerfabriek Poer
wodadi aan bet begin van de twintigste eeuw. Deze fabriek was in eigendom van de 
NHM. Op de Jato's zien we de suikermolen, de vacuumpannen en de centrifuges. 
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Bron: Collectie ABN AMRO Historisch Archief. 

Toen in 1908 de chemische en technische afdeling van elkaar werden geschei
den, vond tevens een splitsing plaats in de 'onderlinge fabricatie controle' 
naar productiecontrole en de molencontrole onder Ieiding van respectieve
lijk Hazewinkel en Bolk. In de periode tot aan de Japanse bezetting ken
merkte her onderzoek zich voornamelijk door het steeds verder verfijnen van 
de 'onderlinge fabricatie controle'. Deze ontwikkelde zich in de loop der tijd 
tot een molen-, fabricage- en brandstofcontrole. Dit systematisch onderzoe
ken van de zwakke plekken had geleid tot het ter hand nemen van steeds 
nieuwe onderzoeksgebieden. Aan de hand van dit onderzoek werden nieuwe 
apparaten geconstrueerd, waarvan de bouw of uitwerking werd overgelaten 
a an machinefabrikanten. Ook werden aile apparaten eerst getest op de tech
nische afdeling voordat ze hun weg vervolgden naar de fabrikanten. Door 
deze functie vormde her proefstation een belangrijke schakel mssen de sui
kerindustrie en de machine-industrie en werd het een belangrijke centrum 
waar technische innovaties plaatsvonden.87 
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Conclusies 

Verwetenschappelijking van de bedrijfstak in Duitsland heeft ertoe geleid 
dat in de laatste decennia van de negentiende eeuw de productie steeds effi
cienter ging plaatsvinden. Dit resulteerde uiteindelijk in een steeds lagere 
kostprijs voor suiker. In dit hoofdstuk hebben we kunnen constateren, dat de 
bedrijfstak op Java de wijze waarop in de Duitse bietsuikerindustrie verwe
tenschappelijking was doorgevoerd, na de suikercrisis van 1883/1884 heeft 
overgenomen. Hierin speelde het proefstation West-Java een doorslagge
vende rol. De onderzoeksmethoden die in de bietsuikerfabricage werden toe
gepast om een efficienter productieproces te verwezenlijken, werden door 
met name Prinsen Geerligs en Carp aangepast aan de praktijk op Java. Dit 
leidde tot de introductie van de 'onderlinge fabricatie controle'. De toepas
sing van deze controle leidde ertoe dat minder efficiente onderdelen van de 
bedrijfsvoering verbeterd werden. In de loop der tijd werd dit het funda
ment, waarop verbeteringen in de fabricagetechnologie konden worden door
gevoerd. Analoog aan de ontwikkelingen in de Duitse bietsuikerindustrie 
kunnen we aannemen, dat de toepassing van deze onderzoeksmethoden 
kostprijsverlaging in de suikerproductie tot stand heeft gebracht. Om dit te 
bewijzen, is echter onderzoek in de bedrijfsarchieven noodzakelijk, omdat 
uit de historiografie naar voren komt, dat kostprijsverlaging in belangrijke 
mate gerealiseerd was in de landbouw door de aanwending van goedkope 
arbeid. 

De 'onderlinge fabricatie controle' was echter niet het enige, dat uit de 
bietsuikerindustrie werd overgenomen. We hebben geconcludeerd, dat 
kennisoverdracht op verschillende gebieden had plaatsgevonden. In de Duitse 
bietsuikerindustrie en in de Java-suikerindustrie werd na 1883/1884 
gebruikgemaakt van dezelfde productietechnologie. De Java-suikerprodu
centen konden profiteren van de kennis die reeds aanwezig was in Europa. 
Zij konden gebruikmaken van de opleidingen in Brunschweig en Berlijn, de
zelfde methoden van onderzoek toepassen (chemische analysemethoden, tech
nisch-wetenschappelijk en fundamenteel onderzoek) en tenslotte konden 
wetenschappers, die opgeleid waren in de bietsuikerindustrie ingeschakeld 
worden in de rietsuikerindustrie. Minder bekend was de overname van de 
organisatie van de Duitse suikerindustrie als voorbeeld voor de oprichting 
van het Algemeen Syndicaat voor de Java-suikerindustrie en de overname 
van het concept van een vakblad door de oprichting van het Archief voor de 
Java-suikerindustrie . Dit blad vormde een van de belangrijkste schakels in de 
overdracht van kennis tussen de verschillende ondernemingen onder ling en 
de Java-suikerindustrie en de internationale suikerindustrie. 
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Door de snelle technische ontwikkelingen in het laatste kwart van de negen
tiende eeuw, eiste de bedrijfstak dus steeds meer gespecialiseerde kennis. De 
administrateurs werden in de loop der tijd hoger opgeleid, doch beheersten 
deze gespecialiseerde kennis niet. Een ander kenmerk van het proces van 
verwetenschappelijking was, dater deskundigen moesten worden ingescha
keld. Dit vond plaats bij de oprichting van de proefstations. We zien dat een 
groot aantal van de proefstationsmedewerkers afkomstig was uit Duitsland 
en bekend was met de Duitse productietechologie. 

Op Java bestonden reeds verenigingen van suikerfabrikanten, die tot doel 
hadden informatie over technische vernieuwingen uit te wisselen. De term 
suikerfabrikanten was echter enigszins achterhaald, omdat niet de suiker
fabrikanten maar de administrateurs degenen waren, die de bedrijven leid
den en op dit vlak actiefwaren. Vooral na de suikercrisis van 1883/1884 toen 
vee! familiebedrijven failliet gingen, waren de administrateurs de zaakwaarne
mers van de grote handelsmaatschappijen en cultuurbanken opJava. 

In deze periode waren administrateurs hoofdzakelijk technisch opgeleide 
personen. Zij namen de initiatieven tot de oprichting van de proefstations en 
had den zitting in het bestuur tot de jaren twintig van de twintigste eeuw. De 
administrateurs bepaalden zodoende in belangrijke mate de richting in het 
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Daarna werden de technici ver
vangen door juristen. 

De administrateurs en de wetenschappers vormden een hecht netwerk. Dit 
netwerk was internationaal verspreid. De actoren die in dit netwerk deelna
men, kenmerkten zich door een constante mobiliteit tussen Europa en Java. 
Enerzijds vond kennisoverdracht plaats in de vorm van informatie-uitwisse
ling tussen actoren, die afkomstig waren uit verschillende productiesyste
men. Anderzijds werden wetenschappers afkomstig uit de bietsuikerindus
trie ingeschakeld in het productiesysteem op Java. Dit netwerk was in 
belangrijke mate verantwoordelijk voor het succes van de bedrijfstak aan het 
begin van de twintigste eeuw. 
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CONCLUSIES 

Het standaardbeeld 

In de koloniale geschiedschrijving is nooit speciaal onderzoek verricht naar 
de technische ontwikkeling in dejava-suikerindustrie in de negentiende eeuw. 
Desalniettemin heeft er vanuit politiek en sociaal-economisch historische 
studies een specifieke beeldvorming plaatsgevonden, die vrij algemeen aan
vaard wordt in de literatuur.1 Kort samengevat komt dit standaardbeeld op 
het volgende neer. 

In de periode 1795-1870, toen suikerproductie onder staatstoezicht plaats
vond, had de Java-suikerindustrie een technische achterstand ten opzichte 
van andere rietsuikerproducerende Ianden. Aan het einde van deze periode 
was de bedrijfstak slechts gedeeltelijk gemechaniseerd en werd over het alge
meen een verouderde technologie in het productieproces toegepast. Mecha
nisatie van de bedrijfstak kwam pas langzaam op gang na 1870, toen de pe
riode van vrij ondernemerschap aanbrak. Deze late ontwikkeling had tot 
gevolg dat de bedrijfstak niet voldoende toegerust was om zich staande te 
houden in de grote concurrentiestrijd op de wereldmarktvan suiker. Dit leidde 
tijdens de suikercrisis van 1883/1884 tot een groot aantal faillissementen, 
waardoor de bedrijfstak bijna ten onder ging. De suikerfabrieken werden 
overgenomen door cultuurmaatschappijen en handelsbanken, die mechani
satie van de bedrijfstak in snel tempo realiseerden. Deze volledige mechani
satie in combinatie met een wetenschappelijke ondersteuning van de bedrijfs
tak door de suikerproefstations en daarnaast een effectieve economische en 
politieke organisatie, leidde tot een leidinggevende positie op de wereldmarkt 
van suiker in het begin van de twintigste eeuw. 

In dit standaardbeeld kunnen we bij de technische ontwikkeling in de ne
gentiende eeuw twee karakteristieken onderscheiden. Ten eerste bestond er 
een technische achterstand a an het einde van het Kultuurstelsel en ten twee
de vond er een snelle technologische inhaalslag plaats na de suikercrisis van 
1883/1884. Het eerste kenmerk, de technische achterstand, wordt met name 
in de oudere koloniale geschiedschrijving in verband gebracht met het 
overheidsbeleid. De overheid was tijdens het Kultuurstelsel verantwoorde-
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lijk voor de uitgifte van de suikercontracten. Door wanbeleid zijn deze con
tracten hoofdzakelijk in hand en gekomen van relaties van het gouvernement, 
die geen ervaring hadden in de bedrijfstak. Dit had tot gevolg, dat zij het 
bedrijf niet goed beheerden en weinig technische vernieuwingen doorvoer
den. Deze verklaringen vinden we vooral terug bij auteurs zoals Van Gorkurn 
en Van Soest en auteurs die de bedrijfstak vertegenwoordigen, zoals Prinsen 
Geerligs en Van der Mandere. Deze personen waren voorstanders van het 
vrij ondernemerschap. Het negatieve beeld van de ondernemer komt in re
centere studies naar voren bij Fasseur, die de belangrijkste excessen uitge
breid bespreekt in zijn proefschrift. In de hedendaagse geschiedschrijving 
over Indonesie wordt hoofdzakelijk onderzoek verricht vanuit een indocen
trisch perspectief.2 In deze studies staan de effecten van de suikerindustrie 
voor de bevolking centraal. Hierbij wordt geen aandacht meer gegeven aan 
de onkundige ondernemer en komt slechts in een klein aantal studies, met 
name van Boomgaard en Knight, de technische ontwikkeling ter sprake. Deze 
auteurs komen evenals de eerder aangehaalde auteurs tot de conclusie dat de 
Java-suikerindustrie inderdaad een technologische achterstand had tijdens 
het Kultuurstelsel. Zij baseren hun uitspraak op een vergelijking van het aan
tal stoommolens opJava met het aantal stoommolens in Cuba en Suriname. 
Knight voegt hier aan toe dater aanwijzingen zijn dat ondernemers actiever 
betrokken waren bij technische vernieuwing dan door de liberale auteurs 
aangenomen wordt. Deze vernieuwingen vonden volgens hem hoofdzakelijk 
plaats in de suikerbereiding en niet bij het malen van het suikerriet. 

Het tweede kenmerk van de technische ontwikkeling in de negentiende 
eeuw is de snelle technologische inhaalslag na de suikercrisis. Deze inhaal
slag wordt gekoppeld a an het vrijkomen van kapitaal na de overname van de 
familiebedrijven door grote cultuurmaatschappijen en handelsbanken. Deze 
visie wordt onderschreven door zowel de auteurs die de bedrijfstak vertegen
woordigen, als door Boomgaard. 

In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar de wijze waarop de 
suikerindustrie transformeerde van een ambachtelijk naar een geheel 
gemechaniseerd productieproces. De toepassing van een theoretische bena
dering, waarin actoren en netwerken centraal staan en waarbij gebruikge
maakt werd van nieuw ontsloten bronnenmateriaal, heeft het onderzoek op 
een nieuw spoor gebracht. Op grond hiervan behoeft het standaardbeeld een 
grondige aanpassing. Om te beginnen heeft de overheid tijdens het Kultuur
stelsel een positieve rol gespeeld in het bevorderen van technische vernieu
wing in het productieproces. Daarnaast volgde de technische ontwikkeling 
een specifiek pad, dat aangepast was a an de omstandigheden van de suikerin
dustrie op Java. Tenslotte had de snelle transformatie slechts plaats kunnen 
vinden, doordat ondernemers naast toegang tot goedkope arbeid en grond 
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tevens gebruik konden maken van kennisnetwerken en -structuren, die hun 
basis hadden in het eerste decennium van het Kultuurstelsel. 

Het koloniale productiesysteem (1795-1870) 

In de periode 1795-1870 werd op Java suiker geproduceerd onder zeer uit
zonderlijke omstandigheden. Bijna de gehele periode had de koloniale over
heid het handelsmonopolie over suiker. De productiedoelstellingen van de 
ondernemer waren ondergeschikt a an de eisen, die de koloniale overheid a an 
de productie en het product stelde. We kunnen dit productiesysteem aan
duiden als het koloniale productiesysteem. 

Hoewel de koloniale overheid een dominante positie in het productie
systeem innam, had zij slechts in beperkte mate controle over het fabricagesys
teem. Via beleidsmaatregelen trachtte zij de controle op deze bedrijfstak te 
vergroten. Een belangrijk onderdeel van deze beleidsmaatregelen was de in
vloed, die de koloniale overheid wilde uitoefenen op de gebruikte productie
technologie. De toepassing van een bepaalde technologie was namelijk 
instrumenteel in het realiseren van een aantal beleidsdoeleinden. Vandaar 
dat op dit aspect door de tijd heen steeds in meer of mind ere mate de nadruk 
werd gelegd. We kunnen in de ontwikkeling van het techniekbeleid drie fa
sen onderscheiden, die we achtereenvolgens zullen behandelen. 

Beperkte invloed van bet Indisch bestuur op de technische ontwikkeling: 179 5-1 8 3 0 

Tijdens de VOC-periode (1602-1795) was de suikerindustrie een relatief 
zelfstandige bedrijfstak, in die zin dat overheidsbemoeienis zich uitsluitend 
beperkte tot het opkopen van de suiker. Aan het einde van de achttiende 
eeuw trad hierin verandering op. Onder invloed van de hoge suikerprijzen 
werd door het Indisch bestuur naar mid de len gezocht om de suikerproductie 
uit te breiden en de productiviteit op te voeren. De bekendste maatregel was 
het opheffen van de productiebeperkingen aan de Noordoostkust en Oost
hoek van Java en het geven van voorschotten. Uit hoofdstuk 3 komt naar 
voren dat het geven van voorschotten het resultaat was van een minder be
kende actie van het Indisch bestuur, namelijk de instelling van commissies. 
Deze commissies onderzochten rond 1800 de situatie in de Bataviasche 
Ommelanden en formuleerden op basis van hun bevindingen een aantal 
aanbevelingen. Naast het verstrekken van voorschotten voor de bedrijfs
voering a an Chinese ondernemers, kwam er tevens aandacht voor technische 
vernieuwing in het productieproces. Dit betrof met name de verbetering van 
de fornuizen, waardoor een belangrijke besparing op brandhout gerealiseerd 
kon worden. 
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Het opmerkelijke van de ontwikkeling die toen op gang kwam, was dater 
een parallel getrokken kan worden met de gang van zaken rand de introduc
tie van nieuwe technieken tijdens het Kultuurstelsel. De ondernerner en oud
drossaard van de stad Batavia en Omrnelanden, Andries Hartsinck speelde 
een centrale rol. Hij experirnenteerde als eerste ondernerner met de West
Indische batterij. Daarnaast deed hij voorstellen voor een nieuw beleid, die 
door het Indisch bestuur werden overgenornen. Dit waren de instelling van 
een speciale commissie voor de suikercultures en de oprichting van een sui
kerfonds. De speciale cornmissie was verantwoordelijk voor de controle op 
de gegeven voorschotten en daarnaast voor verbeteringen in de suikerpro
ductie. Zij hield zich daarorn onder andere bezig met het onderzoeken van 
nieuwe technieken. Onder de Ieiding van de suikercornmissie werd een aan
tal experimenten uitgevoerd op landgoederen van relaties van het Indisch 
bestuur. Op basis hiervan werd tenslotte een oordeel gegeven over de toe
stellen en eventueel overgegaan tot de introductie ervan. Het ging in deze 
periode slechts om een klein aantal experimenten. De overeenkomsten met 
het beleid na 1830 zijn opvallend. We zouden hier- met de nodige voorzichtig
heid - kunnen concluderen dat in deze periode een aanvang werd gemaakt 
met wat in een latere periode uitgroeide tot een samenhangend techniekbe
leid. 

Voor de periode 1795 tot 1830 kunnen we tenslotte concluderen, dat de 
overheid meer invloed had op de technische ontwikkeling en dater meer op 
techniekgebied gebeurde, dan dater over het algemeen aangenomen wordt. 

De ontwikkeling van een samenhangend techniekbeleid: 18 3 0 tot ongeveer 18 S 5 

De periode 1830 totongeveer I 855 kunnen we -wat betreft hettechnologiebe
leid - onderverdelen in twee tijdvakken. De scheiding tussen deze twee tijd
vakken ligt rand 1840. In de eerste periode bepaalde het gouvernement in 
belangrijke mate het techniekbeleid op Java. Na 1840 ging het ministerie van 
Kolonien zich intensiever met technische vernieuwing in de bedrijfstak be
zighouden. We zullen deze twee period en achtereenvolgens bespreken. 

Het techniekbeleid van bet gouvernement: 1830 tot ongeveer 1840 
In deze periode speelde het gouvernement een belangrijke rol bij de ver
spreidingvan de West-lndische technologie en bij de introductie van de eer
ste vacuumpannen opjava. Bij de diffusie van deze technologieen hebben we 
enerzijds te maken met de verspreiding van de technische artefacten en an
derzijds met de verspreiding van kennis over de werking van deze technolo
gie. De verspreiding van de 'hardware' vond plaats, zoals we uit hoofdstuk 5 
en 6 kunnen concluderen, via de suikercontracten en de verspreiding van 
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kennis over de technische vernieuwingen via modelbedrijven en een infor
meel netwerk. 

De verspreiding van de West-Indische toestellen werd in het eerste decen
nium van het Kultuurstelsel gekoppeld aan de uitgifte van contracten aan 
Europeanen. Zelfs toen er weinig animo bestond vanuit deze bevolkings
groep, kregen uitsluitend Europeanen voor dit doe! renteloze voorscbotten 
aangeboden. Chinese ondernemers kregen in de eerste jaren daarentegen, 
slechts voorscbotten aangeboden om verbeteringen door te voeren in de be
staande productietechnieken. Hieruit kunnen we afleiden dat bet gouverne
ment bet ideaalbeeld, dat op het einde van de jaren twintig werd geformu
leerd, daadwerkelijk in praktijk beeft gebracbt. De verspreiding van de 
West-Indiscbe technologie vond daarnaast hoofdzakelijk plaats via onerva
ren ondernemers. Deze ondernemers waren natuurlijk bij contract verplicht 
om deze technologie te gebruiken. Uit boofdstuk 5 komt ecbter naar voren 
dat deze verplichting niet altijd nagekomen werd. Aan de Noordoostkust en 
Oosthoek van Java - het gevestigde suikergebied - bestond de mogelijkheid 
om delen van de gecontracteerde hoeveelbeid suikerriet uit te bested en aan 
kleine ondernemers. Op deze wijze kon in de korte verwerkingsperiode van 
zes tot acht maanden a! het gecontracteerde suikerriet verwerkt worden. Een 
groot aantal van de onervaren ondernemers kreeg echter suikercontracten 
aangeboden in nieuw ontsloten suikergebieden, waardoor voor hen de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een bestaande bedrijfstak, niet be
stood. Zij waren dus min of meer verplicht om in deze technologie te inves
teren. 

Na het verstrijken van de eerste contracten die voornamelijk uitgegeven 
waren aan Chinese ondernemers, werd bij verlenging van deze contracten 
investering in West-Indische technologie verplicbt gesteld. Het is niet be
kend of deze ondernemers financiele ondersteuning kregen. Op basis van 
bet gevoerde beleid van het gouvernement kunnen we veronderstellen, dat 
zij hiervoor niet in aanmerking kwamen. Hierdoor konden slecbts kapitaal
krachtige Chinese ondernemers in de branche blijven deelnemen. Deze twee 
maatregelen, tezamen met de kortlopende contracten, bebben ertoe geleid 
dat het aantal Chinese ondernemers reeds in de jaren vijftig een minderbeid 
vormde binnen de bedrijfstak. 

Uit hoofdstuk 5 kunnen we concluderen, dater een snelle uitbreiding heeft 
plaatsgevonden van het aantal watermolens. Over de verspreiding van de 
batterijen is minder bekend. We kunnen echter aannemen dat de watermo
lens in combinatie met de batterijen werden gelntroduceerd. Hiermee werd 
waarschijnlijk aan het eind van bet eerste decennium een belangrijke 
transformatie in gang gezet. Deze overgang wordt in de literatuur en de bron
nen echter nauwelijks bebandeld. Men blijft spreken over de Chinese 
productiewijze, terwijl deze in de loop van bet decennium een geheel andere 
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inhoud had gekregen. Een mogelijke verklaring hiervoor was dat de taak van 
de Chinese suikerkoker bij deze technologische transformatie niet verander
de. Hij beschikte over de kennis van de suikerbereiding en niet de Europese 
ondernemer. De grate uitbreiding die aan de suikerproductie werd gegeven, 
hield dus tevens in dat er een grater aantal suikerkokers ingezet diende te 
worden. Het is niet bekend of er voldoende kundige personen op Java aan
wezig war en. Een tekort a an deze ambachtslieden of de aanstelling van oner
varen suikerkokers, zou tevens geleid kunnen hebben tot de productie van 
een slechte kwaliteit suiker. De introductie van vacuumpannen om de kwali
teit van de suiker te verbeteren, kon tenslotte tevens inhouden dat de Euro
pese ondernemer minder afuankelijk werd van de deskundigheid van de Chi
nese suikerkoker. Dit kon mede een reden zijn, waarom de introductie van 
de vacuUm pan reeds in 183 5 door het gouvernement gestimuleerd werd. Toen 
was er namelijk nog geen sprake van lage suikerprijzen op de Nederlandse 
markt. 

Bij de verspreiding van kennis over nieuwe technologieen maakte het 
gouvernement gebruik van modelbedrijven in combinatie met 'het' netwerk 
van vriendschaps- en familierelaties. 

In de peri ode tot 183 7, het jaar dat het gouvernement overging tot open
bare uitbesteding, werden contracten in de regel a an relaties van het gouver
nement gegeven. We kunnen een aantal redenen geven, waarom juist deze 
personen contracten toegekend kregen. Ten eerste was het gouvernement 
bij deze wijze van uitbesteding op de hoogte van iemands maatschappelijke 
achtergrond. Dit zou een soort persoonlijke zekerheidsstelling kunnen in
houden naast de contractuele binding. Daarnaast waren deze personen door 
hun achtergrond in staat de meest geschikte stappen te zetten om de con
tracten te bemachtigen. Dit werd van belang toen er meer gegadigden kwa
men, dan er contracten waren. De oud-ambtenaren en KNlL-lers brachten 
bijvoorbeeld in de aanvraag de juiste vriendschaps- of familierelaties naar 
voren, of waren bereid een nieuwe technologie opJava te introduceren. Ten
slotte bestaat de mogelijkheid, dat het gouvernement de contracten voor haar 
eigen mensen wilde reserveren. Hierbij zou een vergelijking getrokken kun
nen worden met de VOC-periode, toen de VOC-dienaren winstgevende 
neveninkomsten naar zich toe trokken. Hoe het ook zij, door deze verstren
geling van persoonlijke en zakelijke relaties vormden het gouvernement en 
de ondernemers (die dus ook dee! uitmaakten van deze institutie) in het be
gin van het Kultuurstelsel een hecht netwerk. 

De relaties van het gouvernement waren over het algemeen onervaren on
dernemers. Het eerste decennium van het Kultuurstelsel wordt in de historio
grafie aangeduid als een experimentele fase voor het gouvernement en een 
leerperiode voor de ondernemers. Voorlichting aan deze ondernemers was 
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dus essentieel. Het gouvernement gebruikte voor dit doe! een aantal fabrie
ken als modelbedrijf. De gouvernementsfabrieken in Madioen kunnen we 
beschouwen als voorbeeld voor de toepassing van West-Indische technolo
gie, alhoewel deze fabrieken niet expliciet als zodanig genoemd worden in de 
bronnen. Dit was wel het geval voor de fabrieken van Etty, Sprengler, Diard 
en na 1840 Lucassen, die kennis over de werking van vacuiimpannen moes
ten overdragen aan andere ondernemingen. Hoewel deze ondernemingen 
een voorlichtingsfunctie hadden, ontbrak op Java echter een officieel 
voorlichtingsnetwerk. Het gouvernementveronderstelde, dater vanuit deze 
bedrijven kennisoverdracht plaatsvond. Dit kan uitsluitend mogelijk zijn ge
weest, indien het gouvernement deze bedrijven inpaste binnen het informele 
netwerk van relaties. 

De voorkeur om suikercontracten uit te geven aan bekenden van het gou
vernement heeft ertoe geleid dat vee! onervaren ondernemers werden aange
trokken. Het hoofddoel vart deze personen was in korte tijd een fortuin op te 
bouwen. Een gedeelte van deze ondernemers bevestigen het standaardbeeld: 
de speculanten en de mislukkelingen. Daarnaast was er een groep onderne
mers, die door in productie te gaan hun fortuin realiseerden. Deze groep 
wist effectief gebruik te maken van de aanwezige relatienetwerken, aangebo
den kennis en financie!e middelen van de overheid. 

De peri ode van ongeveer 18 40 tot ongeveer 18 55: het informatienetwerk van de 
koloniale overheid 
In deze periode werd door het ministerie van Kolonien een groat aantal 
suikercontracten afgesloten met relaties van het gouvernement. Deze sui
kercontracten worden in de historiografie aangeduid met 'onderhandse gun
ningen', omdat zij verleend werden buiten de openbare mededinging om. 
Het beleid rand de uitgifte van deze contracten was eind jaren vijftig onder
werp van felle discussies in de Tweede Kamer. Dit beleid symboliseerde het 
wanbeleid van de koloniale overheid tijdens het Kultuurstelsel. In hoofdstuk 
5 en 6 hebben we geconcludeerd, dat de uitgifte van deze suikercontracten 
dee! uitmaakte van een uitgebreider pakketvan maatregelen rondom techni
sche vernieuwing in het fabricageproces vanuit het ministerie. Hoewel er 
door verschillende auteurs een relatie gelegd werd met de introductie van 
nieuwe technieken, werd hier verder weinig belang aan gehecht.J 

Het techniekbeleid vanuit het ministerie omvatte twee onderdelen. Het 
eerste onderdeel betrofvoorlichting over de laatste technische ontwikkelin
gen op het gebied van de suikerfabricage. Het tweede onderdeel richtte zich 
op de ontwikkeling van een procedure rond het beoordelen en testen van 
deze innovaties. 
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Uit hoofdstuk 5 kunnen we afleiden dat zowel het gouvernement als de 
minister van Kolonien, Baud, ervan overtuigd waren, dat voorlichting over 
technische vernieuwingen in de bedrijfstak noodzakelijk was. Baud was van 
mening dat het gouvernement op dit punt ernstig tekortschoot. Hij leverde 
daarom een belangrijke bijdrage door het ministerie de taak van infor
matieverzameling op te dragen. In de jaren veertig richtte het ministerie de 
aandacht op innovaties die de kwaliteit van de suiker konden verbeteren. 
Hierbij werden met name verschillende suikerbereidingsprocedes aan een 
nader onderzoek onderworpen. In het daaropvolgende decennium verschoof 
de aandacht naar innovaties, die tevens een efficientere productie mogelijk 
maakten. Dit werd veroorzaakt door de opkomst van de bietsuikerindustrie. 
In de jaren vijftig was de bietsuikerindustrie nog slechts een kleine bedrijfs
takwaar nog geen dreiging van uitging. Deze bedrijfstak had echter de po
tentie om in de toekomst uit te groeien tot een belangrijke concurrent. Met 
andere woorden er diende een verdere productiviteitsverhoging in de be
drijfstak tot stand te worden gebracht. Verbeterde suikerpersen - dit waren 
over het algemeen suikermolens die aangedreven werden door een stoom
machine- en chemische middelen om meer sap uit het suikerriet te onttrek
ken, vormden de belangrijkste vernieuwingen die ter beoordeling werden 
voorgelegd a an het gouvernement. Door de nadruk op deze twee aandachts
velden te leggen, kunnen we concluderen dat het ministerie zich in haar tech
nologiekeuze in belangrijke mate liet leiden door de ontwikkelingen op de 
Nederlandse en de internationale suikermarkt. 

