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NEDERLANDERS EN MOLUKKERS

1605-2005:

EEUWIG VERBOND?

INLEIDING
Op 23 februari 2005 was het vier eeuwen
geleden dat Nederlanders het kasteel op
het Molukse eiland Ambon veroverden.
Kort daarna sloten Nederlanders en Molukkers een verdrag dat later het ‘eeuwig
verbond’ werd genoemd.
Deze lesbrief gaat over relatie tussen Nederlanders en Molukkers. Hoe gingen zij
met elkaar om vanaf hun eerste ontmoeting
tot heden? Is ‘eeuwig verbond’ een goede
naam voor die relatie?

OPDRACHT 1 WAT WETEN WE AL?

Met de opdrachten in deze lesbrief verdiep je je in meer dan vier eeuwen Nederlands-Molukse

geschiedenis. Daarbij komt je kennis van die eeuwen goed van pas. In deze opdracht ga je kijken
wat je al weet. Je werkt samen in een groepje van ongeveer vier leerlingen.
Op de volgende pagina staan twaalf tekstfragmenten. Daaronder vind je het chronologisch kader
met de indeling van de geschiedenis in vijf periodes en tien tijdvakken. Vermeld zijn de belangrijke
kenmerken per tijdvak, de tijdgrenzen en nog enkele andere benamingen.

a

b

Bestudeer de tekstfragmenten en het chronologisch kader. Stel per tekstfragment vast
bij welk tijdvak en welk kenmerk het hoort.
Noteer telkens het gekozen tijdvaknummer
en de kenmerkletter.
Probeer deze opdracht eerst zo goed mogelijk samen zonder hulpmiddelen uit te voeren. Raadpleeg vervolgens hulpmiddelen
zoals tijdvakkenposters, schoolboeken voor
de onderbouw of andere naslagwerken,
zoals Wolters’ geschiedenis in je pocket.

c

d

Bespreek in je groep de gekozen tijdvakken
en kenmerken in chronologische volgorde.
Groepsleden geven om de beurt hun uitleg.
Bedenk samen antwoorden op de volgende
vraag: Wat voor nut heeft het om kennis te
hebben van het chronologisch kader?

Verdeel de tekstfragmenten over je groepje. Bereid een korte uitleg voor over ‘jouw’
fragmenten en de gekozen tijdvakken en
kenmerken. Maak van elk kenmerk duidelijk dat het typerend is voor een bepaald
tijdvak.
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TIJDVAK
NUMMER

TEKSTFRAGMENTEN

se kant tegen Indonesiërs hadden gevochten. Hierbij bruikbare bronnen:
M, N, O. P en Q. Antwoordkern: Een aantal Molukkers is van mening dat de
Nederlandse regering ervoor verantwoordelijk is dat zij in Nederland zijn.
Ik begrijp dat Molukkers er in hun situatie zo over denken, maar als nietMolukker bekijk ik de zaak van een grotere afstand. Uit de historische feiten heb ik opgemaakt dat de zaak heel ingewikkeld is. Enkele duizenden
Molukkers waren trouwe christelijke soldaten in het KNIL, waardoor ze een
aparte positie innamen in de kolonie. Door hun band met de Nederlandse
overheersers voelden ze zich “zwarte Hollanders”. Mede door dit waardepatroon kwam een aantal Molukkers tijdens de Tweede Wereldoorlog
in verzet tegen Japan. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
streden veel van deze Molukkers aan Nederlandse zijde tegen de Republiek Indonesië. Na de soevereiniteitsoverdracht wilde een deel van deze
Molukse soldaten niet overstappen naar het Indonesische leger. Dit waren indirecte oorzaken. Directe oorzaak is de proclamatie en de daarop
volgdende omverwerping van de Republiek der Zuid-Molukken door de
TNI. De hypothese is gedeeltelijk juist. Er speelden meer oorzaken, zoals de
Nederlandse antinationalistische indoctrinatie, de omverwerping van de
Republiek der Zuid-Molukken door de TNI en de aarzeling van Jakarta om
de Molukkers een plaats binnen de TNI in het vooruitzicht te stellen. (*8c,
9d, h, 10b, e)

KENMERK
LETTER

1 “Curaçao groeide uit tot een belangrijke slavenmarkt.”
2 “De Republiek was een van de welvarendste landen in die tijd.”
3 “Het Latijnse christendom werd gesplitst in het katholicisme en het
protestantisme.”
4 ”In de economie wilden ze vrijhandel en zo weinig mogelijk staatsbemoeienis.”
5 “Gandhi riep de Indiërs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en
een boycot van Britse producten.”
6 “Grote delen van Zuidoost-Azië werden daarna door Japan bezet.”
7 “Het kapitaal voor schepen en het inkopen van specerijen kreeg
de VOC door aandelen uit te geven.”
8 “In korte tijd werden grote delen van Azië en Afrika tot Europese
koloniën gemaakt.”
9 “Met toestemming van de Nederlandse overheid bestreden de watergeuzen Spanje langs de Noordzeekust als een soort zeerovers.”
10 “Na het vertrek van de Europeanen leidden de onderlinge verschillen
tot bloedige oorlogen, zoals tussen christenen en moslims in Sudan.”
11 “Nederlanders besloten toen zelf op zoek te gaan naar een zeeweg
naar Azië.”
12 “Nederlanders hebben veel dingen van de nieuwkomers overgenomen,
zoals eten, kleding, muziek en dans.”

CONCLUSIE OVER DE HOOFDVR A A G
Voorbeeld van een conclusiekern: “Een eeuwig verbond” is een goede naam voor de relatie tussen Nederlanders en Molukkers omdat er in 1605 verdragen zijn gesloten over een
specerijenmonopolie dat eeuwenlang heeft bestaan tot 1863. Het specerijenverbond is
vanaf het eind van de 19e eeuw opgevolgd door de band tussen Molukse soldaten en de
Nederlandse overheid. Hierdoor kwam in 1951 een grote groep Molukkers naar Nederland.
In de Nederlandse multiculturele samenleving ontstonden nieuwe banden tussen Nederlanders en Molukkers. De Molukkers voelen zich enerzijds verbonden voelen met hun land
van herkomst, maar anderzijds werken aan hun toekomst in Nederland waar ze intussen
zijn geworteld.

VAARDIGHEDEN

C HRONOLOGISCH KADER
PERIODE A

10

PREHISTORIE (TOT 3000 vC)

d

TIJDVAK 1 TIJD VAN JAGERS EN BOEREN (TOT 3000 vC)

a
b
c

de levenswijze van jagers-verzamelaars;
het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
PERIODE B

a
b
c

e

PERIODE C

OUDHEID (3000 vC-500 nC)
a

TIJDVAK 2 TIJD VAN GRIEKEN EN ROMEINEN
(3000 vC-500 nC)

b

de ontwikkeling van wetenschappelijk
denken en het denken over burgerschap
en politiek in de Griekse stadstaat;
de klassieke vormentaal van de GrieksRomeinse cultuur;
de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in
Europa verspreidde;

c

d
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de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse
cultuur en de Germaanse cultuur van
Noordwest-Europa;
de ontwikkeling van het jodendom en het
christendom als de eerste monotheïstische
godsdiensten.

MIDDELEEUWEN (500-1500)

TIJDVAK 3 TIJD VAN MONNIKEN EN RIDDERS
(VROEGE MIDDELEEUWEN) (500-1000)

de verspreiding van het christendom in
geheel Europa;
het ontstaan en de verspreiding van de
islam;
de vrijwel volledige vervanging in WestEuropa van agrarisch-urbane cultuur door
een zelfvoorzienende agrarische cultuur,
georganiseerd via hofstelsel en horigheid;
het ontstaan van feodale verhoudingen in
het bestuur.

11
12
13
14
15
16
17
18
19 a
b
c
d

Hierboven zijn per deelvraag tussen haakjes (*) de nummers van relevante belangrijke kenmerken uit het chronologisch kader vermeld.
Bijvoorbeeld: Na de ophefﬁng van de VOC nam de Nederlandse regering het kruidnagelmonopolie over. Onder invloed van het liberalisme werd het in 1863 opgeheven.
Bijvoorbeeld: de Molukse aanwezigheid in Nederland; de tegenstelling tussen moslims en christenen op Ambon.
Bijvoorbeeld: de langzame toetreding van Molukkers tot het KNIL; de plotselinge migratie van Molukkers naar Nederland.
Bijvoorbeeld: Terwijl het economische (handelskapitalistische) belang van de Molukken voor Nederland vanaf de 19e eeuw afnam, nam de imperialistische (politieke, culturele) macht van Nederland er toe.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie hierboven bij de deelvragen.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij de conclusie.
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“De kandidaat kan uitleggen hoe westerse en ‘niet-westerse’ samenlevingen elkaar voor
en tijdens de Europese expansie, en in de postkoloniale periode hebben beïnvloed. Hij
kan aan de hand van een nader afgebakend thema:
a vormen van beïnvloeding beschrijven en de betekenis voor betrokkenen aangeven;
b verklaren welke invloed verschillende belangen en waarden op de verhoudingen tussen betrokkenen hebben uitgeoefend;
c verschillen in beeldvorming over en weer herkennen en verklaren;
d historische voorbeelden geven van de wijze waarop voormalige koloniën en koloniale
mogendheden ervaringen uit het verleden verwerkten, en mogelijke verschillen tussen
beide verklaren.”
De conceptversie van het nieuwe examenprogramma vermeldt niet in welke vorm kandidaten aan de eindtermen moeten voldoen. Opdracht 2 is gegoten in de vorm van een
praktische opdracht met een gegeven vraagstelling, een gegeven bronnenverzameling,
en een voorgeschreven productvorm: een schriftelijk onderzoeksverslag met logboek en
een reﬂectie waarin eindtermen 4 t/m 7 zijn verwerkt.
Leerlingen kunnen opdracht 2 zelfstandig en individueel uitvoeren in acht tot twaalf uren.
Bij de opdracht zijn de beoordelingscriteria verwerkt met een beoordelingstabel, waardoor
de leerling weet wat van hem wordt verwacht. Criteria 1 t/m 8 betreffen redelijk algemene
onderzoeksvaardigheden. Criteria 9 t/m 18 betreffen speciﬁeke historische vaardigheden
uit domein A van het nieuwe examenprogramma. Belangrijk is dat de leerling zelf op reﬂectief niveau moet inzien in hoeverre hij aan deze criteria heeft voldaan.
Als de opdracht wordt gemaakt als vorm van toetsing kan de docent selectief vaststellen
en beoordelen in hoeverre de leerling de betreffende vaardigheden beheerst. Als de opdracht wordt gemaakt als oefening stelt de leerling bij zijn reﬂectie al zelf diagnostisch vast
in hoeverre hij dit doet. De reﬂecties van leerlingen kunnen uitgangspunt zijn van een klassikale bespreking of van individuele voortgangsgesprekken. In het kader van oefening is
het is ook mogelijk dat leerlingen elkaars werk kritisch beoordelen.

ANTWOORDMODEL
Deelvraag 1
Deelvraag 2

Deelvraag 3

Deelvraag 4

Deelvraag 5

Bruikbare bronnen: A, B, C, D, E en G. Antwoordkern: In 1605 namen Nederlanders van de VOC de macht over Ambon van de Portugezen over.
Nederlanders wilden geld verdienen aan de specerijenhandel. (*5a, 6c)
Bruikbare bronnen: A, D, E, G, H, I, J, K, M, N, O, Q en 5, 6, 7 en 8. Antwoordkern: Met diplomatie en geweld zorgden de Nederlanders ervoor dat ze
verdragen konden sluiten met Molukse hoofden, waardoor ze een specerijenmonopolie hadden tot de ophefﬁng ervan in 1863. Met kastelen,
schepen en soldaten heersten Nederlanders over de Molukken. In de 17e
eeuw was er verzet tegen de VOC in de vorm van vrije specerijenhandel.
Toen de Nederlanders begin 19e eeuw weer de macht kregen over Indonesië ontstond een Molukse opstand in Ambon, die bloedig werd neergeslagen. Vanaf het eind van de 19e eeuw namen steeds meer Molukkers
als soldaat dienst in het KNIL, waardoor ze Nederland hielpen bij de overheersing van Indonesië en in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog pleegden Nederlanders én Molukkers
verzet tegen de Japanse bezetting. (*5a, 7c, 8f, 9h)
Bruikbare bronnen: B, C, E, F, G, K, M, N, O en P. Antwoordkern: Het gebruik
van kruidnagelen, nootmuskaat en foelie in Nederland is een voorbeeld
van Molukse invloed. Nederlanders zorgden ervoor dat een deel van de
Molukkers protestants-christelijk en onderwijs kreeg. (*5d, 6b)
Bruikbare bronnen: B, D, E, L, M, N, O, P en Q. Antwoordkern: Vermoedelijk
vestigde een klein aantal Nederlanders zich vanaf de 17e eeuw op de
Molukken. Vanaf het eind van de 19e eeuw vestigden enkele duizenden
Molukkers zich in andere delen van Indonesië, met name om soldaat te
worden in het KNIL. In 1951 migreerden enkele duizenden Molukkers naar
Nederland. (*8c)
Bijvoorbeeld: Waarom migreerden Molukkers naar Nederland? Hypothese: Molukkers migreerden naar Nederland omdat ze aan de Nederland-
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a
b
c
d
e

de opkomst van handel en ambacht die de
basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving;
de opkomst van de stedelijke burgerij en de
toenemende zelfstandigheid van steden;
het conﬂict in de christelijke wereld over de
vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben;
de expansie van de christelijke wereld naar
buiten toe, onder andere in de vorm van de
kruistochten;
het begin van staatsvorming en centralisatie.

PERIODE D

a
b
c
d
e

a
b
c
d

a

b

c

d

TIJDVAK 4 TIJD VAN STEDEN EN STATEN
(HOGE EN LATE MIDDELEEUWEN) (1000-1500)

de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.
PERIODE E

MODERNE TIJD (1800-HEDEN)

TIJDVAK 8 TIJD VAN BURGERS EN STOOMMACHINES
(INDUSTRIALISATIETIJD) (1800-1900)

a
b
c
d
e

VROEG MODERNE TIJD (1500-1800)

TIJDVAK 5 TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS
(RENAISSANCETIJD) (1500-1600)

f

het begin van de Europese overzeese expansie;
het veranderende mens- en wereldbeeld
van de renaissance en het begin van een
nieuwe wetenschappelijke belangstelling;
de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van
de klassieke Oudheid;
de protestantse reformatie die splitsing van
de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg
had;
het conﬂict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

a
b
c
d
e

TIJDVAK 6 TIJD VAN REGENTEN EN VORSTEN
(GOUDEN EEUW) (1600-1700)

het streven van vorsten naar absolute macht;
de bijzondere plaats in staatkundig opzicht
en de bloei in economisch en cultureel
opzicht van de Nederlandse Republiek;
wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie;
de wetenschappelijke revolutie.

f
g

h

TIJDVAK 7 TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES
(EEUW VAN DE VERLICHTING) (1700-1800)

a

rationeel optimisme en ‘verlicht denken’
dat werd toegepast op alle terreinen van de
samenleving: godsdienst, politiek, economie
en sociale verhoudingen;
voortbestaan van het ancien régime met
pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht
absolutisme);
uitbouw van de Europese overheersing,
met name in de vorm van plantagekoloniën
en de daarmee verbonden transatlantische
slavenhandel, en de opkomst van het
abolitionisme;

b
c
d

e

de industriële revolutie die in de westerse
wereld de basis legde voor een industriële
samenleving;
discussies over de ‘sociale kwestie’;
de moderne vorm van imperialisme die
verband hield met de industrialisatie;
de opkomst van emancipatiebewegingen;
voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen
aan het politiek proces;
de opkomst van politiek-maatschappelijke
stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.
TIJDVAK 9
TIJD VAN DE WERELDOORLOGEN (1900-1950)

de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie;
het in praktijk brengen van de totalitaire
ideologieën communisme en fascisme/
nationaal-socialisme;
de crisis van het wereldkapitalisme;
het voeren van twee wereldoorlogen;
racisme en discriminatie die leidden tot
genocide, in het bijzonder op de joden;
de Duitse bezetting van Nederland;
verwoestingen op niet eerder vertoonde
schaal door massavernietigingswapens en
de betrokkenheid van de burgerbevolking
bij oorlogvoering;
vormen van verzet tegen het West-Europese
imperialisme.
TIJDVAK 10
TIJD VAN TELEVISIE EN COMPUTER (1950-HEDEN)

de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende
dreiging van een atoomoorlog;
de dekolonisatie die een eind maakte aan
de westerse hegemonie in de wereld;
de eenwording van Europa;
de toenemende westerse welvaart die vanaf
de jaren zestig van de twintigste
eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaalculturele veranderingsprocessen;
de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.
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NEDERLANDERS EN MOLUKKERS

1605-2005:

EEUWIG VERBOND?

