‘Decima te Nagasaki in Japan’. Van 1641 tot 1859 was dit kunstmatige,
waaiervormige eilandje de verblijfplaats van de Nederlanders in Japan. Collectie
KITLV, Felice Beato, 1863-65.
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Redactioneel
Beste lezer,
Dit nummer van Leidschrift gaat over de betrekkingen tussen Nederland en
Japan door de eeuwen heen. Het contact tussen beide landen kwam tot
stand aan het begin van de zeventiende eeuw. Handel domineerde
aanvankelijk de relatie, maar gaandeweg breidde het contact zich uit naar de
uitwisseling van ideeën. Japanners begonnen Nederlandse boeken te lezen
en Nederlanders gingen Japan bestuderen, voor zover de Japanse
autoriteiten hun dat toestonden. Lange tijd was Nederland het enige
Westerse land dat officieel toegang kreeg tot Japan. De Nederlandse
aanwezigheid in Japan, hoe gering die ook was, bood de Japanners een
venster op de wereld. Aan de andere kant hield de Japanse cultuur ook de
Nederlanders een spiegel voor. Handel en wetenschap waren dus de pijlers
waarop de verhoudingen tussen beide landen waren gebouwd. De
verhoudingen waren echter niet altijd vredig en tijdens de Tweede
Wereldoorlog bereikten zij een tragisch dieptepunt in de Japanse bezetting
van Nederlands-Indië.
Tegenwoordig zijn de betrekkingen uitstekend. De stedenband tussen
Leiden en Nagasaki, die werd gevormd in 2017, heeft de redactie van
Leidschrift overtuigd om in dit nummer terug te blikken op de ruim
vierhonderd jaar van zowel vriendschap als vijandschap.
De redactie wenst u veel leesplezier!
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Inleiding
Jurre Knoest
Wie in de jaren negentig van de zestiende eeuw de lokale kroegen in
Enkhuizen afstruinde, had grote kans om Dirck Gerritszoon Pomp (15441604) tegen het lijf te lopen. Hij was de eerste Nederlander die in Portugese
dienst tot tweemaal toe China en Japan had bezocht, één keer in de jaren
1570 en één keer in 1584, toen hij van Goa via Macao naar Nagasaki zeilde.
Na zijn terugkeer in de Republiek werd Dirck al gauw een beroemdheid en
zijn verhalen leverden hem de bijnaam ‘Dirck China’ op. Zijn roem
verspreidde zich ook buiten Enkhuizen doordat Lucas Janszoon Waghenaer
(±1533-1605) een deel van Dircks verhalen opnam in zijn Thresoor der zeevaert (1592), ongeveer rond de tijd dat Jan Huygen van Linschoten (15631611) – eveneens een Hollander in voormalige Portugese dienst en een
persoonlijke vriend van Dirck – werkte aan zijn beroemde boek Itinerario
(1596). 1 In die periode waren de Portugezen de grootste leverancier van
Aziatische specerijen voor de Europese markten. In de late zestiende eeuw
hadden de Portugezen echter steeds meer moeite om hun schepen veilig en
op tijd in Lissabon te laten arriveren, met als gevolg dat de aanvoer stokte.
De Europese vraag naar specerijen bleef echter onveranderd hoog en na
1592 stegen de prijzen dan ook ingrijpend. 2 Mede door de verhalen en
cartografische informatie van personen als Pomp en Van Linschoten
voelden kooplieden in de Republiek zich gesterkt om zelf de weg naar Indië
te zoeken.
Er werden verschillende expedities op touw gezet. 3 Een van die
expedities, bestaande uit de schepen Hoop, Geloof, Liefde, Trouw en Blijde
J.W. IJzerman, Dirck Gerritsz Pomp. Alias Dirck Gerritsz China. De eerste Nederlander
die China en Japan bezocht (1544-1604). Zijn reis en verblijf in Zuid-Amerika (’s
Gravenhage 1915) 7, 13-15, 17-18, 22.
2 F.S. Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Zutphen 2000) 13, 15.
3 De eerste expeditie w erd in 1594 opgezet en volgde de noord elijke route, maar
werd door ijsgang belet om de Karisch e Z ee over te steken. De tw eede expeditie
bestond uit de schepen Amsterdam, Hollandia, Mauritius en h et jacht Duyfken en stond
onder leiding van Corn elis de Houtman (1565 -1599), die de route n am om Kaap de
Goede Hoop. Deze vloot heeft Azië bereikt, maar stootte daar op een vijandige
1
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Boodschap, werd in 1598 ondernomen vanuit Rotterdam onder bevel van
Jacques Mahu (?-1598) en Simon de Cordes (?-1598) met als doel om via de
Straat van Magalhaes in Chili en Peru goederen te ruilen voor zilver en,
indien dit niet mogelijk was, door te varen naar Japan om daar zilver te
bemachtigen. Dit moest vervolgens op de Molukken worden geruild tegen
specerijen alvorens huiswaarts te keren. Dirck China besloot om nogmaals
naar Azië te gaan en voer mee op de Liefde. Het reisdoel en de echte route
werden echter zo lang mogelijk voor de bemanningsleden geheimgehouden
en met goede reden. De beoogde route was uitermate gevaarlijk en daarbij
kwam nog dat men behalve handeldrijven in Azië ook tot doel had rond
Zuid-Amerika de Iberische vijand zoveel mogelijk afbreuk te doen.
Weinigen zouden vrijwillig zijn meegegaan, hadden ze dit van tevoren
geweten.
De reis was vol ontberingen. Ziekte, honger en ellende decimeerden
het scheepsvolk nog voordat de Straat van Magalhaes was bereikt en
eenmaal daar aangekomen zorgde het ijzige winterweer voor een nog
grotere sterfte onder de bemanning. Het schip Geloof keerde hierop terug
naar Rotterdam. Toen Kaap Hoorn eenmaal was gerond, werd de Blijde
Boodschap, waar Dirck China de overleden kapitein verving, voor de kust van
Chili door de Spanjaarden veroverd. De Trouw bereikte uiteindelijk de
Molukken, waar het overgrote deel van de bemanning door de Portugezen
werd afgeslacht. Alleen de Hoop en de Liefde zetten de reis voort naar Japan.
Onderweg verloor men de Hoop ergens in de Stille Oceaan, zodat op 19
april 1600 de Liefde als enige de kusten van Kyushu bereikte. De
ontberingen van de reis hadden de bemanning teruggebracht van de
bevolking, aangespoord door de Portugez en. Al met al h eeft deze reis aan h et
overgrote deel van de bemanning het leven gekost en bij thuiskomst bleek de
opbrengst de kosten nauwelijks te dekken. Desalniettemin w erd dez e expeditie als
een su cces b eschouwd omdat Azië was bereikt. De d erde expeditie w erd geleid
door Willem Barentsz (±1550-1597) en Jacob van Heemskerk (1567-1607), die
nogmaals via de Poolzee de noordoostelijke doorvaart prob eerde te vinden, maar
kwam vast te zitten in h et ijs en werd gedwongen te overwinteren op Nova Zembla.
Dit heeft menigeen het leven gekost, waaronder Willem Bar entsz. Dit zijn slechts
drie voorbeelden. In totaal zijn er tussen 1594 en 1602 vijftien expedities opgez et
met verschillend resultaat. Zie: Gaastra, VOC, 15-16, 19.
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oorspronkelijke honderdtien naar vier- of vijfentwintig, van wie twintig te
zwak waren om nog te staan.4
Hun ontmoeting legde het fundament voor een bijzondere relatie
tussen Nederland en Japan, die het onderwerp vormt van het
themanummer dat hier voor u ligt. Hoewel niet het eerste westerse land dat
contact heeft gelegd met Japan – die eer valt Portugal toe – heeft geen ander
westers land zo lang onafgebroken contact met Japan gecultiveerd als
Nederland. Toen de Japanse regering in 1635 de eigen bevolking verbood
om naar het buitenland te varen, de kinderen en echtgenotes van in Japan
verblijvende westerlingen het land uitzette en in 1639 de Portugezen uit
Japan verbande, waren de Nederlanders de enige westerlingen die nog
mochten blijven. In de traditionele opvattingen wordt dit gezien als een
zelfgekozen isolement van Japan, waarbij de Nederlanders als het ware een
venster vormden op de rest van de wereld. Sinds de late jaren zeventig van
de twintigste eeuw hebben academici binnen het vakgebied Azië-studies,
zoals Ronald Toby en Arano Yasunori, argumenten naar voren gebracht om
dit Eurocentrische beeld bij te stellen. Behalve met de Nederlanders had
Japan ook nog steeds contact met Aziatische volkeren. Er was van een
isolement eigenlijk geen sprake en volgens hen is het daarom beter om te
spreken van regulering. 5 Tussen Japan, Korea, China en landen in ZuidoostAzië bestonden zelfs uitgebreide systemen om schipbreukelingen te

Museum voor Volkenkunde Rotterdam (red.), In het spoor van de Liefde. JapansNederlandse Ontmoetingen sinds 1600 (Amsterdam 1986) 24, 26; IJzerman, Dirck
Gerritsz Pomp, 24-27, 35-36, 67.
5 Voor een overzicht van dit deb at zie: Ronald Tob y, ‘Reopening the Question of
Sakoku: Diplomacy in the Legitimation of the Tokugawa Bakufu’, Journal of
Japanese Studies 3.2 (July 1977) 323-363; Tashiro K azui, Susan Downing Videen
(trs.), ‘Foreign Relations During th e Edo Period: Sakoku Reexamined’, Journal of
Japanese Studies 8:2 (July 1982) 283-306; Ronald Tob y, State and Diplomacy in Early
Modern Japan: Asia in the Development of the Tokugawa Bakufu (Prin ceton 1984; rep rint,
Stanford 1991); Arano Yasunori, Kinsei Nihon to Higashi Ajia [Vroegmodern Japan
en Oost-Azië] (Tokyo 1988); Arano Yasunori (ed.), Edo bakufu to higashi Ajia [De
Edo-bakufu en Oost-Azië] (Tokyo 2003); Yamamoto Hirofumi, Sakoku to kaikin no
jidai [De tijd van het gesloten land en de maritieme verboden] (Tokyo 1995).
4
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repatriëren. 6 De edicten uit 1635 en 1639 waren voornamelijk bedoeld om
de gevaren van het christendom in te perken. De Japanse leiders hadden
eind zestiende, begin zeventiende eeuw het idee opgevat (en niet geheel ten
onrechte) dat de jezuïeten in Japan en hun Japanse bekeerlingen het
kerkelijke gezag in Rome boven het Japanse gezag plaatsten. De Portugese
handelaren hadden tevens laten zien dat ze aardse en hemelse zaken niet
konden of wilden scheiden. De komst van de Nederlanders, die aantoonden
geen interesse te hebben in het bekeren van Japanners, bood de Japanse
regering de mogelijkheid om de Portugese handel te vervangen door de
Nederlandse. 7 In de volgende vierhonderdachttien jaar is er tussen de
Nederlanders en Japanners gehandeld, heeft er kennisoverdracht
plaatsgevonden en is er cultuur uitgewisseld. Het contact tussen Nederland
en Japan is daarmee weliswaar bijzonder te noemen, doch niet uniek. Het is
in hoofdzaak een duurzame en vriendschappelijke relatie, maar – zoals
doorgaans met elke relatie het geval is – niet vrij van conflicten. De artikelen
die in dit themanummer zijn verzameld, laten hun licht schijnen over een
aantal aspecten van deze relatie.
De Nederlanders aan boord van de Liefde arriveerden in Japan op een
kritisch moment, slechts enkele maanden voordat de legers van Tokugawa
Ieyasu (1543-1616) en de loyalisten van de Toyotomi-clan op het slagveld
bij Sekigahara zouden beslissen wie de heerschappij over Japan zou
toevallen. Tokugawa Ieyasu kwam als winnaar uit de strijd en maakte
hiermee een eind aan een honderddrieëntwintig jaar durende burgeroorlog.
Drie jaar later, in 1603, stichtte hij het Tokugawa-shogunaat, dat tot 1868
zou blijven bestaan. Behalve dat het shogunaat de zware taak had om vrede
en stabiliteit binnen Japan te bewerkstelligen, voerde het ook geleidelijk
Zie bijvoorb eeld: Yi Hun, Chosŏn hugi p’yoryumin kwa Han-Il kwangye
[Schipbreukelingen in de late Chosŏn periode en Korea-Japan-relaties] (Seoul 2000);
Lee Hoon, ‘Th e Repatriation of Castaways in Chosŏn Korea -Japan Relations, 15991888’, Korean Studies 30 (2006) 67-90.
7 Reinier Herman Hesselink, De gevangenen uit Nambu. Een waar geschied verhaal over de
VOC in Japan (Zutphen 2000) 15-17; Leonard Blussé, ‘Van op enheid n aar
geslotenheid. De vroege Jaren op Hirado 1600-1640’ in: L. Blussé, W. Remmelink
en I. Smits (eds.), Bewogen Betrekkingen. 400 jaar Nederland-Japan (Hilversum 2000) 1332, aldaar 30-32.
6
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hervormingen door met betrekking tot de Japanse buitenlandpolitiek. 8 De
premoderne internationale betrekkingen in Oost-Azië werden sinds jaar en
dag gekenmerkt door een eeuwenoude Chinese ideologie waarin de wereld
was verdeeld in de beschaving (China), het middelpunt van de wereld, en de
omringende barbaren (alle anderen). Alle buitenlandse vorsten die een
relatie met China wilden aangaan, dienden zich als vazal te onderwerpen aan
de Chinese keizer en op gezette tijden gezantschappen met tribuut te sturen.
In theorie kon iedere vorm van contact (maar vooral diplomatie en handel)
alleen plaatsvinden tussen vorsten die participeerden in dit systeem en dan
alleen nog maar in combinatie met een tribuutgezantschap. Er is echter wel
een discrepantie tussen de ideologie van dit systeem en de praktijk. Zo was
China lang niet altijd bij machte om contact tussen participanten in zijn
systeem en buitenstaanders te verhinderen. Terwijl Japan in chaos verkeerde
tussen 1477 en 1600, stuurden verschillende Japanse krijgsheren
bijvoorbeeld nepgezantschappen naar Korea en China om te kunnen
handelen. Daarnaast was het voor de Chinezen ook heel moeilijk ervoor te
zorgen dat de edicten werden nageleefd die piraterij en illegale handel
overzee (vooral naar Japan) van hun eigen onderdanen moesten tegengaan.
Deze Chinese onmacht maakte het mogelijk voor sommige Aziatische
landen (zoals Vietnam, Mantsjoerije, Korea en Japan) om op een gegeven
moment tegelijkertijd te participeren in het Chinese systeem én hun eigen
systeem op te zetten met de eigen vorst als het centrum van de wereld. 9
Japan had sinds het begin van de zevende eeuw moeite om het eigen
scheppingsverhaal omtrent de Japanse keizer en het Chinese wereldbeeld
met elkaar te verenigen. Hoewel door de geschiedenis de Japanse keizer aan
daadwerkelijke invloed heeft moeten inboeten, bleef hij de belangrijkste
bron van legitimiteit in Japan en hebben (legitieme) Japanse heersers
geweigerd om actief deel te nemen aan het Chinese systeem. Dit resulteerde
in verscheidene verboden van China aan zijn onderdanen en vazallen om
naar Japan te reizen voor handel of anderszins. In een poging om Japans
W.J. Boot, Keizers en Shōgun. Een geschiedenis van Japan tot 1868 (Amsterdam 2001)
81-96; Blussé, ‘Van openheid naar geslotenheid’, 19.
9 Hesselink, De gevangenen uit Nambu, 11-13.
8
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betrekkingen met de rest van de regio na een lange periode van
burgeroorlog te herstellen, zette Tokugawa Ieyasu begin zeventiende eeuw
het Ka’i-Chitsujo-systeem op met Japan als het centrum van de wereld.10 Het
lastigst was om de participatie te garanderen van landen die ook al in een
heer-vazalrelatie verkeerden met de Chinese keizer. Door middel van slim
taalgebruik in de geloofsbrieven van gezantschappen werd het mogelijk om
Korea in dit systeem te betrekken. Daarnaast werd het Ryukyu-koninkrijk
(het huidige Okinawa) in 1609 op hardhandige wijze geïncorporeerd door
de heer van Satsuma. Het koninkrijk bleef in naam bestaan, maar werd
achter de schermen bestuurd door het Japanse Satsuma-domein en wanneer
de Chinese gezantschappen in de hoofdstad aankwamen, vertrokken de
Japanners uit het zicht naar een nabijgelegen dorp. Op die manier kon
Ryukyu zowel in het Chinese als het Japanse systeem functioneren. In het
noorden werden de Ainu in Ezochi (het huidige Hokkaido) op een
soortgelijke manier in het Japanse systeem ingelijfd. Vooral in de gevallen
van Ryukyu en Ezochi voerde het shogunaat een actieve expansiepolitiek
die moeilijk strookt met de reeds verouderde opvatting van TokugawaJapan als geïsoleerd land. 11 Behalve dat de gezantschappen door het
Tokugawa-shogunaat over en weer werden gebruikt om informatie te
verzamelen over gebeurtenissen in Azië, dienden ze ook als een zekere mate
van legitimering van het bewind. Door middel van statige processies werd
Hesselink, De gevangenen uit Nambu 12; Arano, Kinsei Nihon, i-ix, 29-34; Blussé,
‘Van openheid naar geslotenheid’, 22-25.
11 Toby, State and Diplomacy, xvi; David Howell, ‘Ethnic Boundaries of the Early
Modern Japanese State’, Past & Present 142 (Feb. 1994) 69-93: 71-72; Tessa MorrisSuzuki, ‘The Frontiers o f Japanese Identity’ in: S. Tønneson and H. Antlöv (eds.),
Asian Forms of the Nation (Richmond 1996) 41-67, aldaar 42, 44, 48, 51; Brett L.
Walker, The Conquest of Ainu Lands: Ecology and Culture in Japanese Expansion, 15901800 (Berkeley 2001) 6-12, 71-72, 97-98, 126-127, 203, 225-226; David L. Howell,
Geographies of Identity in Nineteenth-Century Japan (Berkeley en Los Angeles: 2005) 126130; Tessa Morris-Suzuki, ‘Creating the Frontier: Bo rder, Identity and History in
Japan’s Far North’, East Asian History 7 (June 1994) 1-24; Tessa Mo rris-Suzuki, ReInventing Japan: Time, Space, Nation (New York 1998); B.L. Batten, To the Ends of Japan.
Premodern Frontiers, Boundaries and Interactions (Honolulu 2003); Grego ry Smits, Visions
of Ryukyu: Identity and Ideology in Early Modern Thought and Politics (Honolulu 1999) 1520, 29-31.
10
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aan de Japanse bevolking getoond dat vreemde staten van heinde en verre
naar Japan kwamen om de shogun eer te bewijzen.12
Te dien einde werden er begin zeventiende eeuw nog meer volkeren
gezocht die vrijwillig of gedwongen in het Japanse systeem konden
participeren. Er werden expedities uitgezonden naar Formosa (het huidige
Taiwan) en Manila en er werd gedacht aan Zuidoost-Aziatische landen,
maar deze ondernemingen hadden niet het gewenste effect. 13 De
Nederlanders waren voor de Tokugawa dan ook op het juiste moment
gearriveerd. Hoewel de Portugezen, die al sinds 1543 op Japan voeren, de
Nederlanders afschilderden als opstandelingen, piraten en zeerovers,
werden ze door Ieyasu hartelijk ontvangen. In 1604 stuurde Ieyasu twee
overlevenden van de Liefde, Jacob Quaeckernaeck (±1543-1606) en
Melchior van Santvoort (±1570-1641), naar Zuidoost-Azië om de
Nederlanders die daar waren gesignaleerd uit te nodigen om op Japan te
komen handelen. In 1609 kwam Van Santvoort terug met dienaren van de
pas opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 1602-1799). De
Nederlanders kregen een handelspas die ze toegang tot heel Japan moest
verschaffen en toestemming om een handelspost op te richten in het
Hirado-domein, die in 1640 gedwongen werd verplaatst naar Nagasaki. In
ruil voor de gunst om handel te mogen drijven moesten de Nederlanders
één keer per jaar een hofreis ondernemen naar Edo om eer te bewijzen aan
de shogun. Deze reis ging uiteraard gepaard met veel vertoon, grote
processies en zeldzame, dure geschenken.14
Vooral in de begintijd was het moeilijk om de relatie te kneden in een
voor beide partijen acceptabele vorm. Door een gebrek aan kennis wisten
de Nederlanders zich niet goed aan te passen aan het gangbare ceremonieel
van diplomatieke betrekkingen in Oost-Azië, met conflict tot gevolg. In zijn
boek The Company and the Shogun laat Adam Clulow zien dat deze
diplomatieke problemen werden opgelost door Jacques Specx (1585-1652),
die vanaf begin jaren dertig van de zeventiende eeuw de
Toby, State and Diplomacy, xvi, 35.
Adam Clulow, ‘A Fake Embassy, the Lord of Taiw an and Tokugawa Japan’,
Japanese Studies 30:1 (mei 2010) 23-41.
14 Boot, Keizers en Shōgun, 94-95; Blussé, ‘Van openheid naar geslotenheid’, 17-18.
12
13
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Compagniesdienaren in Japan begon voor te stellen als ‘getrouwe vazallen’
van de shogun op ongeveer hetzelfde niveau als de Japanse leenheren
(daimyō). Clulow geeft verscheidene voorbeelden waarin de VOC en de
Japanners deze status, zowel in geschrift als in daden, uitdroegen;
bijvoorbeeld de ceremonie tijdens de hofreis, de retoriek die werd gebruikt
in correspondentie met Japanse autoriteiten en de Nederlandse assistentie
bij het neerslaan van de Shimabara Opstand (1637-1638). Zodoende
beargumenteert Clulow dat de VOC-strategie van toegevendheid en
terughoudendheid voor Japan niet – zoals lange tijd werd beweerd – op
vrijwillige basis tot stand kwam, maar het resultaat was van een aantal
conflicten tussen de Compagnie en het Tokugawa-shogunaat in de eerste
helft van de zeventiende eeuw, waarin de eerste herhaaldelijk het onderspit
delfde.15 Het resultaat was dat de vertegenwoordigers van de Compagnie
‘were compelled […] to refashion themselves – from subjects of a fictive
king to loyal vassals of the shogun, from aggressive pirates to meek
merchants, and from insistent defenders of colonial sovereignty to legal
subjects of the Tokugawa state’.16
Mijn eigen bijdrage in dit nummer van Leidschrift laat zien dat men
nog wel iets verder kan gaan in deze redenatie. Net als in de rest van
Tokugawa-Japan werd de sociale en politieke wereld van Nagasaki
beïnvloed door een formele en een informele sfeer. Ik laat aan de hand van
onderhandelingstactieken tussen Nederlanders en Japanners uit de
zeventiende en achttiende eeuw zien dat, hoewel de Nederlandse tactiek van
toegevendheid en terughoudendheid volgens goed Japans gebruik weliswaar
een plaats had gekregen in de formele sfeer, dit niet automatisch betekende
dat conflicten hiermee waren verdwenen. Ze hadden zich alleen verplaatst
van de formele naar de informele sfeer. Naast handel was de overdracht van
kennis en informatie een ander belangrijk aspect van de relatie. Terrence
Jackson laat in zijn artikel zien dat dit niet zonder horten en stoten gebeurde.
Vanaf het begin wierp het shogunaat allerlei beperkingen op en limiteerde
Adam Clulow, The Company and the Shogun. The Dutch Encounter with Tokugawa Japan
(New York 2014) 15-17, 261-262.
16 Ibidem, 17.
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het de toegang tot westerse boeken en personen, maar in de achttiende
eeuw werden deze reguleringen iets versoepeld. Een van de plekken waar
Japanse geleerden die het Westen bestudeerden (de zogenaamde rangakusha)
de mogelijkheid kregen om met Nederlanders te spreken over allerlei
vormen van wetenschap, was de Nagasakische herberg (Nagasakiya) in Edo.
Hier verbleef het Nederlandse gezantschap wanneer het tijdens de hofreis
naar de hoofdstad afreisde. Jackson illustreert hoe belangrijk de Nagasakiya
was in de groei van het rangakusha-netwerk.
In het artikel van Kris Schiermeier staat een van de meest iconische
personages in de kennisoverdracht tussen Nederland en Japan, dr. Philipp
Franz Balthasar von Siebold, centraal. Von Siebold was een Duitse arts, die
in 1823 in Nederlandse dienst naar Japan vertrok om daar een beschrijving
van het land en zijn bewoners te maken en zoveel mogelijk materiaal te
verzamelen voor een Japan-museum. De omvangrijke collectie die hij mee
terug heeft genomen wordt tot op de dag van vandaag in Leiden bewaard en
is beroemd over de hele wereld. Von Siebold heeft ook veel betekend voor
de geneeskunde in Japan. De dochter die hij bij een van de prostituees in
Nagasaki had, heeft zich zelfs ontwikkeld tot de eerste vrouwelijke
praktiserende arts in de westerse geneeskunde. De verzameldrift van Von
Siebold heeft uiteindelijk bij de Japanse autoriteiten de argwaan gewekt dat
hij weleens een spion zou kunnen zijn en hij werd in 1829 verbannen uit
Japan.
Er wordt vaak beweerd dat de Japanners zich mede dankzij het
contact met de Nederlanders en de technologische en medische kennis die
ze met zich meebrachten, in de negentiende eeuw niet alleen staande wisten
te houden in de ‘vaart der volkeren’ en kolonisatie door een westerse
mogendheid wisten te voorkomen, maar dat zij zelfs het Westen in deze
kolonisatiepraktijen gingen evenaren. Zo laat Victor Enthoven in zijn
bijdrage zien hoe de Nederlanders hebben geassisteerd bij het opbouwen en
gevechtsklaar maken van een moderne Japanse oorlogsvloot eind
negentiende eeuw, die begin twintigste eeuw zelfs als eerste Aziatische vloot
een westerse zeemacht versloeg. Japan wist uiteindelijk zo’n grote en goed
geoliede legermacht op te bouwen dat het in staat was om koloniën in Azië
te veroveren. In de Japanse poging om ‘Azië te bevrijden van westerse
15
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onderdrukking’, kwam de Nederlands-Japanse relatie op zijn zachtst gezegd
onder druk te staan toen Japanse troepen zich meester maakten van Java en
omliggende eilanden. De bijdrage van Eveline Buchheim heeft met name
oog voor de moeilijkheden die Nederlandse vrouwen ondervonden bij het
overleven onder deze omstandigheden. Buchheim richt zich hierbij op een
aantal strafzaken in Nederlands-Indië van vrouwen die werden beschuldigd
van verraad en collaboratie met de Japanners en toont hierbij aan dat de
manier waarop deze vrouwen en hun daden werden beoordeeld en
veroordeeld, sterk werd beïnvloed door opvattingen over gender, klasse en
ras. Ondanks de vreselijke misstanden die deze periode rijk is, heeft de
Nederlands-Japanse relatie standgehouden en verkeert ze ook vandaag de
dag nog in een sterke positie.
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De kunst van het onderhandelen: Zakendoen in het
land van de shogun gedurende de zeventiende
eeuw en achttiende eeuw
Jurre Knoest
Deshima was een klein kunstmatig eilandje in de vorm van een waaier. Het
had een oppervlakte niet groter dan de Dam te Amsterdam, het equivalent
van ongeveer twee voetbalvelden. Met een kleine stenen brug was het eiland
verbonden met de stad Nagasaki, dat onder het directe gezag viel van het
Tokugawa-shogunaat (1603-1868). Dwars over het eiland liep een
hoofdstraat met aan weerszijden houten woonhuizen, met daarachter een
bottelarij, een venditiehuis, een grote keuken, een toilet en de twee grote
pakhuizen Doorn en Lelie. Er was tevens een kleine lusttuin aangelegd waar
medicinale planten werden gekweekt en eigen groenten werden verbouwd.1
Vanaf 1641 tot 1799 vormde dit eilandje ieder jaar het onderkomen voor
tussen de negen en vijftien medewerkers en hun slaven. 2 Zij werden door de
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 1602-1799) naar Japan
gestuurd om de zakelijke belangen van de Compagnie aldaar te behartigen. 3
Deze Compagniesdienaren mochten het eiland niet verlaten zonder
toestemming van de Japanners en van december tot ongeveer juli bestonden
Fran çois Valentijn, Oud en Nieu w Oost-Indië. Boek V, d eel II
(Amsterdam/Dordrecht 1724-1726) 36; Engelb ert K aempfer, Beschryving van Japan
[…] benevens een beschryving van het koningryk Siam (Amsterdam 1733; Facsimile-uitgave,
Franeker 2000) 231-232.
2 De Compagniesdienaren in Japan werden door de Japann ers steevast Hollanders,
of ‘Roodharige Barbaren’ genoemd, maar we moeten indachtig zijn dat de
Compagnie ook andere Europeanen in haar dienst n aar Japan stuurde (en mensen
met een andere haarkleur dan rood). Voor het gemak zal hier echter verwez en
worden naar Nederlanders.
3 Vanaf 1609 had d e VOC-factorij in Hirado gestaan, maar op bevel van de shogun
moesten de Nederlanders in 1640 hun oude factorij afb reken en verhuizen n aar
Nagasaki. Het opperhoofd van de factorij moest ied er jaar vervangen word en, maar
mocht twee of drie keer terugkeren in het daaropvolgende jaar. Een jaar op
Deshima werd gekenmerkt door de handelsperiode, de stille tijd en de periode
waarin het opperhoofd de reis naar h et shogunale hof in Edo moest ondern emen
om de shogun dank te betuigen voor het mogen handelen in Japan.
1
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hun dagelijkse bezigheden voornamelijk uit biljarten, muziek maken, door
de tuin wandelen, ‘activiteiten’ ondernemen met Japanse gezelschapsdames,
ontvangen en het rondleiden van hooggeplaatste Japanners, of simpelweg
uitkijken over de baai van Nagasaki.
Hoewel het erop lijkt dat er niet veel voor nodig was om deze factorij
te beheren, kon de Compagnie toch niet zomaar iedereen naar Japan sturen.
Japan was namelijk heel lang de belangrijkste schakel in een intra-Aziatisch
handelssysteem van de Compagnie, waarmee zij haar handelsactiviteiten ter
plaatse grotendeels lokaal kon financieren. De grote hoeveelheden
geëxporteerd Japans goud, zilver en, vanaf de achttiende eeuw, Japans koper,
vormden de drijvende motor achter deze activiteiten. 4 De volgende door
historici vaak aangehaalde anekdote geeft aan hoe complex dit systeem kon
zijn. In 1645 kreeg de opperkoopman Pieter Overwater van de Hoge
Regering te Batavia een flinke veeg uit de pan vanwege een inzichtelijke
blunder die hij in Japan had begaan. Hij had namelijk de Perzische zijde die
hij in Japan niet boven de inkoopprijs van de hand had kunnen doen,
teruggestuurd naar Batavia om het van daaruit door te laten sturen naar
Patria. Overwater had zich moeten realiseren dat zelfs als hij de Perzische
zijde onder de inkoopprijs had verkocht, hij met het Japanse zilver dat hij
hiervoor in ruil kreeg, op de kust van Coromandel textiel kon kopen dat in
Batavia een winst van honderd procent zou opleveren. Met verkoop van de
zijde in de Republiek zou er nooit zo’n hoge winst kunnen worden gehaald.
Daar kwam nog eens bij dat de Compagnie kapitaal in Azië verloor wat dan
weer uit Patria zou moeten worden aangevuld wanneer het textiel in de
Republiek werd verkocht.5
Gedurende de zeventiende eeuw droogden de Japanse goud- en
zilvermijnen echter geleidelijk op en probeerde het shogunaat de
binnenlandse economie te beschermen door onder andere de grip op de
buitenlandse handel te Nagasaki te versterken. Zo werd er
J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne
economische groei (Amsterdam 2005) 458-459; E.M. Jacobs, Koopman in Azië. De handel
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18 de eeuw (Zutphen 2000) 11-12; F.S.
Gaastra, De geschiedenis van de VOC (Zutphen 2000), 37-40, 119-120, 124-125.
5 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 459; Gaastra, VOC, 109, 111.
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geëxperimenteerd met verschillende soorten handelssystemen, totdat in
1715 het systeem tot stand kwam dat tot het einde van de Tokugawaperiode gebruikt zou worden.6 Voor het shogunaat was Nagasaki een lastige
kwestie. De stad was meer dan alleen een plaats waar het shogunaat
belastingen en winst uit de handel kon opstrijken. Ten eerste vormde
Nagasaki een bron van informatie over de rest van de wereld, ten tweede
zagen sommige contemporaine Japanners Nagasaki als het ‘visitekaartje’ van
het shogunaat. Dit had tot gevolg dat het shogunaat zich (gedeeltelijk)
verantwoordelijk voelde voor het welzijn van de inwoners van Nagasaki, die
vanwege de slechte landbouwgrond aldaar geen andere bron van
levensonderhoud hadden. Een aan lagerwal geraakte populatie zou immers
een slechte indruk maken in het buitenland.7 Volgens Bettina Gramlich-Oka
circuleerden vanaf de late zeventiende eeuw in het shogunale kamp te Edo
daarom hoofdzakelijk twee zienswijzen: ‘either to tap into the profits of
trade, or to limit it so that it provided only the essentials (medicines, books),
and excluded foreign luxery goods such as silks and sugar. Either position
was undesirable for the city.’8 In termen van beleid kwam het erop neer dat
in het eerste geval de levering van exportgoederen werd gecontroleerd.
Wanneer het shogunaat besloot dat de kosten te hoog werden voor de
Japanse samenleving, werden er import- en exportquota ingesteld en werd
de bevolking van Nagasaki financieel gecompenseerd voor haar verliezen. 9
Deze toenemende overheidsbemoeienis vormde bij tijd en wijle een
uitdaging voor zowel de bewoners, de kooplieden, als de Compagnie in
Nagasaki.
Een aantal jaar geleden heeft Luke Roberts in zijn baanbrekende
boek Performing the Great Peace overtuigend aangetoond dat men binnen de
Voor een gedetailleerde b eschrijving van deze systemen zie: Ōta Katsuya,
Nagasaki Bōeki [De internationale handel te Nagasaki] (Tokyo 2000).
7 Bettina Gramlich-Oka, ‘Nagasaki: A Thorn in the Eye of the Shogunate?’ in:
Nanny Kim and Keiko Nagase-Reimer ed., Mining, Monies, and Culture in Early
Modern Societies. East Asian and Global Perspectives (Leiden and Boston 2013) 43-86,
aldaar 44, 50-51.
8 Gramlich-Oka, ‘Nagasaki: A Thorn in the Eye of the Shogunate?’, 76.
9 Ibidem.
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sociale en politieke wereld van Tokugawa Japan ruwweg twee gescheiden
sferen kan waarnemen: een formele (omote) en een informele (uchi). De
formele sfeer moet worden gezien als een verzameling geritualiseerde
relaties waarin een ondergeschikte demonstreerde dat hij de feodale
hiërarchie en zijn positie daarin accepteerde. De informele sfeer daarentegen
erkende de persoonlijke ruimte en autoriteit van de ondergeschikte partij
(naibun). Het kwam erop neer dat in officiële omote-situaties het decorum van
absolute gehoorzaamheid aan het Tokugawa-bewind in stand gehouden
moest worden, terwijl tegelijkertijd informeel werd onderhandeld over
noodzakelijkheden voor daadwerkelijk bestuur, die in sommige gevallen
direct ingingen tegen regels en bepalingen uit de omote-sfeer. De
overeenkomsten (naishō) die voortkwamen uit deze onderhandelingen tussen
superieuren en ondergeschikten, gaven de wederzijds geaccepteerde grenzen
aan waarbinnen men in de informele sfeer mocht afwijken van omote. Waar
de voorzichtige politicus te rade ging bij precedenten om een geaccepteerde
dagelijkse gang van zaken te bepalen, probeerde de ambitieuze politicus om
nieuwe standaarden van geaccepteerd afwijkend gedrag te bewerkstelligen. 10
Nagasaki vormde hierop geen uitzondering. Een scherpe geest en
kennis van zaken waren onontbeerlijk wanneer ’s zomers de komst van de
VOC-schepen de handelsperiode inluidde. Nagasaki vormde een complex
web van strijdige (handels)belangen en omgangsregels. Deze bijdrage zoekt
een antwoord op de vraag in hoeverre de Compagniesdienaren die naar
Japan werden gestuurd zich staande konden houden bij hun
handelsbesprekingen met Japanse kooplieden en (semi-)overheidsfunctionarissen. Dit artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt
gekeken naar de onderhandelingen tussen kooplieden en in het tweede deel
staan de onderhandelingen met Japanse (semi-)overheidsfunctionarissen
centraal.