Het ministerie verzamelde niet uitsluitend informatie over de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van de suikerfabricage. In deze periode ont
wikkelde zij tevens een gehele procedure rond het beoordelen en testen van 
deze innovaties. Zodoende kon vanuit het koloniale bestuur een oordeel ge
geven worden over de geschiktheid van deze innovaties voor toepassing op 
Java. De procedure verliep over een aantal schijven. De eerste beoordeling 
vond plaats in Nederland. De minister liet zich daarbij adviseren door derden, 
zoals de wetenschappelijk adviseur voor de Kolonien, Gerrit)an Mulder, an
dere wetenschappers, suikermakelaars en de NHM te Amsterdam. Een aan
tal innovaties werd tevens beoordeeld op basis van wetenschappelijk labora
toriumonderzoek. Daarna werden de innovaties beoordeeld door het 
gouvernement. Deze instantie beoordeelde deze vernieuwingen om te be
ginnen eveneens op haar theoretische potenties. Wanneer een positief oar
dee! gegeven werd door haar adviseurs- de Directie der Kultures, de residen
ten, de factory van de NHM te Batavia en de ondernemers- dan werd deze 
innovatie op werking in de praktijk beoordeeld. Het eindoordeel werd in 
publica ties bekendgemaakt aan ondernemers. Tenslotte werd een aantal van 
deze innovaties gei'ntroduceerd op bedrijven op)ava. Dit werd als voorbeeld 
gesteld voor andere ondernemers. Het gouvernement had dus belangrijke 
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zeggenschap in welke innovaties op Java getest en gei"ntroduceerd zouden 
worden. Met uitzondering van de introductie van het systeem van Derosne 
en Cail werd, voor zover bekend, het advies van het gouvernement in aile 
gevallen opgevolgd. 

Technologiekeuze: de introductie van vacuiimpannen 
De introductie van vacuiimpannen in het fabricageproces op Java in de be
ginjaren veertig was onderwerp van een van de belangrijkste discussies tus
sen de actoren in het informatienetwerk van de koloniale overheid. Het mi., 
nisterie was voorstander van de introductie van het systeem van Derosne en 
Cail, omdat hiermee de hoogste kwaliteit suiker geproduceerd kon worden. 
Bij de introductie van dit systeem op Java stuitte het ministerie op grote 
tegenstand bij zowel het gouvernement als de ondernemers. Zij waren voor
stander van de introductie van vacuiimpannen van andere merken, zoals die 
van Howard en van Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. 

Essentieel in deze discussie was het feit dat ondernemers uit verschillende 
technologieen konden kiezen om de gewenste kwaliteitsverbetering in de 
suiker te realiseren. Zoals we in hoofdstuk 6 hebben gezien, varieerde de 
keuze van het gebruik van uitsluitend een batterij, waarbij een kundige sui
kerkoker werd aangetrokken om de suiker te bereiden, tot de introductie van 
het geheel gemechaniseerde systeem van Derosne en Cail. In deze discussie 
kunnen we verschillende determinanten onderscheiden, die van invloed wa
ren op de introductie van deze vacuiimpannen op de bestaande bedrijven. 
Dit waren om te beginnen de hoogte van de investeringen die plaats moesten 
vinden in de nieuwe toestellen. Bij de introductie van het systeem van Derosne 
en Cail zou er een radicale transformatie plaatsvinden in het fabricagepro
ces. Op bestaande bedrijven zou zodoende de gehele productietechnologie
de watermolens en batterijen - in haar geheel vervangen worden. In deze 
technologie was pas kort geleden, in de jaren dertig, door de ondernemers 
op grote schaal ge·investeerd. De overgang naar het systeem van Derosne en 
Cail hield dus kapitaalvernietiging in. Vandaar dat het gouvernement en de 
ondernemers voorstanders waren om vacuiimpannen binnen de bestaande 
productietechnologie te integreren. De introductie van het systeem van 
Derosne en Cail vond daarom plaats op nieuwe bedrijven. 

Daarnaast waren aan de introductie van vacuiimpannen risico's verbon
den. Dit betrof zowel een technisch als een economisch risico. Op Java be
stond er in de jaren veertig nog geen technische infrastructuur die de intro
ductie kon ondersteunen. Deze infrastructuur werd gelijktijdig met de 
invoering van de vacuiimpannen opgebouwd. Het gebruik van uitsluitend 
een vacuiimpan was minder kwetsbaar dan een geheel systeem van verschil
lende toestellen. Het economisch risico betrof de winstverwachtingen. Het 
was niet bekend welke opbrengsten er tegenover deze investeringen ston-
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den. Het ministerie ginger van uit dat het produceren van hogere standaard
nummers tevens hogere prijzen voor de suiker inhield en dus hogere fman
ciele inkomsten met zich mee bracht. Dit bleek niet het geval te zijn. 'Stoom
suiker' werd in de jaren veertig niet direct geaccepteerd door de raffmadeurs 
in Nederland, omdat zij niet bekend waren met dit product. Deze raffina
deurs baseerden hun verwerkingsproces op de gang bare J ava-suiker, met de 
daarbij behorende kwalificaties. De stoomsuiker, die geproduceerd werd door 
het systeem van Howard benaderde dezeJava-suiker het meest en de suiker 
die geproduceerd werd door het systeem van Derosne en Cail stond bier het 
verst vanaf. Ook wilden de raffinadeurs tegengaan dat er steeds hogere 
standaardnummers in de kolonie geproduceerd werden, omdat deze ontwik
keling ten koste zou gaan van hun winstmarge en de raffinagesector op den 
duur overbodig zou maken. Vandaar dat er op de markt eind jaren veertig 
een voorkeur ontstond voor stoomsuiker van een lagere kwaliteit dan die van 
het systeem van Derosne en Cail. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
markt in Nederland een belangrijke hinderpaal vormde voor de introductie 
van het systeem van Derosne en Cail op Java. 

Het systeem van Derosne en Cail werd uiteindelijk door de overheid niet 
verplicht gesteld op Java. Ondernemers werden over het algemeen in de ge
legenheid gesteld zelf te bepalen of zij vacui.impannen in het productie
proces wild en toepassen. De introductie van vacui.impannen werd echter wei 
verplicht gesteld op bedrijven, die niet volgens de kwaliteitseisen van het 
gouvernement produceerden. Zodoende werd er tijdens de jaren veertig reeds 
een belangrijke kwaliteitsverbetering van de suiker in gang gezet. 

In de jaren vijftig werd de vacuiiminstallacie op bijna 60% van de fabrieken 
toegepast en aan het eind van het Kultuurstelsel werd op bijna aile fabrieken 
hiermee gewerkt. Het is dan de vraag waarom ondernemers uiteindelijk af
stand deden van het gebruik van uitsluitend de batterij en extra gingen investe
ren in een vacuiimpan. We kunnen hiervoor twee verklaringen geven. De 
eerste betreft het gedeelte van de productie die suikerfabrikanten vrij mach
ten verhandelen. Dit percentage steeg van ongeveer 3 3% in de jaren veerrig 
tot ruim 50% in de jaren vijftig. Ondernemers streefden hierbij naar een zo 
hoog mogelijk percentage superieure suikers, omdat dit product de hoogste 
prijzen opbracht. Dit kon uitsluitend gerealiseerd worden door het gebruik 
van een vacuiimpan. Een aanwijzing dat deze vrije beschikking een belangrij
ke bron van inkomsten kon zijn, waren de vrije marktprijzen in Surabaija in 
de jaren vijftig. Volgens Korthals Altes waren deze prijzen voor verschillende 
jaren aanzienlijk hager dan de prijzen in Batavia.4 We kunnen dus stellen dat 
het vrije marktmechanisme een belangrijke invloed heeft gehad op de ver
spreidingvan vacuiimpannen in de bedrijfstak. De tweede verklaring betreft 
het tijdstip van volledige adoptie van de vacuiimpan in de bedrijfstak. Deze 
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vond pas plaats tegen het einde van het Kultuurstelsel. In deze periode had er 
opJava een belangrijke kennisopbouw plaatsgevonden over de vacui.iminstalla
tie. Dit leidde ertoe dat het risico, dat aan deze toestellen verbonden was, 
kleiner was geworden. 

Het ministerie van Kolonien heeft in de jaren veertig en vijftig een belang
rijke rol gespeeld in het stimuleren van technische innovaties in het produc
tieproces. Dit aspect van het beleid komt in het standaardbeeld slechts in 
negatieve zin aan bod. We kunnen echter concluderen dat het ministerie een 
groot aandeel heeft gehad in het stimuleren van technische innovaties in de 
bedrijfstak, met name op het gebied van kennisoverdracht en financiele on
dersteuning om de kapitaalintensieve machines op Java te introduceren. 
Hoewel het merendeel van de voorgestelde vernieuwingen door het gouverne
ment (en de ondernemers) niet werd overgenomen, vormden deze innovaties 
een belangrijke basis voor discussies over de vraag welke richting de techni
sche ontwikkeling op Java moest volgen. 

Afbrokkeling van bet techniekbeleid: midden jaren vijftig tot einde Kultuurstelsel 

Uit hoofdstuk 5 komt naar voren dat de aandacht van het ministerie voor het 
proces van technische vernieuwing in de bedrijfstak aan het einde van de 
jaren vijftig van de negentiende eeuw minder werd. Bij dit verloop speelden 
twee a an elkaar gerelateerde ontwikkelingen mee. De eerste betrof het pro
ces van kennisopbouw tijdens de jaren veertig en vijftig op de bedrijven en de 
tweede ontwikkeling had betrekking op de toenemende spanningen in het 
netwerk van de koloniale overheid. 

Kennisopbouw op de bedrijven 
Zoals we reeds hebben geconcludeerd vormden in het begin van het Kul
tuurstelsel het gouvernement een hecht netwerk met de ondernemers. Dit 
was de basis waarop informatie werd uitgewisseld. Het gouvernement betrok 
ondernemers bij adviezen over beoordelingen van innovaties die door het 
ministerie werden voorgesteld. Ondernemers waren over het algemeen be
reid mee te werken aan experimenten van het gouvernement en inzage te 
geven in bedrijfsgegevens. Uit hoofdstuk 6 en 7 blijkt dat vee! belang ge
hecht werd a an het oordeel van de ondernemer/administrateur bij het ad vies 
van het gouvernement aan het ministerie van Kolonien. Via het gouverne
ment konden de ondernemers/administrateurs dus invloed op het beleid uit
oefenen. 

In de loop van het eerste decennium kregen de ondernemers geleidelijk 
a an meer ervaring. Daarnaast deed op de bedrijven met de introductie van de 
vacui.impan (boger) geschoold Europees personeel zijn intrede. Dit betrof 
niet uitsluitend het personeel voor de bediening en onderhoud van deze toe-
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stellen, maar in toenemende mate ook de administrateurs, zoals Hoevenaar 
(machinist), Edwards (werktuigkundig ingenieur) en Muller (majoor der ge
nie). In de jaren vijftig verschoof de verantwoording voor de bedrijfsvoering 
in de praktijk van de ondernemers naar de administrateur. Vee! ondernemers 
vertrokken namelijk naar hun patria om te rentenieren. In een periode van 
twee decennia had dus een belangrijke kennisopbouw op de bedrijven zelf 
plaatsgevonden. Vandaar dat de voorlichtende taak van de koloniale over
heid op het gebied van de technische vernieuwing, rand het midden van de 
negentiende eeuw langzaam maar zeker overbodig werd. Het gouvernement, 
dat dichter bij de praktijk stand, had haar beleid aan deze ontwikkeling aan
gepast. Zij trok zich in de jaren vijftig daaram terug uit het netwerk van het 
rninisterie. Haar voorlichtende taak was beeindigd, hierover bestond con
sensus tussen de ondernemers en het gouvernement. Het ministerie bleef 
daarentegen aandringen op verdergaande verbeteringen in het productiepro
ces. Daarmee komen we op het tweede punt, namelijk de toenemende span
ningen binnen het netwerk van de koloniale overheid. 

Spanningen in bet netwerk van de koloniale overheid 
Uit de discussie rand de introductie van vacuiimpannen kunnen we conclu
deren dater fundamentele verschillen in visie bestonden tussen het ministe
rie van Kolonien en het gouvernement. Het beleid van het ministerie richtte 
zich op continue verbetering in de productietechnologie, zodat de marktpo
sitie van de J ava-suiker gewaarborgd bleef. Een radicale breuk met de be
staande technologie werd hierin niet geschuwd. Het gouvernement had gra
te bezwaren tegen dit beleid. De spanningen liepen in de jaren veertig en 
vijftig steeds verder op, naar aanleiding van een aantal technische en chemi
sche innovaties, dat het ministerie in de bedrijfstak wilde Iaten testen en even
tueel introduceren. 

Om te beginnen vormde de toepassing van deze technische en chemische 
innovaties een belangrijk middel om contracten buiten de open bare mede
dinging om te bemachtigen. Deze innovaties waren hoofdzakelijk afkomstig 
uit de bietsuikerindustrie en hadden zich nog nauwelijks bewezen in de 
rietsuikerindustrie. De introductie hiervan had dus een zeer experimenteel 
karakter. Dat dit de nodige problemen met zich mee kon brengen, werd door 
het ministerie als zodanig erkend. Vandaar dat er eerst in Nederland zelf 
onderzoek verricht werd naar de theoretische werking van deze middelen. 
Een belangrijke rol hierin speelde de wetenschappelijke adviseur voor het 
departement van Kolonien, Mulder. Hij achtte een groat aantal innovaties 
op basis van wetenschappelijk onderzoek inderdaad geschikt voor toe passing 
op Java. Nochtans bleek het vaak onmogelijk om de vertaalslag van de 
bietsuikerindustrie naar de branche opjava te maken. Veelal speelden hierin 
!outer praktische problemen een ral. Zo kon bijvoorbeeld Melsens' zout niet 
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zo gemakkelijk geproduceerd worden op de bedrijven op Java, als Mulder 
had voorgesteld of vond het testen van sommige innovaties op de bedrijven 
niet goed plaats, omdat dit niet ingepast kon worden in de gangbare 
bedrijfsvoering. Elias kon zijn procede slechts onder marginale omstandig
heden testen, daar hij weinig medewerking kreeg van de ondernemer. Ten
slotte werd vanuitJava bezwaar gemaakt tegen dit soort experimenten, om
dat deze ten koste gingen van het plantloon van de bevolking. De introductie 
van technische innovaties ging in bijna aile gevallen in eerste instantie ge
paard met een daling van de suikerproductie. Het plantloon, dat afhankelijk 
was van deze suikerproductie, daalde daardoor eveneens. Hierdoor werd een 
belangrijk gedeelte van het risico afgewenteld op de inkomsten van de bevol
king. Kritiek hierop werd onder andere geformuleerd door de Directeur der 
Kultures, Schiff, en via de artikelen van H.J. Lion in het Tijdschrift voor Neer
landsch-lndie·. 5 

Daarnaast werd door het ministerie een aantal verbeteringen voorgesteld, 
dat strijdig was met de doelstellingen van de deelnemende groepen in het 
productiesysteem van suiker. Er werd door de fabrikanten bijvoorbeeld groot 
bezwaar aangetekend tegen een efficientere onttrekking van suiker a an het 
suikerriet door mid del van krachtiger persen of chemische middelen. De in
troductie ervan leidde tot het verlies van ampas als belangrijkste en 
goedkoopste brandstof. Aanschaf van steenkool voor zowel de vacui.imin
stallaties als de stoommolen, zou ten koste gaan van de winsten van de on
dernemers. Stoommolens werden daarom in deze periode, in tegenstelling 
tot andere suikerproducerende kolonien, niet op grote schaal geintroduceerd. 

Tenslotte werd door het ministerie het beoordelingsproces in belangrijke 
mate verschoven naar Nederland. Deze ontwikkeling kwam op gang door de 
inschakeling van wetenschappelijk onderzoek op steeds meer terreinen van 
onderzoek. In de jaren veertig werd Mulder uitsluitend geraadpleegd om de 
kwaliteit van de suiker te beoordelen. Zijn taak, als adviseur, breidde zich in 
de jaren vijftig uit tot het testen van chemische innovaties in het laborato
rium. Op basis van dit onderzoek werd een advies geformuleerd. Dit leidde 
ertoe dat binnen de discussies over technische innovaties de standpunten 
steeds verder uit elkaar kwamen te liggen, waarbij het ministerie zich voor
namelijk baseerde op de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek en 
het gouvernement zich liet leiden door de praktijkervaring. Als laatste actie 
stelde Mulder voor om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek op Java 
te Iaten plaatsvinden op het Landbouwchemisch laboratorium. Deze voor
stellen stuitten op grote bezwaren bij het gouvernement. 

De gemeenschappelijk basis, die het gouvernement en het ministerie in de 
jaren veertig hadden, verdween tenslotte in de loop der tijd. Het ministerie 
bleef ervan uitgaan dater op de ondernemingen niet voldoende kennis aan
wezig was om beslissingen te kunnen nemen op het gebied van technische 
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vernieuwing. Doch doordat er een belangrijk verschil in visie bestond tussen 
het gouvernement en het ministerie, werden de ideeen vanuit het ministerie 
in een steeds vroeger stadium afgehouden door het gouvernement. Mulders 
plannen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van 
verbeteringen in het fabricageproces en zijn antwerp van een suikermolen, 
sneuvelden daardoor reeds in een vroeg stadium. Dit systematisch weren door 
het gouvernement van voorstellen van het ministerie en daarnaast de politie
ke veranderingen die eind jaren vijftig plaatsvonden in Nederland, hebben 

Figuur 9.1 Suikeifabriek Doekoewringin werd in beginjaren veertig opgericht door 
Th. Lucassen. In het begin van de negentiende eeuw werd deze fabriek afgebroken en 
hierooor in de plaats werd een geheel nieuw etablissement gebouwd. Deze foto is nog 
genomen in de oude fabriek, die ingericht was volgens het systeem van Derosne en 
Cail. Op deze foto zien we een stoommolen met drie cilinders en een rietcarrier. 
Waarschijnlijk is deze gei"nstalleerd in de beginjaren veertig. Verder zien we Pieter 
Lucassen (staand met snor en baard) en Everhard Lucassen (zittend met wandel
stok). Zij zijn respectievelijk de zoon en kleinzoon van Th. Lucassen. Pieter Lucassen 
heeft tevens een rol gespeeld bij de oprichting van het proefstation West-Java 'Ka
gok'. 

Bron: Persoonlijke Collectie Familie Langelaan. 
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ertoe bijgedragen dat ook vanuit het ministerie dit beleid langzaam maar 
zeker werd verlaten. 

Het koloniale productiesysteem was een groot succes voor de deelnemende 
Europese partijen. Dit kwam tot uitdrukking in de hoge koloniale baten voor 
de Nederlandse overheid en de hoge winsten voor de ondernemer. We kun
nen hieruit concluderen dat ondernemers een teclmologie toepasten, die in 
overeenstemming was met de productiedoelstellingen van beide belangheb
benden. Dit wil echter niet zeggen, dat in technisch opzicht het meest per
fecte systeem werd toegepast. Aan het eind van het Kultuurstelsel werden in 
de bedrijfstak verschillende productietechnologieen naast elkaar gebruikt, 
varierend van de West-lndische technologie tot aan het geheel gemechani
seerde totaalpakket van Derosne en Cail. Kart na 1870 vond er echter een 
belangrijke uitbreiding plaats van het aantal stoommachines. De onderne
mingen breidden in deze periode hun aanplant aanzienlijk uit. Productivi
teitsverhoging werd in korte tijd gerealiseerd door de inzet van meer 
stoommolens.6 De bedrijfstak kenmerkte zich dus in deze periode door 
grootschalige productie, de toepassing van vacuumpannen en in toenemen
de mate door het gebruik van stoommolens in het productieproces. In verge
lijking met de situatie in het Cara1bisch gebied, had de branche een goede 
uitgangspositie op de wereldmarkt van suiker. 

Het industriele productiesysteem (1870-1900) 

Veranderingen in de marktverhoudingen 

De economische positie van deJava-suikerindustrie veranderde echter dras
tisch in de peri ode tot aan de suikercrisis. De bietsuikerindustrie kwam toen 
als belangrijke concurrent op de wereldmarkt naar voren. Zoals we in hoofd
stuk 2 reeds besproken hebben, impliceerde de opkomst van de bietsuikerin
dustrie voor de wereldmarkt twee zaken. Ten eerste kwam er in plaats van de 
muscovado een ander, kwalitatief hoogwaardig product op de markt. Deze 
suiker werd geproduceerd met behulp van vaculimpannen. En ten tweede 
kon de bietsuikerindustrie in de loop der tijd tegen steeds lagere kosten pro
duceren dan de rietsuikerproducenten. Zij was in staat de kostprijs blijvend 
onder de dalende wereldmarktprijs te houden. DeJava-suikerindustrie waar 
reeds de overgang naar het andere product was gemaakt, kreeg vooral te maken 
met het probleem van de kostprijsverlaging. Na de suikercrisis van 1883/ 
1884 werden echter andere productie-eisen aan de ondernemers gesteld en 
werd het noodzakelijk om de technologie die in de bietsuikerindustrie werd 
toegepast, over te nemen. Dit werd voor de meeste bedrijven gerealiseerd, 
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nadat de cultuurbanken en handelsmaatschappijen kapitaal hadden gei'nves
teerd in deze technologie. De overname van deze technologie vond binnen 
enkele jaren zonder vee! problem en plaats. Afwijkend van het standaardbeeld 
schrijven we deze probleemloze snelle overdracht niet uitsluitend toe a an het 
vrijkomen van kapitaal. Een aantal andere verklaringen kan hiervoor gege
ven worden. Om te beginnen kon- doordater opjava grootschalig geprodu
ceerd werd - de technologie op de bestaande bedrijven gei:ntroduceerd wor
den. Een reorganisatie van het productiesysteem hoefde hier niet plaats te 
vinden. Daarnaast was op bedrijven reeds voldoende kennis aanwezig ter 
ondersteuning van de nieuwe technologie. Deze kennisopbouw had al sinds 
de jaren veertig plaatsgevonden toen de vacuuminstallaties op de bedrijven 
werden gelntroduceerd. En tenslotte werd er op een aantal fabrieken al sinds 
de jaren veertig en vijftig met deze bietsuikertechnologie geproduceerd. Het 
is niet ondenkbaar dat de administrateurs van de failliete fabrieken, via de 
regionale vereniging of informele contacten, goed op de hoogte waren van 
de werking van deze technologie. Naar aile waarschijnlijkheid functioneer
den deze bedrijven als model. 

Uit hoofdstuk 8 kunnen we echter concluderen dat de ondernemers met de 
overname van de standaardtechnologie uit de bietsuikerindustrie hun positie 
op de wereldmarkt nog niet hadden veiliggesteld. De volgende stap was -in 
navolging van de bietsuikerindustrie - steeds verdergaande verbeteringen in 
deze technologie tot stand te brengen. Hierbij vond er eveneens een belang
rijke overdracht van kennis plaats vanuit de Europese bietsuikerindustrie. 
Actoren die verantwoordelijk waren voor deze kennisoverdracht, waren de 
administrateurs van de ondernemingen en de uit Europa aangetrokken we
tenschappers. De proefstations waren de instituties waar de kennis samen
kwam. 

Vim informatienetwerk tot kenniscentra 

Bij de oprichtingvan de proefstations speelden de administrateurs een hoofd
rol. In tegenstelling tot de landbouwproefstations in Europa waren de proef
stations voor de] ava-suikerindustrie geen overheids- maar particulier initia
tief. Om dit te kunnen begrijpen, moeten we terugkomen op het informatie
netwerk van het gouvernement en de ondernemers tijdens het Kultuurstelsel. 

Er is reeds ter sprake gekomen, dat dit netwerk een belangrijke basis vorm
de waarop inform a tie werd uitgewisseld. Inform a tie over technische vernieu
wingen was niet uitsluitend afkomstig van het gouvernement, maar ook van 
ondernemers. Zij verschaften gegevens over experimenten met nieuwe toe
stellen en procedes, met de bedoeling hiervoor octrooien te bemachtigen. 
Deze informatie werd vaak uitgewisseld met andere bedrijven, hoewel er niet 
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altijd sprake was van modelbedrijven. Door deze continue uitwisseling van 
gegevens bestond er een bepaalde graad van 'openheid' over deze zaken. Deze 
'openheid' werd onderdeel van de ondernemerscultuur opJava. 

Door de tijd heen veranderde dit netwerk, doordat ondernemers naar Ne
derland vertrokken om te rentenieren en administrateurs, als zaakwaarne
mers, hun plaats innamen. Deze administrateurs waren over het algemeen 
uit Europa aangetrokken. Er zijn aanwijzingen dat dit vaak familieleden wa
ren van de ondernemers, die een technische opleiding hadden genoten . Een 
voorbeeld was de administrateur Hoevenaar op de fabriek van Lucassen. In 
de jaren vijftig kwam er vanuit de bedrijfstak steeds meer weerstand tegen 
overheidsbemoeienis met be trekking tot technische vernieuwing. De onder
nemers trokken zich terug uit het informatienetwerk van de koloniale over
heid. De openheid met betrekk.ing tot informatieverschaffing bleef echter 
bestaan, maar nu tussen de ondernemingen onderling. Dit vormde de basis 
waarop ondernemers en administrateurs zich in lokale en later region ale ver
enigingen organiseerden. In deze verenigingen werd informatie uitgewisseld 
over technische vernieuwingen. 

Na de overname van de failliete bedrijven door de grote maatschappijen en 
banken behielden administrateurs in eerste instantie hun positie in het be
drijf. Vee! a! werden zij niet direct vervangen, omdat de administrateurs de
genen waren die over kennis van het bedrijf beschikten. Om de concurren
tiestrijd met de bietsuikerindustrie aan te kunnen, moesten er in de bedrijfstak 
veranderingen worden doorgevoerd. Ten eerste diende er een hogere pro
ductie in de landbouw tot stand te komen en daarnaast een efficientere pro
ductie. De kennis om deze doelstellingen te realiseren, was niet op Java aan
wezig. De administrateurs, die in toenemende mate een opleiding hadden 
genoten aan de suikerinstituten in Europa, zagen de noodzaak in van het 
inschakelen van gespecialiseerde kennis op Java. In tegenstelling tot oud
inspecteur der Kultures Sollewijn Gelpke, werd door hen niet uitsluitend de 
nadruk gelegd op de landbouw, maar op een combinatie van landbouwkun
dig en botanisch onderzoek en het technisch-chemisch onderzoek. Vanuit 
de regionale verenigingen werden toen initiatieven genom en om de prod
stations op te richten. Hier vond het praktijkgericht wetenschappelijk on
derzoek plaats onder Ieiding van botanici, chemici en landbouwkundigen. 
Doch niet a! het onderzoek was hier geconcentreerd . Op de bedrijven zelf 
gingen administrateurs in belangrijke mate door met proefnemingen, zowel 
met betrekking tot de landbouw als de fabricage. Dit kwam tot uiting in het 
grote aantal 'mededelingen uit de praktijk' in het tijdschrift hetArchiefvoor 
de Java-suikerindustrie. 

De proefstations werden geheel gefinancierd door de !eden, de onderne
mingen. Administrateurs, die deze ondernemingen vertegenwoordigden, 
namen zitting in het bestuur en zij bepaalden in belangrijke mate de richting 
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van het onderzoek. Dit leidde vaak tot spanningen tussen deze technici en de 
wetenschappers. In hoofdstuk 8 wordt dit gei'llustreerd door de wrijvingen 
die er bestonden tussen de directeur van proefstation West-Java Kagok, Prinsen 
Geerligs en de administrateur en tevens bestuurslid van dit proefstation Van 
Musschenbroek. In het laatste decennium van de eeuw, toen de prijzen van 
de suiker steeds verder daalden, kwam de nadruk te liggen op het efficienter 
maken van het productieproces. De 'onderlinge fabricatie controle', een pro
cedure die overgenomen was uit de bietsuikerindustrie, was hierin instru
menteel. 