OPDRACHT 2 EEN EEUWIG VERBOND?

Deze praktische opdracht gaat over de Nederlands-Molukse geschiedenis van 1605 tot he-

V RAAG STE LLI NG

den. Je gaat uit van de hieronder genoemde vraagstelling. De cursieve teksten gelden voor
vwo. Je gebruikt de informatie uit de hierna volgende bronnenverzameling en je kennis van
het chronologisch kader (bladzijde 2-3).
Je voert de opdracht individueel uit in acht tot twaalf uren. Als resultaat lever je een schriftelijk
onderzoeksverslag met logboek en reﬂectie in.
Met deze opdracht laat je zien dat je een bronnenonderzoek kunt uitvoeren en dat je daarbij
tien historische vaardigheden uit het examenprogramma beheerst. Deze worden hieronder
genoemd onder ‘Beoordelingscriteria’ met de nummers 10 t/m 19. Het historisch feitenmateriaal levert diverse mogelijkheden voor toepassing van deze vaardigheden. Zorg er zelf voor
dat je elke vaardigheid ten minste eenmaal toepast en geef over de toepassing van elk een
uitleg in je reﬂectie. Dat levert punten op bij de beoordeling.
Je begint met een oriëntatie op de opdracht, de bronnenverzameling en het chronologisch
kader. Daarna maak je een onderzoeksplan, dat je opneemt in je logboek.

Hoofdvraag
Is ‘een eeuwig verbond’ een goede naam voor de relatie tussen Nederlanders en
Molukkers vanaf hun eerste ontmoeting tot heden?
Deelvragen
1
Hoe kwamen Nederlanders en Molukkers met elkaar in contact en welke motieven
speelden daarbij een rol?
2
In hoeverre ging het bij de Nederlands-Molukse relatie om geweld, diplomatie,
overheersing en verzet?
3
Welke vormen van wederzijdse culturele beïnvloeding vonden plaats?
4
Op welke manieren speelde migratie een rol?
5
Bedenk zelf een vijfde, bij de hoofdvraag passende deelvraag met een daarop
aansluitende hypothese.
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waarom ze dat eigenlijk moeten leren. De commissie is derhalve op zoek gegaan naar een
voor alle onderwijsvormen gemeenschappelijk kader, dat de leerlingen kunnen gebruiken
als instrument om personen, gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen historisch te
plaatsen: een kader dat zij steeds opnieuw kunnen gebruiken en waarin zij nieuwe kennis
een plaats kunnen geven. Het praktische nut van het leren en onthouden van een zekere
hoeveelheid algemene historische kennis zal leerlingen hierdoor duidelijker worden. In de
loop van hun schoolloopbaan zullen zij zich immers geleidelijk steeds beter in de tijd leren oriënteren. De commissie spreekt derhalve van ‘oriëntatiekennis’. (..) Om gebruik van
hetzelfde kader in alle vormen van onderwijs mogelijk te maken, moest het stelsel van tijdvakken enerzijds eenvoudig, overzichtelijk en gemakkelijk te onthouden zijn, anderzijds
moest het op verschillende niveaus kunnen worden uitgewerkt. (..) Daarom is niet primair
gekozen voor een wetenschappelijk-theoretische benadering van het probleem van de
periodisering in de geschiedenis, maar voor een stelsel van tijdvakken met eenvoudige
associatieve benamingen en tijdgrenzen in ronde getallen. Deze keuze is uitsluitend didactisch gemotiveerd en heeft dus geen wetenschappelijke pretentie. (..) Het kader dat
voortdurend gebruikt wordt vanaf het basisonderwijs tot het eindexamen, wordt wel steeds
genuanceerd en verdiept, maar het patroon wijzigt niet. De geldigheid ervan wordt, naarmate men verder komt, wel steeds meer ter discussie gesteld. Voordat men echter iets ter
discussie kan stellen, moet men er eerst mee vertrouwd zijn.
Het tijdvakkenkader is onmiskenbaar geënt op de Europese, de westerse geschiedenis.
Men zou kunnen menen dat dit de algemene bruikbaarheid ervan beperkt. De commissie
is echter van oordeel dat ook hier een didactische keuze moet worden gemaakt. Wie de
geschiedenis van een hem onbekend land of onbekende cultuur bestudeert, zal daarbij
in eerste instantie altijd gebruik maken van de bij hem aanwezige categorieën: hoe was
het in Japan ten tijde van de Europese Middeleeuwen? Is dit verschijnsel in deze cultuur
vergelijkbaar met het Europese feodalisme? De beperkte bruikbaarheid van bestaande
kaders komt daarbij vanzelfsprekend aan de orde. Een universeel systeem voor een benadering van de gehele wereldgeschiedenis zonder blijk te geven van enige westerse of
Europese vooringenomenheid is ófwel weinig zeggend, ófwel buitengewoon onoverzichtelijk en daarom om didactische redenen af te raden.”

OPDRACHT 2
Opdracht 2 kan worden gebruikt voor oefening én toetsing van eindterm 21 uit domein
C: “De kandidaat kan in het kader van de thematiek ‘Westerse en niet-westerse culturen’
vanaf circa 1500:
a aan de hand van een nader omschreven concreet thema met gebruikmaking van de
eindtermen uit domein A een beargumenteerd antwoord geven op vragen die betrekking hebben op de wijze waarop Europese en niet-Europese culturen met elkaar in aanraking zijn gekomen en op de gevolgen die deze confrontatie heeft gehad;
b op grond van situaties in verschillende tijdvakken ontwikkelingen op langere termijn
beschrijven.”
Opdracht 2 heeft dus ook betrekking op domein A (met name eindtermen 4 t/m 7) en
vanwege eindterm 2 ook op domein B. De nogal algemene vraagstelling uit genoemde
eindterm 21 is in de lesbrief in deelvragen uitgewerkt op basis van de De Rooy-versie,
waarin staat:
a Welke motieven speelden een rol bij het contact zoeken met andere streken of het zich
onthouden van dergelijk contact?
b In hoeverre en in welke vorm speelde directe politieke overheersing een rol en ging
deze gepaard met toepassing van geweld en oorlogvoering?
c Vond er culturele beïnvloeding plaats en zo ja op welke wijze en met welke gevolgen?
d Speelde migratie een rol en zo ja op welke wijze en met welke gevolgen?
e Was er sprake van verzet en/of opstand tegen de gevolgen van de interculturele ontmoeting?
f op grond van situaties in verschillende tijdvakken ontwikkelingen op langere termijn
beschrijven en daarbij veranderingen en continuïteit onderscheiden.”
Deze vraagstelling komt grotendeels overeen met het subdomein ‘Contacten tussen westerse en ‘niet-westerse’ samenlevingen’ uit het oude examenprogramma (havo-6/vwo-
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OPDRACHT 1
Opdracht 1 heeft betrekking op eindtermen 1a, 2, 3a, 8a, 9-18 (zie hierboven), waarbij het
niet gaat om toetsing, maar om oefening ter oriëntatie en voorbereiding op opdracht 2.
Opdracht 1 kan in twee lesuren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als volgt:

Les 1

Les 2

Als instap deelt de docent speculaasjes of pepernoten (kruidnoten) uit en voert
een klassen gesprek over de vraag of deze lekkernijen wel of niet ‘typisch Nederlands’ zijn. Mogelijke antwoorden: Ja, omdat ze (vrijwel) nergens anders voorkomen. Nee, omdat er buitenlandse kruiden in zijn verwerkt. De docent vertelt over
de geschiedenis en ingrediënten van speculaas (zie tekstbron F). Hij wijst erop dat
drie van de in ‘speculaaskruiden’ verwerkte specerijen uit de Molukken afkomstig
zijn: kruidnagel, nootmuskaat en foelie (vliesje van de muskaatnoot). De docent
wijst de eilandengroep aan op een wereldkaart en laat een hoeveelheid van de
drie specerijen in ongemalen vorm rondgaan.
Vervolgens voeren leerlingen opdrachten a (antwoorden: 1 7c, 2 6b, 3 5d, 4 8f, 5
9h, 6 9d, 76c, 8 8c, 9 5e, 10 10b, 11 5a en 12 10e) en b uit. Opdracht b kan uitlopen
in huiswerk. Het is gewenst dat de docent zorgt voor de genoemde hulpmiddelen.

BEOORDELINGSCRITERIA

b uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse
werkelijkheid beïnvloedt;
c uitleggen dat de betekenis die aan tijdvakken wordt toegekend mede afhangt van
de tijd, plaats en omstandigheden waarin mensen zich met het verleden bezighouden.
9-18 met betrekking tot (de tien tijdvakken) de kenmerkende aspecten noemen (zie
bladzijde 2-3).

TOELICHTING
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JE ONDERZOEKSVERSLAG
1
is netjes, logisch en overzichtelijk vormgegeven;
2
is in foutloos Nederlands gesteld;
EN OMVAT:
3
titelblad met vermelding schrijver, titel, plaats, jaar;
4
genummerde bladzijden en inhoudsopgave met bladzijdenverwijzing;
5
inleiding, waarin vermelding van onderwerp en gehele vraagstelling;
6
hoofdstukken, waarin deelvragen worden beantwoord: één per deelvraag;
7
conclusie, waarin de hoofdvraag wordt beantwoord.
JE LOGBOEK OMVAT
8
je onderzoeksplan;
9
vermelding werktijden met verrichte werkzaamheden.
JE REFLECTIE OMVAT
een beschrijving met voorbeeld van de wijze waarop je elk van de volgende vaardigheden hebt toegepast;
10
Het chronologisch kader gebruiken als referentiekader (zie bladzijde 2-3);
11
In historische processen de samenhang tussen veranderingen en continuïteit beschrijven;
12
De betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor
het heden aangeven;
13
Verschillende soorten historische verandering onderscheiden, zoals vlugge en langzame;
14
Door het onderscheiden van continuïteiten van langere en kortere duur onderkennen hoe elementen afkomstig uit verschillende tijdvakken zich gelijktijdig in één
tijdvak kunnen manifesteren (de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige);
15
Een onderzoeksvraag en een daarop aansluitende hypothese formuleren;
16
Voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en gegevens eruit selecteren;
17
In het kader van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische
gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen;
18
Onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken, zoals indirecte en
directe.
19
Bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met:
a
het onderscheid tussen feiten en meningen;
b
tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van
personen uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder
wie jij zelf;
c
de rol van waardepatronen in heden en verleden;
d
het ondersteunen van uitspraken met behulp van argumenten.

Leerlingen voeren opdrachten c en d uit. Bedoeling van d is dat leerlingen begrijpen dat ze het chronologisch kader kunnen gebruiken om verschijnselen ‘historisch te plaatsen’. De docent neemt speculaas en pepernoten als voorbeeld
van een verschijnsel en vraagt naar de historische achtergrond ervan. De docent
zorgt ervoor dat leerlingen het chronologisch kader gebruiken om de vraag te
beantwoorden. Vervolgens vraagt de docent of leerlingen door deze historische
kennis een andere kijk hebben gekregen op deze lekkernijen en de Nederlandse
cultuur (die al eeuwenlang buitenlandse invloeden ondergaat). Een voorbeeld
van islamitische jaarrekening is te vinden aan het eind van tekstbron E.

Ter toelichting enkele fragmenten uit het rapport De Rooy (blz. 16-21):
”De commissie maakt dan ook onderscheid tussen historisch besef en chronologisch besef of tijdsbesef. Het laatste is voorwaarde voor het eerste, maar is er niet zomaar mee
gelijk te stellen. Aanwezigheid van historisch besef blijkt niet zonder meer uit het hebben
van kennis van het verleden, maar uit de wijze waarop men zich oriënteert op de historisch-maatschappelijke werkelijkheid en zich daarvan een beeld vormt. (..) Dit meer verantwoorde interpreteren houdt bijvoorbeeld in:
1 inzien dat hedendaagse verschijnselen historisch bepaald, dat wil zeggen product van
een ontwikkeling, maar ook tijdelijk en tijdgebonden zijn;
2 oordelen op een meer afstandelijke, meer relativerende wijze dan veelal bij ongeschoold spontaan en irrationeel reageren het geval is. (..)
Een van de problemen van het vak geschiedenis is, dat het lijkt te bestaan uit een onoverzienbare hoeveelheid weinig systematisch samenhangende feitelijke gegevens. Deze
hoedanigheid maakt het vak voor leerlingen buitengewoon moeilijk te leren. Bijna alles
komt bij geschiedenis één keer aan de orde om daarna nooit meer te kunnen worden gebruikt of toegepast. Dat is een probleem. Wat niet wordt herhaald, gebruikt of toegepast,
wordt niet alleen gemakkelijk vergeten, het is leerlingen ook moeilijk duidelijk te maken

Hieronder vind je de criteria waarmee jouw resultaat van de opdracht wordt beoordeeld.
Onderaan vind je een overzicht van het te behalen aantal scorepunten en de wijze waarop
je eindcijfer wordt berekend.
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NEDERLANDERS EN MOLUKKERS

1605-2005:

EEUWIG VERBOND?

BRONNENVERZAMELING

DOCENTENHANDLEIDING
ERVARING OPDOEN MET EXAMENPROGRAMMA NIEUWE STIJL

Deze lesbrief is opgezet volgens het nieuwe examenprogramma havo en vwo (conceptversie december 2004) dat is afgeleid van de voorstellen in het rapport De Rooy (Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming, Verleden, heden en toekomst, 2001). Het
nieuwe examenprogramma (zie www.tweedefase-loket.nl) bestaat uit vier domeinen: A
Historisch besef, B Oriëntatiekennis, C Diachronische thematieken en D Oriëntatie op studie
en beroep. Deze lesbrief heeft betrekking op domeinen A, B en C.
Met het oog op de invoering van het nieuwe examenprogramma in 2007 biedt deze lesbrief
docenten en leerlingen de gelegenheid ervaring op te doen met de nieuwe examenopzet.
De lesbrief is bruikbaar ter verdieping of vervanging van leerstof voor het schoolexamen
oude stijl met betrekking tot het subdomein ‘Contacten tussen westerse en niet-westerse
samenlevingen’ (zie hieronder).