Onderhandelingen tussen kooplieden
Luke S. Roberts, Performing the Great Peace. Political Space and Open Secrets in
Tokugawa Japan (Honolulu 2012) 5-8.
10
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Toen in 1641 de Japanners aan de Nederlanders vroegen hoe zij hun
verkopingen wilden houden, hadden dezen hun antwoord reeds klaar: via
een veiling (voor een maximalisatie van winsten). 11 Dit werd hun toegestaan
met de uitzondering van specifieke producten. Voor deze producten moest
er een prijsovereenkomst worden gesloten met kooplieden uit de
desbetreffende gilden. Zoals eerder vermeld experimenteerden de Japanners
met verschillende handelssystemen en quota, waar we in de volgende sectie
nog uitgebreider over zullen spreken, maar in de praktijk kwam het erop
neer dat de prijs van de import- en exportgoederen in ieder systeem ofwel
middels een veiling ofwel middels een prijsovereenkomst voor het aantal
taël12 per pikol13 werd vastgesteld. In alle VOC-factorijen werden alle lokale
en regionale gebeurtenissen die voor de handel belangrijk werden geacht,
opgetekend in de zogenaamde dagregisters. Deze beschrijvingen zijn niet
allemaal even gedetailleerd. Er is voor gekozen een illustratie uit het
handelsseizoen van 1692 te laten dienen als representatie van
bovengenoemde processen. Laat ons eerst kijken hoe het er bij de veiling
aan toeging.
Volgens gebruik hielden de Chinezen als eersten hun toon- en
verkoopdagen. Voor de Nederlanders was dit nadelig, omdat hiermee de
prijsmarges waarbinnen de Japanse kooplieden wilden handelen al enigszins
werden vastgelegd. De Nederlanders probeerden dan de gebeurtenissen
omtrent de Chinezen nauwlettend in de gaten te houden. Hiervoor waren
zij in hoge mate afhankelijk van de bereidheid van de tolken en andere
Japanners op het eiland om tegen de Japanse eed in de Nederlanders

Nationaal Archief te Den Haag (NA), Ned erlandse Factorij in Japan (NFJ)
1.04.21, inv. 55 Dagregister 1639-1641, 41.
12 Fictieve rekenmunt. 1 taël in Nagasaki = 57 stuivers (1637-1665); 70 stuivers
(1666-1743); 40 stuivers (1744-1767); 33 stuivers (na 1768). 1 gulden = 20 stuivers
= 320 penningen. (Ryuto Shimada, The Intra-Asian Trade in Japanese Copper by the
Dutch East India Company During the Eighteenth Century (Leiden en Boston 2006) xvi).
13 1 pikol = tussen de 122 en 125 pond, afhankelijk van de plek in Azië. Zie: het
VOC-Glossarium.
11
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informatie te verschaffen. 14 Als de Chinese handel was afgerond, werd door
de gouverneurs van Nagasaki de datum vastgesteld waarop de Nederlanders
hun toon- en verkoopdagen mochten houden. De eerste verkoop betrof
altijd de ‘grove’ weeggoederen en de grote partijen suiker, peper en andere
specerijen. Er werden lijsten met uitnodigingen en alle goederen die te koop
zouden zijn verspreid opgehangen door de stad. Ondertussen bracht het
stadsbestuur de verscheidene wijkmeesters (otona) op de hoogte van de
belasting. Zij brachten op hun beurt weer de kooplieden – die uit alle delen
van het rijk waren gekomen en hun intrek in de stad hadden genomen – op
de hoogte, zodat ze van tevoren hun prijs voor de goederen konden
berekenen voor een maximale winst.15
Op de toondag kwam er een groot aantal Japanse kooplieden naar
het eiland. Sinds 1689 moest ieder van hen in het bezit zijn van een
‘licentiebordje’ uitgegeven door de otona. Volgens het opperhoofd
beweerden de Japanners dat dit nodig was om zo ‘scharcken off
gauwdieven in schijn van Coopluijden’ van het eiland te weren. De
Nederlanders waren echter van mening dat deze pas er alleen maar toe
diende om geen anderen dan diegenen die van de gouverneurs het
voorrecht hadden verkregen, toe te laten op het eiland. 16 Op de pakhuizen
waren lijsten gehangen met de goederen die zich erin bevonden. Deze lagen
netjes uitgestald en er waren weegschalen en gewichten aanwezig ‘tot
voorkominge van alle onnodige knibbelingen met de koopluijden’. 17 Met
een gong werd aan de kooplieden vervolgens kenbaar gemaakt dat zij naar
binnen konden om de monsters te bekijken. Engelbert Kaempfer, die als
opperchirurgijn te Deshima diende van 1690-1692, geeft een mooie
beschrijving van de daadwerkelijke verkoop in de daaropvolgende twee à
drie dagen:
Een soort van go ed word alleen opgeveylt. De geene die van zins zyn
het zelve te koopen, geven elk eenige b riefjens in, met verdichte
Zie bijvoorbeeld: NA, NFJ, inv. 105 Dagregister 1691-1692, 229.
Kaempfer, Beschryving van Japan, 258-259.
16 NA, NFJ, inv. 102 Dagregister 1688-1689, 185.
17 Dagregister 1691-1692, 238-239; Kaempfer, Beschryving van Japan, 258.
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naamen ondertekent, inhoudende hoe veel Quan, Me, Momi, Barin, Me,
en Futz, zy willen geven voor een stuk of een Catti van d e Go ederen,
welke opgehangen zyn, wo rdende d e geheele menigte van die
Goederen tot een en dezelfd e prys verko cht. Ik heb gezegt dat yder
Koopman verscheid e briefjens ingeeft. Dit geschied om te zien hoe
de zaaken zullen loopen, en om ze tot een kleine prys te houden, in
geval hy berouw heeft van een hooger gebode prys, ten w elken eigen
einde z y alleen getekent zyn door verdichte namen: En om dat het
van wegen het groot getal, en onder verdeeling van het klein geld
zelden gebeurt, dat twee briefjens net met elkander over een komen.
Na dat alle de bieders haare b riefjens ingegeven hebben, gaan onze
Directeuren voort om dezelve te openen, en de hogere p rysen van de
laagere af te scheid en. Dan w erden ze overgelevert aan den
voorzittenden eerste Tolk, die dezelve overluydt leest, het een voor,
het ander naa, van’t hoogste beginnende. Zy vraagen driemaal na den
bieder, en by aldien ér niet word geantwoord, legt hy dat briefje aan
een kant, en neemt het geen e d aar aan volgt, zoo gaat h y voort, altyd
een minder n emende, tot dat de Bieder uytroept, Hier ben ik, en dan
toetreedt om het briefje te tekenen, en z yn rechte naam daar onder te
zetten […].18

Zo gingen zij verder met verkopen totdat alles was verkocht of de
verhandelbare limiet was bereikt. Door te werken met meerdere biedingen
per persoon wisten de Japanse kooplieden het effect van het veilingsysteem
te verkleinen en de prijs enigszins te drukken, een verbetering ten opzichte
van vroegere tijden, waarin Japanse kooplieden er nog weleens vandoor
wilden gaan als hun bod werd voorgelezen en ze het eigenlijk te hoog
vonden.19
Bij het maken van prijsovereenkomsten is in de literatuur vaak
beweerd dat dit eenzijdig door de Japanners werd gedaan. Dit is mijns
inziens slechts gedeeltelijk correct. Zelfs in handelssystemen waarin de
Japanse taxatie van Compagniesgoederen inderdaad werd opgelegd met een
Kaempfer, Beschryving van Japan, 259.
Zie bijvoorb eeld: Dagregister 1639-1641, 41-42; NA, NFJ, inv. 68 Dagregister 16541655, 14, 118
18
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‘take it, or leave it’-instelling (bijvoorbeeld 1672-1684), was er nog plaats
voor onderhandelingen bij specifieke producten, zoals koper, porselein,
lakwerk of kamfer.20 Dit proces werd gecontinueerd in de achttiende eeuw.
Over het algemeen gingen aan het vaststellen van de prijs per pikol meerdere
onderhandelingsdagen vooraf. Op donderdag 18 september 1692
bijvoorbeeld, waren de Nederlanders naar het venditiehuis geweest om daar
met de zijdekooplieden te onderhandelen over een prijs voor Chinese zijde,
Bengaalse cabessa en Bengaalse bariga. In september 1689 was bepaald dat de
prijs voor één pikol zijde niet langer met de kooplieden in het huis van het
opperhoofd werd overeengekomen, maar in het venditiehuis. De zijde zou
voortaan ook in het bijzijn van de secretarissen van de gouverneur, enkele
stadsburgemeesters (machidoshiyori) en hoogstwaarschijnlijk enige tolken (tsūji)
worden verkocht. De Nederlanders hadden de indruk dat deze nieuwe
maatregel was bedoeld om de prijs ver beneden de eigenlijke waarde te laten
zakken door gebruik te maken van het gezag der stadsburgemeesters.21 Een
dag had vaak verschillende afdingrondes. Op 18 september gingen er drie
rondes voorbij voordat men besloot de zaak wat te laten bezinken,
aangezien de Japanners niet te bewegen waren om hoger te bieden. Als
reden hiervoor hadden de Japanners de slechte kwaliteit van de zijde – en
die van de Bengaalse bariga in het bijzonder – gegeven. Bovendien was de
prijs van de bariga wel 30 taël lager in Kyoto dan de prijs die de Nederlanders
ervoor wilden hebben. De Japanners vroegen de Nederlanders om deze
zaken in consideratie te nemen. Als tegenargument gaven de Nederlanders,
dat de Japanners moesten beseffen hoeveel onkosten er gepaard gingen met
het halen van zijde uit Bengalen. Daarbij kwamen nog eens alle gevaren op
zee. Dit in tegenstelling tot de Chinezen, die het maar makkelijk hadden.
China lag dichterbij waardoor zij te maken hadden met kortere reizen en
minder onkosten. Echter, zo lieten ze weten, de Nederlanders hadden het
standpunt van de Japanners ook wel begrepen en beloofden om zich van de
slechtheid van de zijde te zullen vergewissen. Hierna werd beleefd afscheid
Zie bijvoo rbeeld: NA, NFJ, inv. 89 Dagregister 1675-1676, 142-144; NA, NFJ, inv.
90 Dagregister 1676-1677, 142, 144, 147, 150.
21 Dagregister 1688-1689, 183.
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genomen en in de namiddag gingen zij de balen inspecteren. Daarbij
constateerde men dat de cabessa van redelijke kwaliteit was, maar de bariga
inderdaad in slechtere staat verkeerde dan gedacht.22
Twee dagen later kwam men opnieuw bij elkaar om te onderhandelen
over de prijs, maar ook deze keer liepen de onderhandelingen uit op een
impasse. De Nederlanders probeerden de Japanners tot een hoger bod te
bewegen, maar ‘zonder eenig gehoor te gunnen aan alle onse redelijcke
verthoningen, die wij haar met modestie, en beleefftheijd, lieten voordragen’
beweerden de laatsten toch echt niet dezelfde prijs te kunnen bieden als twee
jaar geleden. 23 Vooralsnog werd besloten om de zaak nogmaals te laten
bezinken. De volgende dag beloofden de Japanners hun bod behoorlijk te
zullen verhogen als de Nederlanders hun eis wat lager zouden bijstellen. De
Nederlanders gaven op hun beurt met ‘wel gegronde redenen hier veel te
langh om aen te roeren’ ernstig aan dat ze hier toch echt niet aan konden
beginnen en dat dit de laatste dag was dat ze zouden komen onderhandelen.
Ze vroegen de Japanners dan ook om hier rekening mee te houden bij hun
bod. De Japanners probeerden de Nederlanders er desalniettemin toe te
bewegen nog iets lager te gaan zitten met hun prijs en na rijp beraad kwam
men eindelijk een definitieve prijs overeen. De Japanners wilden geen stuiver
meer betalen en er werd gevraagd om de Heren in Batavia te laten weten dat
ze geen betere prijs hoefden te verwachten indien er geen bariga van betere
kwaliteit werd aangevoerd. Bovendien wilden zij in het vervolg monsters
ontvangen van de cabessa, zodat zij beter onderscheid konden maken. De
Nederlanders beloofden hiervoor te zorgen, waarna op de gebruikelijke
manier afscheid werd genomen. 24 Na het overeenkomen van een prijs liet
men doorgaans een contract opstellen.

Dagregister 1691-1692, 241-242.
Ibidem, 243.
24 Ibidem, 244-246.
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Tabel 1: Eis en bod in taël per pikol bij de onderhandelingen van 1692
Product
Chinese
Cabessa
Bengaalse
Cabessa
Bengaalse
Bariga
Totalen

1e ronde
(dag 1)
Eis
Bod

2e ronde
(dag 1)
Eis
Bod

3e ronde
(dag 1)
Eis
Bod

4e ronde
(dag 2)
Eis
Bod

5e ronde
(dag 3)
Eis
Bod

550

200

450

230

390

240

370

247

330

260

6e ronde
(dag 3)
Definitieve
prijs
280

390

135

340

155

330

165

315

177

280

200

240

290

80

250

90

240

100

230

106

200

120

155

1230

415

1040

475

960

505

915

530

810

580

675

Data geconstrueerd uit NA, NFJ, inv. 105 Deshima dagregister van 1691-1692, 241-245.

Het vaststellen van de prijs ging vrijwel nooit zonder problemen. De
Nederlanders klaagden voortdurend over de partijdigheid van de tolken, de
burgemeesters en de secretarissen van de gouverneur van Nagasaki, die
steeds nauwer betrokken raakten bij het handelsproces. Om de eigen positie
te versterken werden er vaak over en weer dreigementen geuit. Er werd
bijvoorbeeld gedreigd dat als de Nederlanders de zijde niet voor de
voorgestelde prijs zouden leveren, zij zich weleens de haat van de
gouverneurs op de hals konden halen. De Nederlanders gaven dan vaak
schoorvoetend toe, maar voegden hier de krachtige uitspraak aan toe dat het
weleens mogelijk kon zijn dat er in het komende jaar minder of helemaal
geen zijde zou worden geleverd. Als enig antwoord hierop kregen de
Nederlanders in 1692 te horen dat ze altijd nog een hogere prijs voor de zijde
hadden gekregen dan de Chinezen.25
Op de dag na het vaststellen van de prijs, per veiling of per
overeenkomst, werd een aanvang genomen met het wegen en leveren van de
goederen. Hierbij beschuldigden de Nederlanders de Japanse kooplieden er
dikwijls van te sjoemelen met gewichten om zo een nieuwe prijs te
onderhandelen. 26 Zo was er ook in 1692 een probleem ontstaan bij de
levering van de Chinese zijde. Vierenvijftig van de geleverde bossen waren
Dagregister 1688-1689, 194-195.
NA, NFJ, inv. 103, Dagregister 1689-1690, 14-15; Dagregister 1691-1692, 246-250,
259-260.
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‘gevleckt’ en sommige waren wat beschadigd doordat ze op de reis naar
Japan door slechte ‘emballagie’ waren losgekomen en aan het schuiven waren
gegaan. De Japanners wensten deze partij niet in ontvangst te nemen zonder
prijsreductie. De kooplieden wilden dat de Nederlanders met ‘20 cattijs’ 27
toegaven, maar dezen wilden niet verder gaan dan ‘10 cattijs’. ‘Haar
eijndelijken laten beredigen, om alles voor goed aen te nemen anders met het
wegen uijtgescheijden hebben.’ 28 Dit was krachtige taal van de Nederlanders.
De volgende dag werd er weer getracht om een voortgang te maken met het
leveren van de zijde. De zijdekooplieden werden beschuldigd van het
sjoemelen met het wegen, waardoor dit een langdurig en langzaam proces
leek te gaan worden. Bovendien wilden zij een prijsreductie voor de hele
partij Chinese zijde, in plaats van alleen een reductie voor de beschadigde
partij. Dit werd toch echt resoluut door het opperhoofd geweigerd.

Onderhandelingen met Japanse (semi-)overheidsfunctionarissen
Vanaf de late zeventiende eeuw werd het proces waarin het shogunaat de
handelsprocessen probeerde te institutionaliseren versneld. Om te beginnen
werden in Nagasaki meer en meer inwoners in het ambtenarenapparaat
opgenomen en begonnen zij taken over te nemen die logischerwijs aan
kooplieden zouden toevallen. Zo werd in 1672 door de toenmalige
gouverneur van Nagasaki besloten dat vanaf dat moment alle door de VOC
aangebrachte koopwaar door zijn specialisten werd getaxeerd, waarna hijzelf
de prijs per pikol vaststelde. De Nederlanders konden dit bedrag accepteren
of weigeren. In het laatste geval moest alles weer worden ingeladen en mee
terug worden genomen zonder te handelen. 29 Dit systeem, door de
Nederlanders ‘taxatiehandel’ genoemd, werd gebruikt tot 1684, waarna er een
nieuw systeem werd ingevoerd (de limiethandel), waarbij een gedeelte van de
koopwaar net als vroeger per veiling mocht worden verkocht. Er werd nu
100 kati = 1 pikol (VOC-Glossarium).
Dagregister 1691-1692, 247-248.
29 NA, NFJ, inv. 85 Dagregister 1671-1672, ongepagineerd. Zie de maanden
september en oktober van 1672.
27
28
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alleen een handelsquotum van 3.000 taël opgelegd, verdeeld over de
verschillende producten. Dit betekende dat er voortaan nog maar voor 1.000
taël aan ruwe zijde en voor 2.000 taël aan veilgoederen mocht worden
verkocht. In 1698 werd de Geldkamer (kaisho) opgericht. Dit instituut, met
een van de centrale overheid ontvangen monopolie op de buitenlandse
handel te Nagasaki, zou voortaan alle handelszaken, zoals taxatie, belastingen,
inkoop- en verkoopprijs, bestieren met de Nederlanders en de ingekochte
producten daarna doorverkopen aan de Japanse kooplieden. 30
Tegen 1715 had koper het Japanse goud en zilver vervangen in het
intra-Aziatische handelsnetwerk van de VOC en vormde nu het leeuwendeel
van de Japanse uitvoerproducten. Het nieuwe handelssysteem dat in dat jaar
werd ingevoerd in Japan, was een mix van het systeem onder de taxatiehandel
en dat onder de limiethandel. De Geldkamer taxeerde de Compagniesgoederen en bepaalde de prijs en er werden handelsquota ingevoerd. Een
andere ontwikkeling van de achttiende eeuw was dat de Japanners steeds
specifieker werden in wat ze wilden ontvangen. Dit ging zo ver, dat de
Japanners op een gegeven moment simpelweg aan de Compagnie opgaven
wat en hoeveel ze wilden hebben en dat de Compagnie dit vervolgens
probeerde te leveren. Daarnaast beperkten de Japanners het aantal schepen
dat jaarlijks naar Nagasaki mocht komen tot twee. Om toch nog winst te
maken op de lading moest er evengoed flink onderhandeld worden met de
koperkooplieden, maar even zo belangrijk waren de onderhandelingen met
de (semi-)overheidsfunctionarissen te Nagasaki om een hoger quotum te
bewerkstelligen. Dit had wisselend succes. In 1715 was het quotum,
voornamelijk met betrekking tot koper, vastgesteld op 15.000 pikol voor
300.000 taël. In 1720 was dit teruggebracht tot 10.000 pikol voor 300.000 taël
en in 1733 werd dit verder teruggebracht naar 10.000 pikol voor 240.000 taël.
In 1738 werd hier nog een agio van 6.000 taël aan toegevoegd om het
enigszins aantrekkelijk te houden voor de Compagnie.31 In het verlengde van
Zie: Ōta, Nagasaki Bōeki, 123-453.
Ōta, Nagasaki Bōeki, 524-608; Leonard Blussé, Cynthia Viallé , Willem Remmelink
en Isabel van Daalen, The Deshima Diaries. Marginalia 1740 -1800 (Tokyo 2004) xxviixxviii.
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deze ontwikkelingen daalden ook de jaarlijkse nettowinsten, die aan het begin
van de achttiende eeuw nog gemiddeld 76% bedroegen, maar vanaf de jaren
dertig waren gedaald tot gemiddeld 16% en vanaf de jaren zestig tot en met
tachtig zelfs tot een gemiddeld negatief percentage van -1%.32
Figuur 1: Nettowinst in guldens voor de VOC in Japan, 1701-1786.

Data geconstrueerd uit J. Feenstra Kuiper, Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw
(’s Gravenhage 1921) bijlage III, p. 306-311.