Aanpassing van het standaardbeeld 

We hebben in dit proefschrift de technische ontwikkeling in de negentiende 
eeuw gereconstrueerd a an de hand van een analyse van het koloniale en het 
industriele productiesysteem en de rol van actoren in het proces van techni
sche vernieuwing. De belangrijkste conclusie is, dater geen sprake was van 
een radicale transform a tie in het productiesysteem na de suikercrisis van 1883/ 
1884. Weliswaar waren er veranderingen, maar deze vonden binnen en op 
basis van de structuren plaats, die met name tijdens de vroege periode van 
het Kultuurstelsel waren gevormd. Deze structuren vormden de voorwaar
den voor de snelle assimilatie van de bietsuikertechnologie.7 

In de negentiende eeuw werd het ambachtelijk Chinees productieproces 
geheel vervangen door een westerse industriele productiewijze. De overgang 
verliep geleidelijk. We kunnen in dit proces drie vormen van techniek- en 
kennisoverdracht en -diffusie onderscheiden. Om te beginnen had het 
technologiebeleid van de koloniale overheid een belangrijke bijdrage gele
verd aan de introductie en verspreiding van technische verbeteringen. De 
inhoud van het technologiebeleid was sterk afhankelijk van de person en, die 
in het productiesysteem deelnamen en van de marktsituatie. In de jaren der
tig en veertig van de negentiende eeuw, toen er veel Chinese ondernemers in 
de bedrijfstak aanwezig waren en de Europese ondernemers niet over erva
ring beschikten, was het technologiebeleid dwingender dan in de periode 
daarna. Via een combinatie van suikercontracten, de vrije beschikking over 
een gedeelte van de productie door de ondernemers en een kennisnetwerk 
waarin ondernemers, gouvernement en het ministerie van Kolonien deelna
men, werden technische vernieuwingen in het productieproces geintrodu
ceerd en verspreid. Na het midden van de jaren vijftig werd het technologie
beleid minder belangrijk. 

Veranderingen in de markt en de marktverhoudingen waren daarnaast be
langrijke determinanten voor technische verandering. Tijdens de jaren veer
rig was dit voor de koloniale overheid reeds een belangrijk impuls om verbe-
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terde suikerverwerkingsinstallaties te introduceren. De opkomst van de 
bietsuikerindustrie had vergaande consequenties voor de rietsuikerindustrie. 
Tot de jaren zeventig van de negentiende eeuw kon de rietsuikerindustrie 
profiteren van de technische vooruitgang in de productietechnologie. De 
rietsuikerproducenten hadden de keuze om onderdelen van deze standaard
technologie over te nemen. Na de jaren zeventig en met name na de suiker
crisis 1883/1884, veranderde de keuzevrijheid. Wilde men op de wereldmarkt 
van suiker blijven produceren, dan diende men zich aan te passen. DeJava
suikerindustrie had reeds v66r de jaren zeventig belangrijke onderdelen van 
deze standaardtechnologie, namelijk de vacui.impannen overgenomen, zodat 
een volledige overname van de standaardtechnologie in het verlengde lag 
van de technische situatie en niet fundamenteel anders was. 

De derde vorm waarbij techniekoverdracht en -diffusie gerealiseerd werd, 
was het kennisnetwerk. Dit kennisnetwerk veranderde onder invloed van 
verschillende ontwikkelingen. Ten eerste maakte de opbouw van kennis op 
de bedrijven zelf in de jaren veertig en vijftig overheidsinterventie op ditvlak 
overbodig·. Het gouvernement en het ministerie traden uit dit netwerk terug. 
Vervolgens bestond het netwerk hoofdzakelijk uit ondernemers-administra
teurs van verschillende bedrijven. Ook het merendeel van de ondernemers 
verdween uit dit netwerk. Ten eerste omdat vee! ondernemers repatrieerden 
om te rentenieren en ten tweede omdat vanaf de jaren zestig steeds meer 
ondernemingen in handen kwamen van cultuurmaatschappijen en dergelij
ke, zoals de NHM. De administrateurs waren de zaakwaarnemers op Java. 
Het kennisnetwerk verinstitutionaliseerde in lokale en later regionale vere
nigingen. Na de suikercrisis van 1883/1884 breidde dit netwerk zich uit door
dat Europese wetenschappers en ingenieurs tot dit netwerk toetraden. Dit 
vond zowel plaats op de proefstations alsop de bedrijven. Via hen vond ken
nisoverdracht plaats van de bietsuikerindustrie naar Java. 

In de negentiende eeuw werden steeds verschillende productietechnologieen 
naast elkaar toegepast in het fabricageproces. Deze kwamen in belangrijke 
mate tegemoet a an de eisen die de ondernemers, de koloniale overheid en de 
markt stelden. In de loop van de negentiende eeuw werd de keuze in techno
Iogie drastisch beperkt. De markt stelde specifieke eisen a an het product en 
aan de bedrijfsvoering. Toevalligerwijs vie! deze ontwikkeling samen met de 
afschaffmg van het Kultuurstelsel voor de suiker. Wanneer we een vergelij
king maken met het Carai:bisch gebied, kunnen we concluderen dat aile I an
den deze overgang hebben moeten maken. In deze regio ging dit transfor
matieproces met een vee! wezenlijkere verandering in het productiesysteem 
gepaard dan opJava en dit transformatieproces besloeg een aantal decennia. 
Door de verandering in de organisatie van de suikerindustrie tijdens het 
Kultuurstelsel, het technologiebeleid, waardoor cruciale innovaties reeds 
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vroeg in de negentiende eeuw werden ge1ntroduceerd en tenslotte het ken
nisnetwerk dat ook in deze peri ode was ontstaan, kon deJava-suikerindustrie 
deze transformatie zonder fundamentele veranderingen doormaken. 

In dit proefschrift zijn we niet ingegaan op de sociaal-economische effec
ten, die de veranderingen in de technologie hadden voor de Chinese en in
heemse bevolking. Het biedt echter een groat aantal nieuwe aanknopings
punten voor verder onderzoek op dit gebied. De belangrijkste taak was de 
leemte op te vullen, die er in de historiografie bestond op bet gebied van de 
technische ontwikkeling en het proces van techniekoverdracht en -diffusie. 
We hebben kunnen concluderen dat de negentiende eeuw op bet gebied van 
de technologieontwikkeling vee\ dynamischer was dan over bet algemeen 
aangenomen wordt. 
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3 7. Galloway (1989) 13 6-13 7. 
38. Bakker(1989). 
39. Ibidem Hoofdstuk X: Wetenschap en bedrijf, 212-232. 
40. Ibidem 214-217. 
41. Ibidem 217-219. 
42. Ibidem 225-227. 
43. In een nummer van de Nieuwe West-1ndische Gids!New West-Indian Guide 

63 (1989) 112 wordt speciale aandacht aan deze discussie gegeven. Hierin is een 
aantal interessante artikelen opgenomen. Boomgaard en Oostindie geven een inlei
ding op deze discussie. Daarnaast werden er een a an tal bijdragen geleverd door Van 
Stipriaan, Sheridan en Dale Tomich, 'Sugar technology and slave labor in Martini
que, 1830-1848', 118-134. 

44. Sheridan (1989) 35. 
45. Ibidem. 
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46. J.P. Siwpersad, De Neder/andse regering en de afschaffing van de Surinaamse 
s/avernij (1833-1863) (Groningen 1979). 

4 7. Moreno Fraginals (1976) . 
48. Boomgaard en Oostindie (1989) 8. Boomgaard en Oostindie vatten de fac

toren, die op deze introductie inwerkten, kort samen. Als belangrijkste factor noe
men zij de lokale bodemgesteldheid. De tropische gronden waren zeer ondiep, za
ten vol stenen en stonden gemakkelijk aan uitdroging bloat. Daarnaast speelde het 
aanwezige landbouwsysteem een belangrijke rol. In Suriname en Brits Guyana werd 
bijvoorbeeld her suikerriet in polders geteeld. De aanwezigheid van irrigatie- en 
drainagekanalen bemoeilijkte het gebruik van de ploeg. Als laatste factor noemen ze 
de hoge prijs of de afwezigheid van sterke trekdieren. 

49. In 1863 werd voor het eerst met een stoomploeg geexperimenteerd in het 
Cara"ibisch gebied. Dit vond plaats in Cuba. Een tweede experiment vond kort daar
na eveneens in Cuba plaats. In beide gevallen werd gebruikgemaakt van Ioonarbei
ders, die de machines in bedrijf brachten. De experimenten waren geen succes en 
werden niet nagevolgd. Moreno Fraginals (1976) 91. 

50. Sheridan (1989). 
51. Galloway (1989); Schnakenbourg (1989). 
52. Uitzondering hierop was het eiland Barbados. In tegenstelling tot andere 

kolonien werd productieverhoging in de negentiende eeuw voornamelijk gereali
seerd door betere teeltmethoden en meer inzet van arbeid in de landbouw. Sheridan 
(1989) 87-89. 

53. Sheridan (1989) 60. Zie ook voor Java: Knight (1993) en idem (1994). 
54. Schnakenbourg (1989). 
55. Ibidem 84. Volgens Schnakenbourg zou de prijs in de periode 1820-1850 

met 50% gedaald zijn! 
56. Galloway(1989) 135. 
57. Van Stipriaan (1991) 184. 
58. De eerste stoommachines hadden daarom een beperkt vermogen. In Mar

tinique werden de stoommachines zeker tot 1848 op deze wijze gebruikt. Volgens 
Dale Tomich werd een suikermolen onrworpen om gebruik te maken van iedere 
bron van energie. Geen enkele was speciaal onrworpen voor het gebruik van een 
stoommachine. In Martinique werd een stoommachine vaak gebruikt in combinatie 
met een oude mol en met verticale cilinders. Het grate voordeel van een stoomma
chine zou gelegen zijn in het feit dat het een betrouwbare en regelmatige bron van 
aandrijfkracht zou zijn en dat het een enorme uitgave a an ezels en ossen bespaarde. 
Dale Tomich (1989) 123. 

59. Galloway (1989) 135-136. 
60. Dale Tomich (1989) 124. 
61. Junta de Fomento is een soort Departement ofRaad van Economische za-

ken. 
62. Moreno Fraginals (1976) Ill. 
63. Hierbij maakte hij bij de productie van suiker gebruik van rwee batterijen 

ketds, beenzwartfilters en gedroogd bloed. Voor de aandrijving van de mol en raad
de hij het gebruik van ossentractie aan in plaats van stoom. 

64. Moreno F raginals ( 197 6) 113. 
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65. Ibidem 112. 
66. Dale Tomich (1989) 126-128. 
67. Dale Tomich (1989) 126-127. 
68. Ibidem 127-128. Zie verder over dit onderwerp Boomgaard en Oostindie 

(1989) 12-13. 
69. Moreno Fraginals (1976) 112. 
70. Zo werden bijvoorbeeld Melsens' procede, dr. Scofferns Arcanum en dr. 

Stolle's Arcanum door hem getest. We zullen op deze middelen in hoofdstuk 7 die
per ingaan. Ibidem 113-114. 

71. Ibidem 113. 
72. Galloway (1989) 13 7. 
73. Ibidem 137-138. 
74. Moreno Fraginals (1976) 84. 
7 5. Ibidem 111. 
76. Galloway (1989) 157; De firma Derosne en Cail volgde een vrij 'aggressie

ve' verkooptechniek van zijn fabrieksinstallaties. Zij leverden technici voor de fa
brieksinstallatie, maar zij waren tevens aandeelhouders in suikerfabrieken. Zie hier
voor Bakker (1989) . 

77. Dale Tomich (1989) 128. 
78. Ibidem. 
79. Schnakenbourg(1989)84. 
80. Ibidem. 
81. R.W. Beachey, The British West-Indies Sugar Industry in the late 19th century 

(Oxford 1957) 81 -86: 'Central factories'; Galloway (1989) 139-141 en 143-182 voor 
verschillende Ianden; Sheridan (1989) Jamaica 78, voor Barbados 82. 

82. Dale Tomich (1989). 
83. Siwpersad (1979). 
84. Ibidem 141. 
85. Zie over deze discussie: Ibidem 13 7-144 IV3 Het emancipatie-ontwerp Lans 

niet gerealiseerd. 
86. Ibidem 13 7-154. 
87. Galloway (1989) 165-166. 
88. Schnakenbourg (1989) 86 en Galloway (1989) 158. 
89. Galloway (1989) 158. 
90. Prinsen Geerligs (1914) 284. 
91. Schnakenbourg (1989) 88. 
92. Van Stipriaan (1989) 101. 

Noten hoofdstuk 3 

1. Van den Berg (1904); Blusse ( 1986); Van Goor ( 1994); De Haan ( 1922) 
dee! I; Vander Mandere (1922-1923). 

2. Knight (1980) . 
3. Blusse (1986) 85. 
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4. Ibidem, in het bijzonder hoofdstuk 5: 'Batavia 1619-1740: The rise and fall 
of a chinese colonial town', 73-96. 

5. De Haan ( 1922) 420. 
6. Begin 1649 werden er 245.000 Amsterdamse ponden ingescheept en de 

oogst was ruim een half miljoen ponden. Voor de berekening genomen: 1 pikol = 
125 Amsterdamse ponden = 61,7 kg. Prinsen Geerligs (1911) 415. 

7. Van den Berg (1904) 313-314. 
8. Oorlog met de vorst van Mataram (1628) en de sultan van Bantam (1656-

1659 en 1680-1684). Van Gorkum (1877). 
9. Prinsen Geerligs (1911) 118. 

10. Vander Mandere (1922/23) 91. 
11. Van den Berg (1904) 325. 
12. Vander Mandere (192211923) 91; Blusse (1986) 90. 
13. Blusse (1986) 91. 
14. Tijdens de VOC stonden bevolkingsgroepen zoals de Chinezen, Bugine

sen, Makassaren e.a. onder Ieiding van hun eigen hoofden. Bij de Chinezen kon men 
bij de hoofden verschillende rangen onderscheiden nl. de majoor, kapitein, luite
nant of wijkhoofd. De eerste drie titularissen werden de Chinese officieren genoemd. 
G.F.E. Gonggrijp, Geillustreerde Encyclopedie van Nederlandsche-lndii:", herdruk (Wijk 
en Aalberg 1991). 

15. In Nederland is een drost de hoogste rechterlijke en bestuursambtenaar in 
een graafschap. In de Bataviase Ommelanden nam deze persoon waarschijnlijk de
zelfde positie in . 

16. Blusse (1986) 94-95. 
17. DeHaan (1922) 419. 
18. Vander Mandere (1922-1923) 93. Gouverneur-generaal Mossel schreef in 

1750 voor dat het aantal suikerfabrieken niet meer dan 80 voor de Bataviasche Om
melanden mocht bedragen, 11 voor de Oostkust, 5 voor Cheri bon en 4 voor Bantam. 

19. Zie voor de productiecijfers paragraaf De Noordoostkust van Java. 
20. DeHaan (1922) 419. Prinsen Geerligs (1911) 119. 
21. Boomgaard ( 1989a) 110. 
22 . Hooyman (1779). 
23. Een tot anderhalf miljoen Amsterdamse ponden. 
24. Zie over dit onderwerp: Boomgaard (1989) 11-28; R. van Niel, 'Rights to 

Land in Java', in: Van Niel (1992) 155-180. 
25. Van Goor (1994) 140. 
26. Van den Berg (1904) 326 en 329. 
27. Als indicatie voor de stijgende suikerprijzen kunnen we de prijzen nemen 

van muscovado (ruwe suiker) op de beurs van Amsterdam. Prijzen per pond in Ne
derlandse guldens. 

Jaar 
pnJS 

1790 
0.27 

1791 
0.31 

1792 
0.41 

1793 
0.41 

1794 
0.39 

1795 
0.42 

1796 
0.50 

1797 
0.55 

1798 
0.65 

1799 
0.73 

Bron: N.W Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis (Lei den 194 3) dee! I, 57 . 
28. Boomgaard (1989) 30. 
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29. Zie o.a. A. Teisseire (1790); er werden tevens prijsvragen uitgeschreven 
over deze problematiek. Van den Bergh (1904). 

30. Tijdens de VOC-periode en de periode die daarop volgde, was het toezicht 
over de suikerplantages in handen van het College van Hoogheemraden. Nicolaus 
Engelhard was geboren te Arnhem of Eelde op I december 1761 en overleden te 
Buitenzorg 31 mei IS31. In ISOO was hij President van Heemraden en bij Resolutie 
van 6 maart 1S01 is hij benoemd tot Gouverneur van Java's Noordoostkust. Nieuw 
Nederlandsch Biografische Woordenboek, VII (Leiden 1930). 

31. ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 52 Copie Comideratiifn over de suikerkul
tuur in de Bataviaasche Ommelanden door Engelhard aangeboden aan Gouverneur Gene
raal en Raden 21 januari 1SOO en ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 126 Minuut 
ingediende adviezen van N. Engelhard over de Chinees Sim Simko ISO 1. 

3 2. ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 52. Hierin wordt verwezen naar de arti
kelen van Jan Hooyman (1779) en A. Teisseire (1 790) in de Verhandelingen van het 
Bataviaasch Genootschap. 

3 3. ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 126 Minuut ingediende adv iezen van 
N. Engelhard over de Chinees Sim Simko ISO 1. 

34. ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 52 en Bijlage C-I. 
3 5. Zie Bijlage C-I. 
36. ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 126: Minuut ingediende adviezen. 16 decem-

ber 1SOO. 
37. Ibidem. 
3S. Van Goor (1994) 196. 
39. ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 53 Copie advies van de Raden van lndie: 

C.M. Neun, G. C. Fetmenger en WH. van I]sseldijk aan G. G. en Raden over bet verval 
van de suikerkultuur en de middelen tot haar herstell4 maart 1SOO. 

40. ].A. van der Chijs, Suikerriet-Ampas als brandstof Bijdrage tot de geschiedenis 
der suikeifabrikatie (z.p., z.j.). 

41. ARA, Collectie Engelhard , inv. nr. 53 . In eerste instantie werden deze pro
blemen veroorzaakt door een groot tekort aan hout en door slechte, uitgemergelde 
gronden. Deze situatie was het resultaat van eeuwen lange, ongeremde houtkap zon
der dat nieuwe bossen waren aangeplant. De uitgemergelde gronden waren het ge
volg van een permanente teelt van suikerriet waarbij in de loop der tijd steeds min
der werd bijgemest. Dit laatste zou veroorzaakt worden door de stijgende prijs van 
mest. Verder werd geconstateerd dater zowel een groot gebrek aan arbeidskrachten 
als een groot tekort aan buffels bestond. Deze ontwikkeling werd vooral toege
schreven aan de uitbreid ing van de koffiecultuur in de Preanger-regentschappen. 
Dit is het gebied ten zuidoosten van de Bataviasche Ommelanden. Dit had tot ge
volg dat het totale aantal beschikbare buffels daalde, doordat de plaatselijke bevel
king door hun werkzaamheden in de koffieteelt zich niet Ianger met de fokkerij kon 
bezighouden en omdat buffets aan de suikerindustrie werden onttrokken ten behoe
ve van de koffieteelt. Dit had een belangrijke prijsstijging van buffels tot gevolg. 
Verder wordt deze materie uitgebreid behandeld bij Knight (19SO), en komt deze 
problematiek ter sprake bij Van den Berg (1904) en Vander Mandere (1922-1923). 
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42. Hooyman (1779) 242; ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 53; zie ook Bijla
ge C-1. 

4 3. C.H.W. van Hoogendorp, Bescbouwing der Nederlandscbe Bezittingen in Oost-
Indiii (Amsterdam 183 3) 211-218; Knight (1980) 181; De Haan (1922) 485-511. 

44. DeHaan (1922) 423-425; ARA, Collectie Besier, inv. nr. 225. 
45. 1 pikol suiker is 61,7 kg en llegger arak is 582 liter. 
46. Iedere molen had 650 a 700 vadem hout nodig. 1 vadem: een stapel hout 

van 6 voet hoog en 6 voet breed.].M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten en gewicb
ten (Amsterdam 1983). Hooyman (1779) 192 schrijft dat 1 vadem hout overeenkomt 
met: 0,942 m. lengte, 1,884 m . hoogte en 5,652 meter breedte (ongeveer 10,0 m 3). 

Voor het vervoer van deze hoeveelheid hout zouden 6 a 7 buffelkarren nodig zijn. 
4 7. ARA, Raad Aziatische Bezittingen: 115 Consideratie en advies van Raden extra 

ordinair !Jsseldijk en Baljee op bet adres van Hartsinck, Batavia 26 november 1802. 
48. Vander Chijs (z.j.) 5. 
49. ARA, Ministerie van Koophandel en Kolonien , inv. nr. 136 Copie Rapport 

van de Commissie bestaande uit de leeden Obreen & Lutzouw, den landmeeter Tency en den 
Secretaris van Heekeren, beneevens den Lui tenant der Cbineescbe natie Tan Pingko en den 
Potia Lie Tongong. Weegens den Staat der om de West van Batavia geleegene Zui
kermolens in de maand]uny 1802. 

50. Dit zijn wijfjes-buffels. 
51. Van den Berg (1904), Knight (1984), Vander Mandere (1922-1923). 
52. Deze organisatie veroorzaakte echter misstanden: 'Op Java's Noord oostkust 

bebben dezelve aanleiding gegeven tot bet verbuuren van gebeele dorpen met derzelven 
Inwooners door de Regenten voor zekere somma gelds, bet welke een bron is van veele misbrui
ken en kwellingen voor de Inlander'. ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 24: Rapport 
Kommissie tot de Oostindiscbe Zaken aan bet Staatsbewind d.d. 31 aug. 1803. 

53. Boomgaard (1989) 101-102. 
54. ARA, Collectie S.C. Nederburgh, inv. nr. 494 Copie .. 
55. ARA, Collectie S.C. Nederburgh, inv. nr. 495 Extract uit den a parte circu

laire missieve geschreven door den heer N. Engelhard a an de respective Residenten 
den subalteren comptoiren, gedateerd den 21 juni 1803. 'Daar bet intusscben met de 
deugd en qualiteit van de Javascbe suiker nocb, zeer slecbt, onvolkomen en gebrekkig gesteld 
is .. en de jongst van Japara ter boofdplaats aangebragte quantiteit van die soetigbeid, over 
bet algemeen, zeer vogtig, bruin en gedeeltelijk so slecbt bevonden is dat deselve volstrekt 
voor den uitvoer bij partikulieren als onverkoopbaar is te acbten.' 

56. Volgens Knight zou de oprichting van eigen arakstokerijen aan de Noord
oostkust in 1800 nog niet toegestaan zijn. Knight (1980) 192. 

57. ARA, Collectie Engelhard, inv. nr. 191. N aast de Bataviasche Ommelan
den kon men tevens suikermolens in de noordoost kust van Java aantreffen: in] a pa
ra en Coedoes (18), Joana en Pattij (8), Pekalongan en Batang (3) en in de Oosthoek 
(2). 

58. Boomgaard (1989) 18 en Knight (1980) 192. 
59. Boomgaard (1989) en (l989a); ARA, Collectie Du Bus de Gisignies, inv. 

nr. 24 Rapport Commissie tot de Oost-lndiscbe Zaken aan bet Staatsbewind. d.d. 31 au
gustus 1803. 
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60. D. van Hogendorp, 'Berigt van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche 
bezittingen in 0.1.' (1799). 

61. ARA, Collectie Nederburgh, inv. 495: Copie van een kritische verhandeling 
door WH. !Jsseldijk op de Memorie van D. van Hoogendorp over de toestand op Java met 
aanmerkingen van N. Engelhard op van !Jsseldijks verhandeling. (1805). 

62. ARA, Collectie Du Bus de Gisignies, 24: Rapport Commissie .. (1803). 
63. Knight (1980) 193. De productie van suiker in de Ommelanden was in 1806 

bijna zeven keer grater dan de productie aan de Noordoostkust te weten 69.000 
pikols. 

64. Boomgaard (1989) 119. 
65. Boomgaard (1989) 31. 
66. ARA, Collectie Schneither, inv. nr. 84. 
67. ARA, Collectie Van den Bosch, inv. nr. 402; Collectie Du Bus de Gisignies, 

inv. nr. 3 71 Algemeen verslag wegens den Staat van den Landbouw over bet jaar 1828. 
68. In 1829 waren er 46 molens in werking in Batavia en twee in Krawang. De 

46 molens produceerden ruim 3.500 ton suiker en de twee molens in Krawang ruim 
350 ton. Van de molens in Krawang was er een in handen van de firma Trail en Co 
op het landgoed Gaboes en over de andere is geen informatie bekend. Waarschijn
lijk hebben we hier tevens te maken met een plantage die op West-lndische wijze is 
ingericht. De molens produceerden namelijk ongeveer ieder de helft van de totale 
productie in Krawang. Bus de Gisignies, Staat van den Landbouw op Java onder bet 
bestuur van de Burggraaf Du Bus de Gisignies als e.g. van N.J. (z.p. 1846). 

69. In de Oosthoek werd door de VOC grate srukken land verhuurd aan de 
kapitein-Chinees van Soerabaija, Han Tjan Pit. Hier werd tevens suiker geprodu
ceerd, waarbij het riet geteeld werd op de sawa's van de boeren. In tegenstelling tot 
de Noordoostkust maakten de Chinese ondernemers hier geen gebruik van heren
diensten, maar betaalden voor alle werkzaamheden. Boomgaard (1989) 21. 

70. Knight (1980) 192-202. 
71. ARA, Collectie Schneither, inv. nr. 83 tim 97. 
72. ARA, Collectie Schneither, inv. nr. 83 tim 97. 
n. ARA, Collectie Schneither, inv. nr. 84 en inv. nr. 88. 
74. Als men voor een jaarproductie twaalf maanden zou nemen, hetgeen waar

schijnlijk niet overeenkomt met het seizoen, zou de productie ongeveer 9.600 pikols 
zijn. Dit komt dus overeen met de productie van de Firma Skelton en Co, die met 
een watermolen werkte. 

7 5. Hoofdzakelijk gebaseerd op het arrikel van Knight (1980). 
76. Knight (1980) 186. 
77. Knight (1980) 183. Dit waren Spaanse dollars of matten. Tijdens het Brits 

Tussenbestuur zouden vijftig Spaanse dollars een waarde hebben van 110 gulden. 
Wanneer de koers hetzelfde zou zijn in 1820 zou de familie Van Riemsdijk een 
bed rag van f 330.000 ontvangen hebben. Boomgaard (1989) 125. 

78. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 246 Memorie van den Directeur voor de zaken 
der Kolonie'n Baud, d. d. 1 juny 1829, omtrent de beide rapporten van den Generaal Van 
den Bosch, d. d. 6 en 19 maart, no 1" en 2" over bet stelsel van kultures op J ava. 

79. Knight (1980) 182. 
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80. ARA, Collectie Schneither, inv. nr. 87 Statistiek van den residenrie Kra-
wang over den jaar 1823. 

81. Ibidem. 
82. In de volgende paragraaf wordt hier op teruggekomen. 
83. ARA, Collectie Schneither, inv. nr. 87. 
84. Knight (1980) 184-185. 
85. Een okshoofd is een vochtmaat van zes ankers of 2 32 liter. 
86. Knight (1980) 187. 
87. In 1820 varieerden de lonen op suikermolens in zes residencies russen de 

f 4 enf 7 per maand. Boomgaard gaat ervan uit dat de lonen voor de Bataviasche 
Ommelanden hoger lagen dan in de onderzochte residencies. In 1829, toen de prij
zen veellager lagen dan in 1820, betaalde de suikermolenaar in de Bataviasche Om
melandenf 7 per maand aan loon. Boomgaard (1989) 123. 

88. Knight geeft in zijn artikel dit probleem in een voemoot weer: 'By way of 
contrast, in August 1819, one of west J ava's few progressive sugar makers found that the 
only place where he could get his broken mill repaired was in the government's shipyard in 
far-away Surabaya'. Knight (1980) 180. 

89. Knight (1980) 183 ' .. the most improved plan at Subang included a large iron 
water wheel, imported, characteristically enough from Engeland, though one unkind 
contemporary observer thought that it could equally well be constructed of timber on the 
spot.' 

90. Van Goor (1994) 206; Van Baardewijk (1993) 11-12. 
91. Van Goor (1994) 206. 
92. Van Baardewijk (1993) 12. 
93. Ibidem. 
94. L.P.J. burggraafDu Bus de Gisignies was geboren op 1 maart 1780 en over

leden 31 mei 1849. Hij was een voorstander van kolonisarie van Europeanen ten 
behoeve van de landbouw. Gonggrijp (1991) 195. 

95. ARA, Coli eerie Van den Bosch inv. nr. 419 Verhandeling over den staat der 
Zuijker Molens gelegen in de Bataviasche Residentie met aanwijzing van derz elver 
belangrijkheid der redenen van dies verval en de middelen welke aangewend dienen te wor
den om de ondergang der nog overblijvende voor te komen en des doenlijk dies Cultures en 
Fabriken weder op te beuren en tot stand te brengen. Batavia den 8e Meij 1827 door G.E. 
Teisseire en A. Loudon. 

96. Ik ben er niet uit of het landgoed Gaboes hetzelfde is als het landgoed 
Bekassi. Ik heb het idee van wei. Voor het landgoed Gaboes wordt tevens gewag 
gemaakt van een stoommachine, doch in een a an tal andere archieven/artikelen komt 
naar voren dat de enige stoommachine op Bekassi was gei'nstalleerd. Er lag, althans 
ca. 1860, een dorp Gaboes Doekoe op 7 palen ten noordoosten van het dorp Bekas
si. Aardrijkskundig Statistisch Woordenboek, I, 326. 