HISTORISCH BESEF EN ORIËNTATIEKENNIS

Beeldbron 1
Kaart van de Molukken

Tekstbron A

AMBON, 23 FEBRUARI 1605

Tekstbron B

Zo voeren zij (de VOC-schepen), toen er een
gunstige dag en tijd was aangebroken, met Mihirdjiguna en de held Sibori naar Ambon en gingen voor anker op de rede van de vesting van de
Franken (Portugezen). Na hun aankomst stuurde
de kapitein van de Franken iemand om hen het
volgende te vragen: ‘Waar komt deze vloot vandaan?’ Zij antwoordden: ‘Deze vloot komt uit Holland.’ Daarna zeiden zij tegen de kapitein van
de Franken: ‘Verlaat dit land.’ De kapitein van de
Franken zei: ‘Waarom spreekt u aldus? Waarom
zouden wij dit land, dat toch van ons is, verlaten?
Toen zei de admiraal: ‘Dit land behoort niet toe
aan u, want anderen zijn de eigenaren van dit
land. Zij hebben het aan ons geschonken en zij
zijn zelf bij ons.’ Toen werden Mihirdjiguna en de
held Sibori tevoorschijn gebracht en de kapitein
van de Franken zweeg en had niets meer te zeggen. De volgende morgen werden de sleutels uitgeleverd en overhandigd aan de admiraals.
(Uit: Ridjali, Historie van Hitu, geschreven omstreeks 1650.)

Wim Manuhutu is directeur van het Moluks Historisch Museum in Utrecht. Vanmiddag verzorgt
hij een rondleiding op de permanente tentoonstelling, waar een bijna onmerkbare geur van
kruidnagelolie hangt. Een twintigtal eindexamenleerlingen uit een naburige stad zijn aan
komen ﬁetsen. In een uur trekt in vogelvlucht
via voorwerpen, documenten en ﬁlmbeelden
de koloniale geschiedenis voorbij tot de Tweede Wereldoorlog, dekolonisatie, uitroepen RMS,
verblijf in Molukse woonoorden (met een treffend nagebouwde kamer met potkachel en
stapelbedden) en daarna in wijken in Nederland, gijzelingen en kapingen. In de laatste
zaal is in een tot het plafond reikend frame een
portrettengalerij van bekende Molukkers zoals
voormalig Ajax-voetballer Simon Tahamata en
Giovanni van Bronckhorst van de Rangers. Coryfeeën uit de Molukse gemeenschap uit de jaren tachtig. Manuhutu: ‘We hebben een verhaal
te vertellen. Volgend jaar is het 400 jaar geleden dat de VOC werd opgericht, de eerste Nederlandse multinational. In eerste instantie was
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MOLUKS HISTORISCH MUSEUM

Hier volgen de eindtermen van domein A Historisch besef (1 t/m 7) en domein B Oriëntatiekennis (8 t/m 18):
“De kandidaat kan (cursieve teksten alleen voor vwo):
1 a gebeurtenissen uit zijn eigen leven alsmede verschijnselen, gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis met behulp van een tijdbalk of een andere vorm van
chronologische schematisering ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van
tijd en tijdsindeling gebruiken: jaren, eeuwen, tijdvakken, perioden en jaartellingen;
b met gebruik van voorbeelden uit de perioden- en tijdvakkenindeling van eindterm 2,
de westers-christelijke jaartelling en een ander voorbeeld van een jaartelling of periodisering/meerdere andere voorbeelden van jaartellingen of periodiseringen uitleggen dat chronologische indelingen interpretatief van aard zijn en (mede) afhangen
van de standplaats die men inneemt en/of de vraag die men wil beantwoorden.
2
de tijdvakken uit het chronologisch kader met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische volgorde noemen en als referentiekader gebruiken (zie bladzijde 2-3).
3 a de tijdvakken van eindterm 2 plaatsen in de periodes (zie bladzijde 2-3);
b uitleggen dat de indeling in perioden en tijdvakken een westers perspectief op de
geschiedenis vertegenwoordigt en wat de beperkingen en bezwaren daarvan kunnen zijn.
4 a in historische processen de samenhang tussen veranderingen en continuïteit beschrijven;
b de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor
het heden aangeven;
c verschillende soorten historische veranderingen onderscheiden;
d door het onderscheiden van continuïteiten van langere en kortere duur onderkennen hoe elementen afkomstig uit verschillende tijdvakken zich gelijktijdig in één tijdvak kunnen manifesteren (de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige).
5 a een vraag en een daarop aansluitende hypothese formuleren;
b voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en gegevens eruit selecteren.
6 a in het kader van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische
gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen;
b onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken.
7
bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met:
a het onderscheid tussen feiten en meningen;
b tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen
uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder wie hij zelf;
c de rol van waardepatronen in heden en verleden;
d het ondersteunen van uitspraken met behulp van argumenten.
8
voor elk van de tien tijdvakken zoals omschreven in de eindtermen 9 t/m 18:
a bij elk kenmerk een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, ontwikkeling,
verschijnsel of handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld
gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;

15
5-2-2007 15:04:56

koesteren hun eigen taal, cultuur en geschiedenis. Ze houden ook sterk vast aan traditionele
waarden (respect voor ouderen), waardoor hun
aanpassing vertraagd wordt.
In Molukse kringen is lange tijd de hoop gekoesterd dat de Nederlandse regering een oplossing
voor het conﬂict op de Molukken dichterbij zou
brengen. Ruben Tanate (17): ‘De Nederlandse
overheid is zeer laks. Ze zeggen dat ze veel
doen, maar wij merken er niks van. Ik verwijt
ze dat. De Nederlandse regering is er verantwoordelijk voor dat wij hier zitten. Onze opa’s en
oma’s hebben zich honderd procent voor Nederland en het KNIL ingezet. Maar het is stank
voor dank.’
Molukse jongeren kunnen gemakkelijk een
baan vinden. De werkloosheid is laag. Sascha
Maulany (18): ‘Mijn toekomst ligt in Nederland.
Ik wil wel meehelpen om de Molukken op te
bouwen. Maar ik blijf in Nederland wonen. Ik
ben hier opgegroeid en geworteld.’
(Uit een artikel van Tjitske Lingsma in Onze Wereld, 2001.)

Beeldbron 9

het ze om de Molukse specerijen te doen. Tot op
de dag van vandaag heeft dat zijn uitwerking
gehad. Zonder die specerijen zaten er nu geen
Molukkers in Nederland.’
(Uit een artikel van Willy van Rooyen in Onze
Wereld, mei 2001.)

Beeldbron 2

Tekstbron C

Vandaag de dag kennen Aziatische specerijen
nog steeds veel toepassingen. Alleen is de moderne mens zich van dit dagelijks gebruik minder bewust. Behalve het kruidenrek in de keuken
staan ook de koelkast, badkamer, het medicijnkastje en de kelder vol producten, waarvan
specerijen een belangrijk ingrediënt zijn, zoals
Coca-Cola, tandpasta, hoestpastilles of likeur.
Door de omvangrijke aanvoer per schip na 1600
kwamen de exotische kruiden ook binnen het
bereik van de gewone man. De specerijenhandel was voor de VOC de kern van het bedrijf.
De Compagnie verhandelde een groot aantal
soorten kruiderijen, waarvan peper, kaneel,
kruidnagelen, nootmuskaat en foelie het belangrijkste waren. Deze handel leverde de VOC
veel geld op.
In de 17e eeuw beleefde Nederland in vele
opzichten een periode van grote bloei. Rembrandt, Vondel en Vermeer produceerden hun
uitzonderlijke werken. Langs menige stadsgracht verrezen schitterende herenhuizen. Het
land dankte deze Gouden Eeuw aan een breed
scala van economische activiteiten te land en
ter zee. In zowel handel en scheepvaart als in
nijverheid, akkerbouw, veeteelt en visserij werd
veel geld verdiend. De VOC droeg natuurlijk ook
een steentje bij. Het aandeel in de Nederlandse
handelsomzet van die tijd was echter niet groter
dan tien procent.
(Uit: Leo Akveld en Els Jacobs, De kleurrijke wereld van de VOC, 2002.)

Een Ambonees in oorlogsdracht

(tekening uit de 18e eeuw)

Omslag van Historie van Hitu, een moderne uitgave van
het 17e eeuwse boek van de Ambonse imam Ridjali
met een tekening van een Ambonse moskee uit 1829
(zie bron A)

Tekstbron Q

MOLUKSE JONG E R E N

Tekstbron D

De jongeren van nu vormen de derde generatie
Molukkers. Hun grootouders werden een halve
eeuw geleden naar Nederland gehaald. Vorige
maand werd herdacht dat de ‘Kota Inten’ met
aan boord een eerste groep van 1.200 Molukkers in Rotterdam arriveerde. De onafhankelijke
Republik Maluku Selatan (RMS) was door het
Indonesische leger omver geworpen. Molukse
militairen van het KNIL, die nog niet waren gedemobiliseerd, konden geen kant op. ‘Opzending’ naar Nederland leek de enige uitweg.
Op de herdenkingsdag presenteerde professor
Veenman een onderzoek onder de veelzeggende titel Molukse jongeren. Integratie met de rem
erop. Molukse jongeren zijn niet negatief over
Nederlanders, hoewel sommigen zich afzetten
tegen autochtonen omdat ze teleurgesteld zijn
over de geringe belangstelling voor de problemen op de Molukken in de samenleving. Uit het
onderzoek blijkt dat contacten tussen Molukkers
en Nederlanders afnemen. Jonge Molukkers

KASTEEL VAN AMBON

In 1605 is het kasteel van Ambon door de Nederlanders ingenomen en is de defensie geleidelijk aan versterkt, tot onder de regering van
gouverneur Artus Gijsels die eerst aarden wallen achter de stenen wering heeft aangelegd
en buitenom watergrachten. Hier verblijft in de
regel de gouverneur van deze provincie, met
de hoofdofﬁcieren en een garnizoen van, in vredestijd, tweehonderd soldaten.
(Uit: G.E. Rumphius, De Ambonse eilanden onder de VOC, geschreven omstreeks 1675.)
Tekstbron E

EEUWIG VERBOND

Ambon-stad bewaart een herinnering aan de
Hollandse eindzege op de Portugezen in de
oorlog om het kruidnagelmonopolie. Binnen
de muren van een Indonesische legerkazerne
staat nog de poort van Fort Victoria. Dat werd
gebouwd op de ruïnes van een Portugese ves-
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EXOTISCHE KRUIDEN
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godsdienstonderricht aan de door de Portugeting nadat Compagniestroepen deze concurrent
zen gekerstende minderheid. Daar wrong iets:
in 1605 hadden verjaagd.
de Heren Zeventien, de leiders van de VOC,
Boven het VOC-wapen staat in steen: ‘Door de
lieten moslimleveranciers van kruidnagelen,
eeuwen trouw’. Een motto dat door Nederlandse
nootmuskaat en foelie in hun waarde, maar
bestuursambtenaren en calvinistische geschiedtrokken geld uit voor de scholing van Amboschrijvers werd uitgewerkt tot een noodlottige
nese geloofsgenoten.
mythe: die van de Ambonezen als immer loyale
(Uit een artikel van Dirk Vlasblom in NRC-Hanonderdanen van Nederlands-Indië.
delsblad, 3 februari 2000.)
Opgetogen over de verdrijving van de PortuNB De citaten in dit artikel komen uit het boek
gezen, die zeventig jaar hadden geheerst over
Oud- en Nieuw Oost-Indiën dat de VOC-dohet schiereiland Leitimor, tekenden de islamitiminee
Valentijn
sche hoofden van
schreef
omstreeks
‘Amboyna’ in 1605
Kruidnageloogst op Ternate
Beeldbron 8
1725.
Valentijn
een contract: het
(tekening uit de 16e eeuw)
schrijft over een
‘Eeuwig Verbond’.
“contract”,
“acHierin zwoeren zij
coord” dat was on“soo langhe als wy
dertekend op “den
leven’’ trouw aan
10e dag van de
de
Staten-Genemaand
Joemadil
raal, prins Maurits
Awal, in ‘t jaar Moen de gouverneur
hammed’s 1019, ‘t
van Ambon. Ingewelk is Anno Chrisnomen waren de
ti den 9e Augusti
moslims met de be1605.” Hierin bepaling dat eenieder
loofden de hoofden
zijn geloof zal bevan Hitu de gouverleven “gelyck hem
neur “getrouw te
Godt in ‘t herte stiert
zijn, zo lange als wij
ofte meent saligh te
leven.” Iets verderworden; doch dat
op in zijn boek verniemant den andemeldt Valentijn een
ren molestie, nogh
“verbond-schrift”
overlast zal doen’’.
waarin sprake is van “eeuwige vrindschap” en
Die tekst is eeuwenlang gekoesterd op Ambon,
dat is ondertekend op 26 augustus 1609 door
maar is het laatste jaar in vergetelheid geraakt.
de gouverneur en de hoofden van Loehoe, LesHet venijn van het contract zat in de staart: “Van
sidi en Cambello.
gelycken sweeren wy voorts, dat wy aen niemant
eenige naghelen sullen verkoopen als aen de
Tekstbron F
SPECULAAS EN PEPERNOTEN
Hollanders.’’ Zo zagen de bewindhebbers van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie het graag.
Het Sinterklaasfeest is een feest ter ere van de
De VOC concentreerde de kruidnagelteelt op
heilige Nicolaas van Myra, traditioneel gevierd
Ambon en handhaafde bijna twee eeuwen haar
op 5 december, de vooravond van zijn feestalleenrecht op de inkoop van Molukse specerijdag. Het snoepgoed van Sinterklaas stamt uit
en. Daarbij ging het rauw toe: ‘vrije jongens’ op
de zeventiende eeuw. Sinterklaas was toen,
andere eilanden werden over de kling gejaagd
behalve een gulle kindervriend ook ‘huwelijksen hun tuinen werden verwoest.
makelaar’. De heilige Sint Nicolaas was de beDe Portugezen hadden sporen nagelaten in de
schermheer van het huwelijk en het gezin. Rond
Ambonese gemeenschap; familienamen als De
5 december konden jongens met een stuk marFretes en Parera getuigen daar nog van. In 1605
sepein een meisje hun liefde verklaren. Deze
leefden er op Leitimor naar schatting 16.000 Mogewoonte van toen is vergelijkbaar met het
lukse rooms-katholieken, tot die tijd onderdanen
sturen van een valentijnskaart nu. Soms werd
van de Portugese kroon. Het scheeps- en krijgser geen marsepein gebruikt, maar speculaas.
volk van de VOC sloeg heiligenbeelden kapot,
Het stuk koek dat een meisje dan kreeg, heette
maar de Molukse christenen namen daar geen
een ‘speculaasvrijer’. Soms werd een taaitaaigenoegen mee. Als de God der Hollandse propop gegeven, maar dat was als belediging
testanten dan zoveel beter was, wilden zij worbedoeld. Het strooien van pepernoten verwijst
den onderwezen in diens leer. Zo verplichtte
naar vroegere vruchtbaarheidsriten die in de
de VOC zich op Ambon, anders dan elders, tot
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punten fundamenteel afwijkt van dat in Nederland. De meerderheid van de Indonesische bevolking hield zich aanvankelijk afzijdig of stelde
zich vijandig op ten aanzien van verzet tegen
de Japanners. De Nederlanders moesten tot
hun spijt ervaren, dat het met de gehechtheid
van de Indonesische bevolking aan het Nederlandse bewind nogal tegenviel.
Wanneer we de verschillende gevallen van verzet in Indonesië inventariseren, zien we een aantal bevolkingsgroepen met regelmaat opduiken.
Naast de Nederlanders, Indische Nederlanders
en andere Europeanen zijn dat vooral de Chinezen, de Menadonezen, de Timorezen én de Molukkers. Al deze groepen namen een bijzondere
positie in binnen Nederlands-Indië en hadden
reden zich tegen de Japanners te verzetten. Bij
de Menadonezen, de Timorezen én de Molukkers ging het vooral om militairen, ambtenaren
en anderen met banden met het Indische gouvernement. Een belangrijke rol speelde het feit
dat het ging om volkeren waarvan een groot

deel christen was.
(Uit een artikel van Wim Manuhutu in Timbang,
1992.)
Tekstbron P