Zolang de Compagnie echter nog genoeg volume aan koper kon uitvoeren,
kon er op de Indiase kust toch nog winst worden gemaakt. Dit was
gemakkelijker gezegd dan gedaan en resulteerde in een verharding van de
onderhandelingen. De Compagnie probeerde uit alle macht de koperquota
verhoogd te krijgen. In de jaren twintig en dertig werd getracht dit te
bewerkstelligen door middel van geschenken en door petities aan het hof in
te dienen. Het gewenste resultaat bleef echter uit. De geschenken joegen de
onkosten van de handel met Japan alleen maar op en de constante stroom
J. Feenstra Kuiper, Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw (’s Gravenhage 1921)
Bijlage III, 306-311.
32
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aan petities ging niet via de juiste kanalen, waarmee het illegale petities
werden, die de gouverneurs van Nagasaki en de Japanse tolken zoveel
mogelijk trachtten tegen te houden. 33 Een illegale petitie vormde namelijk een
breuk met omote en zou voor de gouverneurs gezichtsverlies en mogelijk
zware consequenties opleveren. 34 De Compagnie was zich terdege bewust
van het belang van de buitenlandse handel voor de stad Nagasaki en aan het
begin van de jaren veertig kregen de Compagniesdienaren in Japan vanuit
Batavia de opdracht om het over een andere boeg te gooien.
Tussen 7 en 18 augustus 1741 ontstond een discussie tussen de
Japanse tolken en het VOC-opperhoofd Jacob van der Waeijen. De tolken
waren gekomen om hem te zeggen dat de goederen dit jaar niet verkocht
konden worden voor de prijs van vorig jaar en dat hij zich moest
voorbereiden op een lagere taxatie. Hierop zei Van der Waeijen dat hij orders
uit Batavia had gekregen om hogere prijzen te bewerkstelligen en meer koper
in ontvangst te nemen. Bovendien wilde hij een hoger agio ontvangen. Indien
hij daarvoor niet kon zorgen, zouden de schepen met hun ladingen terug
moeten varen naar Batavia. Van der Waeijen liet de tolken dan ook weten dat
hij de schepen niet zou lossen voordat hij schriftelijke toezeggingen van
Japanse kant had ontvangen waarin zijn eisen werden ingewilligd. Van
Japanse kant werd enigszins verbouwereerd gereageerd. De tolken zeiden dat
dit zeer ongebruikelijk was en dat er niet over de prijs kon worden
onderhandeld vóórdat de schepen waren gelost. Van der Waeijen was hierop
voorbereid en liet de tolken een getekende verklaring van 6 september 1738
zien waarin hun collega’s dezelfde soort toezeggingen hadden gedaan aan
opperhoofd Gerardus Bernardus Visscher. De tolken deden uiteindelijk een
aantal toezeggingen en ondertekenden hun verklaring, waarna de schepen
werden gelost.35
Bij het aanbreken van de verkoop bleek op 26 september echter dat de
Japanners de lading niet hoger getaxeerd hadden dan het jaar daarvoor, maar
dat er zelfs goederen bij zaten waar nu een lagere prijs voor werd gegeven.
Blussé et al., Marginalia 1740-1800, xxvii-xxviii.
Roberts, Performing the Great Peace, 8.
35 NA, NFJ, inv. 151 Dagregister 1740-1741, 156-158, 161-168.
33
34

30

De kunst van het onderhandelen
Daarbij kwam nog dat het agio voor dit jaar verlaagd werd van 6.000 naar
4.000 taël, omdat de Compagnie 50% minder aan suiker en zijde had geleverd.
Meteen liet Van der Waeijen alle handelingen stilleggen en gaf de tolken te
kennen dat als ze hun beloften niet nakwamen, alles ogenblikkelijk weer zou
worden ingeladen en teruggevaren naar Batavia. Hierop dreigden de tolken
dat indien het opperhoofd niet akkoord zou gaan, hij de toeslag van 4.000 taël
ook zou verliezen. Het opperhoofd antwoordde dat de tolken dan maar beter
snel toestemming moesten verzoeken aan de stadsburgemeester en de
gouverneur om de schepen weer in te laden zodat ze konden vertrekken. In
de daaropvolgende twee dagen overlegden de tolken met de
stadsburgemeester, maar die weigerde volgens de tolken om het bod te
verhogen en hield voet bij stuk wat betreft het agio van 4.000 taël. Dit was
slechts een toeslag en hoorde niet bij de verkoop en aangezien de Compagnie
dat jaar ongeveer de helft aan de gevraagde producten had meegebracht, was
het al heel wat dat ze die 4.000 taël kregen en bespottelijk om een verhoging
van maar liefst 3.000 taël boven op de originele 6.000 te vragen. Van der
Waeijen antwoordde dat in 1738 dit agio weliswaar uitzonderlijk was, maar
dat ze dat vervolgens ieder jaar hadden gekregen en dat het nu daarom
eigenlijk een soort gewoonte was geworden.36 Deze opmerking geeft aan dat
Van der Waeijen, of iemand anders in de factorijraad, goed wist hoe naishō tot
stand kwamen: als men een handeling maar lang genoeg bleef uitvoeren,
werd het vanzelf een gewoonte die werd opgenomen in de jaarlijkse,
maandelijkse of dagelijkse routine. Hij wilde in ieder geval het gehele agio van
6.000 taël ontvangen naast een prijsverhoging. 37 Op 3 oktober vroegen de
tolken of het opperhoofd de deal zou sluiten als de resterende 2.000 taël
ergens anders vandaan zou komen. Van der Waeijen veranderde echter niet
van standpunt. De tolken vertrokken kwaad, maar kwamen diezelfde avond
goed gehumeurd terug naar het eiland. De stadsburgemeester had een
prijsverhoging van een aantal goederen toegezegd (het verschil moesten de
tolken echter wel uit eigen zak betalen) en dat het agio 6.000 taël zou
bedragen, maar dit was wel de laatste keer dat het zou worden verleend.
36
37

Dagregister 1740-1741, 190-202.
Ibidem, 201-203.

31

Jurre Knoest
Uiteindelijk ging het opperhoofd akkoord en berekende dat de Compagnie
ongeveer 308 taël winst zou maken met deze deal.38
Het succes van deze onderhandelingen voor de Compagnie, hoe klein
ook, had de toon gezet voor de rest van de jaren veertig. In het
daaropvolgende jaar 1742 werd precies dezelfde strategie gehanteerd. In de
factorijraad werd vastgesteld dat de Compagnie in 1734 een contract had
gesloten met de Japanners waarin stond dat de Compagnie gehouden was aan
het importeren van 1.000.000 pond poedersuiker en 400.000 pond
sappanhout, waarvoor zij 10.000 kisten met koper zouden ontvangen en voor
240.000 taël aan goederen mochten verhandelen. Daarbij kwam dan nog de
toeslag van 6.000 taël voor de import van poedersuiker en sappanhout die in
1738 (bij wijze van uitzondering) was toegekend. Nu had de Compagnie
vanwege de Chinezenopstand in Batavia al sinds 1740 niet genoeg
poedersuiker kunnen leveren en de raad vond het daarom niet onredelijk dat
de Japanners de toeslag niet wilden geven. Desalniettemin besloot de raad
unaniem om deze toch te eisen, tezamen met een prijsverhoging voor hun
goederen. Als er niet eerst een geschreven toezegging van Japanse kant zou
komen, dan werden de schepen niet gelost. Na veel dreigementen en
beschuldigingen over en weer werd uiteindelijk overeengekomen dat de
Compagnie 10.000 kisten met koper zou ontvangen en voor de laatste maal
een toeslag van 6.000 taël zou krijgen, maar alléén als ze volgend jaar aan hun
contract zouden voldoen en 200.000 pond aan sappanhout extra zouden
leveren.39
De Japanners in Nagasaki raakten echter steeds minder gecharmeerd
van deze tactiek en op 17 januari 1743 kwamen de tolken naar het vertrek
van het opperhoofd met de mededeling vervelend nieuws uit Edo te hebben
ontvangen. Ze lieten een Japans geschrift zien en zeiden dat het afkomstig
was van Matsudaira Norisato, lid van de rijksraad (rōjū) te Edo en
verantwoordelijk voor Nagasaki. In dit geschrift stond de bepaling dat gezien
de huidige koperschaarste, de handels- en koperquota van de Compagnie
zouden worden gehalveerd voor zeven tot acht jaar met ingang van 1744. De
38
39

Dagregisters 1740-1741, 203-205.
NA, NFJ, inv. 152 Dagregister 1741-1742, 161-164.
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Nederlanders gaven hierop ten antwoord dat de Hoge Regering te Batavia al
enige tijd speelde met het idee om de factorij in Japan te sluiten vanwege de
tegenvallende resultaten. Nu deze nieuwe bepalingen ingingen, zouden ze in
Batavia ongetwijfeld de shogun hartelijk willen bedanken voor 146 jaar
handelsbetrekkingen en hun schepen tijdelijk of definitief naar andere oorden
sturen waar meer winst te behalen viel. De tolken waren zeer ontdaan over
dit antwoord en verzochten het opperhoofd om zijn verklaring in drievoud
op schrift te stellen en indien de gouverneur zijn toestemming gaf, zou deze
verklaring naar Edo worden verstuurd.40 Dit was blufpoker op hoog niveau,
want hoewel het bestuur in de Republiek inderdaad overwoog om de factorij
in Japan te sluiten, waren Japans koper en kamfer onmisbaar voor het
draaiend houden van het intra-Aziatische handelssysteem van de
Compagnie.41
Het toenmalige opperhoofd Van der Waeijen had het vermoeden dat
dit bericht niet uit Edo kwam, maar plaatselijk door de gouverneur was
gefabriceerd in de hoop een einde te maken aan de constante eisen van de
Nederlanders. Tijdens de hofreis werd het opperhoofd ook al niet veel wijzer
omtrent de nieuwe bepalingen en had hij het gevoel dat de incompetentie van
de tolken tegen hem werkte.42 Het blijft echter moeilijk vast te stellen in
hoeverre deze tolken echt incompetent waren en in hoeverre zij het
opperhoofd aan het lijntje hielden. Hoe het ook zij, tijdens de handelsperiode
van dat jaar voltrok zich het gebruikelijk geworden tafereel. De Compagnie
had wederom niet aan haar contractuele verplichtingen voldaan (vanwege het
gebrek aan suiker, veroorzaakt door de Chinezenopstand van 1740), maar
eiste desalniettemin het volle pond en nam geen genoegen met een reductie
in koper of een verlaging van haar goederenprijzen. Hierbij liet Van der
Waeijen opnieuw doorschemeren dat hij wist hoe makkelijk naishō tot stand
konden komen. Als ze nu zouden toegeven, zou het bijna onmogelijk worden
om in de toekomst van deze nieuwe quota af te stappen. Ook dit jaar wist
Van Waeijen de meest gunstige uitkomst voor de Compagnie te
NA, NFJ, inv. 153 Dagregister 1742-1743, 31-35.
Shimada, The Intra-Asian Trade in Japanese Copper, 162.
42 Dagregisters 1742-1743, 51, 69-97.
40
41
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bewerkstelligen. 43 Niet alle opperhoofden waren echter even bedreven in het
onderhandelen op het scherpst van de snede en alle inspanningen en kleine
successen uit de jaren veertig van de achttiende eeuw ten spijt verslechterde
de positie van de Compagnie in Japan verder in de tweede helft van de
achttiende eeuw.44

Slotbeschouwing
In de buitenlandse handel te Nagasaki gedurende de periode 1641-1799
waren drie belangrijke spelers te identificeren. Allereerst was er de VOC, die
het Japanse edelmetaal en later het Japanse koper nodig had om de motor
van haar intra-Aziatische handelssysteem te laten draaien. Hoe meer er
hiervan kon worden geëxporteerd, hoe beter het voor de Compagnie was.
Dan was er het shogunaat, dat de buitenlandse handel wilde inperken ten
gunste van de binnenlandse economie en – als er dan toch handel moest
zijn – een deel van de winst opstreek. Een van de redenen om de
buitenlandse handel niet helemaal op te doeken was de waarde die het
shogunaat hechtte aan de jaarlijkse nieuwsverslagen. Tot slot stonden tussen
deze twee spelers in de Japanse kooplieden, de lokale autoriteiten en de
inwoners van de stad Nagasaki, die zonder de buitenlandse handel geen
middelen van bestaan hadden. Iedereen besefte goed dat men niet zonder
elkaar kon en dat maakte de onderhandelingen tot schipperen tussen Scylla
en Charybdis.
Zelfs voor de totstandkoming van het definitieve Japanse
handelssysteem in 1715 bleek dat de Japanse kooplieden stugge
onderhandelaars waren en hoewel de Nederlanders in de zeventiende eeuw
nog steeds grote winsten wisten te behalen, toonden de Japanners zich
bedreven in het afdingen bij prijsovereenkomsten of in het drukken van
veilingprijzen. Vanaf het moment dat (semi-)overheidsfunctionarissen de rol
van koopman gingen overnemen, werden er echter nieuwe regels in het spel
43
44

Dagregisters 1742-1743, 182.
Shimada, The Intra-Asian Trade in Japanese Copper, 162-163.
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geïntroduceerd, wat op z’n zachts gezegd een intensivering teweegbracht van
de onderhandelingen over goederenprijzen en handelsquota. Wie echter
denkt dat door deze ontwikkelingen de onderhandelingen met kooplieden
niet meer voorkwamen, komt bedrogen uit. Ieder jaar opnieuw moest er
worden onderhandeld met specifieke kooplieden over de koper-, kamfer-,
porselein- of lakwerkprijs.
De onderhandelingen met (semi-)overheidsfunctionarissen van de
jaren veertig van de achttiende eeuw werden gekenmerkt door dreigementen
van de Compagnie om uit Japan te vertrekken als de staat van de handel te
Nagasaki niet zou verbeteren. Dit terwijl zij zelf toch geregeld te weinig
goederen aanbracht. Om hun argumenten kracht bij te zetten weigerden de
Nederlanders om de schepen te laden of te lossen voordat er van Japanse
kant een schriftelijke toezegging tot verbetering was overgeleverd. De
Japanners kwamen hier dan te zijner tijd altijd op terug en gaven te kennen
dat de Compagnie inderdaad maar moest vertrekken of in het volgende jaar
nog slechtere handelscondities kon verwachten. Na heftige onderhandelingen,
waarbij beide partijen moesten uitkijken dat ze niet te ver gingen en het hele
systeem in gevaar brachten, werden er dan door beide partijen enige
concessies gedaan, die op de lange termijn nadelig voor de Compagnie
zouden blijken. Opperhoofd Jacob van der Waeijen toonde zich in deze
onderhandelingen in ieder geval bewust van de manier waarop precedenten
in Japan bijdroegen aan een verandering van de status quo en probeerde hier
zijn voordeel mee te doen. Eén ding is duidelijk: de Compagnie moest goed
overwegen aan wie ze de leiding gaf over het doorgaans stille, saaie en rustige
Deshima.
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The Nagasakiya: Japanese-Dutch Intellectual
Exchange in the Shogun’s Capital
Terrence Jackson
During the last quarter of the eighteenth century, Japanese scholars of
European science, medicine, and culture, known at the time as rangaku in
Japanese, began to form an expansive network that connected individuals in
the major cities of Edo, Kyoto, Osaka, and Nagasaki and also reached into
provincial areas that were separated from those metropoles. The central
government was slow to realize the value of Western knowledge, and thus
offered no true patronage. Even more challenging, the government created
policies in the seventeenth century which ultimately impeded access to
European books and people. In such a discouraging environment which
could occasionally border on hostile, the network was crucial to the spread
of Western medicine and science. And, it functioned remarkably effectively.
United by a common spirit of curiosity and the belief that Western science
would benefit Japan, and encouraged by a societal confidence in the power
of information, the rangaku network expanded between the 1770s and the
1820s.1
The term rangaku, which can be translated as ‘Dutch studies’, came
into use at the beginning of that period and was formed by a combination
of the characters ran (‘Holland’) and gaku (‘studies’). The word reflected the
fact that the only conduit to European science and medicine for most of
the Tokugawa Era (1600-1868) was through contact with a Dutch trading
company. Although not all of the knowledge originated in Holland, the
Dutch language was the medium of transfer. Accordingly, the portal
through which intellectual and cultural contact could take place was quite
small, and those that pursued Dutch studies, known as rangakusha, were
forced to learn a lot from a little.
They had to optimize the limited ‘contact spaces’ available to them.
In 1991, Mary Louise Pratt introduced the concept of ‘contact zones’ in
which cultures ‘meet, clash, and grapple’ within ‘asymmetrical relations of

T. Jackson, Network of knowledge: western science and the Tokugawa information revolution
(Honolulu 2016).
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power, such as colonialism (…)’.2 Unfortunately, Pratt’s concept does not
fit in this case, as Tokugawa government restrictions made the development
of larger contact zones between the Japanese and the Dutch difficult.
Nevertheless, Japanese scholars were able to craft more modest contact
spaces, both physically and metaphorically, even under government
limitations. These spaces were the nodes of the network woven by those
interested in European science.
Two cities were particularly important for the entry of Western
knowledge: Nagasaki, where the Verenigde Oost-Indishe Compagnie (Dutch
United East India Company or VOC) traders were stationed year round,
and the capital city of Edo, where Company representatives made annual
visits to pay homage to the shogun and renew their trade permits. Although
the court visits, known as hofreizen in Dutch and sanpū in Japanese, were
relatively brief at only two or three weeks, they were crucial to the
burgeoning community of Dutch studies scholars in the capital. Edo
scholars could ask questions, obtain books, and establish intellectual and
social ties that, however thinly, expanded their network all the way to
Europe. For the Dutch, while there was great cultural value in their
interactions with the Japanese interpreters in Nagasaki, the visits to Edo put
them in contact with some of the most important Japanese intellectuals,
writers, artists, and political officials of their time.
However, under the restrictive policies of the Tokugawa government,
it is too much to claim that Edo in its entirety was a contact space for
intellectual exchange. There was only one place in Edo where Japanese
scholars could meet the Dutch, the Nagasakiya Inn. The Nagasakiya housed
the Dutch on their trips to the capital. Their only chance to leave the
confines of the inn were during two closely-monitored ceremonial
audiences at the shogunal court. But, with the proper permissions, there
were some opportunities for Japanese to visit the inn. This article traces the
life of the Nagasakiya as an important contact space during a time of
oppressive government restrictions on foreign interaction. In the early
decades of the eighteenth century, the inn became a place of interest for a
handful of government (bakufu) scholars and physicians who could feel
2

M.L. Pratt, ‘Arts of the Contact Zone’, Profession (1991) 33-40: 34. Pratt’s concept of contact
zones is grounded in her examination of the cultural aspects of European expansion. The
term is meant to acknowledge the process of mutual interaction that occurred when
European colonists and indigenous people occupied the same space at the same time. M.L.
Pratt, Imperial eyes: travel writing and transculturation (London 2008) 6-7.
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secure in the safety of their official appointments. However, at the end of
the eighteenth century, with the rise of a network of interested independent
scholars, the arrival of several scholarly-minded Europeans, and slight
relaxations of government policies under a more liberal senior councilor,
the Nagasakiya became a more meaningful contact space that played a
notable role in the exchange of knowledge and spread of European science
in Japan.
The Court Journeys
Dutch-Japanese contact began in spring 1600 when the weather-battered
ship De Liefde limped alone to the shores of Usuki (in present-day Ōita
prefecture). Nine years later, prompted by a red-seal trade permit (go-shuin)
issued by shogun Tokugawa Ieyasu to the newly-formed VOC, two more
Dutch ships arrived in Japan. This original license was rather liberal,
allowing the Dutch entry into any port and free movement. They
established an outpost in the port of Hirado on the southern island of
Kyushu, but were relocated to Nagasaki by the Tokugawa government in
1641, where they were sequestered on the small artificial island of Deshima.
In its efforts to shore up authority and foster political stability, the
government banned its subjects from foreign travel in 1635 and in 1639
expelled the Portuguese, who had been Japan’s primary European contact
during the sixteenth century. These policies were driven to a great extent by
the worry that an expansion of Catholicism might threaten the
government’s control and authority over its people. The VOC convinced
the bakufu that it had no interest in bringing Christianity to Japan, agreeing
to all the government’s demands in that regard. The Dutch became Japan’s
only European portal, but they were under constant guard and surveillance,
only able to cross the short bridge from Deshima to the mainland with the
special permission of the Nagasaki governor (Nagasaki bugyō). The VOC
was willing to endure these limitations because of the initial profitability of
the trade. Despite greater restrictions and more precarious profitability in
the late seventeenth century, the Dutch persisted.
One of the most significant requirements of the VOC made by the
government was the court journey. In exchange for trade rights, the bakufu
began to require the VOC to send representatives to court annually as
tribute mission in 1634. These trips were performed annually until 1790,
when they were reduced to every four years, though tribute was still sent
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every year. They were finally discontinued in 1850. Typically, three
members of the company (usually, the company chief, known as the
opperhoofd, a scribe, and a physician) left Deshima for Edo in late winter in
order to arrive for their shogunal audience on the first day of Japan’s third
lunar month. Their last leg of the journey was along the famous Tokaido
Highway. In Edo they were required to attend an audience during which
they prostrated themselves and presented their gifts and another audience
during which they agreed to fulfill a number of requirements dictated by the
bakufu. By the time they returned to Deshima, approximately one hundred
days had passed.3
Entering the Nagasakiya
Typically, as the Dutch contingent approached Edo, it was greeted just
outside the city by the proprietor of the Nagasakiya Inn, known as
Nagasakiya Gen’emon. Although the inn was irregularly used for other
lodging purposes and operated as an herbal drug shop specializing in
Chinese ginseng, it was most famous for boarding the Dutch contingents.
The name of the inn’s proprietor, Gen’emon, was passed down through
twelve generations until the Nagasakiya was no longer in use. Except when
it was damaged by earthquake or fire, the Nagasakiya housed the Dutch
every visit starting in 1641. In addition to hosting them, Gen’emon was
tasked with guiding the Dutch through the city for their audiences and
keeping an eye on them, thus making him in essence a government official.
The Nagasakiya was in the greater Nihonbashi area of Edo.
Nihonbashi was Japan’s most famous bridge, and the neighborhood
surrounding it was the heart of Edo, a bustling political, economic, and
cultural area. The Nagasakiya was located on the Hongokuchō sanchōme
block, a mere fifteen minute walk from the bridge. Many of the greatest
scholars, writers, artists, and publishers of the time made their home in
Nihonbashi, and at the end of the eighteenth century its residents included
a number of prolific rangaku researchers.4

3
4

The longest duration was 142 days in 1787.
Jackson, Network of knowledge, 62-63.
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The structure of the Nagasakiya changed over the years as it was
rebuilt multiple times following fires and earthquakes. 5 Dutch accounts
indicate that Gen’emon’s family and employees resided on the first floor in
rooms towards the street, while the Dutch always occupied the second floor.
The Dutch were not always enthusiastic about their Edo lodging. In 1740,
one opperhoofd called the Nagasakiya a ‘depressing, dilapidated inn’.6 Later,
Carl Thunberg wrote that it was tidy and adequate, but ‘was not such as I
expected for an embassy from so distant a part of the world’. 7 On the
second floor was an area that was used for entertaining guests, equipped
with European style furnishing toted by the Company. This space was often
referred to as the Orandabeya, the Dutch room, but the physician Ōtsuki
Gentaku called it the ‘salon of the westerner’s inn’ (seihin tabiyado no zashiki).8
There could be no better place than Nihonbashi to excite the
imaginations and thirst for knowledge, a seemingly ideal environment for
cultural and intellectual exchange. Yet, the government severely restricted
the movements of the Nagasakiya’s guests. The Dutch were only allowed to
leave the inn on the days of their shogunal audiences. Four guards were
constantly stationed around the inn and the gate was locked between 8:00
pm and 6:00 am. When they did leave for their audiences and to distribute
gifts, they were escorted by Gen’emon, interpreters, and sometimes officers
of the Nagasaki governor stationed in Edo. One can imagine how stifling it
must have been. In frustration, a company chief complained during his
1711 stay ‘I hope we shall be released from our “prison” as soon as
possible’.9
Much of their time in the Nagasakiya was spent receiving visitors.
They entertained many scholars and doctors over the years, occasionally
The Dutch were occasionally forced to stay in temples or other inns. For example,
there were significant conflagrations in the late 1650s which threatened the envoy,
and in 1704 they were moved to a temple due to significant earthquake damage
which almost made their annual audience impossible as well. A fire in 1712 sent
them to a temple for lodging and another in 1806 meant a stay at an inn in the Edo
neighborhood of Ryogoku.
6 P. Velde and R. Bachofner eds., The Deshima diaries: marginalia 1700-1740 (Tokyo
1992) 499.
7 T. Screech, Japan extolled and decried: Carl Peter Thunberg and the Shogun’s realm, 17751796 (London 2005) 149.
8 G. Ōtsuki, Seihin taigo [Conversations with foreign guests], unpublished
manuscript, n.p.
9 Velde, The Deshima diaries: Marginalia 1700-1740, 130.
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forging social and intellectual ties over European wine, absinthe, tobacco,
and sweet preserved fruits. 10 From its earliest decades the Nagasakiya
proved to be a place where the Japanese could learn about medicine and
natural history from the Dutch doctors and opperhoofden. Among the more
educated and interested of them were Engelbert Kaempfer, Isaac Titsingh,
Carl Thunberg, Henrik Doeff, and Philip Franz von Siebold, who all
recorded their experiences.
Official Interest in the Nagasakiya
The Dutch performed a number of medical demonstrations for shogunal
physicians in the seventeenth century, during the early decades of the court
journeys, but there is no indication that they occurred at the Nagasakiya.
However, VOC records show official scholars and doctors, directly in
service to the shogun and his bakufu, coming to the Nagasakiya in greater
frequency from the end of the seventeenth century. Many of these
individuals became friendly enough with the Dutch to be mentioned by
name in the VOC accounts.
The earliest names that appear are shogunal physician Kurisaki Dōu
and shogunal scholar and advisor Arai Hakuseki. Dōu came to the
Nagasakiya annually at the end of the seventeenth and beginning of the
eighteenth century. Hakuseki also made a number of trips to the inn
beginning in 1712. Used to visitors whose only motivation was silly
curiosity, one opperhoofd mentioned that he was impressed by Hakuseki,
whom he felt had come for intellectual reasons. 11 That year, Hakuseki
brought maps and a print from the shogun’s Momijiyama Library to discuss,
and even made a follow-up visit to have his son’s knee looked at by the
Dutch physician and to ask questions about animals.
By the 1740s, the Dutch envoys also became familiar with the
shogunal physician Fukami Kyūdayū, who began appearing regularly from
1728. His numerous questions about astronomy and the calendrical sciences
were particularly noteworthy and have been discussed by Grant
Goodman.12 However, he also had questions on medicine and botany. Like
For example, see L. Blussé et al. eds., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800
(Tokyo 2004) 38.
11 Velde and Bachofner eds., The Deshima diaries: marginalia 1700-1740, 145.
12 G. Goodman, Japan and the Dutch, 1600-1853 (Richmond 2000) 53.
10
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Hakuseki, Kyūdayū’s official status gave him access to the shogun’s library,
and he brought European books, including Rembertus Dodonæus’s
Cruydtboek (1618) to the inn, with questions. 13 The Dutch had first
presented a copy of this text, an herbal, to the shogun in 1659. But it had
been forgotten, gathering dust on the shelves of the Momijiyama Library,
until Tokugawa Yoshimune, probably intrigued by the book’s hundreds of
illustrations, ordered his scholars to study it in 1717. Throughout the
eighteenth century the Cruydtboek was toted to the Nagasakiya by
government intellectuals. In addition to inquiries about the books he
brought, Kyūdayū also conveyed ‘secret’ questions on behalf of the shogun
about laws and punishment, governance, geography, agriculture, religion
and churches, and burial practices in the West.14 Among the scholars that
he brought with him to the Nagasakiya was a shogunal botanist, Niwa
Seihaku. Seihaku too was a regular at the inn in the late 1720s and 1730s.
The 1740s at the Nagasakiya were shaped by shogun Yoshimune’s
push for Japan to acquire more knowledge from the West. While
Yoshimune’s actions fell short of expansive patronage, he ordered the
shogunal scholars Noro Genjō and Aoki Kon’yō, who had a post at the
shogunal library, to learn from the Dutch. Their names would appear often
in the Dutch logs from 1742.15 The Dutch must have noticed an increase in
the number of official physicians and scholars visiting them, as the
company chief expressed irritation in 1744 at their frequent and uninvited
visits.16 He and other VOC chiefs often found the questions that they were
being asked tedious or trivial. Joining Genjō and Kon’yō in their pursuits
were scholars from the shogunal astronomical bureau (Tenmongata) and the
shogunal observatory (Tenmondai). For example, an official astronomer
visited the Nagasakiya in 1743 in order to ask questions about ‘comets, stars,
and other matters related to astronomy’.17
In addition to Kurisaki Dōu, two other shogunal physicians appear
by name in VOC reports from the early eighteenth century. Makino Sōsaku
visited the Nagasakiya often in the 1710s and 20s. More important were the
visits of the shogun’s personal physician Katsuragawa Hochiku, who
Blussé et al., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800, 37.
Velde and Bachofner eds., The Deshima diaries: marginalia 1700-1740, 350.
15 J. Numata, Western knowledge: a short history of the study of western science in early modern
Japan, R.C.J. Bachofner trans. (Tokyo 1992) 37-38.
16 Blussé et al., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800, 55.
17 Ibidem, 37.
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interviewed the Dutch in front of the shogun at the palace in 1724 and was
ordered by the shogun to meet with the Dutch at the Nagasakiya annually.18
As will be discussed below, Hochiku’s son and grandson would also
frequent the inn in later years, and used meetings in the inn to actively
promote the growth of a rangaku network at the end of the eighteenth and
the beginning of the nineteenth centuries.
As indicated above, with access to the shogun’s library, these official
scholars and doctors often brought books to the Nagasakiya. The
Tokugawa shoguns had received many of them as tributes. During the
seventeenth century, the texts had only been treated as curiosities, often lost
among other books. However, during the eighteenth century, and especially
with the encouragement of Tokugawa Yoshimune, Japanese scholars began
to recognize their intellectual value. The Nagasakiya became a place where
official Japanese scholars and physicians tried to make sense of the
shogunal copies of Cruydtboek (mentioned above), Jan Jonston’s Naeukeurige
beschryving van der natuur der vier-voetige dieren (originally published in 1657), and
Emanuel Sweerts’s Florilegium (Frankfurt 1612). As indicated by Dutch
records, when this happened, Japanese scholars would typically retire to the
bedroom of the VOC physician where, with the help of an interpreter, they
would ask questions. Sensitive to the political dangers of any interactions
that they had, it was not uncommon for the opperhoofden to issue warnings to
the VOC doctors to be careful to only discuss medicine and natural history
with Japanese visitors.19 The Nagasakiya was not a placeless place, free of
political context, and the Dutch had to be careful about even innocent
interactions.
Beyond their questions about books, Japanese physicians were
attracted to the Nagasakiya in the eighteenth century by more hands-on
medical demonstrations and the dissections of animals. They even brought
patients on occasion to be treated by the VOC physician. In 1725, for
example, doctors brought several ill children from a charity hospital funded
by the shogun.20 In 1744, the Dutch physician examined the paralyzed son
of a daimyo at the request of a shogunal physician.21 On other occasions, the
Japanese doctors merely requested medicines.