97. ARA, Collectie Du Bus de Gisignies, inv. nr. 371 Algemeen verslag wegens 
den staat van de landbouw over het jaar 1828. 

98. A.RA, Collectie Du Bus de Gisignies, inv. nr. 3 71 A lgemeen verslag wegens 
den staat van de landbouw over het jaar 1829. 

99. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 246. Baud spreekt over het kolonisatie-rap
port. 
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100. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 246. 
101 . Hieronder vie! en 'bet groot gebrek aan arbeiders .. gebrek aan kapitalen en daar

uit voortvloeijende booge intrest van bet geld .. onvolmaakte werktuigen, en ovens waaruit 
onder anderen ontstaat dat bet niet genoegzaam uitgeperste riet, niet kan gebez igd worden 
voor brandstof, maar deze in tegendeel met zware onkosten van elders moet worden aange
leverd' en tenslotte 'duurte van den grand dien men in de Bataviasche Ommelanden koopen 
moet, die m en in de West lndiii om niet heeft en in de Gouvernements Provincien van 
Oostelijk Java wederom om niet of tegen lage buren, zal kunnen bekomen.' 

102. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 246 Prememoria, 1 juni 1829. Van 1825-1832 
was ].C. Baud Directeur voor de Kolonien bij her ministerie van Marine en Koloni
en, later ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Kolonien, en ministe
rie van Nationale Nijverheid en Kolonien. 

Noten hoofdstuk 4 

1. ARA, Ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 136 Zie oak hoofd
stuk 3 bij Onderzoekscommissies voor de suikerindustrie. 

2. Deze bijzonderheid werd in het onderzoek van Neun c.s. niet nader toege
licht. Het houden van slaven in Batavia was geen ongewoon verschijnsel. Zij werden 
echter voornamelijk ingezet als huispersoneel. Van Goor (1994) 155. 

3. Rode klei is niet de beste grond voor suikerrietteelt omdat deze een vaste 
structuur heeft. Hierdoor kunnen de wortels van het suikerriet zich niet goed ont
wikkelen. Hooyman (1779) 191. 

4. ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. 11 5 Aan gouverneur generaal Jo
hannes Siberg en de Collegie van Heemraden, de gecommitteerde leeden die de suijkermo
lens hebben gei'nspecteerd. Batavia 8 november 1802. 

5. Een vage aanwijzing dat Hartsinck dit fornuis voor ogen had was een aante
kening van Vander Chijs. 'Uit een rapport van 1807 blijkt, dat de opening van het 
fornuis-Hartsinck te groat was, waardoor de vlam te vee/ naar buiten sloeg en te vee/ warm
te verloren ging, alsmede dat bet kanaal van dit fornuis eene verkeerde richting had, ten 
gevolge waarvan het schoonmaken bemoeijelijkt werd. '(9) Een kana a! kan hier inhouden 
het rookkanaal van een schoorsteen. Daar een Chinees fornuis geen schoorsteen 
he eft, zou dit erop kunnen wijzen. J .A. van der Chijs, Suikerriet-Ampas als brandstof 
Bijdrage tot de geschiedenis der suiker-fabrikatie. (z.j. z.p.). 

6. ARA, Collectie Van Alphen-Engelhard, inv. nr. 53. 
7. Een mogelijkheid zou Mauritius kunnen zijn, omdat op dit eiland de batte

rijen rond 1800 reeds in gebruik waren. 
8. Ik heb niet kunnen achterhalen hoeveel uitgeperste rietstengels een bas 

ampas is. 
9. ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. 115 Aan de gouverneur .. 

I 0. ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. 115 Copie Comideratie en Advies 
van Raden extra-ordinai1' van IJsseldijk en Baljee op het adres van Hartsinck. Batavia 26 
november 1802. 
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11. ARA, ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 115 Diverse schik
kingen tot verbeteringen van de suikerculture, waaronder de aanstelling van twee commis
sarissen dezelve. par. 66. 

12 . Het suikerfonds werd in april 1800 ingesteld ten behoeve van de suikercul
tures . Van ieder pikol geleverde suiker aan de compagnie werd een vast bedrag opzij 
gelegd, waaruit de voorschotten betaald konden worden. In 1802 was dit fonds reeds 
opgelopen tot 122 .000 rijksdaalders. ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. 115 
Consideratie en advies van RDden extra-ordinair Van lJsseldijk en Baijie .. 

13. ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. 115 lnstructie voor de gecom
mitteerdens over de zuikerculture. 11 februari 1803; ARA, ministerie. van Koophandel 
en Marine, inv. nr. II 5 par. 69. 

14. ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. 115 lnst1·uctie voor de gecom
mitteerdens over de zuikerculture. l L februari 1803 . 

15 . ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. 115 Copie adres c.a. van Andries, 
houdende voorstel om vier suikermolens onder iin dak te brengen. 24 mei 1803. 

16. De titel van het ad res nl. houdende voorstel om vier suikermolens onder iin dak 
te brengen dekt dus niet de inhoud van zijn voorstel en is dus verkeerd begrepen door 
de copiist. 

17 . ARA, Raad Aziatische Bezittingen, inv. nr. I 15 Copie adres c. a. van Andries 
Hartsinck .. 

18. ARA, ministerie van Koophandel en Marine, inv. nr. 11 5 par. 71. 
19. Vander Chijs (z.j.) 10. 
20. ARA, ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 136 Missiven van 

J . C. Obreen: Brief van J . C. Obreen aan Mr. P. van der Heim, eerste minister van Colo
nien en Marinen etc. Rotterdam 24 januari 1809. 

21 . Vander Chijs (z.j.) 9. 
22. Vander Chijs (z.J.) 11 . 
23 . ARA, ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 163 Concept Rappor

ten op de uit lndie' ontvangen papieren van den franschman Gaudin Dutail relatief de 
verbetering der Suikermolens. 

24. ARA, ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 163 Bijlagen bij de 
Concept Rapporten. 

25 . Vander Chijs (z.j.) 11. 
26. Dit komt overeen met 340 tot 510 ha . 
27 . We gaan er van uit dat het halve kooksel op het Chinese bedrijf uitgevoerd 

werd door twee parallel werkende fornuizen, zoals dat ook bij de proef van Hartsin
ck waarschijnlijk het geval is geweest. 

28. Van der Chijs meldt dat de geringe hoeveelheid suiker het gevolg was van 
de 'gebrekkigen toestand der koperen ketels (pannen) , waarmede GA UDJN DUTA/L had 
moeten werken en welke men geene kans zag te repareren. Hem werden daarom "ordinaire 
Chineesche stalen suiker-ketels" verstrekt, maar deze, vee/ kleiner dan de koperen ketels, 
pasten niet bij zijn fornuis.' 

29. ARA, ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 163 Concept RDppor
ten .. Isle de France is Mauritius. 

30. ARA, ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 163 Concept Rappor-
ten. 
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31. ARA, ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. nr. 115 par. 92, 22 au
gustus 1806. 

32. Bij Vander Chijs staat dater ampas uitgeperst werd voor vier halve kook
sels. Uit de vorige proef is gebleken dat voor 24 uur malen, dit is voor een kooksel, 
ook ongeveer 5.500 pond overbleef. Bij de berekening voor een half kooksel en het 
verbruik van de hoeveelheid am pas wordt opnieuw uitgegaan van 5.500 pond am pas 
voor een heel kooksel. 

3 3. Van der Chijs (z.j.) 20. 
34. Ibidem 18-20. 
35. Ibidem 22. 
36. Ibidem 21. 
37. Ibidem 24. 

Noten hoofdstuk 5 

1. Elson (1984) 3 5-38; idem, Village Java under the Cultivation System (Sydney 
1994) 52-63 . 

2. Fasseur (197 5) 64. 
3. Ibidem. 
4. R. van Niel, 'The Regulation of Sugar Production in Java, 1830-1 840', in: 

Van Niel (1992) 47-59. 
5. Zie hoofdstuk 1. 
6. Zie tevens Elson (1994) 54. 
7. Zie tevens ARA, MK, inv. nr. 4405 Kultuurverslag 1834. 
8. Elson (1994) 54. 
9. Ibidem 56. 

10. De ondernemer Hofland in Pasoeroean zou in deze periode bijvoorbeeld 
een jaarlijkse winst van f 400.000 incasseren. Ibidem 60. 

11 . Van Gorkum (1877) 7 6. 
12 . Fa sseur (197 5) 15 1. 
13 . Ibidem 51. 
14. Volgens Van Baardewijk is het statistisch materiaal voor de productie en 

het beplant areaal voor de suiker redelijk betrouwbaar. (1994) 24. 
15. Van Niel (1992) 36. 
16. Zie hoofdstu k 1. 
17. ARA, ministerie van Kolonien, inv. nr. 3042 Statistiek van Madura en Java 

in 't Algemeen door Van Beusichem, 1834. Dit zijn molens die een capaciteit hadden 
van 8.000 tot 10.000 pikols per jaar. Deze worden over het algemeen beschouwd als 
de ' betere' molens. Het betrof die in Probolinggo (5), Pasoeroean (8), Soerabaija 
(3), Semarang (2), Pekalongan (1), Cheribon (3) en Madioen (5). 

18. Deze molens hadden een capaciteit van 200 tot 1.500 pikols per jaar. 
19. ARA,MK,inv.nr.4405en4411 Kultuurverslagen 1834en 1835. 
20. ARA, Collectie Baud, inv. nrs. 437,457, 458, 459,460. 
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21. Van Gorkum (1877) 81. Zelfs wanneer wij de toekomstige uitbreidingen 
erbij optellen, namelijk zeventien in Pasoeroean en vier in Soerabaija, komen we 
slechts tot een aantal van 34. 

22 . ARA, Collectie Baud, inv. nr. 457 RPpport van de Adjunct lnspecteur over zijn 
inspectie in de residentien Kedirie en Madioen in 183 5, 30 april en 8 oktober 183 5. Dit 
waren de fabrieken: in de afdeling Madioen de fabrieken Oeteran en Gorang Ga
ring, in de afdeling Ngawi de fabriek Poerwodadi, in de afdeling Ponogoro de fa
briek Maclellan en in de afdeling Ponorojo de fabriek Djarakkan. Zie ook: Gedenk
boek van de suikeronderneming 'Poerwodadi' 183 3-19 33. Samengesteld door den 
Administrateur van Poerwodadi ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Onderne
ming (Poerwodadi 1933). 

23. Madioen was een residentie die pas na het einde van deJava-oorlog onder 
de heerschappij van de Nederlanders kwam. Voorheen behoorde het tot de Vorsten
landen. In deze gebieden werd geen landrente geheven . Van Niel (1992) 18. 

24. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 457. 
25. Ibidem. 
26. ARA, MK, inv. nr. 4433 . 
27. M.G. de Boer, Honderdjaarmachine-industrieop Oostr:nburgAmsterdam I 827-

J827(Amsterdam 1927) 107. 
28. Gedenkboek (193 3). 
29. Gedenkboek (1933); Van Gorkum meldt dat in 1838 besloten werd tot open

bare uitbesteding van de vijf Gouvernementsfabrieken met gelijktijdige verkoop der 
inrichtingen. (1877)79. 

30. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 457. In Bezoeki zijn in totaal vijf contracten 
afgesloten, vier met Europeanen: s.f. Baijoman van F.H. van Hofland, s.f. Oembel 
van M. van Franquemont, s.f. Gending van F.G. Goldman, en Pedjarakan van A. G. 
de Roock, en een met een Chinese ondernemer: Oen Keting. Hij had de suikerfa
brieken Tabon en Phaiton in handen. 

31. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 458 Op de suikerfabriek Karang An jar werkte 
men met een watermolen met te kleine cilinders. Hierdoor had men een te geringe 
capaciteit om al het riet overdag te malen, zodat ook 's nachts doorgemalen moest 
worden. De constante toevoer van water naar de molen ging echter ten koste van de 
irrigatie van de sawa's. Hierdoor kwam de rijstoogst in gevaar. De controleur van de 
Kultures in deze residentie beval daarom aan grotere cilinders aan te schaffen en een 
andere waterleiding aan te Ieggen voor de sawa's. Of deze aanbevelingen opgevolgd 
werden, is niet bekend. 

32 . Van Gorkum (1877) 81 en Fasseur (1975) 26. 
33. ARA, MK, inv. nr. 3042. 
34. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 457. Dit waren de etablissementen Boedoe

ran van ].E. Banck. Banck was tevens mede-eigenaar van de watermolen op de s.f. 
Tjandi, s.f. Waroe van F. Braune (?), s.f. Karangbong van R. Sijmons, en s.f. Tan
goelangoen van de Chinees Han Tiaukie. 

3 5. ARA, Collectie De Vriese, inv.nr. 245 Beschouwende nota over de wijze waar
op de suikerkultuur op Java geregeld is. Auteur onbekend c. 185 5. 
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36. R. van Niel, 'The introduction of Government Sugar Cultivation in Pas
uruan, Java, 1830', in: Van Niel (1992) in het bijzonder 36 en idem, 'The regulation 
of sugar production in Java, 1830-1840', in: Van Niel (1992) 47-60. 

37. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 457. In de residentie Kedirie werd bijvoor
beeld een aantal vierjarige contracten afgesloten met Chinezen. De adjunct-inspec
teur van de Directie der Kultures concludeerde na zijn inspectie dat deze voorschotten 
niet toereikend waren geweest om goed ingerichte molens te plaatsen. Een kortlo
pend contract kon volgens hem een nadelige uitwerking hebben. 'Dit beschouw ik 
dan ook als de voornamnste reden dat alle hun opgerichte molens een armoedig en haveloos 
aanzien hebben. Dezelven bestaan meest allen uit bamboezen met a/lang allang gedekte 
lootsen, waarvan de stijlen s/echts bier en daar van bout zijn, en be halve twee, die ieder een 
trekfornuis hebben zijn alle kookhuizen op de eenvoudige gebrekkige manier ingerigt. De 
cilinders welke zij tot bet malen van bet riet bezigen, zijn vertikaal en meest allen van bout; 
indertijd hebben zijlieden circa f 4. 000,-- besteed voor vijf ijzeren cilinderr van 3 rollen 
welke te Sourabaya gemaakt werden, doch dezen hebben slecht aan de verwachting beant
woord, want zijn op een na allen bet eerste jaar gesprongen en onbruikbaar gemaakt.' 

38. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 457. 
39. I jonk = 4 bouw = 2,8 ha Elson (1994) xiii. 
40. ARA, MK, inv. nr. 4433. 
41. ARA, MK, inv. nr. 1866. 
42. ARA, MK, inv. nr. 4275. 
43. ARA, MK, inv. nr. 4275. 
44. Elson (1994); Fasseur (1975). 
45. Een groot gedeelte is gebaseerd op M . Leidelmeijer, 'Technische ontwik

keling in de suikerindustrie opJava, 1795-1870' ,JbGBT9 (1992) 95-123 . 
46. Zie tabel prijzen Bijlage B-3. 
47. ARA, MK, inv. nr. 1323 Verbaal 16 september 1840 no. 7/482 Briefvan 

minister van Kolonien aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-lndil over de mid
de/en tot verbetering der suikerfabricatie op Java, in verband met de dating der suikerpij
zen bier te Iande. 

48. Op de juli-veilingen van de NHM bereikte de suiker een dieptepunt van 
f 6,23 per pikol. Dit wilde zeggen dat de suiker iets meer dan de helft opbracht van 
hetgeen de suiker op Java het gouvernement had gekost. Fasseur (197 5) 67. U it het 
verbaal van 16 september 1840 (ARA, MK inv. nr. 1323) blijkt dat de lage suikerprij
zen niet uitsluitend veroorzaakt werden door de slechte kwaliteit van de suiker. Deze 
worden volgens de minister van Kolonien tevens veroorzaakt door: 'vooreerst aan 
eenige bestaande gebreken in de Wet op den Accijns der suiker bier te Iande en aan de 
vermindering der regten op den invoer van geraffineerde suiker in Pruisen, tengevolge van 
bet jongst met dat rijk gesloten hande/stractaat, en ten anderen aan den merkbaren achter
uitgang, welke de qualiteit der Java suiker heeft ondergaan.' 

49. Fasseur (1975) 64. 
50. Fasseur (1975) 67-68, Van Gorkum (1871) Besluiten etc. ARA, MK, inv. 

nr. 1323, Verbaal16 september 1840, no. 7/482, ARA, Collectie De Vriese, inv. nr. 
245, ARA, MK, inv. nr. 1533 Ku1tuurverslag 1841. 

51. ARA, MK, inv. 1323, Kultuurverslag 1841, Collectie De Vriese, inv. nr. 
245. 
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52. Fasseur (197 5), Van Gorkum (1877), Vander Mandere (1922-1923) en Van 
Soest (1869-1871). 

53. ARA, MK, inv. nr. 1278. 
54. ARA, MK, inv. nrs. 9199-9243 Aantekeningen Register Bureau Algemene 

Zaken, Afdeling A. 
55. Voorbeelden hie1van zijn: Verbaall2 juni 1852 no. 5/402, inv. nr. 183 Ar

tikel in The Economist van 5 juni 1852: 'Sugar Cultivation in Brazil'. Hierin wordt 
een beschrijving gegeven over de suikermolens van E. en A. de Mornaij, waarvan 
goede resultaten worden verwacht; Verbaal9 april1861 no. 25/446: Prof. G.]. Mul
der geeft kennis van een door E. Rousseau aanbevolen nieuwe wijze van afzondering 
van suiker uit suikerriet of beetwortelen. 

56. Voorbeelden hiervan zijn: ARA, MK Verbaal 14 december 1846 no. 7 inv. 
nr. 17 51 Twee uitgebreide rapporten van de heer P. Diard, inspecteur honorair der 
kultures op Java, over onderzoek naar de suikerkultuur en de suikerbereiding op 
Mauritius en Bourbon, en een onderzoek naar verschillende wijzen van suikerberei
ding; Verbaal 29 september 1845 no. 1 en 21 juli 184 7 no. 8 inv. nrs. 1658 en 1795: 
Van Aalst (ondernemer) heeft op zijn bedrijf proeven gedaan met de toestellen van 
Derosne en Cail en komt tot de conclusie, dat er aanzienlijke verhoging van de 
suikerproductie te verwachten is, zonder uitbreiding van de teelt, indien men deze 
toestellen meer algemeen en doelmatiger gebruikt. Verbaal 4/24 1847 no. 25 inv. 
nr. 1778: Rapport voor de suikerfahrikage op Java in 't algemeen en de verschillende fa
hrieken in bet bijzonder met voorstellen tot verbeteringen in de machinerieiin. 

57. Voorbeelden hiervan zijn: ARA, MK, inv. nr. 1625 Verbaall april1845 no. 
Octrooi aan Dixon en Cie te Amsterdam voor de invoering in Nederlandsch-Indie 
van een kegelvormig voortdurend werkend toestel tot het uitdampen en koken van 
suikersap; inv. nr. 1777 Verbaal 1 april 1846 no. 7/168: Verzoek van A. de Bruyn om 
een voorschot van f 6.000,-- ten einde naar Java te kunnen zen den een toes tel tot 
zuivering van het suikersap zonder inmenging van kalk of andere dergelijke vreemd
soortige bestanddeelen. 

58. Bijlage D . 
59. C.F. Pahud, minister van Kolonien in het eerste kabinet-Van Hall (1853-

1856). 
60. ARA, MK, Verbaal22 augustus 1853 no. 314/F geheim inv. nr. 5841. Naast 

een brief van Rochussen aan de minister van Kolonien, treft men in dit verbaal een 
groat aantal bijlagen van deskundigen. 

61. ARA, MK, inv. nr. 5841: Bijlage I Stuk van Rochussen aan de minister van 
Kolonien van 31 december 18S2. Hierin bekritiseerde hij een memorie van E.A. van 
V1oten: De mededinging tusschen de heetwortel- en rietsuikerproduktie met betrekking tot 

Java. 
62. ARA, MK, inv. 5841. In kritiek van Rochussen op de memorie van Van 

V1oten komt naar voren dat het onduidelijk is welk percentage van het gewicht van 
het suikerriet uit sap bestaat en dat volgens Van V1oten het suikerriet opzettelijk 
niet maximaal wordt uitgeperst omdat het anders niet als brandstof gebruikt kan 
worden. 

63. Zie verder hoofdstuk 7. 
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64. ARA, MK, inv. nr. 5841 Bijlage: Memorie van J . C. Baud over de vraag of en 
wat moet worden gedaan tot afwending der gevaren, waarmede de toenemende productie 
van beetwortelsuiker, de suikerindustrie van Java bedreigt. 

65. ARA, Collectie De Vriese, inv. nr. 245. 
66. Nlinister Pahud liet zich in zijn beslissingen in belangrijke mate lei den door 

].C. Baud. Een belangrijk voorbeeld hiervan was de totstandkoming van het rege
ringsreglementvoor Nederlandsch-Indie (1854). Zie hierover Boogman (1977) 384-
385 en Fasseur (1975). 

67. Koloniaal Verslag 1852. 
68. Voor 1852 ontbreken de cijfers van her beplant areaal in de verschillende 

residencies en het totaal beplant areaal voor Java. Van Baardewijk (1994). 
69. De suikerfabrieken die in deze residentie voorkomen blijken vroeger in de 

residentie Bezoeki te hebben gelegen. Zijn de grenzen van de residencies in de loop 
der tijd veranderd? 

70. Koloniaal Verslag 1846-1847. 
71. Koloniaal Verslag 1854. 
72. ARA, MK, inv. nrs. 1463, 1663, 1770. 
73. ARA, MK, inv. nr. 1663. 
74. ARA, Collectie De Vriese, inv. nr. 245. 
7 5. ARA, MK, inv. nr. 1770. 
76. ARA, MK., inv. nr. 1663 : Kultuurverslag 1843. 
77. ARA, MK, inv. nr. 1778 Verbaal 4/24 1847 Rapport van de gebroeders 

Saportas; ARA, MK, inv. nr. 22 Kultuurverslag 1847. 
78. Koloniaal verslag 1860. 
79. Uit een proef met omgevallen riet werd een productie verkregen van onge

veer Hlf2 pikols per bouw. 
80. Koloniaal Verslag 1868. Zie over de suikerbereidingsmethode van Mont-

clarverderARA,MK,inv.nrs.1020, 1206,1138, 1230en 1605. 
81. Koloniaal Verslag 185 I. 
82 . Koloniaal Verslag 1855. 
83. Koloniaal Verslag 1870. 
84. Koloniaal Verslag 1855. 
85. C.Th. van Deventer, Overzicht van den Economise hen toestand der Inlandsche 

bevolking van Java en Madoera ('s-Gravenhage 1904) 45. 
86. Zie hoofdstuk 2. 

Noten hoofdstuk 6 

1. Zie hoofdstuk 2. 
2. In Nederland werd in deze periode nog geen bietsuiker geproduceerd. De 

raffinaderijen waren voor hun grondstof hoofdzakelijk aangewezen op rietsuiker. 
3. Galloway(1989) 13 7. 
4. Charles Derosne (1 787- 1846) was van oorsprong chemicus van beroep en 

Jean Franc;ois Cail (1804-1871), ketelmaker. De firma Ch. Derosne en Cail werd in 
1836 opgericht. Zie verder: Bakker (1992) 241 en hoofdstuk 2. 
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5. Zi e hoofdstuk 2. 
6. ARA, MK, inv. nrs. 1293 Adres Lucassen aan minister Van den Bosch. 30 

november 1839 Baud volgde Van den Bosch in 1840 opals minister van Kolonien. 
7. Op de uitbesteding van deze suikercontracten gaat met name Fasseur uit

gebreid in. Fasseur (197 5) 150-169 'Een nationale ergernis'. 
8. ARA, Collectie De Vriese, inv. nr. 245 Beschouwende nota over de wijze waar

op de suikerkultuur op Java geregeld is, auteur onbekend, 164 pag. c. 185 5. 
9. 'Een woord over de verbetering der Suikerfabricatie op Java', Redactie van 

het Tijdschrift voor Neerlandsch-lndie (1841) 3e jaargang 2e serie 472-4 76. 
10. Het betreft hier de artikelen in het Tijdschrift voor Neerlandsch-lndie· in 1846: 

H. van Blommestein, 'Vermeerderde en verbeterde verhandeling over het suikerfa
brijkaat, als mede eene beschrijving van een nieuw toes tel tot suikerbereiding', 'Anti
kritiek op de kritische opmerkingen van de heer H.]. Lion, suikerfabrijkant 
voorkomende in het Tijdschrift voor Neerlandsch-lndie'; H.]. Lion, 'Beoordeling 
der verhandeling over het verbeterde suikerfabrijkaat op Java, door H. van Blomme
stein, Gepensioneerde Kapitein-Luitenant ter Zee, Suikerfabrijkant in de Residen
tie Pekalongan', 'Kritiek. De heeren van Blommestein, Lucassen en de suikerfabrica
tie'; Th. Lucassen, 'Teregtwijzing der kritische opmerkingen van den Heer Lion 
betrekkelijk de verhandeling over het verbeterde suikerfabrijkaat op Java, door den 
heer H. van Blommestein, suikerkontraktant te Pekalongen '. 

11. H.]. Lion, 'Beoordeling der verhandeling over het verbeterde suikerfabrij
kaat op Java, door H. van Blommestein, gepens. kapt.-luit ter zee, suikerfabrijkant 
in de residentie Pekalongan, Batavia ter landsdrukkerij, 1843', Tijdschrift voor Neer
landsch-lndie'(1846) 219-257; ibidem, 'Aan de Redactie van het tijdschrift voor Neer
land's Indie', 130-132; ibidem, 'De heeren van Blommestein, Lucassen en de suiker
fabrijcatie', 372-381. 

12 . Lion (1846) 226. 
13. Fasseur(1975)68. 
14. Voorlopig suikercontract afgesloten 31 januari 1845 door Baud. Contractan

ten kregen beschikking over een renteloos voorschot vanf 200.000 en 300 tot 500 
bouws land . Doordat de aandacht van het gouvernement en het ministerie van Ko
lonien hoofdzakelijk gericht is op de systemen van Howard en van Derosne en Cail, 
is er minder aandacht voor de introductie van de Nederlandse vacui.impan van de 
fabrikant Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. In 1847 ging de Firma Paul van 
Vlissingen en Dudok van Heel een associatie aan met de Firma Derosne Cail en Co. 
Zie hierover De Boer (1927) 118 en Bakker (1989). Padjaraken van A.G. de Roock 
zie hoofdstuk 5. 

15 . Koloniaal verslag 1852. 
16. Koloniaal verslag 1852: Howard: Cheribon: Sindanglaut, Ardjo Winan

gan, Paroeng Djaija en Djatiewangie; Japara: Klaling; Bezoeki: Soember Kareng, 
Wonolangan en Oembool; Kedirie: Pesantren; Derosne en Cail: Tegal: Doekoe 
Wringin, Kemanglen, Djattiebarang, Adiwerna en Bandjardawa; Pekalongan: Wo
nopringgo; Semarang: Kaling Woengoe; ]a para: Langsee, Tanjong Modjo en Ma
ijong; Soerabaija: Koning Willem II en Krian; Bezoeki: Phaeton, de Maas en Padjarra
kan. 

17 . Bakker (1992) 224. 
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18. Moreno Fraginals (1976) 111. 
19. ARA, Collectie Commissie Umbgrove, Bijlage U. 
20. ARA, MK, inv. nr. 1293. 
21. ARA, MK, inv. nr. 1278 Consideratie en advies van de g.g. van N.J. Eerens 

aan de minister van Kolonien Van den Bosch. no. 640/13 Buitenzorg 9 december 
1839. 

22. ARA, MK, inv. nr. 1229 Verbaal21 mei 1839 Secretaris van Staat aan MK: 
Consideratie & Advies gevraagd op een rekwest van Lucassen; inv. nr. 1312 Exh. 20 
juni 1840 no. 11 Brief Lucassen a an den Heere Staatsraad belast a.i . met de directie 
van het Departement van Kolonien te Den Haag. 8 juni 1840. Nieuw Biografisch 
Woordenboek 850 en Handelingen en Geschriften van bet lndisch Genootschap (185 5) 
174-179. Lucassen huwde in 1821 met] onkvrouw Josine Antoinette Elisabeth Holm
berg de Beckfelt. Jonkheer O.C. Holmberg de Beckfelt behoorde dus tot de aange
trouwde familie. Zijn eerste vrouw overleed in 1832. In 1834 huwde Lucassen met 
Susanna Antoinette Pietermaat, een dochter van de resident van Soerabaija. Uit het 
eerste huwelijk werden vijf kinderen geboren en uit het tweede negen. 