DEKOLONISATIE

De ooit als stoottroepen gebruikte minderheid
belandde tussen wal en schip toen een deel
van de Molukkers zich in 1945 schaarde achter
de nationalistische beweging van Soekarno en
Hatta. Tijdens de Indonesische revolutie bleef
Nederland op Ambon KNIL-soldaten werven en
die kregen een antinationalistische indoctrinatie. Op 29 december 1949 koos Nederland eieren voor zijn geld en droeg het de soevereiniteit
over aan de Verenigde Staten van Indonesië
(RIS). Nog geen jaar later proclameerde Jakarta de eenheidsstaat (RI) en werd de deelstaat
Oost-Indonesië, waaronder de Molukken, geliquideerd. Voormalige Molukse KNIL-ofﬁcieren
als Julius Tahya en Joost Muskita gingen over
naar het nationalistische leger (TNI). Veel onderofﬁcieren en soldaten, beïnvloed door de
Nederlanse propaganda tegen de Republiek,
konden die stap niet maken, ook al omdat Jakarta aarzelde hun een plaats in het vooruitzicht
te stellen binnen de TNI. Zowel Nederland als de
Republiek liet hen vallen.
De proclamatie van de Republiek der Zuidelijke
Molukken (RMS) op 25 april 1950 door Soumokil was een wanhoopsdaad van KNIL-militairen,
die weerklank vond bij de christelijke helft van
de Ambonese bevolking. Dat een enkele antiJavaanse islamiet daarin meeging, doet hier
niets aan af. Nationalisten beschouwen deze
proclamatie tot de dag van vandaag als een
door Nederland geïnspireerde daad van hoogverraad. Soumokil zei al bij de uitroeping van de
RMS dat deze onder de voet zou worden gelopen door de TNI. En ook dat wapenfeit staat op
naam van een Molukse ofﬁcier: de Ambonees
Joost Muskita. Molukkers vochten tegen Molukkers. De TNI-eenheden onder Muskita’s commando telden een groot aantal christenen van
de Pattimura-eenheid.
Het koloniale misbruik van de Ambonezen en
de halfhartige dekolonisatie van de Molukse archipel leggen nog steeds een hypotheek op de
relatie tussen ‘Jakarta’ en de Molukken en op
de verstandhouding tussen Molukkers onderling. En dat is het zwaarst wegende argument
tegen Nederlandse bemoeienis met het complexe Molukse vraagstuk.
(Uit een artikel van Dirk Vlasblom in NRC-Handelsblad, 2000.)

Beeldbron 8

Omslag van De Ambonse eilanden onder de VOC, een
moderne uitgave van de 17e eeuwse beschrijving van
het gebied door de VOC-ambtenaar Rumphius met een
tekening van de Nederlandse aanval op Asahudi in 1655
(zie bron D)
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Handgelden en pensioenen gingen omhoog,
geen verwantschap voelden, als verraad van
maar de resultaten vielen tegen. Resident Riehun ‘trouwste bondgenoot’.
del in 1884: ,,Geen fatsoenlijk inlander op Am(Uit een artikel van Dirk Vlasblom in NRC-Hanbon treedt vrijwillig in dienst als soldaat. Zij die
delsblad, 2000.)
dienst nemen, zijn gewoonlijk het uitschot der
Tekstbron N TUSSEN AMBON EN AMSTERDAM
negeri (dorp, negorij).’’ Als lokmiddel kwamen
er op Java speciale scholen voor de kinderen
In Nederland kwam John Latumeten voor zichvan Ambonese militairen.
zelf tot de slotsom dat de volkeren in de IndoPas in 1896 scoorden de ronselaars een mooi renesische archipel onder de Hollanders hetzelfde
sultaat, 1.072 man, en dat aantal liep op tot 3.519
treurige lot deelden. Dat schiep een band. Om
in 1917. Er werd ingespeeld op het statusbesef
het koloniale juk van zich af te gooien, konden
van de gekerstende Ambonezen: serani (chriszij beter de krachten bundelen, dat maakte
ten) gold op Ambon als een pangkat (rang) hoband sterker. Als
ger dan moslim
hij keek naar
en twee rangen
Gouden penning door de VOC uitgereikt aan
Beeldbron 7
de Ambonezen,
hoger dan ‘heiAmbonse hoofden (tekening uit de 18e eeuw)
dan zag hij dat
den’. Een militair
die
verspreid
leerboek uit 1896
over alle eilanbeval aan “den
den woonden. Ze
Ambonnees te
zouden buiten de
tonen dat men
eigen
Molukse
zijn godsdienst,
eilanden
alleen
die immers ook
kunnen wonen als
de onze is, apzij zich Indonesiër
precieert’’.
met de IndonesiDe Ambonezen
ers voelden.
bewezen rond
Latumeten sprak
de eeuwwisseniet langer over
ling goede dienNederlands-Indië
sten bij de pacimaar alleen nog
ﬁcering van de
over ‘Indonesië’.
‘BuitengewesHij uitte kritiek op
ten’, maar verde onevenredig
dienden
meer
grote
werving
dan de veel talvoor het Indisch Leger die op Ambon zorgde
rijkere Javanen, waren dus relatief duur en bevoor het wegtrekken van de sterkste en meest
perkt voorhanden. Na de Eerste Wereldoorlog,
ondernemende mannen. Het stoorde hem botoen zich in koloniaal Azië de Japanse dreiging
vendien dat zijn volksgenoten nog steeds weraftekende, opperde Batavia een dienstplicht
den gebruikt als verlengstuk van de Hollandse
voor inlanders en “gelijkstelling van den Javaan
macht en werden ingezet tegen andere Indomet andere landaarden in het KNIL”’. ‘Oom Amnesiërs.
bon’ had zijn werk gedaan, maar, aldus een
(Uit: Herman Keppy, Tussen Ambon en AmsterKMA-leerboek uit 1919, “hij is vrij aanmatigend
dam, 2004.)
geworden’’.
De gelijkstelling werd in 1921 doorgevoerd en
Tekstbron O
MOLUKS VERZET
ontlokte felle protesten in de Volksraad, het koloniale ‘parlement’. De Ambonese afgevaardigOp 7 maart 1992 vindt in het Moluks Historisch
de Dolf Pattypeilohy fulmineerde: “De betiteling
Museum de opening plaats van een tentoonvan den Amboinees als ‘inheemsche soldaat’
stelling over het Moluks verzet in de Tweede
betekent voor hem een aanval op zijn nationale
Wereldoorlog. In de tentoonstelling is een ruime
(!) adat (traditie) en eene bedreiging van de
deﬁnitie van verzet gehanteerd. Alle activiteiten
vriendschap die sedert eeuwen bestaat tussen
die als doel hadden de Japanse (en Duitse!) behem en Nederland.’’ De door Nederland gezetter afbreuk te doen, worden ertoe gerekend.
schapen mythe was door de autochtone bevolEr was ook passief verzet zoals het niet inleveren
king overgenomen: veel christelijke Ambonezen
van radio’s, wapens, uniformen of tekens van
beschouwden zich inmiddels als ‘zwarte Hollanhet Nederlandse gezag. Als we kijken naar het
ders’ en ervoeren de gelijkstelling met andere
verzet in Indonesië zien we dat dit op een aantal
Indonesische bevolkingsgroepen, waarmee zij
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sinterklaastijd werden opgevoerd. Het is te vergelijken met het gooien van confetti of rijst bij
een bruiloft.
Speculaas en pepernoten worden gemaakt van
onder andere: meel, suiker, boter en speculaaskruiden. Hoe maak je zelf speculaaskruiden?
Meng 15 gram gemalen kaneel, 2 gram gemalen kruidnagel, 2 gram gemalen nootmuskaat, 1
gram gemalen witte peper, 1 gram gemberpoeder en ½ gram gemalen kardemom. Voor een
iets mildere variant kan de witte peper worden
weggelaten en de kruidnagel worden vervangen door gemalen foelie.
(Uit: www.hollandsepot.dordt.nl en www.sinterklaas.nu.)

pen sloten zich aaneen tot uli’s (dorpenbonden),
en deze dorpenbonden onderschikten zich aan
de handelscentra waarvan de hoofden zich opwierpen als een regionale regering. Er was dus
op Hoamoal en Hitu sprake van een begin van
staatsvorming.
Er deden zich tevens belangrijke veranderingen
in de materiële cultuur voor. Het cultuurcontact
tussen Oost- en West-Indonesië leidde bijvoorbeeld tot verbreiding van de techniek van het
smeden, tot een grote uitbreiding van de bouw
van planken schepen en tot verbeteringen in
bewapening en vestingbouw. Er verrezen pagodeachtige moskeeën (door Rumphius betiteld
als ‘sierlijke tempels’) en elegante baileu’s (ceremoniële vergaderruimten). Door de invoering
Tekstbron G
DE VOC EN DE
van geweven stoffen raakte de traditionele kleAMBONSE EILANDEN
ding van geklopte boombast bij de kustbewoners in diskrediet. De handelaren importeerden
In de loop van de 15e en 16e eeuw raakte Oostallerlei nieuwe voedselgewassen en vruchtenIndonesië steeds meer betrokken in een netwerk
bomen, waardoor een meer gevarieerde en vervan handelsbetrekkingen met West-Indonesië.
ﬁjnde eetcultuur ontstond. Minstens zo belangrijk
De belangrijkste handelscentra waren Banda,
waren de ontwikkelingen op cultureel gebied.
vanwege de nootmuskaat en foelie, en MaluDe belangrijkste daarvan waren de verbreiding
ku (de Noord-Molukse eilanden), vanwege de
van het Maleis, als cultuurtaal en als algemene
kruidnagel. De handel bracht ingrijpende veranvoertaal, en de verbreiding van de islam, met
nieuwe godsdienstige
opvattingen en nieuwe
Wegen van specerijen op Banda (tekening uit de 17e eeuw)
Beeldbron 4
rechtsregels.
De VOC maakte op
drastische wijze een
einde aan deze dynamische ontwikkelingen.
De eilanden Manipa,
Kelang en Boano werden nagenoeg geheel
ontvolkt, evenals het
schiereiland Hoamoal.
De
kruidnagelteelt
werd hier overal uitgeroeid, maar verplicht
gesteld op de kleine eilandengroep van Ambon-Lease. De centra
van kruidnagelteelt en
kruidnagelhandel die
zich, met steun van de
Ternatanen en Makassaren, op Hoamoal en
Hitu hadden ontwikkeld,
werden met geweld uitderingen. Er ontstonden centra van economische
geschakeld. De overige contacten tussen Westbedrijvigheid, elk met hun eigen achterland, dat
en Oost-Indonesië werden sterk gereduceerd
handelsproducten en levensmiddelen leverde
en onder controle gebracht. De uitbreiding van
en fungeerde als afzetgebied voor uitheemse
de islam en de daarmee gepaard gaande culgoederen. De ontwikkeling van deze handelsturele ontwikkeling werden ingedamd. Politieke
centra bracht nieuwe bestuurlijke verhoudingen
structuren die op Hoamoal en Hitu een begin van
met zich mee. Verstrooide dorpsgemeenschapstaatsontwikkeling lieten zien, werden afgebroken.
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Beeldbron 5

Nederlanders en Ambonezen (tekening uit 1663)

De negorijen werden gedwongen zich aan de
kust te vestigen en rechtstreeks onder gezag van
de VOC gesteld. De hoofden werden ingeschakeld bij de uitvoering van het kruidnagelmonopolie en de bevolking werd onderworpen aan de
verplichte teelt en levering van kruidnagelen.
Het specerijenmonopolie van de VOC hield dus
heel wat meer in dan het eenzijdig en hardhandig handhaven van een handelscontract. De
VOC schiep een status quo (stilstaande situatie)
die werd gekenmerkt door isolement, verlies van
autonomie en verlies van culturele dynamiek. De
gevolgen daarvan werken op de Molukken tot
op de huidige dag door.
(Uit een artikel van Hans Straver in Marinjo,
2002.)
Tekstbron H

Tekstbron I

Wanneer wordt gekeken naar de wijze waarop
de nootmuskaatteelt op Banda in de VOC-tijd
was georganiseerd en de centrale plaats die die
teelt in de Bandanese economie innam, doemt
het beeld van een plantage-economie op zoals
we die bijvoorbeeld kennen uit het Caraïbisch
gebied. De perken kunnen in wezen beschouwd
worden als plantages: agrarische bedrijven
waar met behulp van goedkope arbeid volgens
rationele methoden monocultuur wordt bedreven ten behoeve van een wereldmarkt. Dat de
VOC als overheid, in tegenstelling tot de eerste
latere plantagesamenlevingen, een grote rol
speelde in de economie van Banda, is terug te
voeren op het directe belang van de VOC in het
welvaren van die economie als gevolg van het
monopoliestelsel.
(Uit een artikel van Wim Manuhutu in Timbang,
1997.)

BLOED EN TRAN E N

De geschiedenis van de Molukken is er een van
dwangarbeid, gedwongen leveranties, gruwelijke
strafexpedities (hongitochten) tegen gebieden
die het monopolie van de Compagnie niet eerbiedigden, het omhakken van kruidnagelbomen
en ontvolking van hele gebieden. Berucht is de
uitroeiing van het volk van Banda in 1621. Ambon
ontsnapte slechts ternauwernood aan hetzelfde
lot. Geen middel werd geschuwd om het specerijenmonopolie veilig te stellen. In 1904 schreef
H. v.d. Kol in Uit onze Koloniën: “Geen voorwerp
heeft zoveel bloed en tranen gekost als de kruidnagel. Tot opstanden, tuchtiging, brandstichting
en moord gaf het eeuwenlang aanleiding. Als
bondgenoten werden wij door de Ambonezen
begroet. Erger dan de heidense Noormannen der
Middeleeuwen hebben onze protestantse voorvaderen hier als tirannen en wreedaards huisgehouden.”
(Uit: Ben van Kaam, Ambon door de eeuwen
heen, 1977.)