Numata, Western knowledge, 39.
Blussé et al., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800, 5 & 22.
20 Velde and Bachofner eds., The Deshima diaries: marginalia 1700-1740, 298.
21 Blussé et al., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800, 55.
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The Politics of Entry
Despite the growing intellectual interest of officially-appointed scholars and
physicians in the Nagasakiya, entrance into the inn and contact with the
Dutch could still be a difficult prospect under the tight restrictions of the
bakufu. For example, despite his charge from the shogun, Aoki Kon’yō had
to obtain permissions from an Edo governor and the Nagasaki governor
residing in the capital to visit the Nagasakiya in 1740. 22 In the face of
official barriers, unsanctioned clandestine trips by officials, scholars, and
daimyo to the Nagasakiya became fairly common. An opperhoofd records that
a shogunal physician secretly visited in 1743 so that the ill son of a high
official might be examined.23 Presumably the concern was that the bakufu
might deny a member of an elite family entrance on the grounds that it was
inappropriate contact with foreigners.
Various daimyo regularly visited the Nagasakiya incognito and late at
night in order to avoid any suspicions or breach of etiquette. Bakufu
authorities were sometimes aware of the unapproved visits, but overlooked
the infractions as long as all parties were discreet. Indeed, years later in 1828
the VOC physician Siebold indicated that he believed that a lot of
unsanctioned interaction happened within the Nagasakiya with the
government’s tacit approval.24 A handful of daimyo made a great many open
and secret trips to the Nagasakiya Inn. Historian Reinier Hesselink has
determined that twenty-seven visits were made by domainal lords between
1768 and 1787. These years correspond with the relaxed governing
influence of senior councilor Tanuma Okitsugu, and access to the
Nagasakiya, though still monitored, was slightly easier. 25 They also
correspond to the early expansion of rangaku.
However, access to the Nagasakiya became much tighter following
the ascension of the more conservative Matsudaira Sadanobu to regent. In
1789, just a year into Sadanobu’s promotion, the VOC chief reported that
lords of Satsuma and Kokura had been turned away by the officials
monitoring the Nagasakiya and that not even the daimyo Kutsuki Masatsuna
J. Numata and R.C.J. Bachofner, Western knowledge, 40-41.
Blussé et al., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800, 38.
24 S. Takenoshita et al., ‘Discovered documents of von Siebold I,’ Kitakanto medical
journal 47:6 (1997) 453-60: 458.
25 R. Hesselink, ‘A New Guide to an Old Source,’ Monumenta Nipponica 60:4 (2005)
515-523: 20.
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and shogunal physician Katsuragawa Hoshū, who had been frequent
visitors in the past, could get past the gate. The chief was told by officials
that no one was allowed to visit the Dutch, the interpreters, or even the
servants at the inn.26 This continued the following year, and additionally the
rooms of the Dutch were inspected daily on Sadanobu’s orders. 27 The
opperhoofd expressed great relief when in 1802 daimyo Masatsuna could
openly return to the Nagasakiya with ease, though room inspections
continued.28
Tight restrictions at the Nagasakiya from the late 1780s were the
result of Sadanobu’s Kansei Reforms that sought to strengthen the
government’s authority by reversing the ‘excesses’ of the Tanuma Okitsugu
governance. Sadanobu was not an enemy of rangaku, but insisted on the
orthodoxy of Neo-Confucianism. 29 The government kept a particularly
keen eye on daimyo during these years. Indeed, the Satsuma daimyo, who had
great interest in the Dutch and in European science, also faced difficulties
getting into the Nagasakiya. For years he had taken great care in cultivating
friendships with members of the VOC, visiting them when he could and
sending gifts. He was a zealous promoter of rangaku studies inside and
outside his domain.30 Like the daimyo Masatsuna, he was forced to make
secret visits to the inn during Sadanobu’s tenure as senior councilor.
However, even clandestine trips became impossible for him in 1788. Once,
unable to visit the Nagasakiya openly, the Satsuma daimyo planned a late
night visit. When he never showed up at the inn, the opperhoofd made an
inquiry to one of the daimyo representatives and learned that the domainal
lord had been under the surveillance of the Nagasaki governor to prevent
any unsanctioned visits. The governor had been made aware of the daimyo
plan to sneak into the inn by the interpreters assigned to the VOC.31 Once
Sadanobu had fallen from grace in 1793, some of the restrictions loosened
Blussé et al. eds., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800, 594.
Ibidem, 622.
28 N. Gakkai, Nagasaki Oranda shokan nikki vol. 1 [Diaries of the Dutch in Nagasaki]
(Tokyo 1989) 171.
29 Jackson, Network of knowledge, 117.
30 Blussé et al., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800, 329; 404.
31 Ibidem, 571. Although their Japanese title seems to be unclear, opperbongiois were
officers charged by the Nagasaki governor with various inspection and supervisory
duties. One of their jobs was to escort the Dutch on the court journeys and
monitor them.
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up again, but not entirely. Siebold records that the lord of Nakatsu domain,
another daimyo who was fond of the Dutch, was also forced into a
clandestine visit in 1826.32 Alas, daimyo were not the only ones who had to
make secret visits to the Nagasakiya. Shogunal physician Katsuragawa
Hoshū, son of Hochiku, made many unofficial trips to the inn. VOC
records indicate that Hoshū visited the Nagasakiya covertly almost every
day in 1786.33
The Nagasakiya as Network Node
Scholarly visitors to the Nagasakiya in the middle decades of the 1700s
exclusively had bakufu appointments, and thus had the security of being able
to claim that their interactions came with official sanction. This was
important because the government since the 1630s keenly held tight to its
control on Japanese interaction with foreigners. In addition, earlier in the
Tokugawa Era the government had banned foreign books, and although the
shogun Yoshimune relaxed the ban in 1720 to just books with Christian
references, scholars at large remained skittish about the legality of working
with European texts. However, Katsuragawa Hoshū represented a
transition beginning in the 1770s from the supposedly officially-sanctioned
Nagasakiya exchanges of shogunal researchers to an increasing number of
visits by independent scholars who were involved in creating and expanding
their scholarly network focused on the acquisition of European science.
The shogunal scholars were able to visit the Nagasakiya with relative
ease between the 1740s and 1780s. Their official status meant that their
research was specifically directed toward government interests. However,
the Dutch stays at the Nagasakiya took on a new importance for
Katsuragawa Hoshū from the 1770s and his colleagues as the intellectual
interaction of their network expanded. Hoshū was a key facilitator of the
network, but other crucial members included Sugita Genpaku, Ōtsuki
Gentaku, and Udagawa Yōan, among others. For these Edoites, Nagasakiya
became a link to Europe, and they were met by like-minded VOC members
such as Thunberg, Titsingh, Doeff, and Siebold. In Europe, these men had
come to believe that their pursuit of natural history and science was a noble
P.F. Siebold, Edo sanpū kikō [Travel journal of the Edo court journey], Saitō
Makoto ed. (Tokyo 1997) 191.
33 Blussé et al., The Deshima diaries: Marginalia 1740-1800, 523 & 546.
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pursuit, a belief shared by the Japanese scholars who visited them at the
Nagasakiya. However, they also believed that as a noble pursuit, it should
be unbridled by political or geographical limitations. Indeed, these men in
particular took up their posts in the Dutch East India Company to
overcome geography and with ambitions of developing a greater knowledge
of the natural world and the diversity of humanity and sharing that
knowledge with the minds of Europe. Unfortunately, they found in Japan
governmental policies that stood in their way. Thus, the contact space that
they formed in the Nagasakiya was just as important to them as it was to
the Japanese who visited them. The transfer of knowledge went both ways.
Hoshū’s family, the Katsuragawa, had occupied posts as shogunal
physicians for generations, and during this new period at the Nagasakiya at
the end of the eighteenth century Hoshū provided the official contacts that
were required for non-shogunal physicians to gain access to the inn.34 He
became, in essence, their guarantor.
Hoshū was at the forefront of rangaku’s growth. The birth of rangaku
(and the network that spread it) is often attributed to an incident in 1771
when a group of Edo physicians, European anatomy book in hand,
witnessed the dissection of an executed person. Conducting vivisections
was generally considered taboo by Japanese physicians, and so they relied
exclusively on Chinese diagrams for their understanding of internal
anatomy. However, examining the insides of the freshly executed criminal,
they realized that the charts in their European book better corresponded,
and pledged to translate it. One of the physicians in the group, Sugita
Genpaku, claimed that this epiphany was the spark that launched rangaku.
Although his explanation of rangaku’s origins is too simplistic, it is true that
the men at that execution ground became the early core members of what
would become a network of scholars. Hoshū had close connections to these
men, who were friends with his father.
Members of the nascent network were excited when the VOC
physician George Rudolf Bauer and opperhoofd Jan Crans came to Edo in the
late 1760s. At the Nagasakiya, Bauer examined the gangrened tongue of a
medical student whom the group had brought, and demonstrated a
phlebotomy. Sugita Genpaku writes that he and his colleagues eagerly went
Hoshū’s importance to the Japanese-Dutch exchange and his frequent presence
at the Nagasakiya were such that his young grandson came to the inn in 1810 to
inform the Company of his passing. N. Gakkai, Nagasaki Oranda shokan nikki vol. 5
(Tokyo 1994).
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to the inn daily. In addition to asking questions, they were able to borrow
the book Heelkundige Onderwyzingen by Laurens Heister from one of the
interpreters.35 Genpaku would later encourage his student Ōtsuki Gentaku
to translate it. One of their group, Hiraga Gennai, became fast friends with
Bauer, and made use of that friendship to acquire books.36 Gentaku himself
would start frequenting the Nagasakiya in 1794. By that time, the VOC only
came to Edo every four years, but interest in Dutch medicine was growing.
Gentaku visited the inn during eight Dutch court journeys, recording the
happenings of six of them in a manuscript titled Seihin taigo.
According to Gentaku, only direct retainer (jikishin) physicians were
permitted to go to the Nagaskiya. As shogunal physicians, the Katsuragawa
met that criteria. Town doctors and physicians serving rear vassals (baishin),
such as Gentaku, did not have the qualifications. For them, special bakufu
permission was necessary. However, even with permission there were
challenges. 37 In Seihin taigo, Gentaku relates how onerous it was for his
group to see the Dutch in 1794. Gentaku, Hoshū, and four others without
direct retainer status sought access to the Dutch. They relied on Hoshu’s
position as a shogunal physician to obtain their permission. Hoshū
submitted an initial application to the bakufu’s petitions office (gosoba goyō
toritsugi) on the day the Dutch arrived in Edo, May 21. The petitions
indicated the names of the rangaku scholars with their feudal affiliations. Six
days later, Hoshū received notice that the lords of each of the physicians
had to submit additional letters of support. Once this was done, Hoshū was
sent a permit, but only those of direct retainer status were allowed to ask
questions. Copies of the permit were forwarded by the bakufu to the
Nagasakiya proprietor and the Nagasaki governor, who scheduled their
Nagasakiya meetings for June 1st and 2nd. However, senior and junior
inspectors from his office were required to be in attendance.38 Clearly, this

G. Sugita, Rangaku kotohajime, Ogata Tomio ed. (Tokyo 1998) 24.
Ibidem, 25.
37 Udagawa Yōan, a member of the Edo rangaku network, used his connections
with Yoshio Chūjirō, an official translator at the shogunal Astronomical
Observatory, to meet Siebold, yet still had to travel clandestinely to the Nagasakiya
because of uncertainty about the permission. See: T. Takahashi., Shiiboruto to
Udagawa Yōan: Edo rangaku kōyūki [Siebold and Udagawa Yōan: a record of Dutch
studies exchange in Edo] (Tokyo 2002) 54.
38 Ōtsuki, Seihin taigo, manuscript n.p.
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situation had the potential of stifling interaction. The group would continue
to rely on Hoshū through similar processes in successive years.39
Gentaku records that during the first meeting the Dutch and their
Japanese visitors sat lined up across from each other, but only the shogunal
physicians were able to ask questions. However, the whole group was able
to see several books, including one on surgery, and scientific instruments
brought by the VOC physician. Those who could not ask questions were
able to learn from the questions of the others, and they were able to
practice their listening comprehension of Dutch. Gifts were exchanged as
well, and Hoshū received a medical wax head. Perhaps just as importantly,
as European culture interested them in general, the Japanese were able to
enjoy European refreshments, including wine and pickles. In fact, Gentaku
would try to duplicate European gatherings by hosting several Dutch-style
New Year’s meals at his school in Edo. The following day, the topics of
conversation included windmills, optometry, and the circulation of blood.
The Dutch asked questions as well. For example, the VOC physician
inquired about the state of vaccinations in Japan, and the Dutch were very
interested in learning more about the northern territory of Ezo. In addition,
in subsequent years, Doeff and Siebold would receive botanical samples and
other useful objects for their scientific and ethnographic inquiries from
Nagasakiya visitors.
As with earlier generations, the members of the emerging rangaku
network who went to the Nagasakiya valued the opportunity to see medical
demonstrations and obtain books and scientific instruments. When they
acquired books or instruments, whether as gifts, through exchange, or by
purchase, they often made them available to other scholars through their
network.40 Hiraga Gennai bought a copy of the coveted Cruydtboek at the
Nagasakiya in 1765, and he purchased other books there in different years.
He also received one as a gift from the physician Bauer in 1761. In fact,
after noticing the growing interest among Japanese scholars, the Dutch
began bringing books with them to Edo at the end of the eighteenth
century in hopes of selling them. Scholars were sometimes even able to use
the friendships they built in the Nagasakiya to request books after the
Dutch had returned to Deshima. For example, former opperhoofd Isaac
Titsingh used his successor to send books that had been requested in letters
In 1806 the Dutch were housed at an inn in Ryogoku because the Nagasakiya
had been damaged by fire.
40 Jackson, Network of knowledge, chapter 6.
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sent to him by various Edo physicians in 1785.41 In these acts we can see
the lengths that Japanese and European scholars would go to in their quest
for knowledge, as exchanges of letters with foreigners were technically
illegal except when sanctioned by the government.
The rangaku network continued to spread through the end of the
eighteenth and the beginning of the nineteenth centuries. But the most
fruitful intellectual interaction at the Nagasakiya for both rangaku and the
Dutch probably occurred in 1826 when Siebold arrived. Although
restrictions were still in place, there seems to have been enough loosening
of them that the bold Siebold was able to facilitate a tremendous amount of
information exchange. Siebold appeared to know that if he performed well
enough by treating patients and giving interesting demonstrations, he could
win the favor of those in positions to assist him in his research of Japan. By
1826, he had managed to acquire the unthinkable permission to visit
patients in Nagasaki and to open a school and clinic on the mainland. He
famously taught medicine and natural history to around fifty Japanese who
made the trip south. He was also able to bring some of his students to Edo,
such as the famous Takano Chōei, in order to aid his research during the
court journey.42
His entrance into Edo on April 10, 1826 was not promising, as
physicians Katsuragawa Hoken (son of Hoshū) and Ōtsuki Gentaku were
turned away by authorities when they tried to greet the German physician
on the outskirts of the city.43 However, once in Edo, though he did not
have freedom of movement and his visitors often had to come incognito,
Siebold was able to build social ties, teach, and receive botanical specimens,
all within the Nagasakiya. Herbert Plutschow writes that the ‘inn quickly
developed into another kind of university.’ 44 Siebold operated on a baby
with a harelip, performed cataract surgery, examined a lump in the breast of
a daimyo wife, gave a lecture on small pox, showed visitors how to
administer a vaccination, demonstrated an operation on a pig, and provided
medicine to the shogun’s personal physician.

F. Lequin ed., The Private Correspondence of Isaac Titsingh. Volume II (1779-1812)
(Amsterdam 1992) 547-8; 581-2.
42 H. Plutschow, Philipp Franz von Siebold and the opening of Japan: a re-evaluation (Kent
2007) 9-10.
43 Siebold, Edo sanpū kikō, 189.
44 Plutschow, Philipp Franz von Siebold and the opening of Japan, 11.
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Perhaps most importantly Siebold met with a variety of scholars,
researchers, and physicians, establishing mutual respect and friendship, and
opening up the possibility of further exchange. In addition to Hoken and
Gentaku, Siebold befriended physicians Ishizaka Sōtetsu, who gave him a
book on moxa and acupuncture treatments, and Udagawa Genshin, an
internal medicine specialist, among others. He discussed medicine and
showed them the scientific instruments that he had brought, including a
microscope, thermometer, barometer, altimeter, hygrometer, sextant, and
chronometer. Siebold’s journal records the pleasure the physician felt at
learning that Hoken and Gentaku could understand Dutch. It also indicates
that he had even gifted Gentaku a book.45
Siebold also met with daimyo Okudaira Masataka and Shimazu
Shigehide, who were both enthusiastic supporters of Dutch studies, as well
as official geographer Mogami Tokunai, official astronomer Takahashi
Kageyasu, and official cartographer Inō Tadataka, with whom he would
secretly exchange a variety of materials. Tokunai lent him five maps of Ezo
under ‘a pledge of earnest secrecy’ and Kageyasu would later send him a
map of the Sakhalin Islands by Mamiya Rinzō and a map of Japan by
Tadataka.46 In exchange, Siebold sent Kageyasu a four volume set of books
on world geography by Johan Huebners as well as other texts. 47 To
Siebold’s delight, all his Nagasakiya visitors brought gifts, typically
specimens of Japanese flora. Hoken gave him books of sketches of plants
native to Ezo.48
Although he had been in Edo for an unusually long time of over a
month, so stimulating was his stay that Siebold sought the help of shogunal
physicians whom he had befriended, to extend his stay at the Nagasakiya.
He had probably read of the unusual opportunity that another VOC
physician, Caspar Schamberger, had to stay in Edo for several months
nearly 200 years earlier in 1649. Some scholars have argued that Siebold’s
N. Gakkai, Nagasaki Oranda shokan nikki vol. 7 (Tokyo 1996) 80. On April 12
1818, the opperhoofd writes that they understand spoken Dutch well and can even
write it.
46 Siebold, Edo sanpū kikō, 185 & 194. There is some indication that famous
cartographer Mamiya Rinzō may have been introduced to Siebold by Tokunai,
though the evidence is unclear. See: S. Takenoshita et al., ‘Discovered Documents
of Von Siebold III’, Kitakanto medical journal, 48:4 (1998) 314-324: 320.
47 Siebold, Edo sanpū kikō, 196.
48 Takenoshita et al., ‘Discovered Documents of Von Siebold III’, 317.
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zeal for demonstrating surgeries and giving lectures at the Nagasakiya was a
manipulative effort to ingratiate himself well enough to obtain bakufu
permission for an extended stay in the capital. 49 After initially hearing a
favorable report of his petition on May 6, just two days later he learned
from his Japanese friends that traditionalist Chinese-style physicians were
protesting the petition.50 Sadly, the bakufu, which had become irritated with
the VOC over critical comments made about the Nagasaki governors,
ultimately rejected his request.51
Unfortunately, Siebold’s friendships in Edo would also lead to a final
decline of intellectual exchanges at the Nagasakiya. An illicit letter that
Siebold sent to the geographer Mamiya Rinzō through astronomer
Takahashi Kageyasu triggered a bakufu investigation. In the midst of the
investigation and as Siebold was beginning his departure from Japan, the
ship containing all the materials he had gathered in Japan wrecked. Included
in his articles that were recovered by the bakufu were maps of Japan and
other items forbidden by the government. His departure was delayed and
after an inquiry, he was expelled. His friend Kageyasu, who was implicated
in the affair, died while in prison. And the Nagasakiya was once more under
a stricter, more watchful bakufu eye.
Conclusion
This article focuses attention on geography, or space (albeit a small one), to
understand Dutch-Japanese cultural interaction in the early modern period.
The intellectual exchange that took place in the Nagasakiya cannot be called
natural or organic. The choices made by the bakufu as it crafted its authority
in the first half of the seventeenth century severely limited the possibilities
of foreign interaction in Edo. However, scholars and physicians in the
capital had surprisingly greater access to the Dutch than any other
foreigners. Representatives of the Ryūkyū kingdom and Korea came to the
capital much less frequently, and the Chinese remained in Nagasaki. For the
Dutch, these trips were both frustrating and energizing. The Dutch
experienced the humiliation of being made spectacles by the government
Takenoshita et al., ‘Discovered Documents of Von Siebold III’, 318.
Siebold, Edo sanpū kikō, 218.
51 Plutschow, Philipp Franz von Siebold and the opening of Japan, 15. Also see
Takenoshita et al., ‘Discovered Documents of Von Siebold III,’ 318.
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during their court appearances and the thrill of witnessing a culture very
different from their own. They felt the heavy hand of a government
attempting to maintain authority over the foreigners’ presence and the
exhilaration of sharing ideas with Japanese of like-minded curiosity. For the
emerging rangaku community in Edo, who received no state patronage, the
visits to the Nagasakiya were eagerly welcomed as precious chances to
develop ties with Europe. Their network would play a significant role in
preparing scholars, and ultimately the government, for the tremendous
changes that would occur in Japan over the course of the nineteenth
century, and the contact space at the Nagasakiya was instrumental in its
growth.
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Siebold: Verzamelaar, wetenschapper en vermeend
spion
Kris Schiermeier
‘Ik zal Japan niet eerder verlaten nadat ik een uitvoerige beschrijving van het
land heb gemaakt, en alle materiaal voor een Japans museum en een flora
bijeen heb vergaard,’ schreef Philipp Franz Balthasar von Siebold vanuit
Japan op 18 november 1823 aan zijn oom.1 Zijn wens kwam al spoedig uit
en de geschiedenis van Siebold wordt heden ten dage levend gehouden in
Japanmuseum SieboldHuis te Leiden. Het klassieke grachtenpand met
barokke voorgevel aan het Rapenburg nummer 19 werd van 1832 tot 1847
door Siebold na zijn verblijf in Japan bewoond. Hij toonde hier ook zijn
prenten, lakwerk, keramiek, fossielen, herbaria, geprepareerde dieren,
munten, kleding, oude landkaarten en honderden andere schatten in een
eigen museum, dat door hooggeplaatste personen, zoals de latere tsaar
Alexander II en koning Willem II, werd bezocht. Sinds 2005 is
Japanmuseum SieboldHuis in dit pand gevestigd. Naast de vaste
Sieboldcollectie zijn er, verspreid over het jaar, tijdelijke tentoonstellingen
over de meest uiteenlopende onderwerpen.
De Leidse collecties die Siebold gedurende zijn zesjarige verblijf in
Japan (1823-1829) verzameld heeft, bestaan uit ruim 25.000 objecten. 2 Het
merendeel wordt beheerd door Naturalis. Deze collectie bevat 200
zoogdieren, 900 vogels, 750 vissen, 170 reptielen, meer dan 5.000
ongewervelde dieren, 891 mineralen en gesteenten, 6 fossielen, 2.000
verschillende soorten planten en circa 12.000 herbariumexemplaren. In
totaal om en nabij 20.000 objecten. Daarnaast heeft Museum Volkenkunde
ongeveer 5.000 etnografische objecten, waaronder een prachtige picknickset
van lak- en marquetriewerk, Japanse prenten (ukiyoe) van onder meer
W.R. van Gulik, ‘Von Siebold and his collection’, Philipp Franz von Siebold. A
contribution to the study of the historical relations between Japan an d the Netherlands .
Association for Japanese studies (Leiden 1978) 19.
2 K.E.M.B. Sch iermeier en K. Fo rrer, Japan in Leiden. Wandelgids (Leiden 2017)
Hierin vindt u informatie en afbeeldingen van d e instellingen waar de
Sieboldcollectie wordt of werd getoond en/of beheerd.
1
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Hokusai en Kuniyoshi, schilderingen van Kawahara Keiga over het dagelijks
leven, modellen van bruggen en huizen, kimono, porselein, ceramiek en
fraai lakwerk. Ook telt de Universiteitsbibliotheek Leiden circa 500 boeken
van Siebold en 150 landkaarten en de Leidse Hortus botanicus heeft nog
vijftien originele, levende Sieboldbomen. Namen in het Leidse straatbeeld,
zoals de Sieboldstraat en de Decimastraat, verwijzen tevens naar de
bekendste ‘Hollandse’ arts in Japan. Beide straten liggen in de Leidse wijk
De Kooi, die vernoemd is naar de eendenkooi van Siebolds buitenplaats
Nippon. Dit buitenhuis, dat verwees naar zijn geliefde Japan, bouwde
Siebold op een lap grond aan de Lage Rijndijk waar hij uit Japan
meegebrachte planten en zaden opkweekte. Het merendeel van zijn Leidse
tijd verpoosde hij hier. In zijn in 1836 aangekochte woning aan het
Rapenburg verhuurde hij de benedenverdieping van 1837 tot 1844 aan de
Leidse studentensociëteit Minerva. 3 Het studentenleven was hem niet
vreemd, want Siebold was in het Duitse Würzburg lid geweest van het
Corps Moenania.

Dokter Siebold
Siebold, op 17 februari 1796 geboren in het Duitse Würzburg, trad in de
voetsporen van zijn familie toen hij medicijnen ging studeren aan de
plaatselijke universiteit. Tijdens zijn studie toonde hij opvallend veel
belangstelling voor de reisboeken van Johann Reinhold Forster en
Alexander von Humboldt; ook verdiepte hij zich in natuurwetenschappen
en etnografie. Siebold was in die tijd gehuisvest bij de beroemde hoogleraar
anatomie en fysiologie, Ignaz Döllinger, een vriend van zijn vader.4 Hij hielp
hem bij wetenschappelijke experimenten en vergaarde veel kennis door
eindeloze discussies te voeren met de wetenschappers die er op bezoek
kwamen. Op 24-jarige leeftijd behaalde Siebold zijn doctorsgraad in de
Th. H. Lunsing Sch eurleer, C. W. Fo ck en A.J. van Dissel, Het Rapenburg.
Geschiedenis van een Leidse gracht (Leiden 1986) 304.
4 A. Kouwenhoven en M. Forrer, Siebold en Japan. Zijn leven en werk (Leiden 2000) 11.
3
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medicijnen, chirurgie en anatomie en hij was daaropvolgend gedurende twee
jaar werkzaam als medisch chirurg en verloskundige in Heidingsfeld. Hij
was echter niet in staat om zijn belangstelling voor natuurwetenschappen te
onderdrukken, evenmin als zijn nieuwsgierigheid naar relatief onbekende
oorden. Door bemiddeling van een vriend lukte het hem in 1822 als
chirurgijn-majoor in dienst te treden van het Nederlandse koloniale leger op
de post in Batavia (het huidige Jakarta), destijds het centrum van de
Nederlandse handel in Azië. Trots schreef hij aan zijn voormalige
hoogleraar Döllinger dat hij deze positie mocht gaan vervullen. ‘Het is een
wonderlijke gedachte,’ antwoordt Döllinger hem in augustus, ‘dat mijn
interesse voor de zoölogie eens zo achteloos met een duivenskeletje
begonnen is, terwijl jij in Oost-Indië de wetenschap met kennis gaat
vermeerderen. Wat jammer dat ik zelf al zo oud ben.’5

Afb. 1: L. Springer jr. ‘Jhr. Ph. F. von Siebold’
(begin 19de eeuw). Collectie Topografisch
Historische Atlas. Erfgoed Leiden.