2 3. ARA, MK, inv. nr. 12 78 Verba a! 23 januari 1840 Consideratie en ad vies van 
Baud aan Koning Willem I naar aanleiding van een rekwest van Lucassen aan Ko
ning Willem I om een suikerfabriek op Java in te richten met de toestellen van 
Derosne en Cail. 

24. ARA, MK, inv. nr. 1293 Memorie Lucassen aan Van den Bosch, november 
1939. 

25. E .M . Peligot (1811-1890). Peligot began in 1838 met zijn suikeronder
zoek, persoonlijke mededeling Ernst Homburg. 

26. De tijdsduur vanaf het zuiveren tot het punt van kristallisatie tijdens het 
kookproces nam drie uur in beslag. Bij een continu productieproces konden er to
taal negen kokingen in 24 uur verricht worden. 

27. T. Lucassen, 'Resultaten, verkregen bij de 4 door stoom werkende fabrij
ken in de residentie Tegal, met de toestellen van Derosne en Cail', Tijdschrift voor 
Neerlandsch-Indiii (1846) 61. 

28. Deze personen werden als volgt in het proces ingeschakeld: 
'1 voor de generateurs, 
4 voor de defecatieketels waaronder twee leerlingen, 
I bij de stoommachine voor de pneuma rique pompen, 
2 bij de filtreerbakken, 
1 bij de chaudiere of kookketel, 
2 voor het overdragen van de sirop uit de rafraichissoirs naar de cristallisoirs 

11 in totaal' . 
29. ARA, MK, inv. nr. 1312 BriefLucassen aan Van den Bosch 1840. 
30. Ibidem. 
31. Ibidem. 
32 . Ibidem. 
33. Persoonlijke mededeling D.F.W. Langelaan. 
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34. In Frankrijk heeft hij in het Departement du Nord in Pas de Calais verschil
lende ondernemingen bezocht. ARA, MK, inv. nr. 1293 Memorie Lucassen aan Van 
den Bosch, november 1839. 

35. Ibidem. In Belgie bezocht hij de fabriek van de heer Marnette te Wamont 
en een Anonyme Societeit in Waterloo. 

36. Ibidem. 
3 7. Handelingen en Geschriften van bet lndisch Genootschap (1855) 174-179. 
38. ARA, MK, inv. nr. 1278: Verbaal23 januari 1840: Consideratie & Advies 

Baud aan Koning Willem I. 
39. ARA, MK, inv. nr. 1278: Verbaal23 januari 1840. Consideratie en Advies 

van de g.g. van N .I. De Eerens aan minister van Kolonien Van den Bosch 9 decem
ber 1839. Dominique jacques de Eerens, 29 feb. 1836 tot 1840 (overleden te Bui
tenzorg 30 mei 1840). 

40. Ibidem. 
41. Bij deze 'gewone' contracten werden ook voorschottenlsubsidies verleend 

om vacui.impannen te introduceren. 
42. Zie hoofdstuk 5. 
43. ARA, MK, inv. nr. 1323 Artikel4 contract Lucassen. 
44. ARA, MK, inv. nr. 1278 C&A De Eerens aan Van den Bosch. 
45. ARA, MK, inv. nr. 1278 C&A Baud aan Koning Willem I. 
46. Ibidem. 
47. Ibidem. 
48. Hier maakten o.a. rei zen naar Europa en andere suikerproducerende kolo

nien om zich op de hoogte te stellen van de technische ontwikkelingen in de internati
onale suikerindustrie, dee! van uit. Diard zal in de loop van de jaren veertig zijn 
plannen grotendeels realiseren. Zie ARA, MK, inv. nrs. 17 51 Verbaal 14 december 
1846 no. 7. 

49. ARA, MK, inv, nr. 1279 Verbaal28 januari 1840. 
50. Zie Bijlage E-1 voor de letterlijke tekst van de overeenkomst. 
51. ARA, MK, inv. nr. 1285 Verba a! 24 fe~ruari no. 24 1840. 
52. Ibidem. 
53. Artikel I 0; De voorschotten voor de suikerfabrieken en de machinerieen 

werden betaald uit de aanvoer van Banka-tin door de NHM. Verwijzingen over dit 
onderwerp in de Index op de besluiten van de gouvetneur-generaal van Nederlandsch
lndie, ARA, MK, inv. nr. 2601. Hierin staan korte beschrijvingen van de verhalen 
van: 4 mei no. 34 1840; 8 mei no. 11 1840; 20 juli no. 40 1840; I 7 augustus no. 17 
1840. 

54. Zie artikel 6. Lucassen vroeg voor de eerste soortf 12, de tweede soort 
f 10 en de derde soort f 9 per pikol. Hij kreeg in eerste instantie f II ,f 9 en f 7 per 
pikol. Uit een later archiefstuk blijkt echter dat hij bij her definitieve contract roch 
de beschikking krijgt over een gedeelte van zijn product. ARA, Collectie Baud, inv. 
nr. 723. 

55. Artikel5. 
56. Artikel 7. 
57. Artikel 7. 
58. Artikel 6. 
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59. Hierbij werd echter f l2,J I 0, enf 9 als bovengrens gesteld voor respec-
tievelijk eerste, tweede en derde soort suiker. 

60. Artikel 3 en artikel 15. 
61. Artikel 16. 
62. Artikel 2, artikel 17, artikel 8 en artikel 11. 
63 . Handelingen en Geschriften lndisch Genootschap (1855) en ARA MK inv. nr. 

1312. 
64. Lucassen (1846). 
65. ARA, MK, inv. nr. 1312. 
66. Handelingen en Geschriften Indisch Genootschap (1855). 
67. Het is onbekend wat Lucassen in Bath te zoeken had. Bath is een kuuroord. 

Het ligt landinwaarts aan een rivier. 
68. Verhalen 27 juli no. 17 1840, 7 augustus no. 19 1840 en 17 aug1lSUJS no. 17 

1.840. 
69. Verbaal 29 januari 1841. 
70. Zie tevens G. Blom, Lotgevallen op mijne reis naar Java, bet verongelukken 

van bet Fregatschip Overijssel, nabij bet eiland Baly, en terugreis naar N ederland, met bet 
Fregatschip Johanne Catharina, Kapitein S. Lammerts. (z. p. 1841) De kapitein had na 
de schipbreuk van de Overijssel geen goed woord over voor Lucassen. Tijdens de 
reis had de kapitein hem geobserveerd en hij zegt hierover: 'dat hij een interessant, 
gierig memch was, die van een anders goedheid gaarne misbruik wilde maken, en in aile 
opzigten ondankbaar jegens mij en mijne schepelingen was; ik heb hem naderhand gedwon
gen mijne en mijn Patroons gelden te voldoen, en wilde verder met hem niets te doen hebben. 
Ik zoude een geheel boekdeel van zijn wantrouwen, inhaligheid en schijnheiligheid, waar
mede, van achteren gezien, hij met mij en mijne stuurlieden gedurende de reis heeft omge
gaan, vol kunnen schrijven; dan bet z ij genoeg te melden, dat een ieder die met hem in 
aanraking komt op hoe de is' . 7 3. 

71. Handelingen en Geschriften lndisch Genootschap ( 185 5) en verbaal 12 oktober 
no. 15 1841. 

72. Lucassen ( 184 7) 67. 
73. ARA, MK, verbaal23 mei no. 22 1840. 
74. ARA, MK, idem, verbaal4 juni no. 4 1840 en verbaal 20 juni no. 11 1840. 
75. ARA, MK, inv. nr. 1312: Brief Lucassen aan Van den Bosch (1840). 
76. Bovendien werd dit bedrag pas uitbetaald na aankomst op Java. 
77. ARA, MK, inv. nr. 1505 . Verslag wegens de onderneming der suikerfa

brieken van Jonkheer Holmberg de Beckfelt op 't Eiland Java Residentie Tegal. 
78. Ibidem. 
79. ARA, Collectie Baud, inv. nr. 72 3 Brief van Lucassen a an Baud naar aanlei

ding van de klachten in Nederland over de op zijn fabriek te Kemanglen met de 
toestellen van Derosne en Cail gefabriceerde suiker. 27 maart 1845. 

80. Ibidem. 
81. Ibidem. 
82 . Ibidem. 
83 . Ibidem. 
84. ARA, MK. inv. nr. 5818: Verbaal23 mei 1850 no. 157 geheim. 
85. Lucassen (1846). 
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86. Voor Java lagen de gemiddelden voor 1843, '44 en '45 op 24,03, 26,74 en 
27,84 pikols per bouw. Fasseur (1975) 256-257. 

87. Knight (1993) 11-12 . 
88. Persoonlijke mededeling D.W.F. Langelaan. 
89. ARA, MK, inv. nr. 1767 Verbaal3 maart 1847 no. 2. 
90. ARA, MK, inv. nr. 1791 Brief van NHM aan minister van Kolonien, 23-3-

1847. 
91. ARA,MK,inv.nr. 179l,NHMaanMK,d.d.!9maart1847. 
92. ARA, MK, inv. nr. 1791: Tegal: *Met de systemen van Derosne en Cail en 

de toes tell en van Howard zijn grate vorderingen gemaakt, * standmonsters sorteren 
onder 17 tot en met 20, * minder deugdzaam dan de gewone wijze. Soerabaija: * De 
kwaliteit van de suiker van D&C is zeer goed, * kleur 18 a 19, daalt zelden beneden 
de 12, * gewone wijze + defecatieketels geven suiker van goede kwaliteit. Bezoekie: 
*aile drie systemen, D&C, Howard, en P. van Vlissingen en Dudok van Heel, geven 
minder witte suiker: D&C: niet hoger dan 16 a 17, Howards: lager aflopend in kleur 
tot aan bruin toe, P. van Vlissingen en Dudok van Heel: goede kwaliteit, minder 
vochtig en lager in kleur, * geven vochtige of randige suiker. 

93. ARA, MK, inv. nr. 1793 : nader 12 july 1847 no. 22: Briefmetbijlage mon
sters van NHM aan MK, 7 july 1847. Selectie naar standaardnummer: no. 18 uit de 
residenties Bezoekie (D&C en Howard), uit Soerabaija (gewone suiker), uit Tegal 
(D&C); no. 17 uit de residenties Bezoekie (Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, 
Soerabaija (D&C); no. 16 Bezoeki (D&C), Tegal (D&C); no. 15: Bezoekie (D&C, 
Howard, Paul van Vlissingen en Dudok van Heel, gewone suiker) en Soerabaija 
(gewone suiker). 

94. ARA, MK, inv. nr. 1793 Brief van minister van Kolonien a an G.]. Mulder, 
12 juli 1847. 

95. ARA., MK, inv. nr. 1833 Verslag van G.J. Mulder aan Minister van Kolonien, 
Utrecht 5 januari 1848. 

96. ARA, MK, inv. nr. 1833. 
97. ARA, MK, inv. nr. 1892 Brief NHM aan minister van Kolonien, Amster

dam 11 februari 1848. 
98. ARA., MK, inv. nr. 6. Het verschijnsel 'randigheid' werd een aantal jaren 

later uitgebreid behandeld in een brief van NHM aan minister van Kolonien, Am
sterdam 11 maart 1850. Uit deze brief is de omschrijving afkomstig. 

99. ARA, MK, inv. nr. 1892 BriefNHM aan minister van Kolonien, Amster
dam 11 februari 1848. 

I 00. ARA, MK, inv. nr. 1892 Brief minister van Kolonien aan NHM, 4 novem
ber 1848. 

101. ARA, MK, inv. nr. 1892 NHM aan minister van Kolonien, Amsterdam 28 
oktober 1848. 

102. ARA, MK, inv. nr. 1908 Brief minister van Kolonien aan G.]. Mulder, 23 
januari 1849. 

103. Per monster werden er verschillende standaardkwaliteiten geleverd. 
104. ARA, MK, inv. nr. 1908 Brief minister van Kolonien aan Mulder, 23 janua

ri 1849. 
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105. In de loop der tijd waren de nummers 1 tot en met 18 gangbaar, in 1854 1 
tot en met 20 en in 192 5 8 tot en met 2 5. Naast de gangbare nummers bestonden er 
ook hogere nummers. Deze bereikten de kwaliteit van consumptiesuiker. W.M.F. 
Mansvelt, 'De oot·sprong van den Hollandschen Suikerstandaard', De lndische Mer
cuur(18) mei 1925. 

106. ARA, MK, inv. nr. 6 Directeur der Kultures, S.D. Schiff aan g.g. van N.I. 
28 september 1849; Factory der Nederlandsche Handelsmaatschappij : L.M.F. Plate 
en Poolman aan Directeur der Kultures, 24 augustus 1849. 

107. Wat de raffinadeurs precies onder 'kracht' verstaan is moeilijk te achterha
len. Het he eft te maken met o.a. de hardheid van de korrel en of de korrel makkelijk 
stroop afscheidt. 

108. Met de Chinese methode kon geen superieure suiker van de hoogste num
mers geproduceerd worden en met de toestellen van Howard kon deze kwaliteit 
slechts gedeeltelijk worden bereid, namelijk wei in grein maar niet in kleur. 

109. ARA, MK, inv. nr. 6 Advies Directeur der Kultures Schiff aan g.g. van N.J. 
28 september 1849. 

110. ARA, MK, inv. nr. 6: BriefNHM aan minister van Kolonien, 11 maart 1850. 
111. Ibidem. 
1 I 2. ARA, MK, inv. nr. 6 De beste aanvoer zou zijn de kleinste hoeveelheid van 

de standaardnummers 5 tot 7 en 18 tot 20 en de grootste hoeveelheid tussen 8 en 16. 
Hierbij waren de opbrengsten het hoogst indien de aanvoer bestond uit twee derde 
witte en een derde bruine of blonde suiker. 

113. ARA, MK, inv. nr. 6 Brief van minister van Kolonien aan g.g. van N .J. d.d . 
19 maart 1850. 

114. ARA, MK, inv. nr. 6 Verslag van G.J . Mulder aan minister van Kolonien, 
14 januari 1850. 

115. Bij deze proef maakte hij bij zijn analyse gebruik van de wijze van Tram
mer, die door Barreswil verder was uitgewerkt en hoog stand aangeschreven. 

116. ARA, MK, inv. nr. 6. 
117. ].] . Rochussen, gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, van 30 sept. 

1845 tot 12 mei 1851. 
118. Lion (1846). 
119. ARA, MK, inv. nr. 1913 Verslag van ].W Muller aan J.]. Rochussen. 14 

april1847. 
120. ARA, MK, inv. nr. 1913 Brief Rochussen a an minister van Kolonien, Bata

via 3 mei 1848. 
121. Dit waren ketels waarin een koperen stoompijp geplaatst was. Vanuit de 

molens werd het sap naar de ketels geleid, waar het tijdens de instroom reeds ver
warmd werd. Hierdoor werd verzuring tegengegaan. Aan dit sap werd kalkwater 
toegevoegd en binnen vijftien minuten tot koken gebracht. H et daarna gefilterde 
sap had de kleur van 'de fraaiste cog;nac'. Daarentegen werd bij de Chinese wijze het 
sap verzameld in houten bakken, die ruim twee en een halve keer zoveel inhoud 
hadden. Het duurde ruim een uur voordat de bakken gevuld waren en gedurende 
die tijd bleef het sap koud. Dit leidde tot verzuring en dus tot aanzienlijke verliezen 
in de grondstof. Tenslotte resulteerde deze wijze van zuiveren in minder heldere 
vloeistof. 
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122. De tijd die men nodig had om suiker te maken van een bepaalde hoeveel
heid sap. 

123 . Op 'KW II' werd 2.376 teerling voet gewoon brandhout gebruikt, terwijl 
S.L. in twee maanden waarbij het tevens de droogste tijd was van het jaar, 32.400 
teerling voet jatie brandhout had gebruikt. 

124. Onder vast personeel verstond men personen, die een bepaalde opleiding 
hadden gehad alvorens bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Deze arbei
ders konden niet gemakkelijk ontslagen worden. Onder het dagelijks person eel ver
stond men arbeiders die werkzaarnheden uitvoerden die ieder individu zonder op
leiding kon uitvoeren . 'Koning Will em II' gaf per maand beduidend minder uit a an 
personeel dan Sentanen Lor, nl. f 1.067, 64. Dit is ongeveer 1/3 minder dan op 
Sentanan Lor. 

125. Muller somde op dat een dubbele fabriek bestond uit twee cilinders, dit zijn 
de molens, vier generateurs of stoomketels, twaalf defecatie of zuiveringsketels, zes
tien filters en twee luchtledige pannen . 

126. ARA, MK, inv. nr. 1913. Afschriftno. 1004/2: Brief van Directeurder Kul
tures, De Munnick, aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, Rochus
sen. 4 april 1848. 

127. Ibidem . 
128. ARA, MK, inv. 1913 Afschrift no. 599/36: Verslag van H.W. Potter aan de 

Directeur der Kultures De Munnick. 28 augustus 1847. 
129. 0 B: dit betekent graden Reaume. Hierbij kan men met behulp van een Aero

meter de concentratie van het sap vaststellen. Volgens Lion kwam 12° B overeen 
met 22 del en suiker in 100 del en sap. 

130. In het verslag staan een suikerbaas en assistenten. Hiervoor hebben we ge
rekend als bij KWII: zeventien personen, te weten vier kalkmengers, een stroopko
ker en twaalf knechtkokers. 

131. Zie noot 130. 
132. ARA, MK, inv. nr. 1913 BriefDirecteur der Kulrures, De Munnick aan de 

gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, Rochussen. 4 april1848 . 
13 3. ARA, MK, inv. nr. 1913 Verslag van W.H . Lans aan de minister van Kolo

nien (Den Haag, 6-1-1849) en Rapport over eenige bescheiden betrekkelijk de 
suikerbereiding op Java door D.L. Wolfson (6 oktober 1848). 

134. Zie hoofdstuk 2. 
135. ARA, MK, inv. nr. 1776. 
136. ARA, MK, inv. nr. 1776 Verbaal 15 april, 1847, no. 1/204: Brief minister 

van Kolonien aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie. 
137. Waarschijnlijk werd hier gebruik gerriaakt van de vacuiimpan van de 

machinefabrikant Paul van Vlissingen en Dudok van Heel. In 1847 ging deze firma 
een associ a tie a an met de firma Derosne, Cail en cie. 

138. ARA, MK, inv. nr. 1913 Verslag van W.H. Lans aan de minister van Kolo
nien. Den Haag, d.d. 6 januari 1849. 

139. ARA, MK, inv. nr. 1913 Verslag van D.H. Wolfson. 
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Noten hoofdstuk 7 

I. Zie hoofdsmk 5. 
2. Bakker (1989); (1992). 
3. Zie hoofdsmk 5. 
4. De beschrijving van Mulder is gebaseerd op de volgende werken: W. La

bruyere, G.J. Mulder (1802-1880) (Leiden 1938); H.A.M. Snelders, 'Landbouw en 
scheikunde in Nederland in de v66r-Wageningse periode (1800-1876), in: A.A.G. 
Bijdragen 24 (1984) 59-105 ; idem, 'Gerritjans Mulders bemoeienissen met het na
murwetenschappelijk onderzoek in Nederlandsch-Indie', in TGGNWT 13 (1990) 4, 
253-264; idem, 'De scheikunde in de negentiende eeuw', in: De geschiedenis van de 
scheikunde in Nederland. Van Alchemie tot Chemie en Chemische industrie rond 1900 
(Delft 1993) 83-112; G .P.J. Verbong en E. Homburg, 'Chemische kennis en de 
chemische industrie', in: Lintsen eta!, V (1994) 243-269. 

5. Snelders (1990) 254. 
6. Deze personen werden benoemd tot hoogleraar op de volgende Universi

teiten en Athenea. P.]. van Kerckhoff aan de Universiteit van Groningen (1851-
1868) en Utrecht (1868-1902), E.H. von Baumhauer aan de Universiteit van Am
sterdam (1848-1865), J.W. Gunning eveneens aan de Universiteit van Amsterdam 
(1865-1896), A. C. Oudemans jr. aan de Polytechnische school te Delft (1864-1895), 
E. Mulder a an de universiteit van Utrecht (1865-1902). Snelders (1993) 102. 

7. Labruyere (1938) 25. 
8. Labruyere (1938) 25. 
9. Snelders (1990) 255. 

10. Labruyere(1938)95. 
11. Ernst Homburg, 'Van volksscheikunde tot technologie. Popularisering van 

de chemie in de negentiende eeuw', Gewina (1995) 72-100. Labruyere (1938) 52. 
12. ARA, MK, inv. nr. 1985. 
13. Bijvoorbeeld: in The Economist van 21 september 1850 komt een artikel 

voor over het patent, verleend a an dr. Scoffern voor zijn Arcanum. Met dit precede 
kan door aanwending van loodwit in de suikerbereiding een wittere suiker geprodu
ceerd worden. ARA, MK, inv. nr. 50. Ook door de suikerfabrikanten in Cuba wer
den deze middelen aan nader onderzoek onderworpen. Moreno Fraginals was over 
deze middelen zeer kritisch: 'The industrial process bad always had its opportunists, its 
miracle salts and occult formulae, a mixture of bad alchemy and scientific principles. In these 
years it appeared as never before.' (1976) 113. Hij noemt als voorbeelden dr. Scofferns 
Arcanum, dr. Melsens zout en dr. Stolle's Arcanum. 113-114. 

14. Slechts het procede van Elias was uit Nederland zelf afkomstig. Elias heeft 
zijn leerschool gehad in de Belgische suikerfabrieken. 

15. ARA, MK, inv. nr. 5816 Verbaal18 januarij 1850 no. 19/A geheim. 
16. Ibidem. 
17. Charles Ferdinand Pahud, minister van Kolonien van 30 october 1849 tot 

21 januari 185 5. Van 22 mei 185 6 tot 2 september 1861 was hij gouverneur-generaal 
van Nederlandsch-Indie. Gongrijp (1991). 

18. ARA, MK, inv. nr. 5818 Brief gouverneur-generaal aan minister van Kolo
nien, d.d. 28 rnaart 1850. 
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19. Dit laatste berustte op een afspraak tussen Elias en de minister, omdat zijn 
procede nog niet beschermd werd door een octrooi. 

20. Zie hoofdstuk 5. 
21. ARA, MK, inv. nr. 5818 Brief g.g. van N.I. aan minister van Kolonien, d.d. 

28 maart 1850. 
22. ARA, MK, inv. nr. 52 en 54 Dit bedrag werd op Java veranderd in 200, 

waarbij hij tevens beschikking kreeg over het gebruik van de postpaarden voor zijn 
reizen van Batavia naar Soerabaija (ARA, MK, inv. nr. 161). 

23. ARA, MK, inv. nr. 170. 
24. Ibidem. 
25. Ibidem. 
26. Ibidem. 
27. Melsens, Louis Henri Frederic (Leuven 11 juli 1814- Brussel10 april1886). 

Belgisch fysicus en chemicus, hoogleraar aan de veerartsenijschool te Kuregem, 
construeerde in 1865 de eerste bliksemafleider naar het principe van de kooi van 
Faraday. Hij onderzocht o.m. de bederfwerende behandeling van hout en leer met 
teer en verrichtte vee! praktisch werk op het gebied van de medische chemie. 

28. ARA, MK, inv. nr. 3. 
2 9. ARA, MK, inv. nr. 5 816 Verbaal 18 januari 1850 letter A no. 19/ A geheim 

en ook Verbaal 25 april 1850 no. 8/280: Naast het zwaveligzure kalk wilde hij een 
apparaat genaamd 'Cone de Lembecq', voor het verdikken en koken van het suikersap 
en de siroop, en een 'appareil centrifuge' voor de afscheiding van siroop, invoeren. 
Hij had een peri ode doorgebracht in de beetwortelsuikerfabrieken van Claes freres 
in Brussel, die deze verbeteringen in hun productieproces hadden ingevoerd. 

30. ARA, MK, inv. nr. 3 Verbaal 7 februari 1850 no. 17/91: Verslag van de 
Eerste klasse van 't Koninklijk lnstituut voor Schoone Kunsten en Wetenschappen 
aan ministerie van Kolonien, Amsterdam d.d. 30 januari 1850. 

31. De andere !eden waren A. van Beek, natuurkundige en suikerraffinadeur te 
Utrecht. Hij was tevens een vriend van Mulder, C.]. Matthes, hoogleraar in de wis
en natuurkunde aan het Athenaeum te Amsterdam, en A.I. d'Ailly. Deze laatste was 
apotheker te Amsterdam en een oude bekende van Mulder. Zij zaten gezamenlijk in 
geneeskundige commissies. Persoonlijke mededeling Ernst Homburg. 

32. ARA, MK, inv. nr. 3 Verslag van .. 
33. Ibidem. 
34. Ibidem. 
35. ARA, MK, inv. nr. 211 Afschrift Verslagvan de uitkomsten der suikerberei

ding naar de methode van Melsens. Buitenzorg 10 maart 1850; P.F.H. Fromberg, 
'Verslag van de uitkomsten der Melsensproevengedaan in de suikerfabriek Oedjong 
Roessi, in de residentie Tegal, werkende met de toestellen van Derosne en Cail in 
1850', Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch lndie, 3e jaargang (1852) 783-794 
en P.F.H. Fromberg, De methode van den beer Melsens ter bereiding van suiker (z.p. 
1853). 

36. D.W Rost van Tonningen, 'Peter Frederik Hendrik Fromberg. Agrikul
tuur Chemist in Nederlandsch-Indie', Handelingen en geschriften van bet lndisch Ge
nootschap te s Gravenhage (1859) 71-78. James Finlay Weir Johnston (1798-1855) 
was lector in chemie en mineralogie aan de Universiteitvan Durham (1833) en che-
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micus van de Agricultural Chemistry Association van Schotland (1843-1849). John
ston was een leerling van Berzelius en een goede vriend van Mulder. Snelders (1984) 
79-86. 

3 7. ARA, MK, inv. nr. 211. De fabriek van Holmberg de Beckfelt werd door 
H.P. Hoevenaar geadministreerd. Uit het rapport van Umbgrove in 1857 blijkt dat 
ook Pangka door hem werd geadministreerd. Of dit in 1850 ook reeds het geval was, 
is niet bekend. 

38. Fromberg (1850) 792. 
39. ARA, MK, inv. nr. 211 Mschrift: Verslag .. en Fromberg (1852). 
40. ARA, MK, inv. nr. 211 Afschrift: Verslag van de uitkomsten. 
41. ARA, MK, inv. nr. 211 Bijlage: Afschrift geheim no. 27. Soerabaija, den 

17'en juni 1850. 
42. Ibidem. 
4 3. Er werden tevens proeven aanbevolen in Suriname, doch of deze plaats 

hadden gevonden is niet bekend. ARA, MK, inv. nr. 4 Verbaal 19 februari 1850 no. 
15/27 Letter B. In Guadeloupe waren de proeven ongunstig. ARA, MK, inv. nr. 59 
Verbaall9 december 1850 no. 8 en exh. 21/1 51 no. 11 . In Cuba liep de toepassing 
van dit zout uit op een mislukking. Moreno Fraginals (1976). 

44. ARA, MK, inv. nr. !58 en inv. nr. 211. 
45. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief G.J. Mulder aan minister van Kolonien, 29 

september 185 5 en Afschrift no. 3 56: Verslag van Fromberg a an Directeur der Kul
tures, Buitenzorg 10 maart 185 5. 

46. ARA, MK, inv. nrs. 145 en 189 Het Arcanum van Stolle werd met succes 
toegepast op plantages in Jamaica, Ceylon en Suriname. 

47. ARA, MK, inv. nr. 189 Verbaal 3 juli 1852 letter A 11457 Brief minister van 
Kolonien aan g.g. van N.I. 

48. Javasche Courant 18 september 1852, no. 75. Zie tevens inv. nr. 256. 
49. ARA, MK, inv. nr. 5840 Verbaal16 augustus 1853 no. 304 B1 zeer geheim 

Brief van Rochussen a an minister van Kolonien, Pahud: Aandacht voor de toenemende 
produktie van beetwortel: verzocht middelen, die aangewend dienen te worden om de sui
kerkultuur en fabrijkaadje in z odanige toestand te brengen dat zij aan de m ededinging van 
beetwortelsuiker bet hoofd kan bieden. 