Tekstbron J

AMBONS VERZET

Voor het gouverneurskantoor in Ambon-stad
staat een reusachtig standbeeld van een Ambonese krijger die met een parang (kapmes)
zwaait. Mooi is het niet en Molukkers schamperen dat “niemand zo zijn parang vasthoudt’’ - de
beeldhouwer is een Balinees - maar het is een
saluut aan de grootste anti-Nederlandse rebellie
die ooit de centrale Molukken overspoelde. Na
het failliet van de VOC in 1799, de Franse inval
in de Lage Landen en het meedogenloze FransBataafse tussenbestuur van Daendels, maakte
Ambon kennis met de Britse variant van het

10
lesbrief vwo 110205 hs.indd 11

VOORLOPER VAN
PLANTAGESYSTEEM

(Uit: Germen Boelens, Chris van Faassen en
Hans Straver, Natuur en samenleving van de
Molukken, 2001.)

kolonialisme. Herendiensten werden verminderd, voor producten werd redelijk betaald en
het kruidnagelmonopolie werd versoepeld. De
Britten vormden een Ambonees soldatenkorps
dat een hoge soldij kreeg en Daendels’ bezuiniging op godsdienstonderwijs werd ongedaan
gemaakt.
De terugkeer van de Hollanders in 1816 ontketende onder de christenen van Saparua een
bloedige revolte, die spoedig oversloeg naar
naburige eilanden, ook Ambon. De opstand
werd aangevoerd door een gewezen sergeant
in Britse dienst, die de ‘goddeloze Hollanders’
bestookte met bijbelcitaten en musketvuur. Zijn
naam: Thomas Matulessy, bijgenaamd Pattimura. Het standbeeld is opgericht te zijner eer
en Pattimura werd in 1973 door de Indonesische
regering opgenomen in de eregalerij der nationale helden. De rebellie werd hard onderdrukt Pattimura eindigde aan de galg - maar het ressentiment tegen de Hollanders bleef.
(Uit een artikel van Dirk Vlasblom in NRC-Handelsblad, 2000.)
Tekstbron L

Tekstbron L

ECONOMISCHE STILSTAND

Na de ophefﬁng van het kruidnagelmonopolie in 1863 gingen de Ambonse eilanden een
lange periode van economische stilstand in. De
befaamde specerij-eilanden werden en bleven
een economisch achtergebleven en afhankelijk gebied in de Indonesische archipel. Reeds
vóór 1863 was de nagelcultuur in betekenis achteruit gegaan en was de vraag naar Ambonse
kruidnagel op de wereldmarkt voortdurend gedaald. Alle pogingen om andere bronnen van
welvaart te vinden die de oude rijkdom van de
eilanden zouden kunnen herstellen, faalden. De
politiek van Nederlands-Indië stimuleerde geen
economische ontwikkelingen op de Ambonse
eilanden zelf. Vele Ambonezen traden als soldaten en beambten in dienst van het leger en
van het Nederlands-Indische gouvernement en
trokken in dienstverband uit de Molukken. De
periode 1863-1950 gaf een uittocht te zien van
duizenden Ambonezen naar Java en andere
delen van de archipel om daar hun levensonderhoud te zoeken.
(Uit een artikel van R. Chauvel in Intermediair,
1981.)

BESTUURLIJKE EXPANSIE

Met het herstel van het Nederlandse gezag in
1816 begon het koloniale gouvernement. Anders dan de VOC was het gouvernement een
staatslichaam, dat namens de koning bestuurd
werd door ambtenaren die het algemeen beTekstbron M
ZWARTE HOLLANDERS
lang moesten bevorderen.
In 1870 ging NederTot diep in de 19e eeuw
lands-Indië
open
Nederlanders en Ambonezen
Beeldbron 6
stuitte de werving van
voor cultuur- en mijn(tekening uit de 17e eeuw)
soldaten voor het kobouwonderneminloniale leger (KNIL) in
gen. De Molukken
Ambon op weerzin.
ontkwamen niet aan
De soldaten van de
de
expansiedrang
Lease-eilanden (Amvan het leger, het bebon, Saparua, Haruku
stuur, de zending en
en Nusa Laut) die werde missie. Omstreeks
den ingezet in de Java1915 was de paciﬁOorlog
(1825-1830),
catie van de Molukwaren gestraften van
ken voltooid. Daarna
het garnizoen op Amwas het aan onderbon. Pas in 1829 werd
wijzers, zendelingen
besloten tot vrijwillige
en missionarissen om
werving, maar het gede militaire en beboden handgeld bleek
stuurlijke expansie af
lang ontoereikend. In
te ronden.
1865 waren er onder de 27.000 KNIL-soldaten
In de periode 1850-1950 groeide het verschil tusslechts 984 Ambonezen.
sen stad en dorp. Een grote rol speelde daarbij
In 1873 verklaarde Nederland het sultanaat
de ontwikkeling van een modern onderwijsstelAtjeh de oorlog en de werving voor het KNIL
sel, speciﬁek voor de Ambonse christenen. Dat
op Ambon en in de Minahasa (Noord-Celebes)
leidde tot grote sociale verschillen. De maatwerd met hernieuwde kracht ter hand genoschappelijke kansen voor christenen en mosmen.
lims groeiden uit elkaar.
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Beeldbron 5

Nederlanders en Ambonezen (tekening uit 1663)

De negorijen werden gedwongen zich aan de
kust te vestigen en rechtstreeks onder gezag van
de VOC gesteld. De hoofden werden ingeschakeld bij de uitvoering van het kruidnagelmonopolie en de bevolking werd onderworpen aan de
verplichte teelt en levering van kruidnagelen.
Het specerijenmonopolie van de VOC hield dus
heel wat meer in dan het eenzijdig en hardhandig handhaven van een handelscontract. De
VOC schiep een status quo (stilstaande situatie)
die werd gekenmerkt door isolement, verlies van
autonomie en verlies van culturele dynamiek. De
gevolgen daarvan werken op de Molukken tot
op de huidige dag door.
(Uit een artikel van Hans Straver in Marinjo,
2002.)
Tekstbron H

Tekstbron I

Wanneer wordt gekeken naar de wijze waarop
de nootmuskaatteelt op Banda in de VOC-tijd
was georganiseerd en de centrale plaats die die
teelt in de Bandanese economie innam, doemt
het beeld van een plantage-economie op zoals
we die bijvoorbeeld kennen uit het Caraïbisch
gebied. De perken kunnen in wezen beschouwd
worden als plantages: agrarische bedrijven
waar met behulp van goedkope arbeid volgens
rationele methoden monocultuur wordt bedreven ten behoeve van een wereldmarkt. Dat de
VOC als overheid, in tegenstelling tot de eerste
latere plantagesamenlevingen, een grote rol
speelde in de economie van Banda, is terug te
voeren op het directe belang van de VOC in het
welvaren van die economie als gevolg van het
monopoliestelsel.
(Uit een artikel van Wim Manuhutu in Timbang,
1997.)

BLOED EN TRAN E N

De geschiedenis van de Molukken is er een van
dwangarbeid, gedwongen leveranties, gruwelijke
strafexpedities (hongitochten) tegen gebieden
die het monopolie van de Compagnie niet eerbiedigden, het omhakken van kruidnagelbomen
en ontvolking van hele gebieden. Berucht is de
uitroeiing van het volk van Banda in 1621. Ambon
ontsnapte slechts ternauwernood aan hetzelfde
lot. Geen middel werd geschuwd om het specerijenmonopolie veilig te stellen. In 1904 schreef
H. v.d. Kol in Uit onze Koloniën: “Geen voorwerp
heeft zoveel bloed en tranen gekost als de kruidnagel. Tot opstanden, tuchtiging, brandstichting
en moord gaf het eeuwenlang aanleiding. Als
bondgenoten werden wij door de Ambonezen
begroet. Erger dan de heidense Noormannen der
Middeleeuwen hebben onze protestantse voorvaderen hier als tirannen en wreedaards huisgehouden.”
(Uit: Ben van Kaam, Ambon door de eeuwen
heen, 1977.)

Tekstbron J

AMBONS VERZET

Voor het gouverneurskantoor in Ambon-stad
staat een reusachtig standbeeld van een Ambonese krijger die met een parang (kapmes)
zwaait. Mooi is het niet en Molukkers schamperen dat “niemand zo zijn parang vasthoudt’’ - de
beeldhouwer is een Balinees - maar het is een
saluut aan de grootste anti-Nederlandse rebellie
die ooit de centrale Molukken overspoelde. Na
het failliet van de VOC in 1799, de Franse inval
in de Lage Landen en het meedogenloze FransBataafse tussenbestuur van Daendels, maakte
Ambon kennis met de Britse variant van het
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VOORLOPER VAN
PLANTAGESYSTEEM

(Uit: Germen Boelens, Chris van Faassen en
Hans Straver, Natuur en samenleving van de
Molukken, 2001.)

kolonialisme. Herendiensten werden verminderd, voor producten werd redelijk betaald en
het kruidnagelmonopolie werd versoepeld. De
Britten vormden een Ambonees soldatenkorps
dat een hoge soldij kreeg en Daendels’ bezuiniging op godsdienstonderwijs werd ongedaan
gemaakt.
De terugkeer van de Hollanders in 1816 ontketende onder de christenen van Saparua een
bloedige revolte, die spoedig oversloeg naar
naburige eilanden, ook Ambon. De opstand
werd aangevoerd door een gewezen sergeant
in Britse dienst, die de ‘goddeloze Hollanders’
bestookte met bijbelcitaten en musketvuur. Zijn
naam: Thomas Matulessy, bijgenaamd Pattimura. Het standbeeld is opgericht te zijner eer
en Pattimura werd in 1973 door de Indonesische
regering opgenomen in de eregalerij der nationale helden. De rebellie werd hard onderdrukt Pattimura eindigde aan de galg - maar het ressentiment tegen de Hollanders bleef.
(Uit een artikel van Dirk Vlasblom in NRC-Handelsblad, 2000.)
Tekstbron L

Tekstbron L

ECONOMISCHE STILSTAND

Na de ophefﬁng van het kruidnagelmonopolie in 1863 gingen de Ambonse eilanden een
lange periode van economische stilstand in. De
befaamde specerij-eilanden werden en bleven
een economisch achtergebleven en afhankelijk gebied in de Indonesische archipel. Reeds
vóór 1863 was de nagelcultuur in betekenis achteruit gegaan en was de vraag naar Ambonse
kruidnagel op de wereldmarkt voortdurend gedaald. Alle pogingen om andere bronnen van
welvaart te vinden die de oude rijkdom van de
eilanden zouden kunnen herstellen, faalden. De
politiek van Nederlands-Indië stimuleerde geen
economische ontwikkelingen op de Ambonse
eilanden zelf. Vele Ambonezen traden als soldaten en beambten in dienst van het leger en
van het Nederlands-Indische gouvernement en
trokken in dienstverband uit de Molukken. De
periode 1863-1950 gaf een uittocht te zien van
duizenden Ambonezen naar Java en andere
delen van de archipel om daar hun levensonderhoud te zoeken.
(Uit een artikel van R. Chauvel in Intermediair,
1981.)

BESTUURLIJKE EXPANSIE

Met het herstel van het Nederlandse gezag in
1816 begon het koloniale gouvernement. Anders dan de VOC was het gouvernement een
staatslichaam, dat namens de koning bestuurd
werd door ambtenaren die het algemeen beTekstbron M
ZWARTE HOLLANDERS
lang moesten bevorderen.
In 1870 ging NederTot diep in de 19e eeuw
lands-Indië
open
Nederlanders en Ambonezen
Beeldbron 6
stuitte de werving van
voor cultuur- en mijn(tekening uit de 17e eeuw)
soldaten voor het kobouwonderneminloniale leger (KNIL) in
gen. De Molukken
Ambon op weerzin.
ontkwamen niet aan
De soldaten van de
de
expansiedrang
Lease-eilanden (Amvan het leger, het bebon, Saparua, Haruku
stuur, de zending en
en Nusa Laut) die werde missie. Omstreeks
den ingezet in de Java1915 was de paciﬁOorlog
(1825-1830),
catie van de Molukwaren gestraften van
ken voltooid. Daarna
het garnizoen op Amwas het aan onderbon. Pas in 1829 werd
wijzers, zendelingen
besloten tot vrijwillige
en missionarissen om
werving, maar het gede militaire en beboden handgeld bleek
stuurlijke expansie af
lang ontoereikend. In
te ronden.
1865 waren er onder de 27.000 KNIL-soldaten
In de periode 1850-1950 groeide het verschil tusslechts 984 Ambonezen.
sen stad en dorp. Een grote rol speelde daarbij
In 1873 verklaarde Nederland het sultanaat
de ontwikkeling van een modern onderwijsstelAtjeh de oorlog en de werving voor het KNIL
sel, speciﬁek voor de Ambonse christenen. Dat
op Ambon en in de Minahasa (Noord-Celebes)
leidde tot grote sociale verschillen. De maatwerd met hernieuwde kracht ter hand genoschappelijke kansen voor christenen en mosmen.
lims groeiden uit elkaar.
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Handgelden en pensioenen gingen omhoog,
geen verwantschap voelden, als verraad van
maar de resultaten vielen tegen. Resident Riehun ‘trouwste bondgenoot’.
del in 1884: ,,Geen fatsoenlijk inlander op Am(Uit een artikel van Dirk Vlasblom in NRC-Hanbon treedt vrijwillig in dienst als soldaat. Zij die
delsblad, 2000.)
dienst nemen, zijn gewoonlijk het uitschot der
Tekstbron N TUSSEN AMBON EN AMSTERDAM
negeri (dorp, negorij).’’ Als lokmiddel kwamen
er op Java speciale scholen voor de kinderen
In Nederland kwam John Latumeten voor zichvan Ambonese militairen.
zelf tot de slotsom dat de volkeren in de IndoPas in 1896 scoorden de ronselaars een mooi renesische archipel onder de Hollanders hetzelfde
sultaat, 1.072 man, en dat aantal liep op tot 3.519
treurige lot deelden. Dat schiep een band. Om
in 1917. Er werd ingespeeld op het statusbesef
het koloniale juk van zich af te gooien, konden
van de gekerstende Ambonezen: serani (chriszij beter de krachten bundelen, dat maakte
ten) gold op Ambon als een pangkat (rang) hoband sterker. Als
ger dan moslim
hij keek naar
en twee rangen
Gouden penning door de VOC uitgereikt aan
Beeldbron 7
de Ambonezen,
hoger dan ‘heiAmbonse hoofden (tekening uit de 18e eeuw)
dan zag hij dat
den’. Een militair
die
verspreid
leerboek uit 1896
over alle eilanbeval aan “den
den woonden. Ze
Ambonnees te
zouden buiten de
tonen dat men
eigen
Molukse
zijn godsdienst,
eilanden
alleen
die immers ook
kunnen wonen als
de onze is, apzij zich Indonesiër
precieert’’.
met de IndonesiDe Ambonezen
ers voelden.
bewezen rond
Latumeten sprak
de eeuwwisseniet langer over
ling goede dienNederlands-Indië
sten bij de pacimaar alleen nog
ﬁcering van de
over ‘Indonesië’.
‘BuitengewesHij uitte kritiek op
ten’, maar verde onevenredig
dienden
meer
grote
werving
dan de veel talvoor het Indisch Leger die op Ambon zorgde
rijkere Javanen, waren dus relatief duur en bevoor het wegtrekken van de sterkste en meest
perkt voorhanden. Na de Eerste Wereldoorlog,
ondernemende mannen. Het stoorde hem botoen zich in koloniaal Azië de Japanse dreiging
vendien dat zijn volksgenoten nog steeds weraftekende, opperde Batavia een dienstplicht
den gebruikt als verlengstuk van de Hollandse
voor inlanders en “gelijkstelling van den Javaan
macht en werden ingezet tegen andere Indomet andere landaarden in het KNIL”’. ‘Oom Amnesiërs.
bon’ had zijn werk gedaan, maar, aldus een
(Uit: Herman Keppy, Tussen Ambon en AmsterKMA-leerboek uit 1919, “hij is vrij aanmatigend
dam, 2004.)
geworden’’.
De gelijkstelling werd in 1921 doorgevoerd en
Tekstbron O
MOLUKS VERZET
ontlokte felle protesten in de Volksraad, het koloniale ‘parlement’. De Ambonese afgevaardigOp 7 maart 1992 vindt in het Moluks Historisch
de Dolf Pattypeilohy fulmineerde: “De betiteling
Museum de opening plaats van een tentoonvan den Amboinees als ‘inheemsche soldaat’
stelling over het Moluks verzet in de Tweede
betekent voor hem een aanval op zijn nationale
Wereldoorlog. In de tentoonstelling is een ruime
(!) adat (traditie) en eene bedreiging van de
deﬁnitie van verzet gehanteerd. Alle activiteiten
vriendschap die sedert eeuwen bestaat tussen
die als doel hadden de Japanse (en Duitse!) behem en Nederland.’’ De door Nederland gezetter afbreuk te doen, worden ertoe gerekend.
schapen mythe was door de autochtone bevolEr was ook passief verzet zoals het niet inleveren
king overgenomen: veel christelijke Ambonezen
van radio’s, wapens, uniformen of tekens van
beschouwden zich inmiddels als ‘zwarte Hollanhet Nederlandse gezag. Als we kijken naar het
ders’ en ervoeren de gelijkstelling met andere
verzet in Indonesië zien we dat dit op een aantal
Indonesische bevolkingsgroepen, waarmee zij
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sinterklaastijd werden opgevoerd. Het is te vergelijken met het gooien van confetti of rijst bij
een bruiloft.
Speculaas en pepernoten worden gemaakt van
onder andere: meel, suiker, boter en speculaaskruiden. Hoe maak je zelf speculaaskruiden?
Meng 15 gram gemalen kaneel, 2 gram gemalen kruidnagel, 2 gram gemalen nootmuskaat, 1
gram gemalen witte peper, 1 gram gemberpoeder en ½ gram gemalen kardemom. Voor een
iets mildere variant kan de witte peper worden
weggelaten en de kruidnagel worden vervangen door gemalen foelie.
(Uit: www.hollandsepot.dordt.nl en www.sinterklaas.nu.)