5

B. Schmitz, Huize Nippon aan de Rijn (Leiden 2000) 8.
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‘Berg-Hollander’ in Japan
De machtsverhoudingen in Azië waren begin negentiende eeuw aan grote
veranderingen onderhevig en Nederland zag het belang om zijn
handelsmonopolie op Japan, dat dateerde van 1639, zoveel mogelijk te
benutten. Siebold was volgens de gouverneur-generaal van NederlandsIndië, Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen, de ideale
persoon om studie te verrichten naar de Japanse cultuur en inheemse
producten en tevens een goede indruk te geven aan de Japanse regering
door de nieuwste kennis over Europese kunst en wetenschap te verspreiden.
De jonge wetenschapper in het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen viel op door zijn grote kennis en enthousiasme voor de
wetenschap. Van der Capellen zag in Siebold een begenadigd onderzoeker.
Op basis hiervan besloot hij hem voor onderzoek naar Deshima te sturen.
Op 28 juni 1823 vertrok Siebold vanuit Batavia naar Japan. Zijn
officiële functie was die van factorij-arts op de Nederlandse handelspost in
de Baai van Nagasaki, die wat oppervlakte betreft niet groter is dan de Dam
in Amsterdam. Hij schreef aan zijn ouders: ‘Ga in juni naar [...] Japan. Wat
ik wilde bereiken is mij gelukt. Daar zal mij ofwel de dood, ofwel een eervol
en gelukkig leven te wachten staan.’ 6 De eerste Japanners met wie Siebold
kennismaakte, zijn enkele schipbreukelingen die opgepikt werden op weg
naar Nagasaki. Hij verbaasde zich over hun behendige optreden en hun
beschaafde gedrag. Betoverend vond hij de Baai van Nagasaki, omgeven
door heuvels en witte huisjes. Hij kwam met zijn zwaar Duitse accent het
land binnen onder het mom van ‘Yama orandajin’ (Berg-Hollander), want
alleen Nederlanders mochten in die tijd als westerse mogendheid
handeldrijven met Japan. Na aankomst op 11 augustus 1823 nam Siebold de
medische zorg op zich van de Nederlanders op het kleine schiereilandje
Deshima. Ook behandelde hij voorname families in Nagasaki. Hij vroeg
hier geen geld voor, maar kreeg allerhande kunst- en gebruiksvoorwerpen
Brief van Siebold aan zijn ouders, 15 ap ril 1823, Archief Burcht Brandenstein,
Schlüchtern-Elm, Duitsland.
6
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als dank. In ruil voor een monster van de geneeskrachtige belladonnaplant
ontving hij bijvoorbeeld een ceremonieel hofgewaad, dat eigenlijk niet in
bezit mocht zijn van een buitenlander.7
Siebold ontmoette bij een van zijn huisbezoeken Otaki Kusumoto,
ook wel Sonogi genoemd. ‘Ook ik heb me aan die Hollandse tradities
onderworpen,’ schreef hij naar huis, ‘en me tijdelijk verbonden met een
liefelijke zestienjarige Japanse, die ik echter niet voor een Europese houd.’8
Uit deze relatie werd op 10 mei 1827 dochter Oine geboren. In 1824
verwierf Siebold een huis in Narutaki, aan de rand van Nagasaki; enerzijds
met het doel om westerse geneeskunde te onderwijzen, anderzijds om zijn
onderzoek naar Japan voort te zetten. Japanse studenten ondersteunden
Siebold bij zijn onderzoek en het onderwijs aan andere artsen. Het huis
kreeg dezelfde naam als de plaats, Narutaki, en groeide uit tot een levendig
centrum van de westerse wetenschap in Japan.
Siebold droeg zijn studenten een breed scala aan
onderzoeksprojecten op, waaronder Japanse kunstnijverheid en flora en
fauna, en liet hen over deze onderwerpen in het Nederlands – het ‘Latijn
van het Oosten’ – verslagen schrijven. Zijn roem verspreidde zich snel.
Artsen en geleerden uit geheel Japan verzamelden zich in Nagasaki om zich
te laven aan Siebolds kennis en vaardigheden. Trots schreef hij naar huis
over zijn universiteit waar aan alle wetenschappen gewerkt werd.9 Dankzij
zijn contacten met Japanse geleerden, tolken en zogenoemde hollandologen
(die westerse kennis bestudeerden aan de hand van Nederlandse publicaties)
was Siebold als geen ander in staat om de Japanse geschiedenis,
staatsinrichting, geografie en levensgewoonten te bestuderen. Deze kennis
verwerkte hij in diverse publicaties, waarvan zijn onvoltooide Nippon. Archiv
zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern (Leiden 18321852) de belangrijkste is.

Kouwenhoven en Forrer, Siebold en Japan, 14, 19, 22, 41 en 46.
Ibidem, 26.
9 Schmitz, Huize Nippon aan de Rijn, 24.
7
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Het ‘Siebold-incident’
Een hoogtepunt van zijn verblijf was zijn deelname aan de vierjaarlijkse
hofreis naar de hoofdstad Edo (het huidige Tokio), 10 waar Siebold onder
meer zijn belangrijkste informant, de hofastronoom Takahashi
Sakuzaemon/Kageyasu, ontmoette. Takahashi verschafte hem landkaarten
van voor Europa nog onbekende geografische gebieden. 11 Officieel
mochten er geen kaarten aan buitenlanders gegeven worden, maar het werd
gedoogd. Rivaliteit in Siebolds netwerk van cartografen leidde tot het
beroemde ‘Siebold-incident’. Ontdekkingsreiziger Mamiya Rinzō schreef in
die tijd een brief aan de autoriteiten waarin hij Siebold als spion aanwees op
basis van zijn kaartenverzameling. Het hielp ook niet mee dat Siebolds
geboorteland Pruissen (Prussia) erg leek op Rusland (Russia). 12 Dit alles
gebeurde voordat er een schip strandde met hierin de kaarten van dokter
Siebold. Het heeft er uiteindelijk toe geleid dat Siebold tot een
staatsgevaarlijke spion werd verklaard, Japan moest verlaten en zijn geliefde
Otaki en hun dochter Oine moest achterlaten.
Van juli 1859 tot juli 1862 keerde Siebold nog één keer in Japan terug
als diplomaat, dit keer in het gezelschap van zijn zoon Alexander uit zijn
huwelijk met jonkvrouw Helen von Gagern, maar zijn adviezen werden
volgens hem door de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging niet op
waarde geschat.13 Hij hoopte erop dat hij de collectie die hij tijdens deze reis
had verzameld aan de Nederlandse regering kon verkopen, net als hij met
het merendeel van zijn Leidse collectie had gedaan. De Nederlandse
regering had hier echter geen oren naar. Zijn tweede volkenkundige
verzameling, die groter is dan zijn Leidse collectie, kwam dan ook in
R. Parthesius, K.E.M.B. Schiermeier en Y. Oka, Japanse verwondering (Amsterdam
2000) 49-53. In Edo verbleef de Hollandse delegatie in een speciaal gebouwde
herberg de ‘Nagasaki-ya’. De h erb erg stond in Edo bekend als een
bezienswaardigheid.
11 M.J.P. van Oijen en J.M.J. van Oijen, Von Siebold’s reis naar het hof van de shogun in
het jaar 1826. Een ontdekkingsreis door Japan (Amsterdam 2005) 125.
12 R. Leca, Japan in kaart (Leiden 2017) 51.
13 Kouwenhoven en Forrer, Siebold en Japan, 73.
10
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München, Duitsland, terecht. 14 In 1866 stierf Siebold op 18 oktober, tijdens
de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling te München. ‘Ik ga nu
naar een land van schoonheid en vrede,’ waren zijn laatste woorden.15

Nalatenschap
Siebold heeft zich buitengewoon ingespannen om de verzamelde informatie
over Japan te ordenen. Hij schreef vele werken, waaronder Flora Japonica en
Fauna Japonica. In 1842 werd hij door Willem II als jonkheer verheven in de
adelstand. Zijn nazaten hebben zijn erfenis op het gebied van Japanse
geneeskunde en diplomatie in ere gehouden. Dochter Oine, die opgeleid
werd door Siebolds studenten Ishii Soken en Ninomiya Keisaku en door de
Nederlandse artsen Pompe van Meerdervoort en Bauduin, ontwikkelde zich
tot de eerste vrouwelijke praktiserende arts in de westerse geneeskunde. Ze
is beroemd geworden als hofarts van het keizerlijk huis.16
Tot op de dag van vandaag wordt op Japanse basisscholen ruim aandacht
besteed aan Siebolds opmerkelijke geschiedenis en betekenis voor Japan.
Iedere Japanner kent zijn verhaal. Zijn collectie in de Leidse musea, die
voorwerpen bevat die in Japan niet meer te vinden zijn of uitgestorven zijn,
zijn van groot belang geweest voor de restauratie van de huidige
handelspost Deshima. 17 Zijn rol als onmisbare bron voor de premoderne
Japanse wetenschap, als leraar en vriend van Japanse wetenschappers, en
niet te vergeten als liefhebbende echtgenoot van zijn vrouw Otaki
Kusumoto en als vader van Oine, Japans eerste vrouwelijke verloskundige,
maken Siebold een unieke man in de relatie Nederland-Japan. Dit heeft
M. Forrer, ‘Introduction to th e Visitor’s Guide to the 1863 Exhibition of
Siebold’s Collection from His Second Journey to Japan’, Compilation of Historical
Materials from the Five Continents Museum’s Siebold Collection (Sakura-shi 2016) 195-198.
15 Siebold laatste woorden op zijn sterfb ed op 18 oktober 1866. Uit: Kouwenhoven
en Forrer, Siebold en Japan, 74.
16 Kouwenhoven en Forrer, Siebold en Japan, 25.
17 T. van der Eb-Brongersma, De Hollandsche begraafplaats in Nagasaki (Oegstgeest
2017) 75.
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geresulteerd in een unieke vriendschap en stedenband tussen Leiden en
Nagasaki.18

De stedenband tussen Leiden en Nagasaki is in Japan getekend op 24 november
2017 door burgemeester H. Lenferink en burgemeester T. Taue.
18

64

Oude vrienden: De Nederlandse rol bij de opbouw
van de Japanse marine, 1850-1870
Victor Enthoven
Japan is altijd een bijzonder land geweest, zeker in Westerse ogen: gesloten
en mysterieus. Vanaf circa 1640 was de Nederlandse vestiging Deshima in
de Baai van Nagasaki voor Japan het venster op de wereld.1 Japan beschikte
niet over een oorlogsvloot en bemoeide zich niet met de buitenwereld. Dat
veranderde met de Vrede van Nanking (1842) die een eind maakte aan de
Eerste Opiumoorlog, waarbij Groot-Brittannië met geweld toegang tot
China kreeg. Het was alleen maar een kwestie van tijd voordat Japan aan de
beurt zou zijn. Met medeweten van de Nederlandse regering verscheen in
juli 1853 een Amerikaans eskader onder bevel van commodore M.C. Perry
voor Uraga in de Baai van Edo om een persoonlijke brief van de Amerikaanse president aan de Japanse regering aan te bieden. De boodschap was
duidelijk. In het voorjaar van 1854 werden de havens van Shimoda,
Nagasaki en Hakodate opengesteld. Vijftig jaar later vernederde de Japanse
oorlogsvloot tijdens de Slag bij Tsushima (27-28 mei 1905) de Russische
vloot.
Dit essay gaat over de (kortstondige) Nederlandse bijdrage, en die
van de Koninklijke Marine in het bijzonder, aan de transitie van Japan van
een naar binnen gekeerde continentale mogendheid naar een maritieme
(groot)macht.2 De Nederlanders leverden oorlogsschepen, stuurden instructeurs en leidden Japans marinepersoneel op. Je zou dit de opmaat naar
Japanse sea power kunnen noemen. Interne spanningen over de toenemende
westerse invloed in het land maakten een eind aan deze samenwerking.
Japan onderhield ook handelsrelaties met China, Korea en de Ryukyu (Rio ekioe)
eilanden.
2 Een eerdere versie van deze tekst is ter gelegenh eid van d e herd enking van 400
jaar Nederlands-Japanse b etrekkingen in 2000 gepresenteerd bij h et bezoek van een
detachement Japanse adelbo rsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in
Den Helder. Martha Ch aiklin en Jan Fernhout hebben toen veel in formatie met mij
gedeeld. Cynthia Viallé dank ik voor haar adviezen en suggesties bij deze versie.
1
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Van continentaal naar maritiem
Sea power is de heilige graal van de zeeofficier. Door middel van de inzet van
een slagvloot wil men dominantie op zee uitoefenen: het verkrijgen van
heerschappij ter zee, het liefst via een beslissende zeeslag. Dit gedachtegoed
wordt ook wel aangeduid met navalism. De Amerikaanse marineofficier
A.Th. Mahan heeft deze doctrine ontwikkeld aan de hand van maritieme
mogendheid Engeland, later Groot-Brittannië, tussen 1660-1783. Bij een
maritieme mogendheid vormt de (slag)vloot de belangrijkste verdedigingslinie, omdat een dreiging vanaf land gering is of zelfs ontbreekt. Een maritieme mogendheid beschikt dan ook allereerst over een grote vloot en eventueel over een klein leger.3
De belangrijkste tegenstrever van de Engelsen in de zeventiende
eeuw, de Republiek der Verenigde Nederlanden, was een continentale
mogendheid, weliswaar met belangrijke maritieme belangen. De grootste
bedreiging voor het voortbestaan van de Republiek kwam over land vanuit
het zuiden (Frankrijk) en het oosten (Duitse staten). Maritieme opponent
Engeland heeft nooit het voortbestaan van de Republiek in gevaar gebracht.
De meeste financiële middelen gingen dan ook naar het omvangrijke Staatse
Leger en de vele forten en vestingen. Zelfs ten tijde van de zeeoorlogen
tegen het perfide Albion waren de uitgaven voor het leger hoger dan die
voor de vloot.4 Dit in tegenstelling tot Engeland en haar wooden wall van
oorlogsschepen.

A.Th. Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783 (Londen 1889); W.E.
Livezey, Mahan on Sea Po wer (No rman 1947) 282; G. Till ed., Seapower. Theory and
Practice (Portland 1994) 1; J. Anten, Navalisme nekt onderzeeboot. De invloed van
internationale zeestrategieën op de Nederlan dse zeestrategie voor de defensie van Nederlands-In dië,
1912-1942 (Amsterdam 2011).
4 M. ’t Hart, The Making of a Bourgeois State. War, Politics and Finance during the Dutch
Revolt (Man chester 1993) 32, 62, tabel 2.7; W. Fritschy, Schulden als leerschool. De Unie
der Zeven Verenigde Provinciën en de Europese Unie (Amsterdam 2012) 6; W. Veenstra,
Tussen gewest en Generaliteit. Staatsvorming en financiering van de oorlog te water in de
Republiek der Verenigde Nederlanden, in het bijzonder Zeeland, 1586 -1795 (Amsterdam
2014) 75.
3
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Maar niet elk eilandenrijk is een maritieme mogendheid. Japan bijvoorbeeld heeft zich eeuwen lang afgewend van de zee. Het land verdedigde
zich tegen aanvallen over zee met forten en grondtroepen. De Japanse
militair denker Hayashi Shihei heeft rond 1780 over de Japanse defensie als
‘zeenatie’ geschreven. Voor een eilandenrijk is de zee, volgens Hayashi,
zowel een beschermende gracht als een middel voor een invasie. Hij doet uit
de doeken hoe Japan zich tegen een dreiging vanuit zee kan wapenen. De
Japanse doctrine was gebaseerd op het Chinese continentale denken. Hierbij
gaat het dus niet om een maritieme strategie, zoals bijvoorbeeld sea power,
maar om homeland defense. Een ‘maritieme natie’ zoals Japan verdedigde zich,
zoals gezegd, middels forten en grondtroepen.5
De Japanse marineleiding heeft zich het gedachtegoed van Mahan na
1889 snel eigen gemaakt. Tegen de tijd van de Chinees-Japanse Oorlog
(1894-95), maar nog meer tijdens de Russisch-Japanse Oorlog (1904-05),
was Japan uitgegroeid tot de sterkste maritieme mogendheid van Azië met
een formidabele slagvloot.6

Deshima
Sinds 1640 werden de formele Japanse buitenlandse betrekkingen door het
idee van een gesloten land gedomineerd. De komst van christelijke
missionarissen diende belet te worden, terwijl de import van buitenlandse
producten doorgang moest vinden. De Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) op haar beurt wilde deze doelen nastreven op
voorwaarde dat de shōgun (de militaire leider en de feitelijke machthebber)
exclusieve betrekkingen met de Nederlanders zou onderhouden. De mikado
(keizer) had vooral een ceremoniële en religieuze rol. De shōgun zetelde in
Edo (Tokyo) en de mikado in Kyoto. De Nederlanders werden verbannen
naar een klein eilandje in de Baai van Nagasaki: Deshima. Het verblijf van
S. Hayashi, Diskurs über die Wehrhaftigkeit einer Seenation, bezorgd door F. Led erer
(München 2003).
6 D.C. Evans en M.R. Peattie, Kaigun. Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy, 1887-1941 (Annapolis 1997).
5
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de VOC-dienaren was aan veel en strenge regels gebonden. Het eerste
aanspreekpunt voor de Nederlanders was de bugy, de gouverneur van
Nagasaki.7
Deshima telde in de regel tussen de vijftien en twintig Nederlanders.
Tijdens het handelsseizoen, wanneer de schepen tussen augustus en november vanuit Batavia waren aangekomen, liep dit op tot circa veertig personen.
Op Deshima had het zogenaamde opperhoofd de leiding. Het eilandje was
afgesloten door de Landpoort, die bewaakt werd. Het was de Nederlanders,
met hoge uitzondering, niet toegestaan Deshima te verlaten. Het contact
verliep via Japanse tolken, omdat het de Nederlanders verboden was Japans
te leren. De handel en wandel van de Nederlanders werden gecontroleerd
door metsuke (inspecteurs), dwarskijkers genaamd. Vrouwen, anders dan
prostituees, hadden geen toegang tot het eiland. Het moet er dodelijk saai
zijn geweest; het enige uitje vormde de hofreis.8 Het opperhoofd maakte elk
jaar een reis naar Edo waar hij de shōgun bezocht, hem dankte voor de
voortgang van de handel en geschenken aanbood. De geschenken bestonden vaak uit voorwerpen waar de shōgun uitdrukkelijk om had gevraagd
middels een zogenaamde ‘Eisch’. 9 Voor de Nederlanders was de hofreis een
goede gelegenheid om Japan beter te leren kennen. Voor de Japanners was
de hofreis een uitgelezen kans om in direct contact te komen met de
L. Blussé, W. Remmelink en I. Smits ed., Bewogen betrekkingen. 400 jaar NederlandJapan (Hilversum 2000).
8 I. Smits, ‘De ‘K eesjes’ van Maruyama’, in: L. Blussé, W. Remmelink en I. Smits ed.,
Bewogen betrekkingen. 400 jaar Nederland-Japan (Hilversum 2000) 43; R.H. Hesselink,
‘Een jaar op Deshima’, in: L. Blussé, W. Remm elink en I. Smits ed., Bewogen
betrekkingen. 400 jaar Nederlan d-Japan (Hilversum 2000) 50; K. Kaw abata, ‘De meisjes
van Maruyama’, in: W.R. van Gulik ed., In het spoor van de liefde. Japans -Nederlandse
ontmoetingen sinds 1600 (Amsterdam/Rotterdam 1986) 43.
9 C. Viallé, ‘In Aid of Trade. Dutch Gift-Giving in Tokugawa Japan’, T ōky ō daigaku
shiry ō hensanjo kiy ō [Bulletin of the Historiographical Institute of Tokyo University]
16:3 (2006) 57-78; C. Viallé, ‘”To Capture Their Favor”. On Gift-Giving b y the
VOC’, in: T.D. Kaufmann en M. North ed., Mediating Netherlandish Art and Material
Culture in Asia (Amsterdam 2014) 291-320; A. Clulow, ‘Gifts for the Shogun. The
Dutch East India Company, Global Networks and Tokugawa Japan’, in: Z.
Biederman, A. Gerritsen en G. Riello ed., Global Gifts. The Material Culture of
Diplomacy in Early Modern Eurasia (Cambridge 2018) 198.
7
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zogenaamde roodharige barbaren. Na 1790 werd de reis, vanwege de sterk
afgenomen handel, nog slechts om de vier jaar gemaakt.10

De lange weg naar de openstelling van Japan
De napoleontische oorlogen hadden duidelijk gemaakt dat Nederland geen
krachtige koloniale mogendheid meer was. De VOC was inmiddels failliet
gegaan en Deshima viel onder het ministerie van Koloniën. In 1824 werd
onder auspiciën van dit ministerie de Nederlandsche Handelmaatschappij
(NHM) opgericht die de handel met Azië weer nieuw leven moest inblazen.
Omdat het Japanse koper en kamfer essentieel waren voor de handel met
China en India, koesterde de NHM-directie hoge verwachtingen van deze
handel.11
De Amerikanen keerden na hun onafhankelijkheid in 1776 de blik
oostwaarts. Door storm, schipbreuk en foeragegebrek verschenen Amerikaanse schepen in Japanse wateren. Ook de Russen en de Britten toonden
interesse voor het eilandenrijk. 12 Na de gebeurtenissen in China en de Vrede
van Nanking (1842) leek het uur der waarheid voor Japan aan te breken.
Gesloten versus open
De bakufu (regering of uitvoerende macht van het shōgunaat) was verdeeld
in twee facties. Van oudsher was de Japanse buitenlandse politiek beïnvloed
door het gedachtegoed van de jōi (verdrijf de barbaren). De westerse barbaren moesten tot elke prijs de toegang tot het land geweigerd worden. Het
christendom zou de politieke en sociale orde ondermijnen en de
internationale handel zou het land ruïneren. Tegenover de uitvoer van goud,
K. Katagiri, ‘De hofreis’, in: L. Blussé, W. Remmelink en I. Smits ed., Bewogen
betrekkingen. 400 jaar Nederland-Japan (Hilversum 2000) 37.
11 Nationaal Archief (NA), Archieven van d e Ned erlandse Factorij in Japan
[1.04.21]; T. de Graaf, Voor handel en maatschappij. Geschiedenis van de Nederlandsche
Handel-Maatschappij, 1824-1964 (Amsterdam 2012).
12 M. Kogure, National Prestige and Economic Interest. Dutch Diplomacy Towards Japan,
1850-1863 (Maastricht 2008) 83.
10
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zilver en koper hadden de barbaren maar weinig te bieden. Bovendien
verboden oude wetten de vrije omgang met vreemdelingen. Onbeperkt contact met het westen zou de ondergang van het heersende Tokugawa-regime
betekenen: ontrouwe daimyō (vazal van een leen met een eigen krijgsmacht)
konden met buitenlandse steun in opstand komen. Hier tegenover stonden
de kaikoku (open het land) voorstanders. In hun ogen was openstelling
onvermijdelijk, omdat Japan zich niet tegen de westerse mogendheden zou
kunnen verweren. Daarbij zou door de handelswinsten het mogelijk zijn in
korte tijd en op grote schaal de superieure westerse technologie en wapentuig eigen te maken. Japan moest een welwillende houding aannemen en de
oude wetten dienden aangepast te worden aan de moderne tijd. De jōi
onderschatten duidelijk de buitenlandse ontwikkelingen, terwijl de kaikoku
blind waren voor de binnenlandse gevolgen van een Japanse toenadering tot
het westen.13
Ten tijde van de Vrede van Nanking was Mizuno Tadakuni voorzitter
van de rōjū (het uitvoerend orgaan van de bakufu) en een kaikoku-voorstander. Onder zijn leiding werd een milde houding ten opzichte van het westen
aangenomen. Zo herriep de raad een edict uit 1825 dat bepaalde dat elk
vreemd schip dat zich in Japanse wateren vertoonde, zelfs als het in nood
verkeerde, onder vuur genomen moest worden. Voortaan konden schepen
in nood op Japanse hulp rekenen. De Nederlanders werd verzocht dit
bericht wereldkundig te maken.14

W.G. Beasley, The Basis of Japanese Foreign Policy in the Nineteenth Century (Londen
1955) 7-11, 25; Select Documents on Japanese Foreign Policy, 1853 -1868, bezorgd door
W.G. Beasley (Londen 1955) 5-11.
14 E.M. Jacobs, ‘Met alleen woorden als wapen. De Nederlandse poging tot
openstelling van Japanse havens voor de internationale handel, 1844’, Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 105:1 (1990) 54-77: 58.
13

70

Oude vrienden
De Palembang (1844)15
Nederland zat met de herroeping van het edict van 1825 in zijn maag. Als
gevolg van het Von Siebold-incident was de relatie met Japan gespannen en
de handel verliep stroef. In 1828 hadden dwarskijkers een verboden kaart
van Japan in de bezittingen van arts P.F. von Siebold ontdekt. Von Siebold
werd uit Japan verbannen en een van zijn informanten, de astronoom
Takahashi Kageyasu, werd ter dood veroordeeld. 16 Om de Nederlandse
positie niet nog meer te verzwakken, wilde men niet bij de andere westerse
mogendheden de indruk wekken dat er in Japan veranderingen op til waren.
De Japanhandel stelde inmiddels zo weinig meer voor dat Nederland niets
te verliezen had, maar juist van de openstelling van Japan zou kunnen
profiteren. Daarnaast was duidelijk dat op termijn het een en ander zou
veranderen, waar Nederland als kleine mogendheid maar weinig aan zou
kunnen doen.17
De Nederlandse regering kwam met een listig plan. Een Nederlands
oorlogsschip moest een vriendschappelijke brief van koning Willem II aan
de shōgun overbrengen, die de Japanse vrienden zou wijzen op de vele
dreigingen en dat het verstandig zou zijn om enkele Japanse havens open te
stellen. De komst van een buitenlands oorlogsschip zou niet alleen een game
changer zijn – zo stelden de Japanse autoriteiten de wapens van de
Nederlandse handelsschepen die Nagasaki aandeden altijd in verzekerde
bewaring – maar zou het Nederlandse eergevoel en prestige in Europa
oppoetsen na de recente Belgische vernedering.
De reis werd tot in de puntjes voorbereid. Von Siebold kwam met
een uitgebreid advies over hoe men zich in Japan moest gedragen en welke
geschenken men moest meenemen. Vanuit Batavia arriveerde Zr. Ms.
Indien niet anders aangegeven zijn de gebeurtenissen rond de Palembang
gebaseerd op Jacobs, ‘Met alleen woorden als wap en’ en F. Matsukata en A. Clulow,
‘King Willem II’s 1844 Letter to the Shogun “Recommendation to Op en the
Country”’, Monumenta Nipponica 66:1 (2011) 99-122.
16 Y. Yokoyama, ‘Spanningen in Oost-Azië in de n egentiende eeuw’, in: L. Blussé,
W. Remmelink en I. Smits ed., Bewogen betrekkingen. 400 jaar Nederland-Japan
(Hilversum 2000) 175-193: 178-180.
17 Kogure, National Prestige and Economic Interest, 13.
15
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Palembang in augustus 1844 in Nagasaki. Munitie en wapens mochten aan
boord blijven. Op 1 oktober overhandigde commandant kapitein-ter-zee
H.H.T. Coops zonder incidenten de koninklijke brief aan de bugyō van
Nagasaki. Half november liet het hof weten dat de brief in goede orde was
ontvangen, maar dat een antwoord nog lang op zich zou laten wachten en
dat het beter was dat het oorlogsschip zou vertrekken. De officiële brief zou
dan volgend jaar met het jaarlijkse handelsschip meegezonden worden.
Aldus geschiedde.
De Japanse brief arriveerde in het voorjaar van 1846 in Den Haag.
De rōjū handelde een dergelijk schrijven van een vazal, waartoe de Nederlanders werden gerekend, af. Zij onderkenden het belang en het gewicht van
de Nederlandse boodschap en dat er maatregelen genomen moesten
worden om de gevaren af te wenden. De brief eindigde met de waarschuwing geen tweede maal een dergelijk koninklijk schrijven te sturen, omdat dit
dan geweigerd moest worden. Het goede nieuws was dat de komst van de
Palembang niet tot een diplomatieke rel had geleid. Het slechte nieuws was
dat de onderneming geen enkel resultaat had opgeleverd. Wel bereidde het
de Japanners voor op de grote veranderingen die zouden komen. Maar ook
in Nederland waren er veranderingen op komst. De omwenteling van 1848
bracht de liberalen van J.R. Thorbecke aan de macht. Monopolies waren uit
den boze en laissez-fair was het nieuwe denken.18
De vier black ships van Perry (1853)19
Binnen het veranderende krachtenspel namen de Nederlanders de positie
van intermediair in. Zo bemiddelde opperhoofd J.H. Levyssohn in 1849 bij
de repatriëring van enkele aangespoelde Amerikanen. De Nederlandse
ambassadeur in Washington, baron F.M.W. Tesla, zorgde ervoor dat via het
opperhoofd brieven van Amerikanen de bugyō van Nagasaki bereikten. Tesla
op zijn beurt informeerde het State Department over Japan. Niet alleen
door publicaties in Amerikaanse en Nederlandse kranten was de aanstaande
M. Chaiklin, ‘Monopolists to Middlemen. Dutch Lib eralism and American
Imperialism in the Opening of Japan’, Journal of Wold History 21:2 (2010) 249-269:
255.
19 Indien niet anders aangegeven zijn de gebeurtenissen rond de komst van Perry
gebaseerd op Chaiklin, ‘Monopolists to Middlemen’.
18

72

Oude vrienden
Amerikaanse expeditie naar Japan publiek nieuws, ook de Japanse regering
was al in 1852 op de hoogte gesteld.20
In de zomer van 1852 zou J.H. Donker Curtius opperhoofd F. Rose
opvolgen. Maar in plaats van de gebruikelijke titel opperhoofd kreeg hij de
titel commissaris van het eiland Deshima, wat een meer diplomatieke dan
commerciële betekenis had. Donker Curtius had een voorstel voor een
Nederlands-Japans verdrag bij zich en moest de Japanners waarschuwen
voor de komst van de Amerikaanse oorlogsschepen. Het verdrag stelde
voor, dat vanwege de oude vriendschap, Nederland Japan bij een
buitenlandse aanval te hulp zou schieten. Daarnaast zou de haven van
Nagasaki opengesteld moeten worden door andere buitenlanders tot
Deshima toe te laten. Om de Japanse wetten ten aanzien van buitenlanders
te eerbiedigen zouden de Nederlanders als tussenpersonen optreden.
Het optreden van Donker Curtius paste in de Japanse tradities en het
lukte hem het verdrag aan de gouverneur van Nagasaki te overhandigen,
maar de Nederlandse inspanningen werden ingehaald door de gebeurtenissen in Edo: de dood van shōgun Tokugawa Ieyoshi en de komst van het
eskader van Perry op 8 juli 1853 voor Uraga. Tegen de zwaar bewapende
Amerikaanse schepen hadden de Japanners geen verweer.