50. ARA, MK, inv. nr. 389 Verslag van G.]. Mulder aan minister van Kolonien 
Utrecht 18 november 1854. 

51. Ibidem. 
52. Ibidem. 
53 . Persoonlijke mededeling Ernst Homburg. 
54. Uit pro even met Melsens' pro cede in 185 5 bleek dit zout niet zo gemakke-

lijk op een suikerfabriek te maken te zijn. ARA, MK, inv. nr. 464. 
55. ARA, MK, inv. nr. 389. 
56. Ibidem. 
57. 18-12-1852 St. Courant 4-5. Octrooi voor de 'invoering .. inrichting geschikt 

tot verdamping, drooging, roosting, verkoeling en destillering (S jaren)' . G . Doorman, 
Het Nederlandsch octrooiwezen en de Techniek der 19' eeuw (1947). 

58. ARA, MK, inv. nr. 389. 
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59. ARA, MK, inv. nr. 389 Brief van Mulder aan minister van Kolonien, 24 
november 1854. 

60. ARA, MK, inv. nr. 389 Verbaal19 december 1854 L.A. no. l/990. 
61. ARA, MK, inv. nr. 275 Verbaal 7 augustus 1853 Brief van minister van 

Kolonien aan G.]. Mulder en inv. nr. 5840. 
62. ARA, MK, inv. nr. 275 Verbaal 7 augustus 1853 : Brief minister van Koloni

en aan Mulder; inv. nr. 5841 Verbaal 22 augustus no. 314/F Geheim. Brief G.]. 
Mulder aan minister van Kolonien, Utrecht 16 augustus 1853 . 

63. ARA, MK, inv.nr. 5841. 
64. Als basis voor vergelijking zou het riet zo sterk uitgeperst moeten worden, 

dater geen sap meer tevoorschijn kwam. 
65. ARA, MK, inv.nr. 464 Mschrift 264: Brief Fromberg aan Directeur der 

Kultures, Buitenzorg, 25 october 1853. 
66. ARA, MK, inv. nrs. 384, 427, 388, 393,407,421,422. Fromberg (inv. nr. 

464, afschrift 265) had geadviseerd de volgende soorten riet te verzenden: Kijong 
riet uit Cheribon, het Kijon- en Rappon-, Semboeng- en Oerangriet uit Semarang, 
Wit riet uit Pasoeroean en Bezoekie, het gele of geelwitte riet uit Soerabaija en het 
Japarariet uit]apara. Uit de verhalen blijkt dat uit aile residenties behalve Cheri bon 
stekken waren gestuurd. 

67. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief van Fromberg a an Directeur der Kultures, 24 
november 1853, no. 265. Hierin gafFromberg aanwijzingen om de suikerrietstek
ken te verschepen. De stekken, die bij de knopen werden afgesneden, werden met 
hars ingesmeerd en in houten kistjes naar de hoofdplaats vervoerd. Daar werden 
deze luchtdicht verpakt in blikken door middel van het toevoegen van koolzuurgas. 
De naden van deze blikken werden dicht gesoldeerd. 

68. P.F.H. Fromberg, 'Suikerkultuur in Pasoeroean en Soerabaija', Natuurkun
dig Tijdschrift voor Nederlandscb-lndie, Nieuwe Serie dee! II (1853) 354-356. 

69. ARA, MK, inv. nr. 437 Verbaal 19 december 1854, no. 1: Brief van G .]. 
Mulder aan minister van Kolonien, Utrecht d.d. 25 november 1854. 

70. ARA, MK, inv. nr. 437 Letterlijk waren deze vragen: Hoeveelvocbt blijfi er 
bij de tegenwoordige wijze van persen nog in bet riet over? Hoeveel suiker blijfi er nog in bet 
geperste riet en is die boeveelheid in evenredigbeid van bet teruggebleven vocht of grooter, 
zoals de beer Elias in der tijd heefi beweerd? Komt er niet-kristalliseerbare suiker in bet 
rietsap voor, of is alles, onder de gunstigste omstandigbeden verwerkt wordende voor kristal
lisaties vatbaar? Welke z ijn onvermijde/ijk, we/ke de voora/s nog onvermijdelijke invloeden, 
waardoor de bewerking van bet sap, kristalliseerbare in niet kristalliseerbare wordt omge
zet? lndien aan deze zaken niet is voidaan, dan is elk onderzoek meer of min z onder grond, 
is elke verbetering meer of min zonder zekerbeid. 

71. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief van Fromberg aan Directeur der Kultures, 
Buitenzorg 10 maart 1855. 

72. Ibidem. 
73. Zie verder: H.C. Prinsen Geerligs De fabricatie van suiker uit suikerriet, 

Handboek ten dienste van de suikerriet-cultuur en de rietsuiker-fabricatie op J ava. III 
(Amsterdam 1924) 1-40 en idem, 'Het suikerriet', in : K. W van Gorkom's Oost-l ndi
scbe Cultures. Onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs (Amsterdam 1918) 86-92 
Bestanddelen. Bij langdurig koken wordt de saccharose of rietsuiker ontleed in ge-
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lijke delen glucose en fructose. Deze moleculen zijn niet meer kristalliseerbaar. Sac
charose is een rechtsdraa iende disaccharide, her mengsel van glucose en fructose 
linksdraaiend. Her veranderen van draairichting van rechts naar links wordt inver
teren genoemd. Vandaar de naam invertsuiker. G lucose en fructose komen beide in 
de rietplant voor. Glucose komt zowel in onrijp, rijp en overrijp riet voor, doch het 
minst in riet gedurende zijn voile rijpheidsperiode en fructose komt in de nog groeien
de delen en bij overrijp en afstervend riet eveneens als product van inversie in de 
afgestorven delen. 

74. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief G.]. Mulder a an minister van Kolonien, Utrecht 
29 september 1855. 

75. ARA, MK, inv. nr. 1873. Exh. 21 augustus 1856 no. 484 geheim: Brief G.]. 
Mulder aan minister van Kolonien, d.d. 21 augustus 1856. Als bijlage bij verbaal 16 
februari 1867, no. 13 inv. nr. 1873 . 

76. ARA, MK, inv. nr. 1873 Exh. 21 augustus 1856 no. 484 geheim, Brief Mul
der aan minister van Kolonien, d.d. 21 augustus 1856. 

77. ARA, MK, inv. nr. 1873 Brief van G.]. Mulder aan minister van Kolonien , 
d.d. 30 augustus 1856. 

78. Zie hoofdstuk 6. 
79. Waarschijnlijk was her de bedoeling deze met een proefopstelling in Bui

tenzorg uit te voeren, omdat Mulder vermeldde dar dit niet op de fabriek uitgevoerd 
moest worden. 

80. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief G.]. Mulder a an minister van Kolonien, Utrecht 
29 september 1855. 

81. ARA, MK, inv. nr. 506 Consideratien en advies van den Agricultuur Che
mist Fromberg. Renvooi van den Directeur der Kultures no. 4676/2 d.d. 2 januari 
1856. 

82. ARA, MK, inv. nr. 506 Onderwerpen van onderzoek waren o.a. de invloed 
van de plantafstand op de glucosevorming bij verschillende soorten riet, de verhou
ding waarin verschillende rietsoorten na rijping in suikergehalte afneemt, de in
vloed van de bodem en klimaat hierop en tot welke graad zij hierop invloed uiroe
fenden en de invloed van dierlijk mest op de chemische samenstelling. D eze proeven 
werden genomen in zijn proeftuin. 

83. ARA, MK, inv. nr. 506. 
84. ARA, MK, inv. nr. 43 7 Brief van G.]. Mulder aan minister van Kolonien, 

Utrecht 19 december 1854 en inv. nr. 464, Verbaal24 oktober 1855 Brief van G.]. 
Mulder aan minister van Kolonien, Utrecht 29 september 1855. 

85. ARA, MK, inv. nr. 43 7. Mulder raadpleegde onderzoek van o.a . Casaseca, 
de Spaanse chemicus die in Cuba het onderzoeksinstituut voor de suikerindustrie 
leidde. Dit onderzoek was het meest recente. Deze geleerde concludeerde dater per 
soort riet een vaste verhouding bestond tussen suiker en droog riet. Slechts her per
centage water verschilde. 

86. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief van Fromberg a an de Directeur der Kultures. 
Buitenzorg 10 maart 1855. 

87. ARA, MK, inv. nr. 464 Brief G.]. Mulder aan minister van Kolonien, 29 sep
tember 185 5. 
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88. ARA, MK, inv. nr. 506 Directeur der Kultures aan gouverneur-generaal 
van N.I. 27 januari 1856. 

89. ARA, MK, inv. nr. 506 Consideratie en advies van den Directeur der Kul
tures aan de gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, Batavia 28 januari 1856. 

90. ARA, MK, inv. nr. 506 Verbaal10 april1856. 
91 . ARA, MK, inv. nr. 511 Brief van G.]. Mulder aan minister van Kolonien, 

Utrecht 16 april 1856. 
92. ARA, MK, inv. nr. 515 Verbaal22 mei 1856, no. 12 : Brief Mulder aan mi

nister van Kolonien, Utrecht 17 mei 1856. Dit idee van twee keer persen vinden we 
tevens terug bij de evaluatie van Melsens' zout door de Eerste KJasse van het Ko
ninklijk Nederlandsche lnstituut voor Schoone Kunsten en Wetenschappen in 1850. 

93. Payen wordt door Mulder vaak aangehaald, met name zijn hoek Chimies 
lndustrielles. 

94. ARA, MK, inv. nr. 520 BriefNHM aan minister van Kolonien, d.d. 9 juni 
1856 no. 481 en missieve minister van Kolonien aan g.g. van N .I., d.d. 16 juni 1856. 

95 . ARA, MK, inv. nr. 553 Brief van NHM aan minister van Kolonien. 
96. In een brief van latere datum gafEdwards de volgende berekening om trent 

het financiele tekort dat dreigde indien het suikerriet sterker uitgeperst werd: 

7.500 pikols steenkool a f I ,50 per pika! 
Rente op f 30.000 voor de molen en de krachtbron 
Totaal 
Winst op 2.000 pikol suiker af 5,00 
Verlies door beter persen 

f 11.250,00 
f 1.800,00 
f 13.050,00 
f 10.000,00 
f 3.050,00 

Hierbij werd aangetekend dat een winst van vijf gulden hoog geschat was. ARA, 
MK, inv. nr. 636 Brief van Edwards aan de Factory van de NHM. Wonopringo, 2 3 mei 
1857. 

97. ARA, MK, inv. nr. 553 BriefNHM aan Minister van Kolonien. 
98. Ibidem. 
99. ARA, MK, inv. nr. 591 Exh. 3/30-'57: Afschrift Over de wijze om suikerriet 

te persen aanbevolen door den Hoogleraar G.]. Mulder door Fromberg. Buiten
zorg, 16 oktober 185 6. 

I 00. ARA, MK, inv. nr. 591 Afschrift vertaling van brief van Edwards a an de 
Factorij der NHM te Batavia. Wonopringo 2 augustus 1856. 

101. ARA, MK, inv. nr. 591 Afschrift over de wijze om suikerriet te persen aan
bevolen door den hoogleraar G.]. Mulder. Buitenzorg 16 oktober 1856. 

102. ARA, MK, inv. nr. 591 Brief van Mulder aan minister van Kolonien, Un·echt 
15 februari 1857. 

103 . ARA, MK, inv. nr. 591 Vertaling Brief Edwards aan de Factorij der N .H.M., 
2 augustus 185 6. 

104. Ibidem. 
105. ARA, MK, inv. nr. 636 Brief van de Factorij der N .H .M. aan de Directeur 

der Kultures. (exh. 9/2 1857). 
106. ARA, MK, inv. nr. 591 Brief Mulder aan minister van Kolonien, d.d. 5 

februari 1857. 
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107. Ibidem. 
108. Ibidem. 
109. ARA, MK, inv. nr. 636 Brief Factory .. 
110. ARA, MK, inv. nr. 585 Verbaal 2 maart 1857 no. 6/225. 
111 . ARA, MK, inv. nr. 636 Consideratie en advies van de Directeur der Kultu

res a an de gouverneur-generaal van Nederlands-Indie. Exh. 9/2 1857. 
112. Wat de reden voor de opheffing is geweest, wordt nergens genoemd. A Review 

of chemical investigations in the Dutch East Indies (Amsterdam 192 3); Een eeuw 
natuurwetenschap in lndonesii 18 S0-19 SO. Gedenkboek Koninklijke Natuurkundige Ver
eeniging (Djakarta 1950); Snelders (1990); (1993); M .). Sirks, lndisch natuuronder
zoek. Een beknopte geschiedenis van de beoefening der natuurwetemchappen in de Neder
landsche kolonieen (Amsterdam 1915). 

113. Ibidem. 
114. ARA, MK, inv. nr. 1985 Exh. 10126 1867: Advies Rost van Tonningen, 

Poerworedja 17 mei 1867. Rost van Tonningen was opgeleid a is militair apotheker 
bij Mulder. 

115. Rost van Tonningen had tijdens zijn aanstelling a an het laboratorium van 
P.J. Maijer in Batavia een aantal jaren intensief kennis gemaakt met het Indische 
sociale Ieven. 

116. Zie tevens H.Ch.G.J. van der Mandere, De Javasuikerindustrie in beden en 
verleden. Gezien in het bijzonder in haar sociaal-economische betekenis (Amsterdam 1928) 
152. 

117. Rost van Tonningen werd na het afslaan van dit a an bod assistent resident 
van Madjalenka. 

118. Rost van Tonningen (1859) 71-78. 

Noten hoofdstuk 8 

l. Zie hoofdstuk 2, 5, 6 en 7. 
2. Voor dit onderwerp maken we o.a. gebruik van een ongepubliceerd manu

script van zijn hand 'De geschiedenis van de Java Suiker proefstations van 1885-
191 0'. Dit is waarschijnijk geschreven naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum 
van Proefstation Pasoeroean in 1937. In de Extra uitgave van het Soerabaiascb Han
delsblad ter eere van het Gouden Jubileum van het Proefstation Pasoeroean. 9 juli 19 3 7 
(Soerabaija 193 7) staat een artikel van Prinsen Geerligs gepubliceerd, 'Hoe het proef
station tot stand kwam' . Her is een zeer persoonlijk document, dat naar mijn mening 
zijn waarde ontleend aan her feit dat het ons een levendig inzicht geeft in de 
persoonlijke verhoudingen op het proefstation. H .C. Prinsen Geerligs, 'De geschie
denis van de Java Suiker proefstations van 1885- 1910' (Bergen (N.H .) 1937) 
Ongepubliceerd manuscript: Collectie Koninklijk Instituut voor de Tropen, Am
sterdam. 

3. Koningsberger (1948) 319. 
4. M . Bakker, 'Laboratoria in de Nederlandse Bietsuikerindustrie', in: Tijd

schrift voor Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Tech-
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niek 9 (1986) 4 232-241; idem (1989) 212-232; idem (1992) 215-251 ; Verbong en 
Homburg (1994). 

5. Bakker (1989) 206-210. 
6. Bakker formuleerde de doelstelling van dit instituut a is volgt: 1. onderzoek 

naar de aard en eigenschappen van aile bij de bietsuikerfabricage gebruikte hulp
stoffen, met daarnaast 'chemische Fundamentaluntersuchungen' naar de bestand
delen van biet; bestudering van sapzuiveringsmethoden - met name defecatie en 
carbonatatie; studie naar het gebruik van beenzwart; 2. beoordeling van nieuwe fa
bricagemethoden vanuit theoretische onderzoek en proefnemingen in de praktijk; 
3. verbetering van saccharometrie en andere method en van gehaltebepaling; 4. in
veering van nieuwe en eenvoudige onderzoeksmethoden die een garantie boden 
voor onderlinge vergelijkbaarheid van de resultaten, onafhankelijk van de plaats van 
de onderzoek; 5. opleiding in theorie en praktijk van personen, die in de suikerin
dustrie werkzaam zouden zijn, met de nadruk op vaardigheden bij het verrichten 
van analyses en interpretatie van meetgegevens uit hun eigen bedrijf. Bakker (1989) 
213-214. 

7. Bakker (1989); Verbong en Homburg (1994). 
8. Bakker (1986) 232-241. 
9. Verbong en Homburg (1994) 263. 

10. Lintsen (1986) 175. 
11. Van der Mandere (1928) zie hoofdstuk XII, De organisaties der industrie. 

Vereenigingen van suikerfabrikanten ontstonden in Cheribon, ]a para, Proboling
go, Soerabaija, Tegal en Pekalongan, en in Djocja en in Solo werden Vereenigingen 
van landhuurders opgericht. 

12. Deze betroffen een nieuw ontwerp-Grondhuurordonnantie en een her
nieuwde heffing op de uitvoer van suiker in Nederlandsch-Indie. De grondhuuror
donnantie regelt de verhuur van gronden tussen de fabrieken en de inheemse 
bevolking. Zij is een rechtstreeks gevolg van de Agrarische Wet van 1870. De grond
huurordonnanrie heeft verschillende veranderingen ondergaan in 1894, 1900 en 1918 
ter beschenning van de rechten van de inheemsche bevolking. Zie Koningsberger 
(1948) 324-325 en Gonggrijp (1991) 'Overeenkomsten'. Tot 1874 waren Neder
landse schepen met bestemming Nederland vrijgesteld van een uitvoerrecht dat 3% 
van de waarde van de lading bedroeg. Na de suikercrisis van 1883/84 was deze rege
ling ingetrokken. Bakker (1989). 

13. 'Samuel Cornelis van Musschenbroek', Jubileumnummer Mei 1918 (1893-
1918). Archief voor de Suikerindustrie in Nederlandsch-Indie·. Orgaan van bet Algemeen 
Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlandsch-lndiii (Soerabaija 1918) 27-30; Prin
sen Geerligs (193 7). 

14. Jhr. Teding van Berkhout, eigenaar van de suikeronderneming 'Tjomal', 
was een familielid van hem. 

15. S.C. van Musschenbroek volgde a an deze ins telling de zomersemester van 
1883 en de wintersemester 1883/1884. Hij wordt op de Praktikantenliste vermeld als 
'Van Musschenbrook, Olst'. A. Herzfeld, Riickblick auf die Entwicklung des lnstituts for 
Zucker-lndustrie. Aus Anlafl seines fonfzigjarigen Bestehens im Auftrage des Direkto
riums des Vereins der Deutschen Zucker-lndustrie (Berlin 1917). 

16. Bakker (1989) 206-210. 
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17. Prinsen Geerligs (1937); Jubileumnummer (1918) 27-30. 
18. Van der Mandere geeft een beknopte samenvatting over de inhoud van de 

congressen. Van der Mandere (1928) 154. 
19. Prinsen Geerligs (1937) 58. 
20. Melchior Treub was Directeur van's Lands Plantentuin van 1880-1908. In 

1905 werd deze instelling onder zijn Ieiding vervormd tot een departement van land
bouw. M. Greshof 'Scheikundige arbeid in Nederlandsch lndie', lndische Gids 28 
(1906) II, 1489-1495. Zie in het bijzonder 1492; Koninklijke Akademie van Weten
schappen, A review of chemical investigations in the Dutch East Indies (Amsterdam 192 3) 
15-16; Gonggrijp (1991) 1174; Wim van der Schoor, 'Biologie en landbouw. F.A.F.C. 
Went en de Indische Proefstations', Gewina 17 (1994) 145-161. 

21. Verslag over 1897 en 1900 van het Proefstation voor suikerriet in West
Java 'Kagok'. 

22. ].H.T Sollewijn Gelpke, 'Een Proef-Station opJava'. De Locomotief Nieuws-, 
Handels-, en advertentieblad. 14, 15, 16 en 17 februari 1881; 'Een proefstation voor 
suikerriet in West-Java', 16, 17 en 18 maart 1885. 

23. Het volgende voorbeeld karakteriseert de problemen die toen speelden: 
'Een groot monster stroop werd naar Gunning ter onderzoeking gezonden, dat gistend en 
schuimend aankwam. Ik {H. C. Prinsen Geerligs} moest dat analyseeren en vond een hoog 
zuurgehalte, weinig saccharose en veel glucose. De hoogleeraar had een eigen hypothese, die 
hij ieder jaar op zijn college als vaststaand feit doceerde. Deze luidde, dat suikerriet eigenlijk 
geen glucose bevatte, net zoo min als beetwortelen en dat, als rietsap, rietsuiker en melasse 
wel glucose bevatten, dan was dat het gevolg van zorgeloosheid, van onreinheid, enz. bij de 
cultuur en bij de fabricatie. Toen nu die schuimende stroop aankwam, was deze natuurlijk 
een versterkt bewijs. De hoogleeraar riep op een Nutsvergadering, waar de groote mannen 
der Nederlandsche suikerindustrie aanwezig waren uit: "Als men op Java leert even ratio
nee! als zindelijk te werken als in Nederland, dan zal de Java suikerindustrie de concurren
tie van den beetwortel niet behoeven te vreezen". Die uitspraak werd, na wat aangedikt te 
zijn, door de directies aan de administrateurs overgebracht en dezen dus van onzindelijk
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stel van den bee1· SA. Arendsen Hein, om te geraken tot de opricbtingvan eene proeffabriek 
voor de suikerindustrie (Soerabaija 1896). 
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57. Koningsberger (1948) 3 16-317; Prinsen Geerligs ( 193 7); idem 'De 
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65. Verslag over 1906 .. 'Kagok'. 
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opera tie is verloren gegaan. Zij dient verder voor zoover wenschelijk en doenlijk van tijd tot 
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derde deel (Amsterdam 1924) Derde afdeeling: Fabricatie resultaten 457-538. 
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86. ]. Kuyper, 'Het proefstation voor deJava-suikerindustrie', in: Suikernum

mer, tevem Jaarmarktnummer. De lndische Post 3 (1924) 44, 9. 
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Noten hoofdstuk 9 

1. Zie hoofdstuk 1. 
2. ].A.A. van Doorn, De laatste eeuw van lndie: Ontwikkeling en ondergang van 

een koloniaal project (Amsterdam 1994) 11-17; ]. Vogel, De opkomst van bet indocen
trisch geschiedbeeld. Leven en werken van B.]. 0. Schrieke en]. C. van Leur (Hilversum 
1992) 11-29; Voor de suikerindustrie schreven met name Noord-Amerikaanse (Geertz 
(1967) en Van Niel (1992)) en Australische historici (Elson (1987 en 1994), Knight 
(1984 en 1993) zie literatuurlijst) in deze traditie. In Nederland zijn dit onder ande
ren Boomgaard (1989 e.a.), Breman (1983 en 1987) en Van Schaik (1986). 

3. Voorbeelden hiervan zijn Fasseur (1976) en Knight (1993). 
4. Korthals Altes (1994) 79 en 80. Ook Fasseur (197 5) maakt hier melding van. 
5. Zie hoofdstuk 6. 
6. WA.I.M. Segers, 'Manufacturing Industry, 1870-1942', Changing Economy 

in Indonesia. A selection of Statistical Sources Material from the Early 19th Century up to 
1940. Edited by P. Boomgaard. Volume 8 (Amsterdam 1987). 

7. De term technologische voorwaarden of 'technological capabilities', ver
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ze zich vervolgens eigen te maken. Dit zich eigen maken van technologie verwijst naar bet 
vermogen om technologie aan te passen aan de lokale omstandigheden, bet te beheersen en te 
onderhouden en bet vervolgens zelfstandig verder te ontwikkelen.' A. Szirmai, Ontwikke
lingslanden in de industriele wedloop. lntreerede. Uitgesproken aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (Eindhoven 1997) 19. 
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Bron: Deerr (1949): St. Domingue (240); Martinique (235-236); Guadeloupe (235-236); Antigua (195); Barbados (193-194); Jamaica 
(198-199); St. Nevis (194); Brits-Guyana (203); Cuba (131); Suriname (212); Java: 1649-1795 Van den Berg (1904); Boomgaard (1989a) 
110; DeHaan (1922) 419;. Prinsen Geerligs (1911) 10-11; 1800-1830 Boomgaard (1989) 119; 1840-1940: Mansvelt en Creutzberg 

IJoJ 

(1975). N 
Vl 
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Bijlage B-II: De bietsuikerproductie in metrische tonnen (x 1000) van 
de belangrijkste bietsuikerproducenten, 1830-1940. 

jaor Fronk- Duirs- Oostcnrijk- Ruslond Belgic N ederland Wcrcld 
rijk land Hongarije productie 

oan 
bictsuiker 

1830 7 
1835 40 2 
1836 49 2 
1840 30 14 4 48 
1843 29 14 4 7 47 
1845 41 15 5 61 
1850 76 53 17 13 12 159 
1853 77 71 17 19 195 
1855 92 87 21 247 
1860 101 127 77 26 I 3 52 
1864 149 171 136 70 4 475 
1865 266 186 136 62 681 
1869 282 215 180 98 45 11 821 
1870 282 263 213 125 56 939 
1874 438 251 213 192 67 24 1285 
1875 462 346 322 178 55 1377 
1879 277 412 409 277 60 24 1459 
1880 331 594 533 304 65 1857 
1885 265 883 570 474 48 2172 
1890 615 1332 768 517 159 70 3680 
1895 594 1655 781 680 221 103 4221 
1900 1040 1984 1083 894 325 151 6006 
1905 985 2418 1479 971 329 187 7274 
1910 65\ 2606 1523 2156 285 200 8668 
1915 136 1515 1012 1654 114 247 6110 
1920 305 1101 91 243 31 7 4906 
1925 679 1593 1194 322 307 8618 
1930 1085 2529 2004 283 300 11911 
1935 925 1650 2609 241 239 !0430 
1940 462 2207 2645 256 293 1244 

Bron: Deerr (1949) volume I 490-496 
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Bijlage B-Ill: De totale rietsuiker- en totale bietsuikerproductie en de 
wereldproductie aan suiker in metrische tonnen (x 1000), 1840-1940 

jaar Wcrcldproducric Wcrcldproductic Wcrcldproductic 
aan rictsuikcr aon bictsuikcr aan suikcr 

184{) 788,0 48,2 836,2 
1843 909,0 46,9 955,9 
1845 1003,0 60,9 1063,9 
1850 1043,0 159,4 1202,4 
1853 1284,0 194,9 1478,9 
1855 1243,0 246,9 1489,9 
1860 1376,0 351,6 1727,6 
1864 1333,0 474,7 1807,7 
1865 1506,0 680,7 2186,7 
1869 1728,0 821,1 2549, I 
1870 1662,0 939,1 2601,1 
1874 1883,0 1284,6 3167,6 
1875 1816,0 1377,3 3193,3 
1879 1908,0 1459,4 3367,4 
1880 1883,0 1857,2 3740,2 
1885 2300,0 2172,2 4472,2 
1890 2597,0 3679,8 6276,8 
1895 2840,0 4220,5 7060,5 
1900 5253,0 6005,9 11258,9 
1905 6729,1 7274,0 14003,1 
1910 8155,8 8668,0 16823,8 
1915 10610,8 6110,3 16721, I 
1920 11906,3 4906,3 16812,6 
1925 15140,5 8618,0 23758,5 
1930 15942,4 11910,9 27853,3 
1935 16598,3 10430,4 27028,7 
1940 19255,0 1244,4 20499,4 

Bran: Deerr (1 949) volume I 490-491 
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Bijlage B-IV: De prijzen van Java-suiker per 100 kg. in Nederlandse 
guldens, 1816-1940. 

jaar 

1816 
1820 
1824 
1825 
1829 
1830 
1835 
1836 
1840 
1843 
1845 
1850 
1853 
1855 
1860 
1864 
1865 
1869 
1870 
1874 
1875 
1879 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 

Prijzcn Java-suiker 
te London 

56,68 
32,49 
39,79 
46,34 
33,90 
29,05 
42,83 
52,28 
21,86 
21,05 
22,67 
34,45 
31,73 
3 5, II 
38,05 
3 7,38 
31,97 
36,05 
36,20 
32,00 
30,29 
29,29 
30,79 
2 I, 13 
18,16 
14,42 
15,06 
15,16 
13,00 
18,00 
78,3 5 
19,26 
12,00 
3,50 

Prijzcn Java-suiker 
handclstatistickcn 

21,73 
27,04 
23,23 
22,67 
28,89 
28,85 
21,86 
21,05 
22,67 
20,64 
19,19 
19,81 
23,80 
25,29 
22,72 
23 ,00 
21,00 
25,00 
25,00 
22,00 
20,00 
14,00 
14,00 
10,00 
8,00 

13,00 
18,00 
70,00 
17,90 
12,00 
3,50 

Prijzcn Java-suiker 
NH.M 
(netto) 

15,48 
19,34 
28, 19 
20,64 
19,19 
19,81 
24,07 
27, 13 
21,35 
25,13 
28,20 

PrijzcnJava
suikerNHM 

(bruto) 

30,63 
36,12 
43,50 
31,71 
29,69 
31,17 
33,44 
36,04 
29,85 
32,20 
25,44 

Bron: Korthals Altes (1994) 80-99 Suikerprijzen te London 1816-1845: gemiddelde van de 
hoogste en laagste prijs voor ruwe suiker, op basis van kosten, verzekering en vracht; periode 
1846-1877: Java suiker. Steeds veranderende vrachten (floating cargoes), locoprijzen van grijs 
en witte suiker. 1877- 1923: floating cargoes; 1923 -1 939: witte Java-suiker, kosten verzeke
ring en vrachtbasis. Netto N.H.M. prijzen zijn berekende prijzen: Bruto N .H .M. prijzen -de 
kosten voor vervoer van Java naar Nederland en de kosten voor het lassen, verkoopcommis
sies, registratiebelasting en toeslagen, en de commissie voor de N.H.M. 
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Bijlage B-V: Het areaal aan suikerriet in ha, de productie van ruwe sui.ker 
in tonnen, de productiviteit per ha en de productiviteitsstijging in index-
cijfers voor de productie van sui.ker onder staatstoezicht: 1830-1870. 

jaar to talc productic totaol aantal productie suikcr Productivitcit-
a:tn suikcr hectares1 in ton per ha stijging a an 

de hand 
van indcxcijfcrs 

(gemiddcld 
1838-1840=100) 

1834 16446 13932 1,18 58 
1835 21510 12356 1,74 85 
1836 27781 16397 1,69 83 
183 7 34088 17105 1,99 98 
1838 36648 17964 2,04 100 
1839 39552 19618 2,02 99 
1840 46485 22699 2,05 100 
1841 45359 23891 1,90 93 
1842 47803 26022 1,84 90 
1843 55733 26642 2,09 103 
1844 62672 26923 2,33 114 
1845 66276 27344 2,42 119 
1846 68252 26319 2,59 127 
1847 73724 26436 2,79 137 
1848 76085 26551 2,87 140 
1849 74331 28485 2,61 128 
1850 86865 29201 2,97 146 
1851 84904 29510 2,88 141 
1852 84872 
1853 87305 
1854 86086 29303 2,94 144 
1855 83479 28814 2,90 142 
1856 92549 28876 3,21 157 
1857 101956 28842 3,5 3 173 
1858 105209 28568 3,68 18 I 
1859 101822 28180 3,61 177 
1860 109575 27565 3,98 195 
1861 105184 27552 3,82 187 
1862 104250 28485 3,66 179 
1863 107592 28488 3,78 185 
1864 104704 29118 3,60 176 
1865 113089 29016 3,90 191 
1866 118744 28637 4, IS 203 
1867 124612 28394 4,39 215 
1868 125236 28126 4,45 218 
1869 130204 28346 4,59 225 
1870 13 5348 28258 4,79 235 

Bron: Frans van Baardewijk, 'The Cultivation System, Java 18 34-1880', Changing Economy in 
Indonesia. A Selection ofStatisticnl Source Material from the Early 19'h Century up to 1940. Edited 
by Peter Boomgaard (Amsterdam 1993) 
(l) Dit is het totaal aantal ha per anderhalf jaar 



';"' s· ~ I..N 

Jaar Banten Cheri bon Tegal Pekalongan Semarang Rem bang SoerabaijaPasoeroean Bezoeki Banjoemas Madioen Kediri 
I..N < ..... 0 ~ g ~ 

suikerproductie < 5 ()q 0 ("> 
0 ("> ~ 

1834 63 1041 233 156 49 46 2319 7281 2573 865 438 
"1 :;:1 I 

1835 20 1434 451 141 58 6 1921 10053 4509 814 250 ~'"0 s 
1836 1735 648 211 227 6451 11075 4007 1024 699 '"0 ~ •• 

1837 2162 943 238 630 8429 11843 5006 1672 881 ("> ::r :I: ::t. ~ ("> 
1838 2450 962 457 534 167 7472 13424 5860 1537 985 0 .... 
1839 86 3064 991 1066 1112 185 8264 12614 6008 2016 957 Q.l">~ 

("> = .., 
1840 185 3777 1596 1618 1698 289 8946 13884 7 108 199 1649 1297 ...... c.~ 

area a! 
~(">e:.. 