pen sloten zich aaneen tot uli’s (dorpenbonden),
en deze dorpenbonden onderschikten zich aan
de handelscentra waarvan de hoofden zich opwierpen als een regionale regering. Er was dus
op Hoamoal en Hitu sprake van een begin van
staatsvorming.
Er deden zich tevens belangrijke veranderingen
in de materiële cultuur voor. Het cultuurcontact
tussen Oost- en West-Indonesië leidde bijvoorbeeld tot verbreiding van de techniek van het
smeden, tot een grote uitbreiding van de bouw
van planken schepen en tot verbeteringen in
bewapening en vestingbouw. Er verrezen pagodeachtige moskeeën (door Rumphius betiteld
als ‘sierlijke tempels’) en elegante baileu’s (ceremoniële vergaderruimten). Door de invoering
Tekstbron G
DE VOC EN DE
van geweven stoffen raakte de traditionele kleAMBONSE EILANDEN
ding van geklopte boombast bij de kustbewoners in diskrediet. De handelaren importeerden
In de loop van de 15e en 16e eeuw raakte Oostallerlei nieuwe voedselgewassen en vruchtenIndonesië steeds meer betrokken in een netwerk
bomen, waardoor een meer gevarieerde en vervan handelsbetrekkingen met West-Indonesië.
ﬁjnde eetcultuur ontstond. Minstens zo belangrijk
De belangrijkste handelscentra waren Banda,
waren de ontwikkelingen op cultureel gebied.
vanwege de nootmuskaat en foelie, en MaluDe belangrijkste daarvan waren de verbreiding
ku (de Noord-Molukse eilanden), vanwege de
van het Maleis, als cultuurtaal en als algemene
kruidnagel. De handel bracht ingrijpende veranvoertaal, en de verbreiding van de islam, met
nieuwe godsdienstige
opvattingen en nieuwe
Wegen van specerijen op Banda (tekening uit de 17e eeuw)
Beeldbron 4
rechtsregels.
De VOC maakte op
drastische wijze een
einde aan deze dynamische ontwikkelingen.
De eilanden Manipa,
Kelang en Boano werden nagenoeg geheel
ontvolkt, evenals het
schiereiland Hoamoal.
De
kruidnagelteelt
werd hier overal uitgeroeid, maar verplicht
gesteld op de kleine eilandengroep van Ambon-Lease. De centra
van kruidnagelteelt en
kruidnagelhandel die
zich, met steun van de
Ternatanen en Makassaren, op Hoamoal en
Hitu hadden ontwikkeld,
werden met geweld uitderingen. Er ontstonden centra van economische
geschakeld. De overige contacten tussen Westbedrijvigheid, elk met hun eigen achterland, dat
en Oost-Indonesië werden sterk gereduceerd
handelsproducten en levensmiddelen leverde
en onder controle gebracht. De uitbreiding van
en fungeerde als afzetgebied voor uitheemse
de islam en de daarmee gepaard gaande culgoederen. De ontwikkeling van deze handelsturele ontwikkeling werden ingedamd. Politieke
centra bracht nieuwe bestuurlijke verhoudingen
structuren die op Hoamoal en Hitu een begin van
met zich mee. Verstrooide dorpsgemeenschapstaatsontwikkeling lieten zien, werden afgebroken.
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godsdienstonderricht aan de door de Portugeting nadat Compagniestroepen deze concurrent
zen gekerstende minderheid. Daar wrong iets:
in 1605 hadden verjaagd.
de Heren Zeventien, de leiders van de VOC,
Boven het VOC-wapen staat in steen: ‘Door de
lieten moslimleveranciers van kruidnagelen,
eeuwen trouw’. Een motto dat door Nederlandse
nootmuskaat en foelie in hun waarde, maar
bestuursambtenaren en calvinistische geschiedtrokken geld uit voor de scholing van Amboschrijvers werd uitgewerkt tot een noodlottige
nese geloofsgenoten.
mythe: die van de Ambonezen als immer loyale
(Uit een artikel van Dirk Vlasblom in NRC-Hanonderdanen van Nederlands-Indië.
delsblad, 3 februari 2000.)
Opgetogen over de verdrijving van de PortuNB De citaten in dit artikel komen uit het boek
gezen, die zeventig jaar hadden geheerst over
Oud- en Nieuw Oost-Indiën dat de VOC-dohet schiereiland Leitimor, tekenden de islamitiminee
Valentijn
sche hoofden van
schreef
omstreeks
‘Amboyna’ in 1605
Kruidnageloogst op Ternate
Beeldbron 8
1725.
Valentijn
een contract: het
(tekening uit de 16e eeuw)
schrijft over een
‘Eeuwig Verbond’.
“contract”,
“acHierin zwoeren zij
coord” dat was on“soo langhe als wy
dertekend op “den
leven’’ trouw aan
10e dag van de
de
Staten-Genemaand
Joemadil
raal, prins Maurits
Awal, in ‘t jaar Moen de gouverneur
hammed’s 1019, ‘t
van Ambon. Ingewelk is Anno Chrisnomen waren de
ti den 9e Augusti
moslims met de be1605.” Hierin bepaling dat eenieder
loofden de hoofden
zijn geloof zal bevan Hitu de gouverleven “gelyck hem
neur “getrouw te
Godt in ‘t herte stiert
zijn, zo lange als wij
ofte meent saligh te
leven.” Iets verderworden; doch dat
op in zijn boek verniemant den andemeldt Valentijn een
ren molestie, nogh
“verbond-schrift”
overlast zal doen’’.
waarin sprake is van “eeuwige vrindschap” en
Die tekst is eeuwenlang gekoesterd op Ambon,
dat is ondertekend op 26 augustus 1609 door
maar is het laatste jaar in vergetelheid geraakt.
de gouverneur en de hoofden van Loehoe, LesHet venijn van het contract zat in de staart: “Van
sidi en Cambello.
gelycken sweeren wy voorts, dat wy aen niemant
eenige naghelen sullen verkoopen als aen de
Tekstbron F
SPECULAAS EN PEPERNOTEN
Hollanders.’’ Zo zagen de bewindhebbers van de
Verenigde Oost-Indische Compagnie het graag.
Het Sinterklaasfeest is een feest ter ere van de
De VOC concentreerde de kruidnagelteelt op
heilige Nicolaas van Myra, traditioneel gevierd
Ambon en handhaafde bijna twee eeuwen haar
op 5 december, de vooravond van zijn feestalleenrecht op de inkoop van Molukse specerijdag. Het snoepgoed van Sinterklaas stamt uit
en. Daarbij ging het rauw toe: ‘vrije jongens’ op
de zeventiende eeuw. Sinterklaas was toen,
andere eilanden werden over de kling gejaagd
behalve een gulle kindervriend ook ‘huwelijksen hun tuinen werden verwoest.
makelaar’. De heilige Sint Nicolaas was de beDe Portugezen hadden sporen nagelaten in de
schermheer van het huwelijk en het gezin. Rond
Ambonese gemeenschap; familienamen als De
5 december konden jongens met een stuk marFretes en Parera getuigen daar nog van. In 1605
sepein een meisje hun liefde verklaren. Deze
leefden er op Leitimor naar schatting 16.000 Mogewoonte van toen is vergelijkbaar met het
lukse rooms-katholieken, tot die tijd onderdanen
sturen van een valentijnskaart nu. Soms werd
van de Portugese kroon. Het scheeps- en krijgser geen marsepein gebruikt, maar speculaas.
volk van de VOC sloeg heiligenbeelden kapot,
Het stuk koek dat een meisje dan kreeg, heette
maar de Molukse christenen namen daar geen
een ‘speculaasvrijer’. Soms werd een taaitaaigenoegen mee. Als de God der Hollandse propop gegeven, maar dat was als belediging
testanten dan zoveel beter was, wilden zij worbedoeld. Het strooien van pepernoten verwijst
den onderwezen in diens leer. Zo verplichtte
naar vroegere vruchtbaarheidsriten die in de
de VOC zich op Ambon, anders dan elders, tot
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punten fundamenteel afwijkt van dat in Nederland. De meerderheid van de Indonesische bevolking hield zich aanvankelijk afzijdig of stelde
zich vijandig op ten aanzien van verzet tegen
de Japanners. De Nederlanders moesten tot
hun spijt ervaren, dat het met de gehechtheid
van de Indonesische bevolking aan het Nederlandse bewind nogal tegenviel.
Wanneer we de verschillende gevallen van verzet in Indonesië inventariseren, zien we een aantal bevolkingsgroepen met regelmaat opduiken.
Naast de Nederlanders, Indische Nederlanders
en andere Europeanen zijn dat vooral de Chinezen, de Menadonezen, de Timorezen én de Molukkers. Al deze groepen namen een bijzondere
positie in binnen Nederlands-Indië en hadden
reden zich tegen de Japanners te verzetten. Bij
de Menadonezen, de Timorezen én de Molukkers ging het vooral om militairen, ambtenaren
en anderen met banden met het Indische gouvernement. Een belangrijke rol speelde het feit
dat het ging om volkeren waarvan een groot

deel christen was.
(Uit een artikel van Wim Manuhutu in Timbang,
1992.)
Tekstbron P

DEKOLONISATIE

De ooit als stoottroepen gebruikte minderheid
belandde tussen wal en schip toen een deel
van de Molukkers zich in 1945 schaarde achter
de nationalistische beweging van Soekarno en
Hatta. Tijdens de Indonesische revolutie bleef
Nederland op Ambon KNIL-soldaten werven en
die kregen een antinationalistische indoctrinatie. Op 29 december 1949 koos Nederland eieren voor zijn geld en droeg het de soevereiniteit
over aan de Verenigde Staten van Indonesië
(RIS). Nog geen jaar later proclameerde Jakarta de eenheidsstaat (RI) en werd de deelstaat
Oost-Indonesië, waaronder de Molukken, geliquideerd. Voormalige Molukse KNIL-ofﬁcieren
als Julius Tahya en Joost Muskita gingen over
naar het nationalistische leger (TNI). Veel onderofﬁcieren en soldaten, beïnvloed door de
Nederlanse propaganda tegen de Republiek,
konden die stap niet maken, ook al omdat Jakarta aarzelde hun een plaats in het vooruitzicht
te stellen binnen de TNI. Zowel Nederland als de
Republiek liet hen vallen.
De proclamatie van de Republiek der Zuidelijke
Molukken (RMS) op 25 april 1950 door Soumokil was een wanhoopsdaad van KNIL-militairen,
die weerklank vond bij de christelijke helft van
de Ambonese bevolking. Dat een enkele antiJavaanse islamiet daarin meeging, doet hier
niets aan af. Nationalisten beschouwen deze
proclamatie tot de dag van vandaag als een
door Nederland geïnspireerde daad van hoogverraad. Soumokil zei al bij de uitroeping van de
RMS dat deze onder de voet zou worden gelopen door de TNI. En ook dat wapenfeit staat op
naam van een Molukse ofﬁcier: de Ambonees
Joost Muskita. Molukkers vochten tegen Molukkers. De TNI-eenheden onder Muskita’s commando telden een groot aantal christenen van
de Pattimura-eenheid.
Het koloniale misbruik van de Ambonezen en
de halfhartige dekolonisatie van de Molukse archipel leggen nog steeds een hypotheek op de
relatie tussen ‘Jakarta’ en de Molukken en op
de verstandhouding tussen Molukkers onderling. En dat is het zwaarst wegende argument
tegen Nederlandse bemoeienis met het complexe Molukse vraagstuk.
(Uit een artikel van Dirk Vlasblom in NRC-Handelsblad, 2000.)

Beeldbron 8

Omslag van De Ambonse eilanden onder de VOC, een
moderne uitgave van de 17e eeuwse beschrijving van
het gebied door de VOC-ambtenaar Rumphius met een
tekening van de Nederlandse aanval op Asahudi in 1655
(zie bron D)
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koesteren hun eigen taal, cultuur en geschiedenis. Ze houden ook sterk vast aan traditionele
waarden (respect voor ouderen), waardoor hun
aanpassing vertraagd wordt.
In Molukse kringen is lange tijd de hoop gekoesterd dat de Nederlandse regering een oplossing
voor het conﬂict op de Molukken dichterbij zou
brengen. Ruben Tanate (17): ‘De Nederlandse
overheid is zeer laks. Ze zeggen dat ze veel
doen, maar wij merken er niks van. Ik verwijt
ze dat. De Nederlandse regering is er verantwoordelijk voor dat wij hier zitten. Onze opa’s en
oma’s hebben zich honderd procent voor Nederland en het KNIL ingezet. Maar het is stank
voor dank.’
Molukse jongeren kunnen gemakkelijk een
baan vinden. De werkloosheid is laag. Sascha
Maulany (18): ‘Mijn toekomst ligt in Nederland.
Ik wil wel meehelpen om de Molukken op te
bouwen. Maar ik blijf in Nederland wonen. Ik
ben hier opgegroeid en geworteld.’
(Uit een artikel van Tjitske Lingsma in Onze Wereld, 2001.)