Zr. Ms. Soembing (1854 en 1855)21
In het najaar van 1853 informeerde de bugyō van Nagasaki bij Donker
Curtius naar de prijs van een fregat en een stoomkorvet. Hij was ook geïnteresseerd hoe in Europa scheepswerven waren ingericht. Zou de
Nederlandse regering bereid zijn mee te werken aan de oprichting van een
Japanse marine naar Europees voorbeeld? De daimyō van Hizen was evenKogure, National Prestige and Economic Interest, 85-86, 90, 95.
Indien niet anders aangegeven, is deze paragraaf gebaseerd op H. Stapelkamp,
Gerhardus Fabius, 1806-1888. Een leven voor de marine (Amsterdam 1999) 87-112. Zie
even eens NA, Archief van de familie Fabius [2.21.061] en H.J. Mo eshart, Een
miskent geneesheer. Dr. J.K. van den Broek en de overdracht van kennis van westerse technologie
in Japan, 1853-1857 (Amsterdam 2003) 53 e.v.
20
21
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eens geïnteresseerd in Europese oorlogsschepen. 22 De later zeer vermaarde
staatsman Katsu Kaisū pleitte bij zijn regering voor de oprichting van een
marine-opleidingsinstituut naar westers model. De Japanners lieten er geen
gras over groeien. In de zogenaamde ‘Aparten eisch van Z.M. den Keizer
voor het aanstaande jaar 1854’ verzocht de Japanse regering de levering van
enkele stoomschepen, vuurwapens, mortieren en houw itsers en krijgs- en
scheepsbouwkundige boekwerken.23
Donker Curtius, die de Japanse eisen van commentaar voorzag, had
zelf geen duidelijk standpunt ten aanzien van het streven van de Japanse
regering om tot een moderne zeemacht te komen. Wel was voor hem
duidelijk, dat indien de Japanners een op Europese leest geschoeide marine
wilde opbouwen, er een door de Nederlanders geleide opleiding moest
komen.24 Voor het opperhoofd/commissaris was het duidelijk dat het kleine
Nederland onmogelijk op korte termijn de gevraagde schepen kon leveren.
Deze waren hard nodig ter bestrijding van zeerovers in de Indische
archipel. 25 Ook signaleerde hij het probleem van de taal bij het onderwijs en
dat het niet wenselijk was dat dit door middel van tolken zou plaatsvinden.
Donker Curtius adviseerde dan ook dat de Japanse regering nu al
verschillende potentiële kandidaten het Nederlands zou laten leren. 26 Verder
zag Donker Curtius zijn kans schoon om iets aan de beperkte bewegingsvrijheid van de Nederlanders te doen. Hij maakte de bugyō van Nagasaki er
op attent dat indien de Japanse regering Nederlands marinepersoneel zou
vragen om onderwijs te komen geven, dit onmogelijk op het kleine en
Hizen is een leen of domein rond Nagasaki. De oude Ned erlandse spelling was
Fizen.
23 NA, Archief van h et Ministerie van Koloniën, 1850-1900 [2.10.02] (MvK), inv. nr.
5861, Zeer geheim verbaal, 20 maart 1854 n r. 103, bijlage T en U, Japanse eisen
voor 1854; J.A. van der Chijs, Neêrlands streven tot openstelling van Japan voor den
wereldhandel (Amsterdam 1867) 433.
24 NA, MvK inv. nr. 5861, Zeer geheim verbaal, 20 maart 1854 n r. 103, bijlage G,
Mening van het Nederlandsche Opperhoofd, 15 oktober 1853.
25 G. Teitler, A.M.C. van Dissel en J.N.F.M. à Campo, Zeeroof en zeeroofbestrijding in de
Indische archipel (19de eeuw) (Amsterdam 2005).
26 NA, MvK inv. n r. 5.861, Zeer geheim verbaal, 20 maart 1854 nr. 103, bijlage G,
Mening van het Nederlandsche Opperhoofd, 15 oktober 1853.
22
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afgesloten Deshima zou kunnen plaatsvinden. Dit moest elders in de stad
gebeuren.27 Verder viel de levering van de schepen buiten de gewone handel.
Over de prijs moest nog onderhandeld worden. Gezien alle haken en ogen
die aan de ‘Eisch’ vastzaten, was het voor het Nederlandse opperhoofd/
commissaris duidelijk dat hij tijd moest winnen.28
Gealarmeerd door berichten in de pers dat andere mogendheden
bezig waren vriendschappelijke betrekkingen met Japan aan te knopen,
besloot de Nederlandse regering in het voorjaar van 1854 een oorlogsschip
naar Deshima te sturen. Hiermee moest het lage Nederlandse aanzien
worden opgevijzeld en wellicht was het mogelijk om een nieuw en betere
overeenkomst met de Japanse regering te sluiten. Haast was geboden. Een
schip van het eskader in Indië gecommandeerd door kapitein-luitenant-terzee G. Fabius werd erop uit gestuurd.
De eerste reis van de Soembing
Op 21 augustus 1854 arriveerde Zr. Ms. Soembing in Nagasaki. 29 Als
geschenk had het schip een elektromagnetische telegraaf en modellen van
trein- en stoommachines aan boord, waardoor het schip veel opzien baarde.
Vier dagen na aankomst schreef Fabius een uitgebreide nota aan Donker
Curtius, bestemd voor de Japanners, waarin hij ettelijke aanbevelingen deed
om tot een moderne Japanse zeemacht te komen. Zij moesten geen geld
meer steken in verouderde zeilschepen, maar het geld besteden aan twee op
Java te bouwen schroefstoomkorvetten. Voorlopig dienden de schepen
onder commando van Nederlandse officieren en machinisten te staan.
Schroefschepen waren destijds het neusje van de zalm; de Soembing was
NA, MvK inv. nr. 5.861, Zeer geh eim verbaal, 20 maart 1854 nr. 103, bijlage GG,
Brief van Donker Curtius aan de Gouverneur van Nagasaki, 22 oktober 1853.
28 NA, MvK inv. nr. 5.861, Zeer geh eim verbaal, 20 maart 1854 nr. 103, bijlage GG,
Brief van Donker Curtius aan de Gouvern eur van Nagasaki, 22 oktober 1853; NA,
MvK inv. nr. 5.861, Z eer geheim verbaal, 20 maart 1854 nr. 103, bijlage N, Mening
van het Nederlandsche Opperhoofd, 25 oktober 1853.
29 Over de drie reizen van Zr. Ms. Soembing naar Japan, zie: J. Stellingwerf, Zijne
Majesteits Radarstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van
kapitein G. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856, Werken
uitgegeven door de Linschoten-Vereniging, LXXXVIII (Zutphen 1988).
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bijvoorbeeld nog een radarschip. Het was onvermijdelijk om schepen van
hout te gebruiken, omdat Japan nog geen scheepshelling of droogdok bezat.
De scheepshuid van een ijzeren schip groeit zeer snel met waterpokken aan
en konden niet als houten schepen gekrengd worden om zo het onderwaterschip schoon te maken. Hij adviseerde ook een voor stoomschepen
geschikte werf te bouwen. Als laatste stelde hij voor om jonge Japanse
officieren naar Europa te zenden, om daar opgeleid te worden of om
Nederlandse adviseurs op contractbasis aan te stellen, teneinde het noodzakelijke marinepersoneel in Japan op te leiden. Fabius had zelf een
voorkeur voor de eerste optie, maar hij werkte toch een plan uit om tot een
Japans marine-instituut te komen. Fabius besloot zijn nota met het aanbod
om zelf met het onderwijs te beginnen.30
De volgende dag begon Fabius met de eerste les in de
stoomwerktuigkunde aan een groep van ongeveer twintig door de bugyō van
Nagasaki geselecteerde leerlingen. Hij en zijn officieren zouden de komende
twee maanden lesgeven in de scheepsbouw, het stoomwezen, het
manoeuvreren met Europese schepen, het exerceren met geschut en geweer
en het werken met draaibanken. Daarnaast ontvingen de Japanners les van
de arts J.K. van den Broek in niet-militaire vakken als werktuigkunde,
natuurkunde en telegrafie. 31 Bijna elke middag (de zondag uitgezonderd)
waren er lessen van 14.00 tot 17.00 uur. Fabius’ lessen werden gehouden in
het huis van het opperhoofd en aan boord van de Soembing. Japanse tolken
verzorgden de vertaling en een dwarskijker hield alles scherp in de gaten.
Vanaf medio september zou Fabius ook nog een deel van de ochtend les
geven in geschutsexercitie aan enkele officieren van de daimyō van Hizen.32
Verschillende hoogwaardigheidsbekleders bezochten de Soembing,
onder wie de daimyō van Hizen en de secretaris van de landsheer van
NA, Bibliotheek nr. 159 A 23, Japans Dagh Register gehouden in ’t Comptoir Nagasaki,
anno 1854, 77-84, bijlage La AII, 25 augustus 1854.
31 H.J. Moeshart, ‘Nederlanders en de invoering van de fotografie in Japan’, in:
Herinneringen aan Japan, 1850-1870. Foto’s en fotoalbums in Nederlands bezit (Den Haag
1987) 17-25; Moeshart, Een miskent geneesheer, 57-60.
32 Het Sch eepvaartmuseum, Bibliotheek nr. I 216, nr. 45, Verslag aan Commandant
Zeemacht, 15 november 1854; Van der Chijs, Neêrlands streven, 112-115.
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Satsuma. Deze lieden behoorden tot kaikoku-aanhangers. 33 Op 2 oktober
bracht de daimyō van Chikuzen met groot gevolg een urenlang bezoek aan
het gepavoiseerde schip. Fabius liet exercities met geschut en handgeweer
en een gewapend alarm uitvoeren. Na afloop werd onder het genot van een
hapje en een drankje geanimeerd gesproken over alle mogelijke zaken. De
overste was onder de indruk van de doordachte vragen van Japanse zijde.
Omgekeerd liet de landsheer bij zijn vertrek weten dat de uren doorgemaakt
op de Soembing tot de belangrijkste van zijn leven behoorden. Het verzoek
om als onderwijzer in Japan te blijven, wees Fabius beleefd van de hand.34
Op 26 oktober 1854 vertrok de Soembing. In totaal hadden circa
tweehonderd Japanners lessen gevolgd. Als blijk van waardering voor hun
inzet kreeg Fabius als geschenk van de shōgun een set samoeraizwaarden; hèt
symbool van macht van de militaire klasse in het feodale Tokugawa-Japan.35
De overdracht van de Soembing
In de loop van 1855 kwamen de Japans-Nederlandse betrekkingen in een
nieuwe fase terecht. Op Japans verzoek liet de Nederlandse regering twee
schepen op een particuliere werf bouwen. Daarnaast bestelden de Japanners
alle mogelijke goederen, waarbij de nadruk lag op technische noviteiten,
zoals een complete steendrukkerij, een daguerreotype-apparaat (fototoestel),
geweren en geschut, (zeevaartkundige) instrumenten, modellen en wetenschappelijke boekwerken. In 1855 en 1856 voeren respectievelijk twee en
drie volgeladen Nederlandse handelsschepen naar Nagasaki. Daarnaast
wilde de Nederlandse regering Japan een stoomschip schenken. Besloten
werd de Soembing van het Indisch eskader aan de keizer te schenken. Het
ministerie van Koloniën nam het schip van de Koninklijke Marine over op

E. Jacobs, ‘Niet alleen woorden’, 57.
Het Sch eepvaartmuseum, Bibliotheek nr. I 216, nr. 45, Verslag aan Commandant
Zeemacht, 15 november 1854.
35 In 1869 heeft Fabius nog een zwaard ontvangen van de daimyō van Hizen.
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voorwaarde dat zij een nieuw schip liet bouwen. In ruil voor de Soembing zou
Japan twee grote oorlogsschepen in Nederland bestellen.36
Inmiddels waren de Japanners bezig een vloot op te bouwen. In 1854
werd op de werf van Kagoshima het eerste westerse Japanse driemastzeilschip gebouwd, de Shohei-maru. Een jaar later werd met Russische hulp een
schoener gebouwd. De Soembing zou echter het eerste Japanse stoomschip
worden. Kort daarop werden door Nederland nog drie schepen aan Japan
geleverd: het schroefstoomkorvet Choyo (ex-Edo), het radarjacht Nagasaki en
het schroefstoomkorvet Kanrin-maru (ex-Japan). De eerste twee schepen
werden door C. Gips & Zn. te Dordrecht gebouw en het derde door Fop
Smit te Kinderdijk. In 1863 bestond de Japanse vloot uit dertig moderne
zeil- en stoomschepen. Datzelfde jaar werd te Edo het eerste stoomschip te
water gelaten. De Japanners liepen snel hun achterstand op het westen in.
Op 21 juli 1855 arriveerden Zr. Ms. Gedeh en Zr. Ms. Soembing in
Nagasaki. De schepen stonden onder commando van respectievelijk
kapitein-luitenant-ter-zee G. Fabius en luitenant-ter-zee der eerste klasse
G.C.C. Pels Rijcken. Het kleine eskader had zes opdrachten: snelle berichtgeving uit Japan (door de Gedeh), de verhoging van het aanzien van het
opperhoofd/commissaris Donker Curtius, de aanbieding van een staatsieportret, de overdracht van de Soembing aan Donker Curtius, die het schip
vervolgens moest aanbieden aan de Japanse regering, het geven van
onderwijs en het afleggen van een bezoek aan de haven van Shimoda (niet
ver van Edo), om daar het koninklijke portret aan te bieden. Voor dit laatste
werd echter geen toestemming verleend.
Het werkelijke doel van de missie was het openstellen van Nagasaki
en zo de eeuwenoude afsluiting van Deshima ongedaan te maken. Om dit
hoofddoel te bereiken zou de Soembing met inventaris worden geschonken,
maar zonder personeel. Een detachement van vrijwilligers zou achterblijven
om de Japanners les te geven in het gebruik van het schip. Zij zouden alleen
achterblijven indien ze de volle vrijheid zouden krijgen om zich in Nagasaki
‘Mededeling b etrekkelijk Japan’, Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen,
de Zeevaartkunde en de daarmede in verband staande Wetenschappen (1857) 231-274: 236237; Kogure, National Prestige and Economic Interest, 131-134.
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te bewegen. Via hun vrijheid zou die van alle Nederlanders tevens worden
geëist. 37 Al op 8 augustus begonnen de eerste lessen in de scheepvaartkunde
aan boord van de Gedeh en op Deshima. De Nederlandse officieren en
manschappen doceerden van maandag tot en met donderdag.38

Afb. 1: Overdracht van de Soembing aan de Japanse Keizerlijke
Marine. Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH),
objectnummer 2158_046868.

De schenking van het portret van koning Willem III op 3 oktober om 11.00
uur werd een grootse gebeurtenis. De stoet liep van Deshima door de
straten van Nagasaki naar het huis van de bugyō. De ‘trein’ bestond onder
andere uit twee tamboers, 24 mariniers, de gezanten de graaf van Lynden en
baron van Hardenbroek, Donker Curtius, inmiddels tot regeringscommissaris benoemd en overste Fabius (Pels Rijcken ontbrak wegens
ziekte). Van Lynden overhandigde met een korte en plechtige toespraak het
koninklijke schilderij. Voor het eerst hadden buitenlandse bewapende
37
38

Stellingwerff, Zijne Majesteits Radarstoomschip Soembing, 56-57.
NA, MvK, inv. nr. 5877, Geheim Verbaal, 26 maart 1856 nr. 159.
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militairen door de straten van Nagasaki gemarcheerd.39 Twee dagen later
vond onder het toeziend oog van de dwarskijkers de overdracht van de
Soembing plaats. Op 9 november kwam er een voorlopige conventie met de
bugyō van Nagasaki, waarbij de sleutel van de Landpoort werd overhandigd
en de Nederlanders vrij toegang tot Nagasaki kregen. Het belangrijkste doel
van de reis was hiermee bereikt. Vijf dagen later aanvaardde Fabius met de
Gedeh de terugreis naar Batavia. Pels Rijcken bleef met het marinedetachement achter om de keizerlijke rekruten veilig met hun nieuwe schip te leren
varen.40

De marinedetachementen van 1855-1857 en 1857-185941
Het eerste marinedetachement bestond uit 22 man waarvan vier officieren.
Pels Rijcken trok bij Doncker Curtius in, de overige officieren kregen ieder
afzonderlijk een woning op het eiland, terwijl de manschappen in een
pakhuis werden gehuisvest. Tweemaal per dag werd het detachement met
de sloepen van de Soembing, die inmiddels was omgedoopt tot Kanko-maru,
opgehaald om er het onderwijs te geven. ’s Zondags vond de inspectie
plaats.
Op 1 december 1855 benoemde de Japanse directeur der Marine
ruim twintig nieuwe officieren, waaronder de nieuwe commandant van de
Kanko-maru. Het waren lieden van aanzienlijke sociale klasse en hoge leeftijd.
Er moesten door het detachement grote maatschappelijke en culturele
verschillen worden overbrugd. De Japanse matrozen waren fysiek sterke
mannen uit de onderste lagen van de samenleving, maar in Japan moest
G. Fabius, ‘Het aandeel d er Nederlandsch e Marine in de openstelling van Japan
en in de vorming der Japansch e oorlogsvloot in de jaren 1844 -1867’, Marineblad 49
(1934) 268-308: 282-283.
40 Fabius, ‘Het aandeel der Nederlandsch e Marine’, 288; Kogure, National Prestige
and Economic Interest, 135; NA, MvK inv. nr. 888, Verb aal 19 november 1859 nr. 1,
Opgave van de Commissaris in Japan.
41 Indien niet anders aangegeven, is d eze p aragraaf gebaseerd op Van d er Chijs,
Neêrlands streven, 454-473.
39
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eenieder die een wapen hanteerde een zekere sociale achtergrond hebben.
Het was de matrozen lange tijd verboden om met geweer en geschut te
exerceren. De Japanse manschappen aten niet gezamenlijk, maar ieder voor
zich bereidde zijn eigen maaltijd. De Japanse commandant en officieren
leefden aan de wal en bemoeiden zich nauwelijks met de dagelijkse scheepsbezigheden. Onderofficieren weigerden het werk van een ondergeschikte te
leren. Het opklimmen naar een hogere rang wegens verdienste en bekwaamheid paste niet bij de Japanse cultuur.
In eerste instantie vond het onderwijs middels tolken plaats. Maar dit
werkte niet. De Nederlandse docenten moesten eerst de tolken het
technische vocabulaire bijbrengen, voordat zij het konden vertalen voor de
leerlingen. Ten tweede ontbeerden de Japanse studenten elke
voorbereidende opleiding. Het rekenen alleen al stuitte op problemen. Op
aandringen van Pels Rijcken wees de directeur der Marine de officieren voor
de verschillende dienstvakken aan: officieren voor de stuurmanskunst, voor
de stoomwerktuig-kunde, voor de constructie, tuigage, artillerie enz.
Hiermee kwam er een nieuwe opzet van het onderwijs. Naast technische en
praktische vakken werd er nu ook voor het eerst onderwijs gegeven in het
Nederlands. Daarnaast werd het de matrozen toegestaan om te exerceren
met handwapens en geschut. De lessen aan wal vonden plaats in de woning
van de directeur van Marine. Twee maal per dag gingen de onderofficieren
en schepelingen onder leiding van een officier aan boord van de Kanko-maru
om te exerceren en het nodige onderhoud te doen.
Naast de leerlingen van de Keizerlijke Marine gaf Pels Rijcken ook les
aan leerlingen van de daimyō van Hizen, die immers interesse had om een
westers oorlogsschip te kopen. Dit waren vooral artsen en chemici. Met hen
behandelde hij de bereiding van buskruit. Daarnaast was de daimyō van
Hizen geïnteresseerd in de oprichting van een Nederlandse school. De
leerlingen van de daimyō waren de betere studenten, wat weer aanleiding gaf
tot jaloezie van de keizerlijke leerlingen.
Eind maart 1857 namen de keizerlijke studenten afscheid van het
Nederlandse detachement. Zij dienden zich te Edo te melden. Bij deze
gelegenheid kreeg Pels Rijcken als dank voor zijn inspanningen een
samoeraizwaard. Voor het eerst vertrok de Kanko-maru zonder Nederlanders,
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met aan boord 105 keizerlijke officieren, onderofficieren, machinisten,
stokers en matrozen die gedurende vijftien maanden les hadden gekregen
van het Nederlandse detachement. Te Edo waren inmiddels een school
voor ‘Hollandsche taal’ en een Marineschool opgericht.
Op 21 september 1857 arriveerde met het schroefstoomkorvet
Kanrin-maru het tweede marinedetachement in Nagasaki. Het schip was
onder de naam Japan door Fop Smit voor de Keizerlijke Marine gebouwd.
Het tweede detachement bestond uit 37 man waarvan zes officieren.
Detachementscommandant was luitenant-ter-zee der eerste klasse W.J.C.
Huyssen van Kattendyke. Op 1 november vond de commando-overdracht
plaats. Een dag later vertrok het eerste detachement aan boord van de Anna
Digna.42
Er werd lesgegeven aan veertig keizerlijke leerlingen en twaalf van de daimyō
van Hizen, Satsuma en Chikuzen. In juli 1858 verlieten enkele keizerlijke
studenten de opleiding om de nieuwe schoener Theresia naar Edo te varen.
En nu weer behoorden de studenten van de daimyō tot de betere leerlingen.
Dit kwam deels doordat de keizerlijke studenten alleen klassikaal onderwijs
mochten volgen onder toezicht van een dwarskijker. De andere studenten
volgden ook lessen bij de verschillende officieren thuis.
Onder leiding van luitenant-ter-zee der tweede klasse H.O. Wichers
werd er een observatorium ingericht met een universaal instrument om de
positie van hemellichamen te bepalen en een zogenaamde tijdbal: een grote
geverfde bal die dagelijks op een vooraf precies bepaald tijdstip werd
neergelaten, waarmee op de schepen de chronometers gelijk gezet konden
worden.43

Van der Chijs, Neêrlan ds streven, 475-498; W.J.C. Huyssen van Kattendyke, Uittreksel uit het dagboek van W.J.C. Ridder Huyssen van Kattendyke, kapitein -luit. ter zee,
gedurende zijn verblijf in Japan in 1857, 1858 en 1859 (Den Haag, 1860); NA, Factorij
Japan inv. nr. 1642B nr. 558, Tweede verslag der werkzaamheden van het Nederlandsch Detachement der Marine, 10 oktober 1859.
43 Het Sch eep vaartmuseum, Bibliotheek nr. Hs-0815 (a), H.O. Wich ers,
Herinneringen aan zijn verblijf in Japan in de jaren 1857 t/m 1859 als instru cteur
der Japansche Marine (1860).
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In de loop van 1857 arriveerden er uit Nederland stoommachines,
stoomketels, smederijgereedschappen en metaalbewerkingswerktuigen. Bij
het dorpje Akoenora aan de andere kant van de Baai van Nagasaki verrees
onder leiding van officier machinist H. Hardes een ‘fabriek voor het stoomwezen’, waar onderhoud aan Amerikaanse, Russische en Japanse stoomschepen plaatsvond. De werkplaats groeide uit tot de latere Mitsubishiwerf.44 Officier van gezondheid J.L.C. Pompe van Meerdervoort richtte het
eerste militaire hospitaal in. Hij heeft er tot 1863 patiënten behandeld en les
gegeven. Hij werd opgevolgd door officier van gezondheid A.F. Bauduin. 45
Maar het gistte in Japan. Er was veel weerstand tegen de
nieuwigheden en de westerlingen. Besloten werd om de Marineschool naar
Edo te verplaatsen. Nagasaki was ver weg en het leek veiliger om de militaire kennis af te schermen van onbetrouwbare daimyō.46 In mei 1859 waren
alle keizerlijke leerlingen vertrokken. Op Deshima vonden nog wel privélessen aan enkele daimyō-studenten plaats. Op 4 november 1859 verliet het
tweede marinedetachement Deshima aan boord de Postiljon. Van het
detachement bleven enkele instructeurs achter waaronder Hardes en Pompe
van Meerdervoort. Hiermee kwam een eind aan de opleiding van marinepersoneel in Japan.

Oorlog!
Met het vertrek van het tweede detachement eindigden niet de bemoeienissen van de Koninklijke Marine met Japan. In de jaren daarna deden
H. Stap elkamp, ‘Hendrik Hardes, 1815-1841. Grondlegger moderne Japanse
scheepsbouw en industrie’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 11:1 (1992) 29-39.
45 J.L.C. Pompe van Meerdervoort, Beknopte handleiding tot de Geneesmiddelleer. Ten
gebruike van de Keizerlijke Japansche Geneeskundige School te Nagasaki (Desima 1862);
J.L.C. Pompe van Meerdervoort, Vijf jaren in Japan, 1857-1863. Bijdragen tot de kennis
van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking , twee d elen (Leiden 1867-1868); NA,
Collectie Mr. C.Ph.C.E. Steinmetz [1.13.21] inv. n r. 1s, Stukken afkomstig van A.J.
Bauduin, speciaal map d en map f; Moeshart, Een miskent geneesheer, 144-147.
46 J. de Vries, ‘De geboorte van de Japanse marine’, in: L. Blussé, W. Remmelink en
I. Smits ed., Bewogen betrekkingen. 400 jaar Nederland-Japan (Hilversum 2000) 183.
44
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verschillende Nederlandse oorlogsschepen het land aan. Maar, zoals gezegd,
het was onrustig. De shōgun steunde nog steeds de kaikoku, terwijl de keizer,
samen met veel daimyō, op de hand van de jōi waren. Daarbij meende de
keizer dat de shōgun zijn boekje te buiten was gegaan met het afsluiten van
verdragen met buitenlandse mogendheden. Omdat de keizer de verdragen
niet had geratificeerd, waren ze niet rechtsgeldig. De strijd tussen jōi en
kaikoku werd ook op straat uitgevochten. Yokohama, waar de buitenlandse
handelshuizen en delegaties waren gevestigd, was bijvoorbeeld een gevaarlijke stad. Nadat drie Russische schepelingen waren vermoord, vonden in
1860 er ook twee Nederlandse gezagvoerders de dood. Op 19 januari 1861
werd de Nederlandse secretaris van het Amerikaanse consulaat in Edo, H.
Heusken, vermoord. Op 14 september 1862 werd de Engelse handelaar
Ch.L. Richardson door de lijfwacht van daimyō Shimazu Saburō gedood. Als
reactie stuurde Royal Navy een eskader naar Kagoshima.47
Op 9 juli 1863 vertrok schroefstoomkorvet Zr. Ms. Medusa van
Nagasaki naar Yokohama met aan boord consul-generaal D. de Graeff van
Polsbroek. In de Straat van Shimonoseki, die het noordeiland van het
zuideiland scheidt, werd de Medusa door enkele schepen en kustbatterijen
van de daimyō van Chōshū onder vuur genomen. Vanwege de sterke tegenstoom duurde het vuurgevecht anderhalf uur. De Medusa had zeventien
treffers gekregen en er waren vier manschappen gesneuveld. De westerse
gemeenschap was geschokt en besloot krachtig op te treden.

47

Fabius, ‘Het aandeel der Nederlandsche Marine’, 299-301.
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Afb. 2: Militairen van een Britse landingsdivisie bij een Jap anse
geschutsbatterij op de kust bij Simonosheki, vlak n a de verovering op
Japanse troepen. Bron: NIMH, objectnummer 2158_080774.