~ ~'"0 ~ 
I "1 ~ 
-0 = 1834 1047 978 481 332 224 641 1971 4891 2061 885 421 00 c. til Vl 

1835 1065 747 143 352 88 1764 4827 2263 844 264 ~ c: c: s 1836 1185 756 238 292 2964 4827 2159 1056 509 
0 (") ... a. p;-

~ 1837 1343 738 408 676 3301 4743 2236 1496 497 ~- 3 1838 1499 816 732 710 169 3158 4747 2354 1418 505 ("> • 

~ 1839 177 1704 993 819 7 10 285 3835 4646 2359 192 1394 539 
.... ("> .... .... 

1840 219 1895 993 1110 1114 565 4 126 4641 2920 Ill 1540 612 '"">t:S 0 = ("> !:"'" .... .., 
ton/ha 0 ::r M 

5 Jl z 
1834 0,06 1,06 0,48 0,47 0,22 0,07 1,18 1,49 1,25 0,98 1,04 ("> c. >-j 
1835 I ,35 0,60 0,99 0,16 0,07 1,09 2,08 1,99 0,96 0,95 ~.g 0 
1836 1,46 0,86 0,89 0,78 2,18 2,29 1,86 0,97 1,37 

~ 
.., ,..., 

1837 1,61 1,28 0,58 0,93 2,55 2,50 2,24 1,12 1,77 '"0 
0 0 

1838 1,63 1,18 0,62 0,75 0,99 2,37 2,83 2,49 1,08 1,95 ("> c. :::0 c: 
1839 0,49 1,80 1,00 1,30 1,57 0,65 2, 15 2,72 2,55 0,00 1,45 1,78 

.., 
(") 0 

1840 0,84 1,99 1,61 1,46 I ,52 0,51 2,17 2,99 2,43 1,79 1,07 2,12 ~ a. 0 
til ("> ,..., -· ~ c.~ t;l:j 
("> = M Bran: F. van Baardewijk, 'The Cultivation System, Java 1834-1880', Changing Economy in Indonesia. A Selection of Statistical Source = til 0 a. c: 

Material from the Early 19'' Centu1y up to 1940 Edited by Peter Boomgaard, Volume 14 (Amsterdam 1993) 278-290. ("> ~ :::0 
0 ("> c 

'"0 .., "rJ 



Mol ens die nog voordelig produceren 

Gebied Naam 

Oosterveld Langillingan 

Baroe 

Pangillingan Tonga 

Karang Tjongok 

\ Vesterveld Paroong Koedas(?) 

Salapadjang 

Campong Malaijo 

Banramsche Karang Serang 

Aantal Naam Eigenaar 
molens 

Engelhard 

Engelhard 

Engelhard 

Van Riemsdijl: 

,,.ouw LimJongsia 

vrouw L im jongsia 

\'rouw Lim )ongsja 

weduwe Boode 

De koning van 
Bantam 

Naam Huurder 

Sim Kjam Ko 

Sim Kjamko 

Oeij Soetjong 

Sim Simko 

Tjo Toenko 

Lim )ongsia 

Lim J ongsia 

]o T japko 

Lim Tjangkeng 

Huur in Rds Knelpunten 

3000 

3000 

1800 

3000 

2600 

was 2700 

5500 

1166,32 

uitmergeling van de grand 
en brandhout moet van ,·er langs 
zeer moelijke en moerassige 
wegen aangevoerd worden. 

idem 

verafgelegen bossen 
(brandhout) 

hout aangevoerd \'anuit 
C rawang 

moei lijk om aan hout 

te komen. 7 rds per ' 'adem 
en hooge sterfte van buffels 
om het hout aan te slepen. 

idem, hierdoor mees tal maar 
een molen in stand gehouden 

~ aan hout, voedsel 
voor den buffels en het schoonst 
en vruchtbaarste land 

geen knelpunten: een van de 
beste molens 

minder l·waliteit suiker door 
'zieltagtige' grond 

Maalseizoen 

13 3 14 rna and en 

idem 

niet bekend 

16 a 18 maanden 

niet bekend 

14a 15 maanden 

16 maanden 

niet bekend 

16 maanden 



Molens die minder zijn gaan produceren door de knelpunten in het productieproces 

Gebied 

Oosterveld 

\Vesterveld 

Naam 

Telok Boejeng 

Aantal Naam Eigenaar 
molens 

Engelhard 

Pangilling3ng Gaboa I Van Riemsdijk 

Kapoke (') \ Veduwe Banhlo 

Kamal \Veduwe Greving 

Dadag \ Veduwe Boode 

Pakadjangan \ Veduwe Boode 

Campong Komoe \ Veduwe Boode 

Tagal Angoes Tan Kosseeng 

Naam Huurder 

Sim Simko 
over g:edaan 
aan Oeij Kodja 

Sim Simko 

Ong Tjangkeeng 

Thee Tjoeijseeng 

Gauw Koko 

Gauw Koko 

Jo Tjajoko 

Tan Kosseeng 

Huur in Rds Knelpunten Maalseizoen 

1250 uitgemergelde grand en tekort onbekend 
aan brandhout 

1500 behoort eigenlijk bij de eerste onbekend 
groep In 1794 nieuw aangelegd 

~ Produceen nog geen goede suiker 

2100 binnenkort geen eigen hom onbekend (/) 
meer, geen hout in de omtrek s; 

3500 slechte bvaliteit suiker, hout onbekend ~ is duur en ook de we ide voor 
de buffels wordt gehuurd ~ (kostbare bedrijfsvoering) 

0 
1600 gebrek a an water waardoor onbekend l' 

trl ' 'eel buffels sterven z 
1800 stilgestaan door gebrek aan onbekend >--] 

hout, nu sinds 5 jaar weer in 0 
werking >--] 

jaarl ijkse overstromingen, onbekend 
0 

2500 :::0 
maken van bekribbingen: 0 
rds 300: onkosten. 0 
grand niet voordeelig moet onbekend 

>--] 
t:1:J 

door de kracht van Comisling(?) trl 
in ec:n bruikbare sta~n gehouden Cl 
worden. gg 

'"rj 



Molens die weinig suiker produceren en stilstaan. ttl 
c 

Gebied NaamMolen Aamal Naam Eigen:1ar N:.:lm Huurder Huur Knelpunten Maahijd l' 
Mol ens > 

0 
Oosterveld Oedjong Menteeng Baljee Baljee te grate afstand van een ri\•ie r, tTJ 

te weinig water, buffelsterfte, z 
geen hout, slechts I in werking 

Tauma Dua Ratoes I Van Riemsdijk Sim Simko 1000 1/3 van het land slechts geschikt niet bekend 
voor de teelt, geen hout aanwezig, 
grate buffelsterfte 

\Vesten'eld Cabaleen Engelhard Sim Simko 2000 1/2 van de grond geschikl, nier bekend 
hout niet toereikend 

Oosterveld Van Riemsdijk Sim Simko l/3 van de grond geschikt, hout niet bekend 
uit het Crawangse gehaald 

lVesterveld Tolok Naga I ,5 Tan Lim Seeng kon niet ve rhuurd 1/l van de grond redelijk, niet bekend 
worden geen voedsel voor vee, 

genoeg hout gelegen aan ri\'ier 

Boedjong Ringie t Tan Koseeng gebrek aan a lie ve reisten staat stil 

Pancalang Tan Koseeng slechte grand geen hout stil 

Oud Cadaon Luit . Lim Tjangseen uiterste slechte uitgemergelde niet bekend 
grond 

\Vesterveld Balakan Teisseire )o Tjapko 6500 slechte grand, komend gebrek niet bekend 
aan hout 

Tjokol Teisseire Luit. Thee 4500 (6000) 1/3 goed, door haar hoogte- niet bekend 
Hongko ligging slecht, vee schaars 

Leenkong Juff. Schulp en Gauw Koko 2000 uitgemergelde grand, geen hour niet bekend 
Ong Oeibang en vee! verlies aan buffels 
en Ong Teengjok VJ 

VJ 
VJ 



Molens die weinig sui ker produceren en stilstaan. 

Gebied 

Bantamsche 
distrikt 

~aamMolen 

Tjekokol 

Aantal 1\aam Eigenaar 
Mol ens 

Tan Sinko 

Naam Huurder 

Cassier en op
z.ichter Tan 
Tekbeeng 

Huur Knelpunten Maaltijd 

geen hout, grote sterfte buffels, niet bekend 
vruchtbare grond 

Bron: ARA, Collectie Van Alphen· Engelhard, inv. nr. 53: Copie adYies v;m de Raden \'an Indie: C.M. Neun, G.C. Fetmenger en \V.H. van l]sseldijk aan G.G. en 
Raden o,·er het ''erval ''an de suikerl:ulruur en de middelen tot haar herstel. 



Naam molen Aamat Naam eigenaar Naam admini- Maanden Arbeiders tekort Buffets tekort H out in geschatte r,)r,) ttl 
mol ens van de moten(s) strateur malen arbeiders aan buffets vadems opbrengsten ~a .:::: 

p.m. en in pikots r-< 
(I) (I) ~ rijksd. s· ~ 0 

Panoengangan Teisseire Loa Tjeokan 7,5 20 Ch. 80]. 90 J. IDS 45 70' 4 207 1 & 87,5 c. 
0.1>) M 
~ g. z 

Lin kong Njeij Ong Gouw Koko 12 16 Ch. 80 ] . 162 170 36,S-7 3510 s.~ Tjoeseeng (I) !>) 

Tjoenie Tan Lengko Tan Lengko 20 28 Ch. 7S]. 220 ]. 350 I6D a 5 54 SO s· = -Q.. 
00 

(I) 

Tjikokot Teisseire Tee Hongko 12 30 Ch. 120]. 72J. 157 4{) I4D a 4,5 3510 0 0" 
72 ] . nieuw N (I) -!>) 

= Babakkang Teisseire Njo Tjoenko 13 30 Ch. 116]. 184 208 42 I 50 a 4225 

~: ~ 

Parrangkoeda Njij Longsia Njo Tjoenko 12,5 38 Ch. 69]. 2ll 228 32 I 50 a 6,S 426S,5 p;" ~ 

"' ~ ,... 
Cadaun Lama Lim Tjanseeng Lim Tjansecng 25 Ch. 95]. Ill 135 liS 75 a H,7 8,5 1625 (I) 

5 ~ 
Cadaun Baroe Njij Soensia Lie Tongong 13 28 Ch. 82]. 150 248 52 I6D a H :s,5 s,6 4225 (I) 

(j -70 nieuw ~ I c: ~ 
Njij Soensia Lie Tongong 21 Ch. 70]. 160 a H,8,5 B,6 2925 = Salapatjang 132 210 40 ,... 

48 nieuw (I) 

= 
Paccajangang Erf. Mej. Gouw Hayko 4,5 IS Ch. 65 ) . 127 84 66 80 a 5,5 1462,S 

c: .... ,... 
wed, Boode & kampongvotk =-(I) 

Tolok Nageng l ,S Tan Linseeng Tan Linseeng 66 Ch. 56 ). 200 127 73 125 a s ,z, Is 2156 & 525 c 
,... 
0 

= Campong Erf. Mej. N jo Tjongko 12 39 C h. 104). 260 142 100 120 az 3900 Q.. 
Matayoe wed. Boocle (Tjoenko') 

(I) .., 
N 

Cam pong Erf.Mej. Njo Tjongko 38 Ch. 33). I l l 110 40 60 a 4,12 1950 
0 
(I) 

Limoen wed. Boode nieuw 18 man p;" 

s· 
V.J Pancalang Tan Kosseeng Tan Kosseeng 21 Ch. 55 J 145 129 21 75 34,12 2275 Q.. V.J 

(I) V't 



Naam molen 
molens 

A.3ntal Naam eigenaar Naam admini- Maanden Arbeiders tekort Buffels tekort Hout in 
van de molen(s) strateur rna len arbeiders aan buffets vadems 

p.m. en 
tijksd. 

Tagalangus Tan Kosseeng Tan Kosseeng 16 32 Ch. I56J 144 2 10 49 98 a 3:6 

Karang Serang Sultan van Lim Tjanseeng 14 2 2 Ch. 94 J. 170 288 geen H:I30a5,5 
Bantam ofB:I80 a 3,5 

Dadap Erf.Mej. Gouw Hayko 11 Ch. 46). 71 B:70a2,5 
wed. Boode 

Kapok \Ved. Barthlo Ong Djiemko 29 Ch. 57 J. 80 80 a 4,5 

Kamal Wed. Greeving Tee Tjoeseeng 25 11 Ch. J43j 250 725 zoo' IOOH& 
B 02 ,5 

Tanjong \Vest Hartsinck Hartsinck I Ch. 35 J. en 50 116 50 ?H 
140 sla\'en 

Bron: Ministerie van Koophandel en Kolonien, inv. 136. 
1 De potia schijnt met rwee keer zoveel arbeiders en buffels te werken. 

geschane 
opbrengsten 
in pikols 

4940 

4540 

975 

1852,5 

10200 

900 

~ 
Vl s 
~ 
~ 
0 
t""" 
/:l1 z 
>-3 
0 
>-3 
0 
i':::l 
0 
0 
>-3 
td 
/:l1 
t:l 

~ 
'T'j 
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BIJLAGED 

Technische innovaties in de suikerindustrie die door het Ministerie 
van Kolonien zijn behandeld in de periode 1840-1870 

Periode waarin 
de verbal en, 
resoluties en/of 
besluiten zijn 
gedatcerd 

1840-1850 

1844 

1845-1848 

1845 

1845 

1845-1846 

1846-1847 

Technische innovaties die tot doel 
hadden een hogere kwaliteit suiker 
en/of een cfficienter productiepro
ces te bewerkstelligen. 

Het sysrcem von Derosne en Coil. 

W. Stovers: octrooi voor een ontkleu
rend mineraol zwart ter vervonging 
van beenzwart (sapzuivcring) 

Suikerbereiding volgens her systcem 
5 feu nu van H . van Blommcstcin. 

Dixon en Cic, Amsterdam: octrooi 
voor de Cone de Lembccq (rot her 
uitdampcn en koken van suikersap) 
Robert Ramsay: octrooi voor cnige 
verbetcringcn in de suikerbereiding 
en de daartoe vervaardigdc toestcllen. 

Vcrzock van A. de Bruyn om een voor
schot teneinde ecn toesrcl naar Java re 
zen den, die her suikcrsap kan zuivcren 
zonder inmenging van kalk of andere 
dergelijke vreemdsoortigc bestanddclcn. 

Dr.Junghuhn: her gebruik van 
Berumincnse voor de ontkleuring van 
suiker in plaats van beenzwort. 

Opmerkingen. 

• Vcrgelijkend ondcrzoek naor de kwaliteir 
van stoomsuiker door G.]. Mulder, 
Aanleiding: dalende prijs van de stoomsuikcr 
in vergclijking met suikcr volgens oude wijzc 
geproduceerd. 
Betrokken acrorcn: MK, NHM, ondernemers 
die met stoom produceren, en M ulder. 
• vcrgclijkend onderzoek naar de besre 
methode van suikerbereiding door Wolfson 
en Lans. 
Aanleiding: discussie over de besre wijzc 
waarop suikcr bereid dicnt rc worden. 
Bctrokkcn acrorcn: MK, Wolfson en Lans, 
verschillende ondernemers, die zowel met 
stoom als volgens her oudc sysrcem wcrkt. 

Octrooi verleend. 
Aandacht hierop gevestigd door 
W.H. Hop te Rotterdam, omdat volgcns 
de makelaars in suiker de lagere waardc van 
suiker door stoom bewerkt a an her gebruik 
van beenzwarr re wijren is. 

Aanbevolcn door her Minisrerie, in druk 
uitgebracht. 

Ocrrooi verlcend. 

Octrooi verlcend. 

Verzoek ondcrsteund 

Nicr aan de vcrwachtingen beamwoord. 
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Periode waarin 
de verbal en, 
resoluties en/of 
besluiten zijn 
gedateerd 

1847 

1847 

1847 

1847 

1850 

1850- 1853 

1850- 1851 

1850-1852 

VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRl]F 

Technische innovaties die tot doel Opmerkingen. 
hadden een hogere kwaliteit suiker 
en/of een efficienter productiepro-
ces te bewerkstelligen. 

Verzock van P. Dianl, om ccn model- Nictondcrsreund. 
inrichting op tc zcncn op klcinc schaal, 
waarbij middelcn tOt vcrbctcringcn in 
de suikercultuur in de praktijk kunncn 
worden gcbracht. Her is de bedoe ling 
daarna over tc gaan ro t cen moclel-
ctablissement op grate schlll. 

Vcrzoek van de heren J.D. Kruseman , Afwijzend bcschikt. 
A. de We is en J.].A. Santragcns om ccn 
aanral op de oudc wijzc wcrkende suiker-
fabrieken over tenemen en op dezc 
fabricken stoomroestellcn tc installcrcn 
om een betcre kwali teit suiker en meer 
opbrcngst te proclucercn. 

Rapport van J.E. en L Saportas over de 
suikerfabrikatie op Java in 't algcmecn 
en de vcrschillcnde fabric ken en waarbij 
tevens voorstellcn worden gedaan tot 
verbctcringcn in de m:1chinerieCn. 

Verzoek van de gebr. J.E. en L. 
Saponas om ecn privil ege van 20 jaar 
om suikcr uit stroopsuiker van de op 
oudc wijzc wcrkcndc fabri ekcn tc 
vcrv::aardigcn (met voorschot van 
[200.000,-). 

Nicuw stclscl van suikerbcreiding 
door inmcnging van barijte. 

Verzock van H .L. Schcidtweiler en 
J.D. Kruse man om octrooi op de 
invocring en vcrv~ardiging van 
suikcrrietsap vcrdampingsroestellcn . 

Vcrzock om octrooi v:1n Dcrosnc en 
Cail en Van Vlissingen en Van H eel 
voor: I. ecn verbererdc bewerking 
v:ln suikcrsappcn, W:J.:lrvan de uitvinUcrs 
zijn Rousseau frcres uit Frankrijk , 
2 . ccn verbcccrdc zuivcri ng en filrratic 
van suikcrsappcn, waarvan de ui tvindcr 
de hcer J.C. Rohls ui t Frankrijk is. 
3. een afsnijpcrs. 

Mclsens'proccdc: hct gcbru ik van 
bisulphis-ca leis tcr voorkoming van 
verzuring van her suikerrietsap. 
Rapport van de Eerste klassc va n 
't Koninklijk lnstituut voor Schoone 
Kunstcn en Wctcnschappcn in 
Amsterdam. 

Verzoek afgcwczen. 

Mcdcdding uit Nicuw Ronerdamsc 
Courant 

Afgcwezcn. 

Geen ocrrooi toegekend 

Onderzock vanuit het M inisteric verricht. 
Andere actorcn: Melsens, M ulder, 
Fromberg (Landbouwchcmicus opJava) 
en Holmberg de Beck felt (ondcrnemcr) 
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Periode waarin Techn.ische innovaties die tot doe! 
de verhalen, 
resoluries en/of 
besluiten zijn 
gedateerd 

1850-1854 

1851 

1851 - 1852 

1851-1855 

1850- 1852 

hadden een hogere kwaliteit suiker 
en/of een efficienter producriepro
ces te bewerkstelligen. 

Scoffcrn Arcanum: het gcbruik van 
loodwit in de suikerbereiding. 

VI.]. van Dolder, Amsterdam. Vcrzoek 
om octrooi voor tocstcl tot vcrbetering 
van de suikerbcrciding waarbij ric 
middclpuntvli edcnde kracht wordt 
:tangcwcnd. 

Procvcn met ccn methode van suikcr
bereiding uitgevondcn door G.P. de 
Neufou en C.L.N. Radcmcijcr. 

Dr. Stolle's Arcanum: ter voorkoming 
van her gistcn va n suikersap. 

B.].G. Elias: middel waarbij bijna aile 
suikerdelen uit her suikcrrict zoudcn 
worden getrokkcn . 

339 

Opmerkingen. 

Onderzoek vanuit her Ministerie verricht. 
Aanleiding: Artikel in de Economist 
van 21 september 1850. 
Andere actoren: Scoffern, Koninklijk 
Nederlands Instituut voor W.s- en 
Natuurkundige Wetenschappen, 
Boon-M eseh (wetenschapper), Mulder, 
Fromberg, en NHM 

Onbekend of her vcrstrekt is. 

Onbekend of her verstrekt is. 

Onderzoek vanuit her Ministerie verricht . 
Aanleiding: Brief van aanbevcling van > 
en positieve artikelen in de Javaschc 
Courant en ccn rapport van Zell. 
Andere actoren: Stolle en Mulder. 

Onderzoek vanuit hct Ministeric vcrricht. 
Aanleiding: Ad res van Elias tezamcn 
met ecn brief van Mulder. 
Andere actoren: Elios, Mulder en 
Dennison (ondcrncmer) 

1852-1854 De suikcrmolcn van E . en A. de Mornay. Onderzoek vanuit her Ministcric vcrricht. 

1853-1854 

1853-1857 

Besscmcrs Suikermolen 

Onderzoek nll r vcrbctenle suiker
molens en de samcnstelling van her 
suikerriet opgcdragen door hct 
ministcrie van Kolonicn aan G.j. 
M ulder. 

Aanlciding: Artikel in ' the Economist': 
Sugar Cultivation in Brazilic en ecn 
mcdcdeling van de Consul Genera a! 
van Brazilic. 
Andere actoren: Nederlandse Consul 
in Pernambuco, Brazilic 

Ondcrzoek vanuit her Ministcric vcrrich t. 
A:tnlciding: 'lbcncmcndc concurrcntic 
van de bietsuikerindustric. 
Andere actorcn: Andreas (suikerfabri
b nt), Fromberg en Dian! 

Onderzock: 
* snmcnstc lling van hct suikerrict, 
• suikcrrietpcrs ontworpen door M ulder, 
Aanleiding: "lbcnemcndc concurrcntic 
van de bictsuikcrindustrie . 
Actorcn: Baud, Rochusscn, Mulder, 
Fromberg Edwards en de Dirccteur 
der Kulturcs. 
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Periode waarin 
de verhalen, 
resoluties en/of 
besluiten zijn 
gedateerd 

1853 

1853 

1853 

1853 

1856 

1857 

1860 

1860-1865 

1861 

1862 

1862 

VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRIJF 

Technische innovaties die tot doe! 
hadden een hogere kwaliteit su.iker 
en/of een efficiencer productiepro
ces te bewerkstelligen. 

Allan MacPherson: centrifugal sugar 
clearing machine. 

R.W Thomson: ccntrifugaal toestel. 

Victor Josson, Antwerpen. Invoering 
van ecn buicen N.I. geoctrooieerde 
uitvinding bestaande uit ecn nieuwe 
soort platte pannen met dubbcle 
ran den. 

Louis Chauvin. loestel tot bereiding 
van suiker door aanwending van stoom, 
datto! nu toe buicen N .I. in werking 
was. 

Arend Willem Remmert: ecn verbc
terd toestel om het suikerrietsap door 
mid del van stoom te verdampen. 

Gerhard Roeland Paul Umbgrove, 
administrator der suikerondcrneming 
De Maas te Bezoekie: invoer van een 
verbeterde verwerking van suiker 
en stroop. 

Opmerkingen. 

Octrooi vcrleend voor 10 jaar. 

Octrooi verleend voor 15 jaar tot vervaar
diging en vcrkoop van her toescel. 
Octrooi verleend voor 15 jaar. 

Octrooi verlecnd voor 10 jaar. 

Octrooi vcrleend voor 5 jaar. 

Octrooi verlccnd voor uitsluitende gebruik 
making voor 5 jaar. 

De Graaf: nieuwe wijze van suikerberci- Vcrboden. 
ding met gebruik van geheime middelen. 

Montclar: Nieuwe wijze van suikcr
bereiding. 

Aanlciding: mededeling over een 
verbecerd proccde van suikerbereiding. 
NHM besluit dic proccde toe ce passen op 
haar fabrick. 
Onderzoek opgedragen aan Directcur der 
Kultures. 
Andere actoren: MK, Van Dolder en 
Morbotter uitvoering proef op de fabriek 
Sloe! van Oldruitenborgh, commissie van 
dcskundigcn en de Koning. 

Rousseau: nieuwe wijze van afzondering Mededeling over dit proccdc door Mulder. 
van suiker uit suikerriet ofbcetwortclen. 

Proccdc van Perriez en Possoz: 
nieuw wijze van suikerberciding uitge
vondcn aan de etablissementen van de 
Firma Derosne en Cail in Frankrijk. 

Aanlciding: Aanbied ing van D. Bauduin om 
die nieuwe proccdc tc gaan ondcrzocken. 
Commisie gczonden naar ingesteld om dit 
te onderzockcn. 
Octrooi gewcigcrd. 