Beeldbron 9

het ze om de Molukse specerijen te doen. Tot op
de dag van vandaag heeft dat zijn uitwerking
gehad. Zonder die specerijen zaten er nu geen
Molukkers in Nederland.’
(Uit een artikel van Willy van Rooyen in Onze
Wereld, mei 2001.)

Beeldbron 2

Tekstbron C

Vandaag de dag kennen Aziatische specerijen
nog steeds veel toepassingen. Alleen is de moderne mens zich van dit dagelijks gebruik minder bewust. Behalve het kruidenrek in de keuken
staan ook de koelkast, badkamer, het medicijnkastje en de kelder vol producten, waarvan
specerijen een belangrijk ingrediënt zijn, zoals
Coca-Cola, tandpasta, hoestpastilles of likeur.
Door de omvangrijke aanvoer per schip na 1600
kwamen de exotische kruiden ook binnen het
bereik van de gewone man. De specerijenhandel was voor de VOC de kern van het bedrijf.
De Compagnie verhandelde een groot aantal
soorten kruiderijen, waarvan peper, kaneel,
kruidnagelen, nootmuskaat en foelie het belangrijkste waren. Deze handel leverde de VOC
veel geld op.
In de 17e eeuw beleefde Nederland in vele
opzichten een periode van grote bloei. Rembrandt, Vondel en Vermeer produceerden hun
uitzonderlijke werken. Langs menige stadsgracht verrezen schitterende herenhuizen. Het
land dankte deze Gouden Eeuw aan een breed
scala van economische activiteiten te land en
ter zee. In zowel handel en scheepvaart als in
nijverheid, akkerbouw, veeteelt en visserij werd
veel geld verdiend. De VOC droeg natuurlijk ook
een steentje bij. Het aandeel in de Nederlandse
handelsomzet van die tijd was echter niet groter
dan tien procent.
(Uit: Leo Akveld en Els Jacobs, De kleurrijke wereld van de VOC, 2002.)

Een Ambonees in oorlogsdracht

(tekening uit de 18e eeuw)

Omslag van Historie van Hitu, een moderne uitgave van
het 17e eeuwse boek van de Ambonse imam Ridjali
met een tekening van een Ambonse moskee uit 1829
(zie bron A)

Tekstbron Q

MOLUKSE JONG E R E N

Tekstbron D

De jongeren van nu vormen de derde generatie
Molukkers. Hun grootouders werden een halve
eeuw geleden naar Nederland gehaald. Vorige
maand werd herdacht dat de ‘Kota Inten’ met
aan boord een eerste groep van 1.200 Molukkers in Rotterdam arriveerde. De onafhankelijke
Republik Maluku Selatan (RMS) was door het
Indonesische leger omver geworpen. Molukse
militairen van het KNIL, die nog niet waren gedemobiliseerd, konden geen kant op. ‘Opzending’ naar Nederland leek de enige uitweg.
Op de herdenkingsdag presenteerde professor
Veenman een onderzoek onder de veelzeggende titel Molukse jongeren. Integratie met de rem
erop. Molukse jongeren zijn niet negatief over
Nederlanders, hoewel sommigen zich afzetten
tegen autochtonen omdat ze teleurgesteld zijn
over de geringe belangstelling voor de problemen op de Molukken in de samenleving. Uit het
onderzoek blijkt dat contacten tussen Molukkers
en Nederlanders afnemen. Jonge Molukkers

KASTEEL VAN AMBON

In 1605 is het kasteel van Ambon door de Nederlanders ingenomen en is de defensie geleidelijk aan versterkt, tot onder de regering van
gouverneur Artus Gijsels die eerst aarden wallen achter de stenen wering heeft aangelegd
en buitenom watergrachten. Hier verblijft in de
regel de gouverneur van deze provincie, met
de hoofdofﬁcieren en een garnizoen van, in vredestijd, tweehonderd soldaten.
(Uit: G.E. Rumphius, De Ambonse eilanden onder de VOC, geschreven omstreeks 1675.)
Tekstbron E

EEUWIG VERBOND

Ambon-stad bewaart een herinnering aan de
Hollandse eindzege op de Portugezen in de
oorlog om het kruidnagelmonopolie. Binnen
de muren van een Indonesische legerkazerne
staat nog de poort van Fort Victoria. Dat werd
gebouwd op de ruïnes van een Portugese ves-
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NEDERLANDERS EN MOLUKKERS

1605-2005:

EEUWIG VERBOND?

BRONNENVERZAMELING

DOCENTENHANDLEIDING
ERVARING OPDOEN MET EXAMENPROGRAMMA NIEUWE STIJL

Deze lesbrief is opgezet volgens het nieuwe examenprogramma havo en vwo (conceptversie december 2004) dat is afgeleid van de voorstellen in het rapport De Rooy (Commissie Historische en Maatschappelijke Vorming, Verleden, heden en toekomst, 2001). Het
nieuwe examenprogramma (zie www.tweedefase-loket.nl) bestaat uit vier domeinen: A
Historisch besef, B Oriëntatiekennis, C Diachronische thematieken en D Oriëntatie op studie
en beroep. Deze lesbrief heeft betrekking op domeinen A, B en C.
Met het oog op de invoering van het nieuwe examenprogramma in 2007 biedt deze lesbrief
docenten en leerlingen de gelegenheid ervaring op te doen met de nieuwe examenopzet.
De lesbrief is bruikbaar ter verdieping of vervanging van leerstof voor het schoolexamen
oude stijl met betrekking tot het subdomein ‘Contacten tussen westerse en niet-westerse
samenlevingen’ (zie hieronder).

HISTORISCH BESEF EN ORIËNTATIEKENNIS

Beeldbron 1
Kaart van de Molukken

Tekstbron A

AMBON, 23 FEBRUARI 1605

Tekstbron B

Zo voeren zij (de VOC-schepen), toen er een
gunstige dag en tijd was aangebroken, met Mihirdjiguna en de held Sibori naar Ambon en gingen voor anker op de rede van de vesting van de
Franken (Portugezen). Na hun aankomst stuurde
de kapitein van de Franken iemand om hen het
volgende te vragen: ‘Waar komt deze vloot vandaan?’ Zij antwoordden: ‘Deze vloot komt uit Holland.’ Daarna zeiden zij tegen de kapitein van
de Franken: ‘Verlaat dit land.’ De kapitein van de
Franken zei: ‘Waarom spreekt u aldus? Waarom
zouden wij dit land, dat toch van ons is, verlaten?
Toen zei de admiraal: ‘Dit land behoort niet toe
aan u, want anderen zijn de eigenaren van dit
land. Zij hebben het aan ons geschonken en zij
zijn zelf bij ons.’ Toen werden Mihirdjiguna en de
held Sibori tevoorschijn gebracht en de kapitein
van de Franken zweeg en had niets meer te zeggen. De volgende morgen werden de sleutels uitgeleverd en overhandigd aan de admiraals.
(Uit: Ridjali, Historie van Hitu, geschreven omstreeks 1650.)

Wim Manuhutu is directeur van het Moluks Historisch Museum in Utrecht. Vanmiddag verzorgt
hij een rondleiding op de permanente tentoonstelling, waar een bijna onmerkbare geur van
kruidnagelolie hangt. Een twintigtal eindexamenleerlingen uit een naburige stad zijn aan
komen ﬁetsen. In een uur trekt in vogelvlucht
via voorwerpen, documenten en ﬁlmbeelden
de koloniale geschiedenis voorbij tot de Tweede Wereldoorlog, dekolonisatie, uitroepen RMS,
verblijf in Molukse woonoorden (met een treffend nagebouwde kamer met potkachel en
stapelbedden) en daarna in wijken in Nederland, gijzelingen en kapingen. In de laatste
zaal is in een tot het plafond reikend frame een
portrettengalerij van bekende Molukkers zoals
voormalig Ajax-voetballer Simon Tahamata en
Giovanni van Bronckhorst van de Rangers. Coryfeeën uit de Molukse gemeenschap uit de jaren tachtig. Manuhutu: ‘We hebben een verhaal
te vertellen. Volgend jaar is het 400 jaar geleden dat de VOC werd opgericht, de eerste Nederlandse multinational. In eerste instantie was
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MOLUKS HISTORISCH MUSEUM

Hier volgen de eindtermen van domein A Historisch besef (1 t/m 7) en domein B Oriëntatiekennis (8 t/m 18):
“De kandidaat kan (cursieve teksten alleen voor vwo):
1 a gebeurtenissen uit zijn eigen leven alsmede verschijnselen, gebeurtenissen en personen uit de geschiedenis met behulp van een tijdbalk of een andere vorm van
chronologische schematisering ordenen en daarbij de volgende aanduidingen van
tijd en tijdsindeling gebruiken: jaren, eeuwen, tijdvakken, perioden en jaartellingen;
b met gebruik van voorbeelden uit de perioden- en tijdvakkenindeling van eindterm 2,
de westers-christelijke jaartelling en een ander voorbeeld van een jaartelling of periodisering/meerdere andere voorbeelden van jaartellingen of periodiseringen uitleggen dat chronologische indelingen interpretatief van aard zijn en (mede) afhangen
van de standplaats die men inneemt en/of de vraag die men wil beantwoorden.
2
de tijdvakken uit het chronologisch kader met bijbehorende tijdsgrenzen in chronologische volgorde noemen en als referentiekader gebruiken (zie bladzijde 2-3).
3 a de tijdvakken van eindterm 2 plaatsen in de periodes (zie bladzijde 2-3);
b uitleggen dat de indeling in perioden en tijdvakken een westers perspectief op de
geschiedenis vertegenwoordigt en wat de beperkingen en bezwaren daarvan kunnen zijn.
4 a in historische processen de samenhang tussen veranderingen en continuïteit beschrijven;
b de betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor
het heden aangeven;
c verschillende soorten historische veranderingen onderscheiden;
d door het onderscheiden van continuïteiten van langere en kortere duur onderkennen hoe elementen afkomstig uit verschillende tijdvakken zich gelijktijdig in één tijdvak kunnen manifesteren (de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige).
5 a een vraag en een daarop aansluitende hypothese formuleren;
b voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en gegevens eruit selecteren.
6 a in het kader van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische
gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen;
b onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken.
7
bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met:
a het onderscheid tussen feiten en meningen;
b tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van personen
uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder wie hij zelf;
c de rol van waardepatronen in heden en verleden;
d het ondersteunen van uitspraken met behulp van argumenten.
8
voor elk van de tien tijdvakken zoals omschreven in de eindtermen 9 t/m 18:
a bij elk kenmerk een passend voorbeeld geven van een gebeurtenis, ontwikkeling,
verschijnsel of handeling dan wel gedachtegang van een persoon en dit voorbeeld
gebruiken om het betreffende aspect te verduidelijken;
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OPDRACHT 1
Opdracht 1 heeft betrekking op eindtermen 1a, 2, 3a, 8a, 9-18 (zie hierboven), waarbij het
niet gaat om toetsing, maar om oefening ter oriëntatie en voorbereiding op opdracht 2.
Opdracht 1 kan in twee lesuren worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als volgt:

Les 1

Les 2

Als instap deelt de docent speculaasjes of pepernoten (kruidnoten) uit en voert
een klassen gesprek over de vraag of deze lekkernijen wel of niet ‘typisch Nederlands’ zijn. Mogelijke antwoorden: Ja, omdat ze (vrijwel) nergens anders voorkomen. Nee, omdat er buitenlandse kruiden in zijn verwerkt. De docent vertelt over
de geschiedenis en ingrediënten van speculaas (zie tekstbron F). Hij wijst erop dat
drie van de in ‘speculaaskruiden’ verwerkte specerijen uit de Molukken afkomstig
zijn: kruidnagel, nootmuskaat en foelie (vliesje van de muskaatnoot). De docent
wijst de eilandengroep aan op een wereldkaart en laat een hoeveelheid van de
drie specerijen in ongemalen vorm rondgaan.
Vervolgens voeren leerlingen opdrachten a (antwoorden: 1 7c, 2 6b, 3 5d, 4 8f, 5
9h, 6 9d, 76c, 8 8c, 9 5e, 10 10b, 11 5a en 12 10e) en b uit. Opdracht b kan uitlopen
in huiswerk. Het is gewenst dat de docent zorgt voor de genoemde hulpmiddelen.

BEOORDELINGSCRITERIA

b uitleggen hoe kennis van het betreffende tijdvak de oriëntatie op de hedendaagse
werkelijkheid beïnvloedt;
c uitleggen dat de betekenis die aan tijdvakken wordt toegekend mede afhangt van
de tijd, plaats en omstandigheden waarin mensen zich met het verleden bezighouden.
9-18 met betrekking tot (de tien tijdvakken) de kenmerkende aspecten noemen (zie
bladzijde 2-3).

TOELICHTING
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JE ONDERZOEKSVERSLAG
1
is netjes, logisch en overzichtelijk vormgegeven;
2
is in foutloos Nederlands gesteld;
EN OMVAT:
3
titelblad met vermelding schrijver, titel, plaats, jaar;
4
genummerde bladzijden en inhoudsopgave met bladzijdenverwijzing;
5
inleiding, waarin vermelding van onderwerp en gehele vraagstelling;
6
hoofdstukken, waarin deelvragen worden beantwoord: één per deelvraag;
7
conclusie, waarin de hoofdvraag wordt beantwoord.
JE LOGBOEK OMVAT
8
je onderzoeksplan;
9
vermelding werktijden met verrichte werkzaamheden.
JE REFLECTIE OMVAT
een beschrijving met voorbeeld van de wijze waarop je elk van de volgende vaardigheden hebt toegepast;
10
Het chronologisch kader gebruiken als referentiekader (zie bladzijde 2-3);
11
In historische processen de samenhang tussen veranderingen en continuïteit beschrijven;
12
De betekenis van historische gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen voor
het heden aangeven;
13
Verschillende soorten historische verandering onderscheiden, zoals vlugge en langzame;
14
Door het onderscheiden van continuïteiten van langere en kortere duur onderkennen hoe elementen afkomstig uit verschillende tijdvakken zich gelijktijdig in één
tijdvak kunnen manifesteren (de gelijktijdigheid van het ongelijktijdige);
15
Een onderzoeksvraag en een daarop aansluitende hypothese formuleren;
16
Voor een vraag bruikbaar bronnenmateriaal verwerven en gegevens eruit selecteren;
17
In het kader van een historische vraagstelling verklaringen geven voor historische
gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen;
18
Onderscheid maken tussen verschillende soorten oorzaken, zoals indirecte en
directe.
19
Bij het geven van oordelen over het verleden rekening houden met:
a
het onderscheid tussen feiten en meningen;
b
tijd- en plaatsgebondenheid van interpretaties en oordelen afkomstig van
personen uit het verleden en afkomstig van hedendaagse personen, onder
wie jij zelf;
c
de rol van waardepatronen in heden en verleden;
d
het ondersteunen van uitspraken met behulp van argumenten.

Leerlingen voeren opdrachten c en d uit. Bedoeling van d is dat leerlingen begrijpen dat ze het chronologisch kader kunnen gebruiken om verschijnselen ‘historisch te plaatsen’. De docent neemt speculaas en pepernoten als voorbeeld
van een verschijnsel en vraagt naar de historische achtergrond ervan. De docent
zorgt ervoor dat leerlingen het chronologisch kader gebruiken om de vraag te
beantwoorden. Vervolgens vraagt de docent of leerlingen door deze historische
kennis een andere kijk hebben gekregen op deze lekkernijen en de Nederlandse
cultuur (die al eeuwenlang buitenlandse invloeden ondergaat). Een voorbeeld
van islamitische jaarrekening is te vinden aan het eind van tekstbron E.