Een internationaal eskader van zeventien schepen, waaronder vier
Nederlandse, en twee bataljons van achthonderd mariniers, onder leiding
van viceadmiraal A.L. Kuper, verscheen op 4 september 1864 voor de
Straat van Shimonoseki. Een dag later werden de kustbatterijen onder vuur
genomen en weer een dag later volgde de landing van de mariniers, waarbij
alle batterijen werden ingenomen. De veroverde kanonnen werden
onderling verdeeld. De Koninklijke Marine ontving 27.000 kilo geschutmetaal. De Japanse Binnenzee werd opengesteld terwijl er negen miljoen
gulden aan schadevergoeding zou worden betaald. De shōgun vertrok vanuit
Edo naar Kyoto om tekst en uitleg aan de keizer te geven. De val van het
Tokugawa-regime was nog maar een kwestie van tijd.48

‘Krijgsverrigtingen der Nederlandsche Zeemagt in de w ateren van Japan’,
Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de Zeevaartkunde en de daarmede in
48
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In Nederland (1862-1869)
Terwijl de spanningen in het land van de rijzende zon verder opliepen
bezocht een eerste Japans gezantschap in 1862 Europa en de Verenigde
Staten van Amerika. Het gezelschap stond onder leiding van Takenouchi
Yasunori, daimyō van Shimotsuke. Het doel van de missie was om te
onderhandelen over uitstel van de openstelling van de havens van Hyogo en
Niigata en van de steden van Edo en Osaka voor buitenlandse bewoning.
Op 4 en 6 juli bezocht de Japanse delegatie de Universiteit Leiden. Tijdens
het bezoek aan Amsterdam werd contact met de NHM gelegd voor de
eerder overeengekomen bouw van oorlogsschepen. 49 Minister van Marine,
voormalig detachementscommandant Huyssen van Kattendyke, steunde het
verzoek. Het eerste schip werd aan C. Gips & Zn. voor ƒ831.200 gegund.
De kiellegging van wat later de Kaiyō-maru zou gaan heten vond plaats op 13
september 1863.50
Om de bouw van het schip te begeleiden en om personeel verder op
te leiden arriveerde op 6 juni 1863 een Japans marinedetachement in Nederland, onder leiding van marineofficier Uchida Tsunejiro. Het gezelschap
bestond uit voormalige studenten van de Marineschool te Nagasaki: vijf
zeeofficieren, twee officieren van de gezondheid, vier technici, twee bootslieden en twee juristen. De artsen Ito Genpaku en Hayashi Kenkai
vervolgden hun studie aan het Marinehospitaal te Den Helder waar ze
herenigd werden met Pompe van Meerdervoort. Ze volgden ook lessen aan
het Koninklijk Instituut voor de Marine. 51 De juristen Nishi Amande en
Tsuda Mamichi gingen in Leiden bij S. Vissering in de leer. Ze woonden
eerst in hotel Le Soleil D’Or, Breestraat 15, later aan respectievelijk de
verband staan de Wetenschappen (1864) 397-418; F. de Casembroot, De Medusa in de
Japanse wateren, 1863-1864 (Den Haag 1865).
49 H.J. Ernst, ‘De eerste Japanners in Amsterdam, 1862 -1868’, Ons Amsterdam 35:7
(1983) 177-180; H.J. Mo eshart et.al., The Honorable Visitor. Japan in Leiden (Leid en
2000) 33-41.
50 T. Lekkerkerker, Hout en schepen. Uit de geschiedenis van de houtbewerkingsbedrijven Gips
(Leiden 1941) 58-62; J. de Vries, Kaiyō-maru. Een in Dordrecht gebouwd negentiende eeuws
Japans oorlogsschip (Dordrecht 1979) 11.
51 Fabius, ‘Het aandeel der Nederlandsche Marine’, 306.
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Hooigracht en de Hooglandse Kerkgracht. In het najaar van 1865 was hun
rechtenstudie afgerond.52

Afb. 3: Po rtret van marineofficier Uchida Tsunejiro, commandant
van het Japanse marin edetach ement in Nederland. Bron: NIMH,
objectnummer 2158_079700.

De zeeofficieren Yamashita Iwakichi en Furukawa Shohachi gingen aan de
Kweekschool voor Zeevaart aan het Noordeinde in Leiden studeren. Ze
woonden eerst intern, maar verhuisden later waarschijnlijk naar het huis van
hoofdmeester J.A. van Dijk aan de Herengracht 31. Ze kregen van de
scheepsschoolmeester les in het Nederlands. In 1864 zijn ze naar de Rijkswerf in Amsterdam overgeplaatst.53

Moeshart, The Honorable Visitor, 48, 53-56; NA, Archief Vissering [2.21.183.88]
inv. nr. 4, Briefwissling Simon Vissering.
53 ‘Verslag van den Staat der Kweekschool voor Z eevaart te Leyd en over het jaar
1863’, Verhandelingen en Berigten betrekkelijk het Zeewezen, de Zeevaartkunde en de daarmede
52
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Instrumentmaker Ono, scheepstimmerman Ueda en de machinebouwers Ookawa en Nakayima volgenden opleidingen te Leiden en
Amsterdam. De bootslieden Furukawa en Yamashita werden aan boord van
een marineschip geplaats waarmee ze verschillende reizen maakten. Op 21
september 1865 overleed Ookawa in Amsterdam, drieëndertig jaar oud.
Vier dagen later werd hij begraven op de Westerbegraafplaats in het bijzijn
van tien landgenoten. 54 De overige officieren verbleven afwisselend in Den
Haag, waar ze lessen Frans, Nederlands, Engels, Duits en zeevaartkunde
volgden, en Dordrecht om de bouw van de Kaiyō-maru te volgen. Oude
bekende Hardes ontwierp de voorstuwing van het schip.55
De bouw van de Kaiy ō -maru verliep zonder noemenswaardige
problemen en het schip liep op 2 november 1865 van stapel. De afbouw
duurde tot 1 december 1866 toen het schip het ruime sop koos voor de reis
naar Japan, met de elf overgebleven Japanners aan boord. Op 22 juni 1867
droeg de NHM het schip officieel over aan de Japanse regering. Het schip
had ruim 1,8 miljoen gulden gekost, inclusief de 5 procent commissie van
de NHM. Tijdens de Japanse burgeroorlog is het schip door de shōgun ingezet, maar kort na de machtsoverdracht is het schip tijdens een vliegende
storm op 16 november 1868 bij het vissersdorp Ezashi vergaan.56
C. Gips & Zn. heeft nog een tweede, maar kleiner, stoomschroefschip voor de daimyō van Hizen gebouwd: de Nits-sin, onder toezicht van
oud-student Akamatsu Daisaburo. De daimyō schonk het schip aan de
in verband staande Wetenschappen (1864) 177-184: 183; Ernst, ‘De eerste Japanners in
Amsterdam’, 179; Moeshart, The Honorable Visitor, 48-49.
54 Ernst, ‘De eerste Japanners in Amsterdam’, 179; Mo eshart, The Honorable Visitor,
49.
55 Stapelkamp, ‘Hendrik Hardes’, 36; Moeshart, The Honorable Visitor, 49-50.
56 NA, Archief van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) [2.20.01], inv.
nr. 4997-5003, Stukken b etreffende d e levering van h et oorlogsschip Kai-yoo-mar aan
het Japanse gouvern ement, 1863 -1867; NA, Archief van de familie Fabius inv. nr.
354, Fabius aan Steinmetz, 29 oktober 1943; Lekkerkerker, Hout en schepen, 60-74;
De Vries, Kaiyō-maru. In 2018 doen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgo ed en de
Tokyo University of Marine Scien ce and Technology archeologisch onderzoek n aar
het wrak van de Kaiyō-maru. Zie de webpagin a van h et platform Maritime Heritage,
URL: https://maritime-heritage.com/dossier-kanrin-maru (februari 2018).
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Oude vrienden
Japanse Keizerlijke Marine. En tenslotte volgde nog de schoener Kiu-siu,
maar toen was de rol van de Koninklijke Marine bij de Japanse marine al
afgelopen.57

Besluit
Nederland en de Koninklijke Marine in het bijzonder waren tussen 1850 en
1870 direct betrokken bij de transitie van Japan van een continentale naar
een maritieme mogendheid. Allereerst door de levering van oorlogsschepen.
Ten tweede door het stationeren van twee marinedetachementen in
Nagasaki, die naast het opleiden van Japans marinepersoneel op de
Marineschool ook verantwoordelijk waren voor de oprichting van een
machinefabriek en een militair hospitaal. En tenslotte het opleiden van
Japanse officieren en onderofficieren in Nederland. Deze bemoeienissen
waren niet alleen van doorslaggevende betekenis voor de Japanse marine,
maar heeft ook een blijvende erfenis achtergelaten.
De bouw van oorlogsschepen speelde hierbij maar een zeer beperkte
rol. Veel westerse landen konden die wel leveren. Cruciaal en uniek was de
rol van de Koninklijke Marine bij het opleiden van marinepersoneel.
Immers, een bekend zeemansadagium luidt: een schip is zo zeewaardig als
haar bemanning. Allereerst dient men het schip veilig te varen. Zowel de zee
als het leven en werken aan boord van een schip herbergen vele gevaren.
Daarbij is de scheepsgemeenschap op zichzelf aangewezen. Kortom, de
bemanning moet gezamenlijk het schip veilig varen. Ten tweede moet men
leren vechten met het schip. Het is immers een oorlogsschip. En ten derde

NA, NHM inv. nr. 5004-5008, Stukken betreffende de levering van het
oorlogsschip Nits-sin aan het Jap anse gouvernement, 1867-1870; Lekkerkerker, Hout
en schepen, 75-76; A.A. Lemmers en G. Boven, Nederland en Japan, Bijzondere
betrekkingen, 1600-1868 (Den Helder 2000) 31.
57
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moet er een idee zijn hoe de vloot in te zetten, gebaseerd op een doctrine of
een maritieme strategie.58
Voor het leren varen en vechten was de Nederlandse rol essentieel.
Veel voormalige studenten van de Marineschool te Nagasaki hebben de
Japanse Keizerlijke Marine helpen opbouwen. Om er twee te noemen.
Katsu Kaishū was een leerling van Fabius en Pels Rijcken en hij was vele
jaren minister van Marine. Hij wordt wel de Bismarck van Japan genoemd.59
Enomoto Takeaki was achtereenvolgens viceadmiraal, diplomaat en
minister van Marine. 60 Dus toen Mahan aan het eind van de negentiende
eeuw het concept sea power ontwikkelde hebben dergelijke lieden dat naar
een Japanse maritieme strategie vertaald, zoals de Russische marine tot haar
schande in 1905 ondervond. Een blijvende Nederlandse erfenis zijn tot slot
de van oorsprong Nederlandse maritieme uitdrukkingen, zoals:
bui
dekki
dokku
masuto
modorosu
penki
pompu

=
=
=
=
=
=
=

boei
dek
dok
mast
matroos
pek, gebruikt in de betekenis van verf
pomp61

V. Enthoven, ‘θάλαττα! θάλαττα! The sea! Th e sea! Th e Royal Neth erlands Naval
College and the Art of Seamanship’, in: H. Kirkels, W. Klinkert en R. Moelker ed .,
NL-Arms. Netherlands Annual Review of Military Studies (Breda 2003) 9-30.
59 Stapelkamp, Fabius, 89.
60 Moeshart, The Honorable Visitor, 49
61 I. Tanaka-Van Daalen, ‘Nederlandse woord en en uitdrukkingen in het Japans’, in:
L. Blussé, W. Remmelink en I. Smits ed., Bewogen betrekkingen. 400 jaar NederlandJapan (Hilversum 2000) 129.
58
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Vrouwen, vrees, verraad: Collaboratie door
Nederlandse vrouwen in Nederlands-Indië tijdens
de Tweede Wereldoorlog
Eveline Buchheim
In tegenstelling tot de belangstelling die er is voor collaboratie in Nederland,
is er voor hetzelfde fenomeen tijdens de Japanse bezetting van NederlandsIndië minder aandacht. 1 Voor de contacten die Japanners en Nederlanders
destijds met elkaar hadden is sowieso weinig belangstelling. Algemene
opvattingen over die relaties zijn bovendien vaak nogal zwart-wit. Het helpt
evenmin dat de bronnen in de archieven gekleurd zijn en er weinig primaire
bronnen beschikbaar zijn die de gezichtspunten van de actoren nader
zouden kunnen duiden. Gelukkig komt hier nu verandering in. Recentelijk
verschenen er een aantal publicaties rondom het thema collaboratie in
Indië.2
Tijdens mijn onderzoek naar het contact tijdens de Japanse bezetting
tussen de Nederlands-Belgische Marie-Thérèse Brandenburg van OltsendeGeyssens en de Japanner Minoru Sakata kwam ik, via materiaal waarin haar
secretaresse Milly Langlois van den Berg figureerde, in aanraking met een
aantal rechtszaken tegen vrouwelijke collaborateurs. Daarbij valt op dat
opvattingen over gender een rol spelen bij de berichtgeving zowel in
kranten als in de officiële documenten. In dit artikel analyseer ik de wijze
waarop een viertal Nederlandse vrouwen die verdacht werden van
collaboratie met de Japanse bezetters van Nederlands-Indië tussen 1942 en
In dit artikel wordt ‘Ned erlands-Indië’ in plaats van ‘Indonesië’ gebruikt, omdat
het voornamelijk over de Tw eede Wereldoorlog gaat en de Republik Indonesia to en
nog niet uitgeroepen was.
2 Zie onder andere K. von Lingen ed., War Crimes Trials in the Wake of Decolonization
and Cold War in Asia, 1945-1956: Justice in Time of Turmoil (Cham 2016); K. von
Lingen, Debating Collaboration and Complicity in War Crimes Trials in Asia, 1945-1956
(Cham 2017); F.L. Borch, Military Trials of War Criminals in the Netherlands East Indies
1946-1949 (Oxfo rd 2017). Bovendien werkt Esther Zwinkels aan een dissertatie
over de n aoorlogse berechting van Japanse oorlogsmisdrijven en collaboratie in
Nederlands-Indië, voortvloeiend uit het project ‘Regognition and Retribution.
Transitional Justice in the Netherlands East Indies after the Second World War’.
1
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1945 gerepresenteerd werden. Ik richt mij op de manier waarop aspecten
van ras, klasse en gender invloed hadden op de beoordeling van
samenwerking met de vijand en hoe deze werden ingezet bij het beoordelen
ervan, maar ook hoe deze als instrument gebruikt werden door de vrouwen
zelf. De specifieke juridische aspecten of de politieke context van de
collaboratie zijn niet het primaire doel van mijn analyse, evenmin als de
wijze waarop de berechting in haar werk ging.
Het begrip collaboratie, dat van oorsprong de neutrale betekenis had
van samenwerken, werd in het Nederlandse taalgebied vanaf de Tweede
Wereldoorlog vooral gebruikt voor het samenwerken met de vijand.3 Een
belangrijk element bij de beoordeling van collaboratie is de morele
verontwaardiging die het oproept. Andere factoren die van belang zijn
hebben te maken met zowel het moment als met de afloop en de nasleep
van het conflict. In het algemeen worden gedachten over samenwerking met
de vijand op verschillende momenten in het proces anders geïnterpreteerd
en is de grens tussen goed en fout zelden eenduidig. Bovendien is het
verschil tussen actieve ondersteuning van de vijand en onschuldige
betrokkenheid niet altijd even makkelijk te maken; met name activiteiten die
ontplooid worden als pure overlevingsstrategie bevinden zich vaak in een
schemergebied.4
Het beoordelen en analyseren van collaboratie in Nederlands-Indië
tijdens de Japanse bezetting lijkt ingewikkelder dan het beoordelen van
collaboratie in Nederland onder de Duitse bezetting. In Nederlands-Indië
was er eigenlijk sprake van bezetting van een in feite reeds bezet gebied en
het parallelle proces van dekolonisatie maakt het daarom extra gevoelig. 5

G. Hirschfeld, Nazi Rule and Dutch Collaboration. The Netherlands under German
Occupation, 1940-1945 (Oxford 1988) 1-4.
4 Zie hierover ook: K. von Lingen en R. Cribb, ‘War Crimes Trials in Asia:
Collaboration and Complicity in the Aftermath of War’ in: K. von Lingen ed., War
Crimes Trials in the Wake of Decolonization and Cold War in Asia, 1945 -1956: Justice in
Time of Turmoil (Cham 2016).
5 E. Zwinkels, ‘Puppets, Profiteers and Traitors: Defining Wartime Collaboration in
the Dutch East Indies, 1945-1949’ in: K. von Lingen ed., Debating Collaboration and
Complicity in War Crimes Trials in Asia, 1945-1956 (Cham 2017) 79-104.
3
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Hoewel dat beeld later behoorlijk genuanceerd werd, leek er in Nederland
meteen na de oorlog meer duidelijkheid te zijn over wie goed en fout was. 6
Hoe in Nederlands-Indië vlak na de oorlog collaboratie beoordeeld
moest worden, was destijds al niet erg duidelijk. In een publicatie van 9 mei
1946 in De Nieuwe Courant worden richtlijnen aangegeven voor de opsporing
en justitiële vervolging van opzettelijke collaboratie. Het artikel vermeldt dat
er vele manieren zijn waarop hulp aan de vijand kan plaatsvinden en stelt
omfloerst dat het voor verschillende bevolkingsgroepen anders ligt, zeker
gezien ‘de veranderde verhoudingen door de loop der politieke
gebeurtenissen’. 7 Er worden drie vormen van collaboratie onderscheiden:
economische collaboratie, politieke hulpverlening en verraad. Bij het laatste
vergrijp staat dat dit zonder onderscheid van bevolkingsgroep moet worden
verfoeid en zonder aanzien des persoons moet worden vervolgd en streng
bestraft. Bij de zaken die hier aan de orde komen gaat het vooral om
vergrijpen uit de laatste categorie.
De eerste rechtszaak betreft die tegen Wilhelmina van Kooten, ten
tijde van het proces 39 jaar oud. Zij werd beschuldigd van spionage voor de
beruchte Japanse militaire politie, de Kenpeitai. Tegen haar werd de
maximale straf geëist. In de zaak tegen de 35-jarige Francisca Hendrika
Eckhart spelen ideeën omtrent van vrouwen verwacht zedelijk gedrag een
belangrijke rol. Zij werd beschuldigd van vrouwenhandel en het faciliteren
van ontucht met minderjarigen en werd uiteindelijk veroordeeld tot twee
jaar en zes maanden. De 24-jarige Gonda de Haan werd beschuldigd van
verraad van personen die verzetsactiviteiten ontplooiden, ten gevolge
waarvan een Nederlandse vrouw, Hannie Hilgers, en de Australische
mannen John Appleby en Tom Powell door de Kenpeitai werden onthoofd.
Hoewel de aanklager de doodstraf eiste, werd zij vrijgesproken. De laatste
zaak betreft een vrouw die weliswaar verdacht werd van samenwerking met
de Japanners, maar die nooit voor collaboratie terecht heeft gestaan. De
destijds 54-jarige Marie-Thérèse Brandenburg van Oltsende-Geyssens
I. Tames, Doorn in het vlees: foute Nederlanders in de jaren vijftig en zestig (Amsterdam
2013).
7 De Nieuwe Courant, 9 mei 1946.
6
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slaagde erin – ondanks het feit dat bewijs ruim voorhanden was – door de
mazen van het net te glippen en te ontkomen aan vervolging.
Al in 1978 schreef Claudia Koonz dat in tegenstelling tot wat vaak
wordt gedacht ook vrouwen een actieve rol speelden in het naziregime en
het daadwerkelijk ondersteunden. 8 In 2014 beschreef Wendy Lower hoe
deze vrouwen ondanks hun actieve rol slechts in uitzonderlijke gevallen
berecht werden; meestal was dat het geval bij buitengewoon wrede
kampbewaaksters.9 Datzelfde lijken we ook in de voorbeelden in dit artikel
te zien. De enige vrouw tegen wie een maximale straf werd geëist, had
actief samengewerkt met de wrede en gehate Kenpeitai. Zij had
aantoonbaar vele slachtoffers op haar geweten.
Tijden van oorlog laten vaak een, meestal tijdelijke, verschuiving zien
van heersende genderrelaties. Meer vrouwen grijpen onder de gewijzigde
omstandigheden bewust of uit pure noodzaak de kans om de gevestigde
grenzen te overschrijden en trotseren de ideale rol die de natie voor hen in
gedachten had. 10 Dat geldt in meerdere of mindere mate ook voor de
vrouwen in dit artikel, zij lieten zich of weinig gelegen liggen aan de
gewenste morele code of gebruikten deze actief om hun gedrag achteraf te
rechtvaardigen. Zij namen geen genoegen met de gebruikelijke
mogelijkheden die zij als vrouw hadden, maar gingen actief op zoek naar de
grenzen ervan. Uit de voorbeelden blijkt daarnaast duidelijk dat de rol van
gender niet in isolement bekeken kan worden. Juist in de kolonie hadden
elementen van ras en klasse tegelijk hun invloed.

C. Koonz, Mothers in the Fatherland: Women, Family Life, and Nazi Ideology, 1919-1945
(New York 1986).
9 W. Lower, Hitler's Furies: German Women in the Nazi Killing Fields (Boston 2014).
10 Zie hierover ook: E. Bu chheim en R. Futselaar ‘Female Agen cy in Times of War’
in: E. Buchheim en R. Futselaar ed., Under Fire: Women and World War II (Hilversum
2014) 9-18.
8

94

Vrouwen, vrees, verraad
De zaak Wilhelmina van Kooten
Op 30 november 1946 meldt De Nieuwe Courant onder de suggestieve titel
‘Moderne Romantiek’ de aanhouding van de 37-jarige Nederlandse
Wilhelmina van Kooten, die verdacht werd van spionage-activiteiten voor
de Japanners. Meteen na de Japanse capitulatie ging zij, met behulp van de
Recovery of Allied Prisoners of War and Internees, naar Australië. Toen ze
weer op Java terugkwam stond ze op het punt te trouwen met een
hoofdofficier van de Australian War Crimes Trials and Investigations. De
titel van het artikel appelleert waarschijnlijk aan die relatie en is geheel in
overeenstemming met de gewoonte het liefdesleven van omstreden
vrouwen vol in het licht te zetten, waarbij impliciet en weinig subtiel hun
afkeurenswaardige promiscuïteit benadrukt wordt. Waar er in relatie tot de
Japanse bezetting gesproken wordt over collaboratie door vrouwen is de
kwalificatie ‘Jappenliefje’ zelden ver weg. Hoewel in haar proces de nadruk
ligt op de rapporten die ze voor de Kenpeitai opstelde, stellen
politierapporten en getuigenverklaringen dat ze daarnaast ‘te Bandoeng als
prostitué … [heeft] geopereerd.’11

Nationaal Archief, Den Haag (NA), Archief van de Marine en Leger
Inlichtingendienst, de Netherlands Forces Intelligen ce Service en de Centrale
Militaire Inlichtingendienst in Ned erlands-Indië (NEFIS en CMI), 2.10.62, inv. nr.
2612 (o.a. in rapport van 7 december 1945 door sergeant Rugebregt).
11
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Afb. 1: Zitting van de Temporaire Krijgsraad te Batavia in een zaak
tegen led en van de K enpeitai uit Batavia. Geheel links mr. L.F. de
Groot. Bron: Nederlands Instituut voor Militaire Historie,
objectnummer 2155_023055.

Het proces kwam in de zomer van 1948 voor de Temporaire Krijgsraad in
Bandoeng. Wilhelmina van Kooten werd ervan beschuldigd voor de
Politieke Inlichtingen Dienst (PID) en de Kenpeitai gewerkt te hebben. 12 In
geen van de andere vier zaken die hier aan de orde komen, is er zoveel
attentie voor het uiterlijk van de verdachte. De pers besteedde buitensporig
veel aandacht aan hoe ze zich presenteerde en aan haar non-verbale
communicatie. Ook werden duidelijke foto’s van haar geplaatst bij de
artikelen. Het Dagblad: Uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia
schrijft op 15 juli 1948: ‘Beklaagde, een korte tengere vrouwenfiguur, is
blond en heeft opvallend lichtblauwe ogen waarmee zij de president
onbeschroomd aankijkt, om dan weer haar ogen neer te slaan. In het begin
De Kenp eitai lieten Indonesiërs die bij de voormalige PID h adden g ewerkt
uiteenlopende taken uitvoeren zoals spionnen en verboden voorwerpen opsporen
en gevangenen ondervragen. Zie daarvoor: P. Post ed., The Encyclopedia of Indonesia in
the Pacific War (Leiden 2010) 154-155.
12
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der zitting draagt zij een groengrijze mantel, welke zij later uittrekt.’ Uit de
berichtgeving over haar lijkt de aloude fascinatie voor vrouwelijke spionnen
met de gelijktijdige connotaties van ‘aantrekkelijk’ en ‘gevaarlijk’ impliciet
aanwezig. De verslaggeving rondom haar persoon appelleert aan de
gevoelens van sensatie bij het publiek wanneer het gaat over een
aantrekkelijke jonge vrouw die ervan verdacht wordt als spionne gewerkt te
hebben.
Tijdens het hele proces van Wilhelmina van Kooten spelen de
verwachtingen ten aanzien van het gewenste gedrag van vrouwen een
belangrijke rol. ‘U was dus plus Japonais dan de Jap zelf. Dit is wel een van
de meest infame dingen die u tegen uw eigen landgenoten hebt kunnen
doen. Uw man was toch officier,’ werpt de president haar toe.13 Met deze
opmerking maakt hij duidelijk wat er van haar verwacht wordt. Zij heeft de
morele plicht het belang van de natie en haar onderdanen boven haar
individuele belang te plaatsen. Daarnaast wordt de plicht van gehuwde
vrouwen ten opzichte van hun echtgenoot benadrukt; zij werden geacht
zich te gedragen overeenkomstig zijn status en diens reputatie geen schade
te berokkenen door ongewenst gedrag te vertonen.14 Toen de president van
de rechtbank haar vroeg waarom ze over was gegaan tot haar daad, beriep
zij zich op haar kwetsbaarheid. Zij gaf aan een vervalst persoonsbewijs te
hebben gehad om als Belgische door het leven te kunnen gaan. Omdat
verschillende mensen daarvan op de hoogte waren, onder andere bij de PID,
werd ze chantabel. Naar eigen zeggen leefde ze continu met de vrees
verraden te worden, daarbij suggererend dat er immers geen man was om
haar te beschermen. Dit argument maakte op de rechtbank maar weinig
indruk, vooral omdat dat volgens de rechter voor zo velen had gegolden,
maar zij zich wel zeer ijverig van haar taak gekweten had. ‘Wij hebben tal
van collaborateurs voor de Raad gehad, maar niemand heeft zo’n unieke

Het Dagblad: Uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 15 juli 1948.
E. Bu chheim, Passie en missie: hu welijken van Europeanen in Nederlands-Indië en
Indonesië 1920-1958 (Amsterdam 2009).
13
14
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activiteit betoond. Waar was dat voor nodig?’, werd haar gevraagd, waarop
ze eigenlijk alleen maar kon antwoorden dat ze ertoe aangespoord werd. 15
Haar verdedigster probeerde voor Wilhelmina van Kooten te redden wat er
te redden viel. Op sommige punten gaf ze de schuld van haar cliënte
ronduit toe om meteen een reeks aan verzachtende omstandigheden naar
voren te brengen. Ook refereerde ze impliciet aan de lage status dat het
werk van vrouwen had. ze probeerde de waarde van de informatie in de
verslagen te bagatelliseren door te stellen dat het hier vooral om
roddelpraatjes ging, die niet veel waarde hadden. Een argument dat ook
verschillende getuigen hadden aangehaald. De advocate wijst erop dat de
beklaagde openhartig is geweest en bereid is haar daden alsnog goed te
maken. Daarnaast voert ze vooral verzachtende omstandigheden aan: ze
wijst erop dat Wilhelmina van Kooten verslaafd was geraakt aan verdovende
middelen en een angstpsychose had. Dit alles hield verband met de nare
ervaringen in haar jeugd waarin ze regelmatig door haar stiefvader
opgesloten werd en zelfs zeven maanden lang in een gesticht in Groningen
moest doorbrengen. De raadsvrouwe verzocht de kamer clementie te tonen,
omdat haar cliënte nu net weer probeerde op te staan en dat zou haar
zonder hulp zeker niet lukken. 16 Uiteindelijk mocht dit alles niet baten. De
president concludeerde dat:
in beklaagde w el een persoon heeft terechtgestaan die tot de meest
infame medewerkers van het Japansch e overh eidsapparaat h eeft
behoord, een individu van unieke immoraliteit en de door haar
opgegeven bew eegred en, hoe zij tot deze daden is gekomen, geen
verzachtende omstandigheden kunnen opleveren. 17

De zaak tegen Wilhelmina van Kooten is vooral bijzonder omdat het
schriftelijke bewijs dat zij haar diensten had verleend aan de Kenpeitai niet
te ontkennen viel, de rechtbank beschikte immers over kopieën van de
rapporten die ze had geschreven. Dit kwam eigenlijk zelden voor omdat
Het Dagblad: Uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 15 juli 1948.
Het Dagblad: Uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 16 juli 1948.
17 NA, NEFIS en CMI, inv. nr. 2612.
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veel bewijsmateriaal al lang vernietigd was. Zoals mr. L.F. de Groot, de
president van de Temporaire Raadskamer in Batavia, aangaf was een van de
belangrijkste problemen van de rechters dat ze het moesten doen met
onbetrouwbare getuigen en verklaringen die gebaseerd waren op roddel en
achterklap. 18 Daar kwam bovenop dat hulp aan het meest beruchte en
wrede onderdeel van het Japanse leger niet ongestraft kon blijven.
Uiteindelijk werd tegen Wilhelmina van Kooten de maximale straf
geëist en werd ze veroordeeld tot twintig jaar cel. 19 In zijn requisitoir
benadrukt de auditeur-militair nogmaals wat van vrouwen in oorlogstijd
verwacht mag worden: zij hebben de plicht zich in dienst te stellen van hun
vaderland en loyaal te blijven aan hun echtgenoten. De drijfveren van de
beklaagde ‘daarentegen waren de zucht naar een luxe bestaan in plaats van
het lot van haar zusters in het kamp te delen’. Als Wilhelmina van Kooten in
de rechtbank het laatste woord krijgt, kan ze alleen maar uitbrengen: ‘Ik ben
volkomen suf, meneer de President, mag ik het aan de advocaat overlaten?’20

De zaak Franciska Hendrika Eckhart
Franciska Eckhart, geboren 1 augustus 1912 te Batavia, werd beschuldigd
van vrouwenhandel tussen januari 1943 en mei 1945. Voor de zaak tegen
haar is de informatie uit kranten zeer beperkt. Dat komt waarschijnlijk
doordat de rechtszaak achter gesloten deuren plaatsvond, omdat het om het
gevoelige onderwerp (gedwongen) prostitutie ging. In het vonnis van 3 mei
1948 uit het NIOD-archief zijn uit privacyoverwegingen alle namen van
derden onleesbaar gemaakt. 21 In het archief van de Netherlands Forces
L.F. d e Groot, ‘De rechtspraak inzake oorlogsmisdrijven in Nederlands-Indië
(1947-1949)’, Militair-Rechtelijk Tijdschrift (1985) 81-90.
19 De NEFIS-archieven geven geen uitsluitsel of ze dez e straf inderdaad heeft
uitgezeten, maar het is gezien de soevereiniteitsoverdracht niet waarschijnlijk.
18

20

Het Dagblad: Uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia, 16 juli 1948.