Vriesendorp en Gaade g.g. Carpmacl tc Afwijzcnd beschikt. 
Landen, verwek om octrooi van de 
vcrbetcringen aan de ccntrifugaal toe-



BIJLAGEN 

Periode waarin 
de verbalen, 
resoluties en/of 
besluiten zijn 
gedateerd 

1862-1866 

1867 

186? 

Technische innovaties die tot doe! 
hadden een hogere kwaliteit suiker 
en/of een efficienter producriepro
ces te bewerkstelligen. 

stellen, diencnde tot het raffincren van 
suikcr 

Stimulcrcn van stoomoandrijving i.p.v. 
watcrmolens. 

Gcbruik van de tram op de suikcrfa
briek Wonopringo van de NHM voor 
het transport van riet. 

341 

Opmerkingen. 

Het gebruik van watermolens gaat ten koste 
van de inhecmse landbouw 

Medcdcling van de NHM. 

Frijes Concrcter: tocstcl tcr vcrbetering Mcdcdcling van de NHM. 
van de suikerbereiding. 

Bron: ARA, MK, Aantekeningcn Register Bureau Algemene Zaken, Afdeling A, inv. nrs. ?199-9243. 



342 VAN SUIKERMOLEN TOT GROOTBEDRIJF 

BIJLAGEE-1 

Overeenkomst tussen het ministerie van Kolonien en Th. Lucassen 

Overeenkomst gesloten tusschen den Staatsraad belast ad interim met de directie van bet 
Departement van Kolonien, als daartoe vanwege Zijne Majesteit deze Koning speciaal gemag
tigd bij missive van den Secretaris van Staat van den 26sten jan. 1840 no. 81, ter eene, en 
T. Lucassen, gepensioneerd Kolonel en lnspecteur en Chef der Militaire administratie in 
N.J. ten andere zijde.1 

art. 1 
De contractant ter andere zijde verbindt zich om op het eilandJava te doen bouwen 
twee geheel nieuwen suikerfabrieken, ieder van voldoende capaciteit tot de fabrica
tie van I 0 a 12.000 pikols suiker 's jaars en speciaal ingerigt en bestemd om de suiker 
te kooken en te bereiden door middel van luchtledige toes tell en, naar de laatst uit
gevonden meeste volmaakte constructie, bekend onder den naam van appareil pneu
matiqe a double ejfet. 

art. 2 
Aan de contractant ter andere zijde wordt de verzekering gegeven dat na zijne aan
komst op Java door of van wege het Indisch Bestuur a an hem ter oprigting der beide 
hier bovenbedoelde fabrieken, in eene gunstige en doelmatige ligging zullen wor
den aangewezen twee, zooveel doenHjk nabij elkander gelegen plaatsen, waar het 
mogelijk zal zijn het suikerriet door middel van eenen watermolen, te doen aanma
len; dat binnen den om trek van vier palen aan elk der op te rigten fabrieken, volgens 
der in den Oosthoek op Java gebruikelijke methode van kultuur, jaarlijks met suiker
riet zal worden beplant eene uitgesrrektheid grands van 400 bouws van 500 vierkan
te Rhijnlandsche roeden ieder, op zoodanigen gronden, als welke voor jaarlijksche 
overstroomingen beveiligd zijn, en die voor de suikerkultuur volkomen geschikt 
worden geoordeeld; en dat door het lndische bestuur met hem een contract zal wor
den gesloten voor de vermaling van het te be plan ten suikerriet in de levering van de 
daaruit te fabriceeren suikers, welk contract gedurende twintig achtereenvolgende 
jaren, te rekenen van de te doene aanplantingen in het jaar 1841, voor beide partijen 
verbindende zal zijn. 

art. 3 
D e contractant ter andere zijde zal verpligt zijn om de gedurende den loop van het 
met hem te sluiten contract, nader uitgevonden wordende werkelijke verbeteringen 
der suikerfabricatie te beproeven, en dezelve doelmatig bevindende, daarvan in zijn 
beide hierboven bedoelder fabrieken gebruik te maken. 

Voorts zal hij gebonden zijn, om ten allen tijde, zoowel aan de gouverne
mentsambtenaren, die daarbij eenige direct belang hebben als aan aile suikerfabri
kanten opJava, mits voorzien zijnde van een schriftelijk bewijs van toe gang vanwege 
het Indisch Bestuur, toegang te verleenen tot zijne fabri eken en hem in de gelegen-
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heid te stellen om zich volledig bekend te maken met de wijze waarop de suiker 
wordt gefabriceerd, en met de door hem verkregen wordende resultaten. 

Hij zal almede verpligt zijn dan gelijksche aanteekeningen te doen houden: 
a. aan de hoeveelheden suikerwater uit het gemalen suikerriet verkregen; 
b. van de suikerdelen die het suikerrietsap bevat, volgens te doene waarnemingen 
met den areometer van Beaume; 
c. van de vervaardigde hoeveelheden suiker, 
d. aan het gebezigd getal werklieden en de daardoor veroorzaakte kosten; 
e. van de verbruikte hoeveelheden brandhout. 

Bij het einde van elk jaar zal de contractant ten andere zijde ook nog aan den 
G.G. moeten inzenden eenen staat aantoonenden de geldelijke resultaten welke in 
zijne fabrieken zijn verkregen. 

art. 4 
Het door het Indisch Bestuur met den contractant ten andere zijde te sluiten suiker
contract zal, behoudens die daarin ten gevolge van de tegenwoordigen overeen
komst te maken wijzigingen behooren overeen te stemmen met dat, hetwelk, naar 
aanleiding van het besluit van den G.G. over N.I. van den 29sten maart 1839 no. 3 
met den heer P Diard is gesloten. 

art. 5 
De betaling door den contractant ter andere zijde, aan het ten zijnen behoeve te 
planten, suikerriet, zal worden geregeld en vastgesteld naar het beginsel, dat hij zal 
verschuldigd zijn f3 .50" voor de hoeveelheid suikerriet waarvan door mid del van de 
op Java gebruikelijke, gewonen methode van fabricatie, een pi col suiker kan worden 
verkregen; en dat van de suikers, die hij, door het gebruik van de hierboven bedoel
de luchtledigen toestellen, meerder uit die hoeveelheid riet mogt vervaardigen geene 
betaling van hem zal kunnen worden gevorderd. 

Indien der bepaling aim den prijs van het suikerriet op dezen voet aanvankelijk 
aan zwarigheden onderhevig mogt zijn, zal dezelve, gedurende de eerste jaren bij 
minnelijke schikking worden geregeld; terwijl die prijs, na verkregen meerdere on
dervinding, ten aanzien van de resultaten der door den contractant ten andere zijde 
aan te wenden methode van fabricatie, voor den overigen tijd van duur van het te 
sluiten suikercontract definitief zal worden vastgesteld. 

Art.6 
De duur den contractant ter andere zijde te fabriceren suiker zal van zoodanige 
hoedanigheid behooren te zijn, dat dezelve de gewone soorten Java suiker, in waar
de, ten miste 15 a 20 % overtreft. Zullende echter uit hoofde van de moeijlijkhe
den en bezwaren aan nieuwe ondememingen eigen gedurende de drie eerste 
jaren, geene te strenge beoordeelingen van het door den contractant ten an
dere zijde af te leveren product plaats hebben, mits hij van zijnen kant niets 
onbeproefd late om de kwaliteit der suiker zoo vee! mogelijk te verbeteren, 
en de door hem af te leveren suiker in allen gevalle en hoedanigheid overtreft 
de gewoneJava Suiker. 

______ J 
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De zelve zal kunnen bestaan uit drie soorten, welke door het Indisch bestuur, 
gedurende den loop van bette sluiten suikercontract, zullen worden ontvangen te
gen de volgende scbrijven als: 

de eerste soort tegen f 11 kopergeld per pikol van 125 oude Amsterdamscbe 
pond en. 

de tweede soort tegen f9 idem 
de derde soort regen f7 idem 
Indien de contractant ter andere zijde doorgaans de suiker mogt leveren 

van zoodanige superieure kwaliteit, dat dezelve werd geacht de waarde der 
gewone Java Suiker met meer dan 20 pet te overtreffen zal hem voor die sui
ker eene even redig hoogere betaling worden gevalideerd welke echter in geen 
geval zal te hoven gaan. 
- Voor de eerste soortf12 per pikol 
- Voor de tweede soortflO per pikol 
- Voor de derde soort f 9 per pikol. 

De contractant ter andere zijde is verpugt om a! de door hem gefabriceerd wor
dende suiker in de beide in het tegenwoordige contract bedoelde fabrieken, geene 
uitgezonderd, tegen de bierboven vermelde prijzen aan het gouvernement te leve
ren. 

Art. 7 
De door den contractant ter andere zijde te leveren suiker zal moeten bestaan, voor 
ten minste zeventiende gedeelten uit eerste soort, en uiterlijk 3/4 gedeelten 2• en 3• 
soort. Indien minder dan de bepaalde hoeveelheid eerste soort suiker mogt worden 
geleverd, zal voor de tweede en derde soort suiker, welke in stede van eerste soort 
suiker wordt geleverd aan den contractant ter andere zijde slechts worden betaald, 
in stede van de prijzen bij het vorig artikel bepaald f8 voor de tweede soort en f 6 
voor de derde soort per pikol van 125 ponden. 

Art. 8 
In geval de pakhuizen, waarin de contractant ter andere zijde de door hem vervaar
digde suiker moet leveren, meer dan tien palen van zijn fabrieken verwijderd mag
ten zijn, zal een evenredig gedeelte der transport kosten door het gouvernement 
worden gedragen. 

Art.9 
Bij verschil van gevoelen, hetzij omtrent de qualiteit der door den contractant ter 
andere zijde te leveren suiker, in verband met het bepaalde bij art. 6 of ten aanzien 
van de soort, waartoe de dezelve moet geacht worden te behooren, zal het den con
tractant ter andere zijde vrijstaan, of om de beoordeeling van het geschil a an arbiters 
over te Iaten, of om te vorderen, dat behoorlijk geemballeerde en door hem verze
gelde monsters van de suiker, waaromtrent bet verschil van gevoelen bestaat, naar 
Nederland worden afgezonderd, om aldaar door deskundige en beedigde makelaars 
te worden beoordeeld. In het laatste geval zal de suiker in questie voorloopig slechts 
als derde soort worden ontvangen en aan de contractant ter andere zijde gevalideerd. 
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Valt de beoordeling in Nederland tot zijn nadeel uit, dan zal hierin bij de defini
tieve afrekening geene verandering worden gebragt. In het tegenovergesteld geval 
echter zal de contractant ter andere zijde worden gecrediteerd voor hetgeen, alsdan 
mogt blijken, te weinig aan hem in rekening te zijn gevalideerd. 

Wanneer de contractant ter andere zijde suiker mogt leveren, welke geoordeeld 
werd te zijn beneden de derde soort, zal die, desnoods na voorafgaande uitspraak 
van arbiters aan het ter nadere verwerking worden teruggegeven, zonder dat ten 
dezen opzigt eene overzending van monsters naar Nederland kan plaats hebben. 

Indien regen aile verwachting bij herhaling, door de contractant ter andere zij
de, suiker mogt worden geleverd beneden de derde soort, zal het gouvernement 
bevoegd zijn, dezelve publiek te doen verkoopen, en zal als dan voor zoodanige sui
ker, aan den contractant ter andere zijde, als betaling slechts in rekening worden 
gevalideerd 7 5% van den netto koopprijs. In geen geval meer dan f 7 per pikol. 

art. 10 
Aan de contractant ter andere zijde zal voor den opbouw van zijner fabrieken, en 
voor de aanschaffing van de daarvoor benoodigde toestellen worden verleend een 
renteloos voorschot van f 2 50.000 kopergeld, waarvan het zal worden verstrekt eene 
som van f !20.000 kopergeld off I 00.000 zilvergeld; voor zijne afreize naar Java, in 
eenen wissel, betaalbaar door den G.G. van N.I. eene maand na zigt; terwijl de ove
rige f 130.000 a an hem in In die zullen worden uitbetaald in zoodanige termijnen als 
noodzakelijk zal worden geoordeeld, om den opbouw der fabrieken geregeld te kun
nen voortzetten. 

art. 11 
Het Indische Bestuur zal den contractant ten andere zijde door aile middelen, welke 
zich binnen deszelfs bereik bevinden, voor zoo vee! noodig behulpzaam zijn in de 
verkrijging van de noodige grondstoffen, tot de vervaardiging van het gevorderde 
beenzwart voor de door denzelven te appliceren methode van fabricatie. 

art. 12 
Zoodaar tegen van den kant van het Indische bestuur geene overwegende bedenkin
gen bestaan, zal aan den contractant ter andere zijde worden vergund om na afloop 
van den gewonen maaltijd de stroop of melasse, uit andere suikerfabrieken, af te 
koopen en na aflevering van zijn geheele product buiten den maaltijd in zijne fabrie
ken te verwerken. 

De op deze wijze te fabriceren suiker zal hij almede verpligt zijn a an het gouverne
ment te leveren, hetzij tegen taxa tie of voor zoodanige prijs, als in het met hem te 
sluiten contract zal worden overeengekomen. Hij zal zich casu quo onderwerpen 
aan a lie maatregelen van inspectie en voorzorg we ike tot bestuur in Indie mogt noodig 
oordeelen, om voortekenen dat deze vergunning op generlei wijze strekke tot na
deel van het gouvernement. 
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art.l3 
Aan de contractant ter andere zijde wordt verleend vrijstelling van inkomende reg
ten op Java voor de door hem in te voeren werktuigen, enz. ten dienste der in deze 
bedoelde twee fabrieken. 

art. 14 
Aan vreemdelingen die zich als opzigters, fabriekanten, werktuigkundigen of werk
lieden voor de herstelling der machinerien in dienst staan der contractant ter andere 
zijde mogten begeven, zal het geoorloofd zijn, zich op de door laatstgemelden op te 
rigten fabrieken, te vestigen, mits zich onderwerpende aan de bestaande bepalingen 
en zich goede gedragende. 

art. 15 
De contractant ter andere zijde zal aan het lndisch Bestuur in geval hetzelve en zulks 
mogt verlangen, een duidelijke en volledige beschrijving moeten geven van de wij
ze, waarop de suiker in zijne fabrieken wordt vervaardigd, en voorts verpligt zijn om 
aan eenige personen, die hetzij van gouvernementswege, of door suikerfabriekan
ten, doch geheel buiten bezwaar van hem contractant, bij zijne fabrieken, totdat 
einde mogen worden gedetacheerd, een volledig onderrigt te doen geven in de me
thode van fabricatie door hem aan te wenden. 

art. 16 
De contractant ter andere zijde verbindt zich ook nog om proeven te nemen, om de 
suikerdeelen, die het suikerriet nog mogt bevatten, nadat hetzelve door der cijlin
ders is uitgeperst, uit hetzelve te trekken, hetzij door het bezigen van de hydrauli
sche persen, bij de fabrikatie van beetwortelsuiker in gebruik, of door aanwending 
van zoodanige andere middelen, als daartoe dienstig mogten worden geoordeeld. 

art. 17 
lngeval de ten behoeve van den contractant ter andere zijde te doene aanplan
tingen van suikerriet, mogten geschieden in districten waar de suikerkultuur 
nog niet genoegzaam is ingevoerd, om zich het vereischte getal looten in de 
nabuurschap te kunnen aanschaffen zullen dezelve, voor de eerste aanplan
tingen van Gouvernementswege worden verstrekt. 

De gepensioneerde Kolonel 
en lnspecteur en Chef der 
Militaire adrninistratie 
in Nederlandsch-Indie 

Lucassen 

Utrecht, den 31 Maart 1840 

De Staatsraad 
belast ad Interim met 
de directie van het 
Departement van Kolonien 

J.C. Baud 

1. ARA, MK, inv. nrs. 1285 en 1293 . De vetgedrukte regels zijn toegevoegd 
na de onderhandelingen met Lucassen op de concept-overeenkomst. 
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BIJLAGE E-II 

Uitgaven aan personele kosten bij suikerfabriek en Sentanen Lor en 
Koning Willem II te Soerabaija 

Sentanen Lor, een maalseizoen van 5 maanden: 
De oppersuikerkoker wordt betaald per pikol suiker no. 18 en 16: 
In 1846 totaal geproduceerd: 19.000 pikol suiker, waarvan 8667 pikol no. 18 en 
4333 pikol no. 16. 
Een oppersuikerkoker krijgt 50 ct. per pikol no. 18 en 40 ct. per pikol no. 16. 
8667 a 50 ct. /4333,50 
4333a40ct. f1 733,20 

totaal f6066,70 
Hiervan moet hij betalen: 
vast person eel: 

per persoon per rna and in f bedrag per maand inf 

300 
200 

30 
220 
750 

2 hazen suikerkokers 
4 kalkmengers 
I stroopkoker 

11 knechtkokers 

150 
50 
30 
20 

per persoon per maand in f totaal bedrag per maand in f 
1 oppersuikerkoker 

1 kleimandoor 
suikerdrager 
schrijver voor het riet 
kassier 
geld teller 

10 vaste koelies om te kleijen 
1 ampas mandoor 
1 stamp of inpak man door 
1 pakhuis mandoor 

16 vast pakhuiskoelies 
I mandoor pottebakker 
1 mandoor voor differente werkzaamheden 
5 veldmandoors 
4 molenmandoors 

1 schuimmandoor 
60 schuimers en stokers 

125 totaal 

1213,34 1213,34 
40 40 
20 20 
20 20 
15 15 
20 20 

9 90 
30 30 
12 12 
12 12 
9 144 

12 12 
12 12 
10 so 
12 48 
12 12 
9 540 

2290,34 
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Aantal Koelies Werkzaamheden 

24 Voor het aanbrengen van riet bij de molen dag en 's nachts 
40 Voor het wegdragen van de am pas, idem 

4 voor het vullen van bandangs, idem 
20 voor het vullen der potten, idem 
15 voor het aandragen van brandstof, idem 

8 voor de schuim uit te persen, idem 
6 voor het spoelen der patten, idem 
4 voor het halen der klei, idem 

3 5 voor het dragen van de suiker, idem 
2 5 voor het uitpakken van de suiker 
18 voor het uitschrapen der patten 
11 voor de stroopsuiker 
55 om de am pas te drogen en te spreiden 

265 a 17 cents= [45,05 per dag is f13 51,50 p.m. 

Totaal Generaal der maandelijksche Uitgaven f3641.84 

'KONING WILLEM II' 

a an tal funktie uitgaven per maand f totaalf 

eerste machinist 250 250 
opziener voor het riet 50 50 
idem voor been en kalkbranderijen 50 50 
europese suikerkoker 40 40 
inlandsche assisten machinist 1' klasse 60 60 
idem 2c klasse 40 40 

1 idem 2' klasse 30 30 
1 idem 3' klasse tevens stoker 30 30 
3 idem 24 72 
1 idem leerling 15 15 
12 inlandse stoker 10 120 
I inlandse suikerkoker 1' klasse 30 30 
1 2' klasse 20 20 
12 assistent suikerkoker 10 120 
2 defecateurs en filtreurs 12 24 
10 assistent idem 10 100 
I kleimandoor 75 75 
1 assistent idem 10 10 
1 pakhuis mandoor 20 20 

assistent idem 10 10 
riet rnandoor 10 10 



BI]LAGEN 

aantal funktie uitgaven per maandf 

4 
1 
2 

am pas mandoor 
idem 

12 
10 

beenzwart, wasch en filtermandoor 10 
veldmandoors 10 
lampopsteker 10 
inlandse schrijvers en tevens kassier en geldtellers 20 

totaal 65 

Dagelijks Personeel 

4 koelies voor het voeren der molens dag en nacht 
76 idem aandragen van het riet en wegdragen der am pas idem 
8 voor het aanbrengen van brandstof idem 
4 voor aanbrengen van kalk voor defecatie dag en nacht 
20 koelies voor spoelen, plaatsen en vullen der potten 

349 

totaalf 

12 
10 
10 
40 
10 
40 

1298 

20 ct. 
17 ct. 
idem 
idem 
20 ct. 

20 voor het vullen en ledigen van de filters, transport van het been- 17 ct. 
zwart na de waschmolen en naar de ovens, branden, en revivieren 
van beenzwart 

30 idem drogen van suiker 
15 idem inpakken van suiker 
35 idem schrapen en kleijen van de suiker 
14 idem verdragen der afgekoelde suiker naar het strooppakhuis 
20 idem bij het dragen der ampas 

246 koelies 24 a 20 en 222 a 17 ct. per dag = [42,54 per dag 

Totaal 

Minder uitgaven dan voor Sentanan Lor 

17 ct. 
idem 
idem 
idem 
idem 

[1 276,20 

[2574,20 

[1067, 64 
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SUMMARY 

FROM SUGAR MILL TO FACTORY. Technical innovation inJava's sugar 
industry in the nineteenth century 

In Dutch colonial history Java's sugar industry has always been a very favour
ite research topic. The discussion of this subject matter, however, is mainly 
political and social economic in scope. Although the state of technology and 
technological development has been related to important social issues, this 
theme has never been subject of historical research. The general idea in his
toriography was that during the Cultivation System (1830-1870) governmen
tal policies inhibited the pace of the mechanisation process in industry. Be
cause of this, Java's sugar industry was not able to maintain itself in the fierce 
competition on the world market for sugar. Eventually quite a number of 
enterprises went bankrupt during the sugar crisis of 1883/1884, which al
most ruined the complete industry. This calamity was prevented by the con
version of most of the family enterprises into limited liability companies, 
that realised full mechanisation within a short period of time. This full mech
anisation in combination with scientific support of the sugar experimental 
stations and an economic and political organisation resulted in a leading po
sition on the world market of sugar at the beginning of the twentieth centu
ry. In historiography the period after the sugar crisis of 1883/1884 has there
fore been characterised as the start of the 'modern' sugar industry on Java. 
The sugar crisis of 1883/1884 marks a turning point in the production struc
ture of the Cultivation System. We may ask ourselves, how this transforma
tion could possibly be realised without problems and within a very short 
period of time and moreover, which part technology did play in this trans
formation process? In order to be able to answer these questions it is essen
tial to have an understanding of the process of technological innovation in 
the branch of industry. The central question will be: In which way did trans
formation take place in Java's sugar industry from a traditional mode of pro
duction to a fully mechanised, scientifically supported one? 

The research method employed, is based on current views in the history of 
technology. In these views technological development is considered to be a 
social process. From this perspective we have reconstructed the mechanisa
tion process in Java's sugar industry. This reconstruction has taken place on 
two levels. The first concerns a description of the major technological changes 
in the production system. And at the second level specific parts of this long
term development are discussed in detail in case-studies. Here particular at
tention has been paid to the way in which technological innovation has taken 
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place in the production process. The reconstruction has taken place on basis 
of primary and secondary source material and a literature study. 

The major conclusion of this research is that no radical transformation has 
taken place in the production system after the sugar crisis of 1883/1884. It is 
true that important changes occurred, but these took place within and on the 
basis of structures originating from the early period of the Cultivation Sys
tem. Because of these structures a quick assimilation of beet sugar techno
logy was possible. 

In the process of transformation from the traditional mode of production 
to the western industrial one, we can distinguish three forms of technology 
and knowledge transfer and diffusion. First, during the Cultivation System 
colonial government had a key role in the introduction and diffusion of tech
nological innovations. The details of technology policies were largely de
pendent on the persons engaged in the production system and on the market 
situation. The thirties and forties of the nineteenth century, when many 
Chinese manufacturers participated in the branch of industry and European 
manufacturers were inexperienced, technology policies were more compel
ling than in the period afterwards. By means of a combination of sugar con
tracts, free disposal of part of the production by the manufacturers and a 
network of knowledge in which manufacturers, the Netherlands-Indian gov
ernment and the ministry of Colonial Affairs participated, technical innova
tions were introduced and accepted in the production process. After the mid
fifties technology policy became less important. 

Second, changes in the market and market relations were important deter
minants of technological changes. Already during the forties of the nine
teenth century these were an impetus for the colonial government to intro
duce improved sugar processing machinery. The boom in the beet sugar 
industry had drastic consequences for the cane sugar industry. Until the sev
enties of the nineteenth century the cane sugar industry took advantage of 
the technical progress in the production technology of the beet sugar indus
try. Manufacturers of cane sugar were free in adopting parts of the standard 
technology. After the seventies, especially after the sugar crisis of 1883/1884, 
this freedom of choice changed. If the cane sugar manufacturers wanted to 
continue to produce for the world market, they were forced to adopt the 
standard technology of the beet sugar industry. However,] ava's sugar indus
try had already adopted crucial parts of this standard technology i.e. the vac
uum pans. So full adoption of the standard technology was not fundamental
ly different, but a continuation of the technical situation present. 

The final form by which technology transfer and diffusion was realised, 
was along a network of knowledge. This network of knowledge originating 
from the beginnings of the Cultivation System was based on friendship and 
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family relations between the Netherlands-Indian government and the man
ufacturers. In time this network changed under the influence of several de
velopments. First, as we already mentioned, the ministry of Colonial Affairs 
interfered in this network in the forties. At its initiative scientist were in
volved in the evaluation and testing of technical and chemical innovations 
during the forties and fifties . In the same period, however, a building up of 
knowledge took place at the enterprises, as a result of the introduction of 
western machinery. This development made governmental intervention in 
this field redundant. So the Netherlands-Indian government and the minis
try of Colonial Affairs including the scientists retreated from this network. 
At that time the network consisted mainly of manufacturers and administra
tors of several enterprises. However, most of the manufacturers also disap
peared during the fifties, because of the following reasons. The principal one 
was that many manufacturers repatriated to live off one's investments and, 
besides this, after the sixties more family enterprises were taken over by trad
ing and culture companies such as the Dutch Trading Company. Then the 
administrators became the acting managers on Java. The network of knowl
edge got institutionalised in local and later on in regional associations. After 
the sugar crisis of 188311884 the network expanded as a result of the fact that 
European scientists and engineers participated in the network. This took 
place as well at experimental stations as at the enterprises. European scien
tists and engineers were mainly responsible for the transfer of knowledge 
from the beet sugar industry to Java's sugar industry. 
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Stellingen, behorend bij het proefschrift Van suikermolen tot wootbedrijf 
Technische vernieuwing in de Java-suikerindustrie in de negentiende eeuw 
van Margaret Leidelmeijer 

De kosten en de risico's van technische vemieuwing in het suikerfabricagepro
ces werden tijdens het Kultuurstelsel in belangrijke mate afgewenteld op de 
plattelandsbevolking (hoofdstuk 5 en 6 van dit proefschrift). 

In tegenstelling tot de situatie in de rietsuikerproducerende Ianden in het Ca
ralbisch gebied was mechanisatie van het productieproces tijdens het Kultuur
stelsel geen direct gevolg van arbeidsschaarste of hoge loonkosten (dit proef
schrift). 

Koloniale techniekgeschiedenis vormt een enclave binnen de moderne histo
riografie van Indonesie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt, doordat het on
derwerp indruist regen de tijdgeest van lndocentrische geschiedschrijving. 
J. Vogel, De opkomst van bet lndocentrische geschiedbeeld. Leven en werken van 
B.]. 0 . Schrieke en]. C. van Leur (Hilversum 1992) 

De aanwezigheid van verschillende Europese nationaliteiten op Java en hun 
relaties met het thuisland vormden een belangrijke voorwaarde voor techni
sche vernieuwing in de bedrijfstak. 

Begin jaren zeventig van deze eeuw werden op initiatief van de Indonesische 
overheid de Tebu Rakyat Intensifikasi-projecten ingevoerd in de suikersector. 
Deze introductie vertoont opvallende overeenkomsten met de invoering van 
het Kultuurstelsel voor suiker door de koloniale overheid in de negentiende 
eeuw. 
Aard J. Hartveld, Raising Cane. Linkages, organizations and Negations in M alang's 
Sugar Industry, East Java (Wageningen 1996) 

De focus in de moderne techniekgeschiedenis op de ontwikkeling van techno
logie in Europa en Noord-Amerika weerspiegelt het westerse superioriteitsge
voel ten opzichte van de rest van de wereld. 

Het client aanbeveling dat ontwikkelingswerkers kennis nemen van technische 
mislukkingen en successen tijdens de koloniale periode om hieruit lering te 
trekken. 

Na de slogans: Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid en Een slimme meid 
krijgt haar kinderen op tijd, is het nu tijd voor de slogan: Een slimme overheid 
zorgt voor een adequaat ouderschapsbeleid. 

Van volledige integra tie in deN ederlandse samenleving is wellicht sprake, wan
neer je zonder een gevoel van weerstand meedoet aan sketches op feesten en 
partijen. 