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Geno cid estudies (NIOD),
Indische collectie 400, inv. nr. 6915. In zijn hoofdstuk ‘Trials for Forced
Prostitution’ geeft F.L. Bo rch een uitgebreide b eschrijving van de zaak E ckh art: F.L.
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Intelligence Service/Centrale Militaire Inlichtingendienst (NEFIS/CMI), de
militaire veiligheidsdienst in Nederlands-Indië, bevinden zich echter zeer
uitgebreide verslagen van processen-verbaal met getuigen. Hierin is ook een
29 pagina’s lang resumé van 10 december 1946 opgenomen dat door de
stadspolitie te Batavia is gemaakt.22 Sinds 9 januari 1946 bevond Franciska
Eckhart zich in de Glodok gevangenis te Batavia, daarna werd ze
geïnterneerd in de strafgevangenis Tjipinang in Meester Cornelis. De
kranten maken na afloop alleen kort melding van de straf die ze kreeg in wat
de ‘bordelenzaak’ was gaan heten. Hoe er tegen haar gedrag werd
aangekeken, wordt duidelijk uit de titel die De Locomotief: Samarangsch
Handels- en Advertentie-blad op 11 mei 1948 boven het bericht plaatst: ‘Frisse
Juffrouw’.
De aanklacht tegen Franciska Eckhart, ook wel Poppy genoemd,
bestaat uit verschillende onderdelen. Niet alleen werd ze beschuldigd van
vrouwenhandel, maar tevens verdacht van het ronselen van vrouwen voor
prostitutie in het interneringskamp Tjihapit te Bandoeng en daarbuiten, het
faciliteren van ontucht met minderjarigen en het bevorderen van ontucht
door haar woning daarvoor beschikbaar te stellen. Omdat het misdrijf
vrouwenhandel in de strafwet niet nader omschreven werd, gaf de
rechtbank zelf aan wat er onder verstaan moest worden: ‘Alle handelingen,
welke rechtstreeks ten doel hebben een vrouw te brengen in een toestand
van afhankelijkheid van anderen, die haar in hun macht willen hebben om
haar voor ontucht met derden te willen gebruiken.’ 23 Franciska Eckhart
legde ten aanzien van de haar ten laste gelegde feiten een gedeeltelijke
bekentenis af. Op 12 maart 1947 schrijft ze een handgeschreven brief aan
de procureur-generaal waarin ze om clementie vraagt. Hierin haalt ze
argumenten aan die te maken hebben met haar rol als moeder en dochter;
wie moet er voor haar kinderen zorgen als er iets met haar oude, zieke
moeder gebeurt? Ze probeert begrip te kweken voor haar relatie met de
Indonesiër Barnas met wie ze ook een kind kreeg. Daarbij stelt ze: ‘(…) kan
Borch, Military Trials of War Criminals in the Netherlands East Indies, 1946 -1949 (New
York 2017) 128-153.
22 NA, NEFIS en CMI, inv. nr. 2662.
23 NIOD, Indische collectie 400, inv. nr. 6915.
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het mij dan kwalijk genomen worden dat ik mijn bescherming zocht bij
Barnas, deze hielp mij in alle geval de Jap van mij af te houden’.24
Het lijkt er op dat de rechters tot op zekere hoogte wel gevoelig leken
voor de verzachtende omstandigheden die ze aanvoerde. Dat had er
waarschijnlijk mee te maken dat de rechters primair Japanse militairen
verantwoordelijk achten voor hun systeem van gedwongen prostitutie. 25
Daarnaast hielden de juristen er ook rekening mee dat het leven – en zeker
de gewenste genderverhoudingen – verder moest gaan. Het leek
verstandiger vrouwen die weer terug waren bij hun man in deze zaak niet te
verhoren omdat er meer schade aangericht kon worden dan dat er
gewonnen werd: ‘Het lijkt mij van groot sociaal belang, mocht het nog tot
vervolging in deze komen, voorzichtig te zijn met inmiddels verzoende of
gehuwde getuigen.’26
Ook in dit proces worden de persoonlijke omstandigheden van de
verdachte breed uitgemeten. Ter verdediging van haar acties voerde
Franciska Eckhart aan dat ze zich eigenlijk helemaal niet met
‘bordeelaangelegenheden’ had willen inlaten, maar dat ze daartoe min of
meer gedwongen werd door een Japanse kapitein die ze niet tegen durfde te
spreken uit angst in moeilijkheden te raken. Dezelfde kapitein stuurde haar
samen met een andere vrouw naar het Tjihapitkamp om daar vrouwen te
werven voor de Theresiaclub aan de Telokbetongweg te Batavia, een
bordeel voor Japanse officieren. Ze benadrukte bovendien dat alle vrouwen
in het kamp wisten wat hen te wachten stond en dat ze vrijwillig
meekwamen. Ook bij andere zaken benadrukte Franciska Eckhart steeds dat
de vrouwen vrijwillig hun diensten aanboden. Bovendien waren veel van de
vrouwen die ze aan ‘werk’ hielp geen nieuwelingen in het vak.27
Speciale aandacht was er voor de zaak waar een minderjarig meisje bij
betrokken was. Franciska Eckhart stelde dat de moeder haar willens en
NA, NEFIS en CMI, inv. nr. 2662.
Zie voor een overzicht van gedwongen p rostitu tie in Nederlands-Indië: W. B.
Horton, ‘Comfort Women’ in: P. Post ed., The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific
War (Leiden 2010) 184-197.
26 NA, NEFIS en CMI, inv. nr. 2662.
27 NIOD, Indische collectie 400, inv. nr. 6915.
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wetens wilde aanbieden aan een ‘lelijke en oude Japanner’, zelfs toen zij dat
trachtte te voorkomen omdat bleek dat het meisje geen vijftien jaar oud was,
zoals de moeder eerder gezegd had, maar slechts twaalf jaar. Francisca
Eckhart voerde daarenboven aan dat ze aan de moeder had voorgesteld het
meisje te laten werken in een boekhandel, maar dat de moeder dit geweigerd
had. Zij wilde bovendien een Japanner voor haar dochter omdat ‘dezen het
voor het zeggen hadden’.
In het vonnis ligt de nadruk op de rol van de Japanse mannen, zij
worden als de hoofdschuldigen gezien:
‘(…) dat voo rts zonder twijfel een vrouw, die in een Japans bord eel
werd geplaatst, in een toestand van afh ankelijkheid kwam te verkeren
en zeker geacht kan worden in de “macht” te zijn, hetzij van d en
“bordeelbaas”, hetzij van anderen die hen ten aanzien van deze
Japanse instituten met gezag bekleed waren, ware het alleen reeds
door het verstrekken van groote voorschotten, w aarvan terugbetaling
vrijwel onmogelijk was (…). 28

De rechters honoreerden het gegeven dat de zedelijke degeneratie in de
hand gewerkt werd door de Japanners als verzachtende omstandigheid. Het
leek er op dat de rechters meer begrip konden opbrengen voor vrouwen die
te maken hadden gehad met prostitutie en hen ervan konden overtuigen dat
ze dit gedwongen of uit angst voor represailles hadden gedaan, dan voor
vrouwen die min of meer vrijwillig relaties met Japanse mannen waren
aangegaan. Bij de laatsten werd de nadruk eerder gelegd op de taak die van
vrouwen verwacht werd, bij de eersten was er meer begrip voor het feit dat
deze vrouwen de bescherming van hun ‘eigen mannen’ node gemist hadden.
Uiteindelijk werd er, in vergelijking met andere zaken rondom prostitutie,
een relatief lichte straf geëist tegen Franciska Eckhart: na aftrek van haar
voorarrest bleven er nog maar zes maanden celstraf over.

28

Ibidem.

102

Vrouwen, vrees, verraad
De zaak Gonda de Haan-de Vries
Bij de zaak tegen de 24-jarige Gonda de Haan, geboren De Vries, ging het
om de zware beschuldiging van hulp aan de Japanse vijand en verraad,
waardoor onder andere Hannie Hilgers werd geëxecuteerd.29 Vanaf de start
van het proces kreeg het de nodige aandacht in een reeks van artikelen in de
kranten tussen 9 februari en 3 maart 1948. Na de vrijspraak komt haar naam
nog een keer terug in de Indische pers als op 19 juli 1949 melding wordt
gemaakt van de doodstraf tegen Mitsuo Murase. Murase was destijds
majoor op het Kenpeitai-hoofdkwartier, die als getuige een belangrijke rol
speelde in het proces tegen Gonda de Haan.
Het Dagblad: uitgave van de Nederlandse Dagbladpers te Batavia meldt op 23
februari 1948 dat Gonda de Haan op vrije voeten is gesteld omdat er ‘geen
termen aanwezig werden geacht haar langer in arrest te houden (…) ruim
een uur nadat de auditeur-militair mr. J.H. Rutgers tegen Gonda de Haan de
zwaarste straf, de doodstraf, geëist had’ en er in de rechtszaal hevige
beroering ontstond. Haar advocaat, dhr. J.A. Hoff, eiste vrijspraak en
onmiddellijke vrijlating uit de voorlopige hechtenis. De voornaamste
redenen die hij daarvoor aanvoerde was dat de vriendschap tussen Gonda
en Hannie nooit ter discussie stond. Door de tegenstrijdige verklaringen van
twee belangrijke getuigen bleef het onduidelijk wie Hannie Hilgers aan de
Kenpeitai verraadde. In het vonnis is de wanhoop van de juristen voelbaar:
‘Naar het ons wil voorkomen, ligt deze waarheid in een schier niet te
ontwarren kluwen van jaloezie, haat en nijd, list en achterdocht.’30
De verklaringen van Murase en zijn maîtresse Milly Langlois van den
Berg bleken een cruciale rol te spelen in het proces doordat zij telkens
terugkwamen op eerder gedane uitlatingen en in de loop van het proces hun
verhaal voortdurend aanpasten. Mitsuo Murase werd later ter dood
veroordeeld, en op 3 november 1949 geëxecuteerd in de TjipinangIn het hoofdstuk ‘An Unfo rtunate Sideshow. Th e Trials of Collaborators’ geeft
F.L. Borch een uitgebreid e b eschrijving van de zaak Gonda de Haan: F.L. Borch,
Military Trials of War Criminals in the Netherlands East Indies, 1946-1949 (New York
2017) 196-220.
30 NIOD, Indische collectie 400, 407 Vonnissen TKR Batavia, inv. nr. 6916.
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gevangenis in Batavia. De rechtbank achtte hem in hoofdzaak
verantwoordelijk voor de door de Kenpeitai in 1942 en 1943 gevoerde
terreur op Java.31 Zijn rol in de zaak Gonda de Haan werd in Het Dagblad
van 19 juli 1949 nog eens uitvoerig aangehaald:
Hij is een gevaarlijke intrigant die ter rechtszitting tevergeefs h eeft
getracht zijn gewetenloze geslepenheid achter een mom van
overmatig vo rmelijke beleefdheid te verbergen, en wiens misdadige
geaardheid o.m. naar vo ren is gekomen to en hij als getuige (…) in de
zaak tegen Gonda de Haan (…) een meinedige verklaring aflegde,
welke, gecombineerd met de door zijn vro egere maîtresse in dez elfde
zaak afgelegde even eens valse verklaring de b eklaagde in die zaak
noodlottig had kunnen worden. 32

De discrepantie tussen de geëiste doodstraf en de uiteindelijke vrijspraak
zorgde niet alleen in de rechtszaal voor verwondering, ook nu nog roept het
vragen op. Waarom werden de tegenstrijdige verklaringen van Murase en
Langlois van den Berg over wat ze op welk moment van Hannie Hilgers
hadden gehoord destijds niet verder uitgezocht? Wat kon de reden zijn
geweest voor het enorme verschil tussen eis en vonnis? In de kranten van
1947 blijft het na de uitspraak stil, wat gezien de gedetailleerde aandacht
tijdens de zittingsdagen opmerkelijk is. Een mogelijk antwoord kan
gevonden worden in de correspondentie die in de jaren 1970 en 1980
plaatsvond tussen mr. L. F. de Groot en de Australische majoor L.J.
Robertson, een gewezen Australische geniecommandant die als Japans
krijgsgevangene in Birma verbleef. In deze brieven werd opnieuw de
kwalijke rol van Mitsuo Murase onderstreept en werd aangegeven dat de
‘aantrekkelijke en geslepen’ Milly Langlois van den Berg steeds het volste
vertrouwen had gehad van de jonge auditeur-militair Rutgers, die zich door
haar charmes had laten afleiden terwijl er overduidelijk sprake was van
meineed. Uit deze correspondentie werd overigens ook duidelijk dat Gonda
Zie hierover L.F. de Groot en T. van Houten, Berechting Japanse oorlogsmisdadigers in
Nederlands-Indië 1946-1949: Temporaire Krijgsraad Batavia (Den Bosch 1990) 45-49.
32 NIOD, Indische collectie 400, 407 Vonnissen TKR Batavia, inv. nr. 6916.
31
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de Haan enkele decennia na het proces nog steeds te maken had met
beschuldigingen in de zaak van Hannie Hilgers. Er is ook een brief van mr.
L.F. de Groot aan dr. L. de Jong, directeur van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie uit 1986. De Groot schrijft aan De Jong dat hij hem,
na het lezen van een noot betreffende Hannie Hilgers in deel 11b van Het
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, attent wil maken op een
aantal onjuistheden. Een ervan betreft de zaak De Haan, hij schrijft:
Lezing van het vonnis geeft een benauwende kijk op het gemak
waarmede in de Japanse tijd men in bep aalde kringen elkaar bekladde
en in h et ongeluk trachtte te storten en d aarin dikwijls slaagde. Het is
jammer dat een vervolging tegen de uiterst ongunstige figuur van
Milly Langlois van den Berg door verschillende omstandigheden
achterwege moest blijven. Opvallend is voorts de merkw aardige
halsstarrigh eid van een Auditeur Militair, die zijn “b ewijs” opbouwde
op onbetrouwbare verklaringen van een Hoofdofficier van het
Kempei Hoofdkwartier en diens gewez en maîtresse, en d aarop z elfs
de doodstraf durfde te eisen!! (Men zou gen eigd zijn te zeggen, dat
hier “meer achter zit”).

In de zaak tegen Gonda de Haan lijken het hebben van de juiste connecties
in haar voordeel te hebben gewerkt. Er zijn immers in de NEFIS-rapporten
genoeg aanknopingspunten te vinden die duidelijk maken dat Gonda de
Haan connecties had met Japanners en dat ze zich in kringen bewoog die in
meerdere of mindere mate van de Japanse bezetting hebben kunnen
profiteren. Ze woonde op Jalan Raden Saleh 45, waar feesten werden
gehouden voor Duitsers en Japanners. Ook zou ze een relatie hebben gehad
met een Japanner, Saito. Gonda de Haan was de buurvrouw van MarieThérèse Brandenburg van Oltsende-Geyssens en daar waren zowel zij als
Milly Langlois van den Berg regelmatig op feesten met hoge Kenpeitaimilitairen.33

33

NA, NEFIS en CMI, inv. nr. 2581.
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De zaak Marie-Thérèse Brandenburg van Oltsende-Geyssens
Op 13 december 1945 meldt Het Dagblad: uitgave van de Nederlandse
Dagbladpers te Batavia dat ‘mevrouw Brandenburg, de weduwe van de
bekende NSB-er Brandenburg van Oltsende door een vertegenwoordiger
van het Australisch bureau voor het onderzoek naar oorlogsmisdaden werd
gearresteerd’. De krant meldt dat zij, in tegenstelling tot andere Nederlandse
vrouwen, niet geïnterneerd werd tijdens de Japanse bezetting. Na dit bericht
in de krant blijft het rondom haar persoon stil in de pers en omdat het in
Indië nooit tot een rechtszaak kwam, zijn er geen vonnissen. Marie-Thérèse
Brandenburg van Oltsende-Geyssens, zoals ze voluit heette, werd gevangen
gezet in het Canisius College en werd later getransporteerd naar het eiland
Onrust, in de baai van Jakarta. Daar zat onder anderen ook Milly Langlois
van den Berg, die een belangrijke rol opeiste in het proces rondom Gonda
de Haan en die tijdens de Japanse bezetting een tijdlang haar secretaresse
was geweest. Bij de NEFIS was een aantal getuigenverklaringen
binnengekomen, waarin werd gesteld dat beide dames er niet voor
terugdeinsden om vrienden en kennissen bij de Kenpeitai aan te geven. Dat
kan te maken hebben gehad met de eerder genoemde relatie tussen Milly
Langlois en Murase. Helemaal zeker van de waarde van deze opmerkingen
kunnen we niet zijn, in de kantlijn staat handgeschreven als kwalificatie voor
dit verhoor ‘slecht en waardeloos’. Maar er bestaat intussen nog maar weinig
twijfel dat Marie-Thérèse Brandenburg nauwe contacten onderhield met de
Japanse bezetters.
Marie-Thérèse Brandenburg bleef tot december 1946 in verzekerde
bewaring; ze werd daarna gedeblokkeerd voor vertrek naar Nederland. Dat
niet iedereen overtuigd was van haar onschuld blijkt wel uit de kwalificatie
‘landverraadster’ die op de lijst van gedeblokkeerde personen achter haar
naam bleef staan. 34 Helemaal zorgeloos werd het in Nederland niet voor
haar; na een korte tijd werden al haar bezittingen geconfisqueerd door het
Nederlands Beheers Instituut, omdat intussen uit Japan het bewijs was
NA, Archief van d e Netherlands Forces Intelligen ce Service (NEFIS), 2.10.37.02,
inv. nr 15, BJS 2.
34
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gekomen dat zij daar officieel geregistreerd stond als echtgenote van de
Japanner Minoru Sakata. Zo kwam het in Nederland alsnog tot een
rechtszaak die een relatie had met haar activiteiten tijdens de Japanse
bezetting, maar opmerkelijk genoeg werd ze nooit aangeklaagd voor
collaboratie en stond ze daarvoor evenmin terecht.35

Afb. 2: Marie-Thérèse Brandenburg van Oltsende en Minoru Sakata
bij haar huis te Batavia. Bron: privéarchief Minoru Sakata.

Na afloop van de Japanse bezetting was er immers genoeg bewijs
voorhanden die samenwerking met de Japanse bezetter hard kon maken. Zij
had de hele periode doorgebracht in haar villa aan de Jalan Raden Saleh 47
in Batavia en in juli en augustus 1943 verscheen er onder naam van MarieThérèse Brandenburg een serie artikelen in Jawa Shinbun, de Japanse krant
op Java. De toon van die artikelen was fel anti-Nederlands en buitengewoon
pro-Japans. Vooral leden van de koloniale elite, waarvan zij voor 1940 ook
deel uitmaakte, moesten het ontgelden. Over gouverneur-generaal Tjarda
E. Bu chheim, ‘Victim, Accomplice or Culprit?: Marie-Th érèse Brandenburg van
Oltsende's Relations with the Japanese Occupier’ in: E. Bu chheim en R. Futselaar,
Under Fire: Women and World War II (Hilversum 2014) 127-140.
35
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van Starkenborgh Stachouwer beweerde zij dat hij haar man op verraderlijke
wijze had laten vermoorden. Een getuige verklaarde voor de NEFIS dat
Marie-Thérèse Brandenburg grote bedragen stortte voor de Japanse
Keizerlijke Marine en de Keizerlijke Marineluchtmacht en in dank daarvoor
speciale beschermingsbrieven kreeg van hooggeplaatste Japanners, onder
andere Mitsuo Murase.36 Het blijft gissen waarom het bewijs dat zij zich
schuldig had gemaakt aan het voeren van propaganda voor de Japanners
niet tot vervolging heeft geleid. Dit was immers bij uitstek een vorm van
verraad waarvan de autoriteiten stelden, zoals we eerder zagen, dat zij
‘zonder aanzien des persoons moet worden vervolgd en streng moet
worden bestraft’.
De Australiërs beschuldigden aanvankelijk ook Marie-Thérèse
Brandenburg van verraad tegen de heren Powell en Appleby. In dat verband
werden alle namen genoemd die bij het proces tegen Gonda de Haan een
rol speelden, zoals Gonda’s moeder, mevrouw Hagemann en Milly Langlois
van de Berg. Uiteindelijk komt Marie-Thérèse Brandenburg echter in het
proces tegen Gonda de Haan niet voor. Dit kan zeker te maken hebben met
de omzichtigheid waarmee zij door de autoriteiten behandeld werd. Een
NEFIS-rapport vermeldt dat ‘door haar sociale standing en het feit dat zij
vele “inner” gegevens had door haar omgang met GG [gouverneurgeneraal], van Karnebeek en andere hooggeplaatste regeringsambtenaren
het onderzoek op zeer voorzichtige en sluwe wijze geleid moet worden’.37
Het heeft er alle schijn van dat de autoriteiten hun vingers liever niet
openlijk aan haar wilden branden, maar in rapporten ventileerden ze wel
ongezouten hun opvattingen. Zo stelde mr. G.H. Evers op 8 april 1948: ‘M.i.
is zij een zeer louche figuur, die zeker tot collaboratie (horizontaal, zowel als
verticaal) in staat is geweest (…).’
In vergelijking met de drie eerdere zaken in dit artikel, is deze zaak
van een andere orde. In de eerste plaats kwam het in de zaak van MarieThérèse Brandenburg nooit tot een rechtszaak voor collaboratie. Verder was
zij beduidend ouder dan de andere drie vrouwen, was ze vermogend en
36
37

NA, NEFIS, inv. nr. 15.
NA, NEFIS, inv. nr. 15, dossier BJ 228.
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maakte zij voor de Japanse bezetting deel uit van de koloniale elite. Haar
culturele kapitaal was omvangrijk en ze wist haar geld en haar sociale
netwerk uitstekend in te zetten voor haar eigen gewin. Het leek er op dat ze
door de autoriteiten nog steeds werd behandeld op basis van haar
vooroorlogse positie, een dame uit de betere kringen. Tegelijk wist ze zich
zelf ook uitstekend te profileren als een oude, zieke vrouw die onmogelijk
schuldig kon zijn aan hetgeen haar verweten werd. Ook Marie-Thérèse
Brandenburg heeft waarschijnlijk kunnen profiteren van de chaotische
omstandigheden die naspeuringen bemoeilijkten en het feit dat velen
trachtten hun eigen straatje schoon te vegen door anderen te beschuldigen.

Gender, klasse en ras
Voor alle vrouwen die hiervoor besproken werden, geldt dat zij tijdens de
Japanse bezetting op zoek gingen naar mogelijkheden om hun positie te
verbeteren. Zij leken voor lief te nemen dat ze daarbij over grenzen gingen
van voor vrouwen gewenst gedrag. Zij stonden er op dat moment alleen
voor en hoefden geen verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld hun
echtgenoten. Het dagelijkse leven in deze periode week nogal af van de
vooroorlogse periode, ze gingen bewust op zoek naar nieuwe kansen en
grepen die vervolgens willens en wetens. Bij de van collaboratie verdachte
vrouwen speelden elementen op het snijvlak van gender, klasse en ras een
rol bij de wijze waarop, meestal mannelijke ambtenaren hun reilen en zeilen
tijdens de Japanse bezetting beoordeelden. Ras kwam aan de orde doordat
het in alle gevallen ging om vrouwen die op uiteenlopende manieren
contacten hadden aangeknoopt met Japanse militairen. Deze contacten
waren meestal intiem, waarbij de vrouwen in meerdere of mindere mate als
prostituee gekwalificeerd werden. Dat dit gedrag niet goed viel bij de
Nederlandse mannen die vaak zelf slachtoffer waren geweest van Japanse
militairen spreekt vanzelf. De mannen benadrukten met klem de plicht die
vrouwen hadden in oorlogstijd, ten opzichte van de natie, maar ook ten
opzichte van ‘hun’ mannen. Indien mogelijk moesten vrouwen die hun
plicht verzaakt hadden daarvoor bestraft worden, maar zoals we zagen
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hadden met name de juristen daarnaast oog voor het gevaar van verdere
sociale ontwrichting, iets wat ze wilden voorkomen. Ze wilden zo snel
mogelijk terug naar de vooroorlogse genderverhoudingen. Voor vrouwen
die erin slaagden hun traditionele rol als moeder te benadrukken kon meer
begrip opgebracht worden. Franciska Eckhart werd waarschijnlijk hierdoor
milder beoordeeld dan men op grond van haar daden zou verwachten. Ook
kan het gegeven dat zij geen intieme relatie met een Japanner was aangegaan
in haar voordeel gewerkt hebben.
Het uiterlijk speelde vooral bij Wilhelmina van Kooten een rol. dat
kan er mee te maken hebben gehad dat zij voldeed aan het ideaaltype van de
jonge Nederlandse blonde vrouw met blauwe ogen. Uit de foto op haar
identiteitsbewijs blijkt dat Gonda de Haan ook een mooie jonge vrouw was,
alleen was ze nogal donker en werd er over haar uiterlijk destijds niet gerept.
Het bleek in de beoordeling in haar zaak door de manier waarop de
auditeur-militair door het voorkomen van een belangrijke getuige werd
beïnvloed indirect wel degelijk een rol gespeeld te hebben.
Dat vrouwen minder snel veroordeeld leken te worden terwijl ze toch
duidelijk strafbare feiten hadden gepleegd, zoals Koonz en Lower
aantoonden voor vrouwen in nazi-Duitsland, leek ook in Indië het geval.
Behalve bij Wilhelmina van Kooten, waartegen keihard bewijs was van de
doden die ze op haar geweten had, werden de andere vrouwen die we
bespraken mild of helemaal niet veroordeeld. Hoewel onzeker is of Gonda
de Haan iets te maken had met de executie van Hannie Hilgers, is duidelijk
dat ze op allerlei manieren ongewenste contacten had met Japanners. MarieThérèse Brandenburg kon onder andere haar straf ontlopen door dankbaar
en waarschijnlijk zeer bewust gebruik te maken van haar vooroorlogse
sociale status. Bovendien presenteerde ze zich uitdrukkelijk als arme, zieke,
oude vrouw. Uit alle zaken blijkt overduidelijk dat factoren van gender, ras
en klasse invloed hadden op de beoordeling van het gedrag van vrouwelijke
collaborateurs tijdens de Japanse bezetting.
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Mededelingen
Oktober 2018
Dit nummer zal ingaan op de ontwikkeling van oorlogsjournalistiek door de
eeuwen heen. Hierin staat de vraag centraal hoe verschillende media invloed
hebben gehad op de beeldvorming van oorlogssituaties. Media in de
breedste zin van het woord: van pamflet, tot krant, tot Twitter:
oorlogsjournalistiek is van alle tijden. Op welke manier heeft het
rapporteren van oorlog zich door de jaren heen ontwikkeld, en welke
nieuwe methodes zijn erbij gekomen?
Januari 2019
Dit nummer heeft als thema kunst in de politiek. Kunst en kunstenaars
hebben in het verleden een grote invloed gehad op politieke gebeurtenissen,
bijvoorbeeld indirect via geschenken van vorst tot vorst, via het bepalen van
de laatste mode en direct via kunstenaar zelf. In dit nummer zal de rol van
het object en de kunstenaar in historische gebeurtenissen en periodes
onderzocht worden door vragen te stellen als: hoe groot was de invloed van
kunst in het leggen van nieuwe contacten en het aangaan van nieuwe
relaties? En: hoe ver reikte de invloed van kunstenaars in de hoogste
politieke regionen? Met de nadruk op de Nederlandse geschiedenis zal de
rol van kunst(enaars) in het verleden worden bestudeerd, van middeleeuwse
vorstenhoven en kunst in de Gouden Eeuw tot Nederlandse mode en
koningin Máxima
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