Ter toelichting enkele fragmenten uit het rapport De Rooy (blz. 16-21):
”De commissie maakt dan ook onderscheid tussen historisch besef en chronologisch besef of tijdsbesef. Het laatste is voorwaarde voor het eerste, maar is er niet zomaar mee
gelijk te stellen. Aanwezigheid van historisch besef blijkt niet zonder meer uit het hebben
van kennis van het verleden, maar uit de wijze waarop men zich oriënteert op de historisch-maatschappelijke werkelijkheid en zich daarvan een beeld vormt. (..) Dit meer verantwoorde interpreteren houdt bijvoorbeeld in:
1 inzien dat hedendaagse verschijnselen historisch bepaald, dat wil zeggen product van
een ontwikkeling, maar ook tijdelijk en tijdgebonden zijn;
2 oordelen op een meer afstandelijke, meer relativerende wijze dan veelal bij ongeschoold spontaan en irrationeel reageren het geval is. (..)
Een van de problemen van het vak geschiedenis is, dat het lijkt te bestaan uit een onoverzienbare hoeveelheid weinig systematisch samenhangende feitelijke gegevens. Deze
hoedanigheid maakt het vak voor leerlingen buitengewoon moeilijk te leren. Bijna alles
komt bij geschiedenis één keer aan de orde om daarna nooit meer te kunnen worden gebruikt of toegepast. Dat is een probleem. Wat niet wordt herhaald, gebruikt of toegepast,
wordt niet alleen gemakkelijk vergeten, het is leerlingen ook moeilijk duidelijk te maken

Hieronder vind je de criteria waarmee jouw resultaat van de opdracht wordt beoordeeld.
Onderaan vind je een overzicht van het te behalen aantal scorepunten en de wijze waarop
je eindcijfer wordt berekend.

Criteria 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Havo

1

1

¼

¼

¼

2½ 1

¼

½

½

¼

¼

Vwo

1

½

¼

¼

¼

2½ 1

¼

½

½

¼

¼

13

¼

14

¼

15 16 17

18

19a b

c

d Totaal

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼ ¼ 10

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼ ¼ 10
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NEDERLANDERS EN MOLUKKERS

1605-2005:

EEUWIG VERBOND?

OPDRACHT 2 EEN EEUWIG VERBOND?

Deze praktische opdracht gaat over de Nederlands-Molukse geschiedenis van 1605 tot he-

V RAAG STE LLI NG

den. Je gaat uit van de hieronder genoemde vraagstelling. De cursieve teksten gelden voor
vwo. Je gebruikt de informatie uit de hierna volgende bronnenverzameling en je kennis van
het chronologisch kader (bladzijde 2-3).
Je voert de opdracht individueel uit in acht tot twaalf uren. Als resultaat lever je een schriftelijk
onderzoeksverslag met logboek en reﬂectie in.
Met deze opdracht laat je zien dat je een bronnenonderzoek kunt uitvoeren en dat je daarbij
tien historische vaardigheden uit het examenprogramma beheerst. Deze worden hieronder
genoemd onder ‘Beoordelingscriteria’ met de nummers 10 t/m 19. Het historisch feitenmateriaal levert diverse mogelijkheden voor toepassing van deze vaardigheden. Zorg er zelf voor
dat je elke vaardigheid ten minste eenmaal toepast en geef over de toepassing van elk een
uitleg in je reﬂectie. Dat levert punten op bij de beoordeling.
Je begint met een oriëntatie op de opdracht, de bronnenverzameling en het chronologisch
kader. Daarna maak je een onderzoeksplan, dat je opneemt in je logboek.

Hoofdvraag
Is ‘een eeuwig verbond’ een goede naam voor de relatie tussen Nederlanders en
Molukkers vanaf hun eerste ontmoeting tot heden?
Deelvragen
1
Hoe kwamen Nederlanders en Molukkers met elkaar in contact en welke motieven
speelden daarbij een rol?
2
In hoeverre ging het bij de Nederlands-Molukse relatie om geweld, diplomatie,
overheersing en verzet?
3
Welke vormen van wederzijdse culturele beïnvloeding vonden plaats?
4
Op welke manieren speelde migratie een rol?
5
Bedenk zelf een vijfde, bij de hoofdvraag passende deelvraag met een daarop
aansluitende hypothese.
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waarom ze dat eigenlijk moeten leren. De commissie is derhalve op zoek gegaan naar een
voor alle onderwijsvormen gemeenschappelijk kader, dat de leerlingen kunnen gebruiken
als instrument om personen, gebeurtenissen, verschijnselen en ontwikkelingen historisch te
plaatsen: een kader dat zij steeds opnieuw kunnen gebruiken en waarin zij nieuwe kennis
een plaats kunnen geven. Het praktische nut van het leren en onthouden van een zekere
hoeveelheid algemene historische kennis zal leerlingen hierdoor duidelijker worden. In de
loop van hun schoolloopbaan zullen zij zich immers geleidelijk steeds beter in de tijd leren oriënteren. De commissie spreekt derhalve van ‘oriëntatiekennis’. (..) Om gebruik van
hetzelfde kader in alle vormen van onderwijs mogelijk te maken, moest het stelsel van tijdvakken enerzijds eenvoudig, overzichtelijk en gemakkelijk te onthouden zijn, anderzijds
moest het op verschillende niveaus kunnen worden uitgewerkt. (..) Daarom is niet primair
gekozen voor een wetenschappelijk-theoretische benadering van het probleem van de
periodisering in de geschiedenis, maar voor een stelsel van tijdvakken met eenvoudige
associatieve benamingen en tijdgrenzen in ronde getallen. Deze keuze is uitsluitend didactisch gemotiveerd en heeft dus geen wetenschappelijke pretentie. (..) Het kader dat
voortdurend gebruikt wordt vanaf het basisonderwijs tot het eindexamen, wordt wel steeds
genuanceerd en verdiept, maar het patroon wijzigt niet. De geldigheid ervan wordt, naarmate men verder komt, wel steeds meer ter discussie gesteld. Voordat men echter iets ter
discussie kan stellen, moet men er eerst mee vertrouwd zijn.
Het tijdvakkenkader is onmiskenbaar geënt op de Europese, de westerse geschiedenis.
Men zou kunnen menen dat dit de algemene bruikbaarheid ervan beperkt. De commissie
is echter van oordeel dat ook hier een didactische keuze moet worden gemaakt. Wie de
geschiedenis van een hem onbekend land of onbekende cultuur bestudeert, zal daarbij
in eerste instantie altijd gebruik maken van de bij hem aanwezige categorieën: hoe was
het in Japan ten tijde van de Europese Middeleeuwen? Is dit verschijnsel in deze cultuur
vergelijkbaar met het Europese feodalisme? De beperkte bruikbaarheid van bestaande
kaders komt daarbij vanzelfsprekend aan de orde. Een universeel systeem voor een benadering van de gehele wereldgeschiedenis zonder blijk te geven van enige westerse of
Europese vooringenomenheid is ófwel weinig zeggend, ófwel buitengewoon onoverzichtelijk en daarom om didactische redenen af te raden.”

OPDRACHT 2
Opdracht 2 kan worden gebruikt voor oefening én toetsing van eindterm 21 uit domein
C: “De kandidaat kan in het kader van de thematiek ‘Westerse en niet-westerse culturen’
vanaf circa 1500:
a aan de hand van een nader omschreven concreet thema met gebruikmaking van de
eindtermen uit domein A een beargumenteerd antwoord geven op vragen die betrekking hebben op de wijze waarop Europese en niet-Europese culturen met elkaar in aanraking zijn gekomen en op de gevolgen die deze confrontatie heeft gehad;
b op grond van situaties in verschillende tijdvakken ontwikkelingen op langere termijn
beschrijven.”
Opdracht 2 heeft dus ook betrekking op domein A (met name eindtermen 4 t/m 7) en
vanwege eindterm 2 ook op domein B. De nogal algemene vraagstelling uit genoemde
eindterm 21 is in de lesbrief in deelvragen uitgewerkt op basis van de De Rooy-versie,
waarin staat:
a Welke motieven speelden een rol bij het contact zoeken met andere streken of het zich
onthouden van dergelijk contact?
b In hoeverre en in welke vorm speelde directe politieke overheersing een rol en ging
deze gepaard met toepassing van geweld en oorlogvoering?
c Vond er culturele beïnvloeding plaats en zo ja op welke wijze en met welke gevolgen?
d Speelde migratie een rol en zo ja op welke wijze en met welke gevolgen?
e Was er sprake van verzet en/of opstand tegen de gevolgen van de interculturele ontmoeting?
f op grond van situaties in verschillende tijdvakken ontwikkelingen op langere termijn
beschrijven en daarbij veranderingen en continuïteit onderscheiden.”
Deze vraagstelling komt grotendeels overeen met het subdomein ‘Contacten tussen westerse en ‘niet-westerse’ samenlevingen’ uit het oude examenprogramma (havo-6/vwo-
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“De kandidaat kan uitleggen hoe westerse en ‘niet-westerse’ samenlevingen elkaar voor
en tijdens de Europese expansie, en in de postkoloniale periode hebben beïnvloed. Hij
kan aan de hand van een nader afgebakend thema:
a vormen van beïnvloeding beschrijven en de betekenis voor betrokkenen aangeven;
b verklaren welke invloed verschillende belangen en waarden op de verhoudingen tussen betrokkenen hebben uitgeoefend;
c verschillen in beeldvorming over en weer herkennen en verklaren;
d historische voorbeelden geven van de wijze waarop voormalige koloniën en koloniale
mogendheden ervaringen uit het verleden verwerkten, en mogelijke verschillen tussen
beide verklaren.”
De conceptversie van het nieuwe examenprogramma vermeldt niet in welke vorm kandidaten aan de eindtermen moeten voldoen. Opdracht 2 is gegoten in de vorm van een
praktische opdracht met een gegeven vraagstelling, een gegeven bronnenverzameling,
en een voorgeschreven productvorm: een schriftelijk onderzoeksverslag met logboek en
een reﬂectie waarin eindtermen 4 t/m 7 zijn verwerkt.
Leerlingen kunnen opdracht 2 zelfstandig en individueel uitvoeren in acht tot twaalf uren.
Bij de opdracht zijn de beoordelingscriteria verwerkt met een beoordelingstabel, waardoor
de leerling weet wat van hem wordt verwacht. Criteria 1 t/m 8 betreffen redelijk algemene
onderzoeksvaardigheden. Criteria 9 t/m 18 betreffen speciﬁeke historische vaardigheden
uit domein A van het nieuwe examenprogramma. Belangrijk is dat de leerling zelf op reﬂectief niveau moet inzien in hoeverre hij aan deze criteria heeft voldaan.
Als de opdracht wordt gemaakt als vorm van toetsing kan de docent selectief vaststellen
en beoordelen in hoeverre de leerling de betreffende vaardigheden beheerst. Als de opdracht wordt gemaakt als oefening stelt de leerling bij zijn reﬂectie al zelf diagnostisch vast
in hoeverre hij dit doet. De reﬂecties van leerlingen kunnen uitgangspunt zijn van een klassikale bespreking of van individuele voortgangsgesprekken. In het kader van oefening is
het is ook mogelijk dat leerlingen elkaars werk kritisch beoordelen.

ANTWOORDMODEL
Deelvraag 1
Deelvraag 2

Deelvraag 3

Deelvraag 4

Deelvraag 5

Bruikbare bronnen: A, B, C, D, E en G. Antwoordkern: In 1605 namen Nederlanders van de VOC de macht over Ambon van de Portugezen over.
Nederlanders wilden geld verdienen aan de specerijenhandel. (*5a, 6c)
Bruikbare bronnen: A, D, E, G, H, I, J, K, M, N, O, Q en 5, 6, 7 en 8. Antwoordkern: Met diplomatie en geweld zorgden de Nederlanders ervoor dat ze
verdragen konden sluiten met Molukse hoofden, waardoor ze een specerijenmonopolie hadden tot de ophefﬁng ervan in 1863. Met kastelen,
schepen en soldaten heersten Nederlanders over de Molukken. In de 17e
eeuw was er verzet tegen de VOC in de vorm van vrije specerijenhandel.
Toen de Nederlanders begin 19e eeuw weer de macht kregen over Indonesië ontstond een Molukse opstand in Ambon, die bloedig werd neergeslagen. Vanaf het eind van de 19e eeuw namen steeds meer Molukkers
als soldaat dienst in het KNIL, waardoor ze Nederland hielpen bij de overheersing van Indonesië en in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog pleegden Nederlanders én Molukkers
verzet tegen de Japanse bezetting. (*5a, 7c, 8f, 9h)
Bruikbare bronnen: B, C, E, F, G, K, M, N, O en P. Antwoordkern: Het gebruik
van kruidnagelen, nootmuskaat en foelie in Nederland is een voorbeeld
van Molukse invloed. Nederlanders zorgden ervoor dat een deel van de
Molukkers protestants-christelijk en onderwijs kreeg. (*5d, 6b)
Bruikbare bronnen: B, D, E, L, M, N, O, P en Q. Antwoordkern: Vermoedelijk
vestigde een klein aantal Nederlanders zich vanaf de 17e eeuw op de
Molukken. Vanaf het eind van de 19e eeuw vestigden enkele duizenden
Molukkers zich in andere delen van Indonesië, met name om soldaat te
worden in het KNIL. In 1951 migreerden enkele duizenden Molukkers naar
Nederland. (*8c)
Bijvoorbeeld: Waarom migreerden Molukkers naar Nederland? Hypothese: Molukkers migreerden naar Nederland omdat ze aan de Nederland-
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a
b
c
d
e

de opkomst van handel en ambacht die de
basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving;
de opkomst van de stedelijke burgerij en de
toenemende zelfstandigheid van steden;
het conﬂict in de christelijke wereld over de
vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben;
de expansie van de christelijke wereld naar
buiten toe, onder andere in de vorm van de
kruistochten;
het begin van staatsvorming en centralisatie.

PERIODE D

a
b
c
d
e

a
b
c
d

a

b

c

d

TIJDVAK 4 TIJD VAN STEDEN EN STATEN
(HOGE EN LATE MIDDELEEUWEN) (1000-1500)

de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.
PERIODE E

MODERNE TIJD (1800-HEDEN)

TIJDVAK 8 TIJD VAN BURGERS EN STOOMMACHINES
(INDUSTRIALISATIETIJD) (1800-1900)

a
b
c
d
e

VROEG MODERNE TIJD (1500-1800)

TIJDVAK 5 TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS
(RENAISSANCETIJD) (1500-1600)

f

het begin van de Europese overzeese expansie;
het veranderende mens- en wereldbeeld
van de renaissance en het begin van een
nieuwe wetenschappelijke belangstelling;
de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van
de klassieke Oudheid;
de protestantse reformatie die splitsing van
de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg
had;
het conﬂict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.

a
b
c
d
e

TIJDVAK 6 TIJD VAN REGENTEN EN VORSTEN
(GOUDEN EEUW) (1600-1700)

het streven van vorsten naar absolute macht;
de bijzondere plaats in staatkundig opzicht
en de bloei in economisch en cultureel
opzicht van de Nederlandse Republiek;
wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie;
de wetenschappelijke revolutie.

f
g

h

TIJDVAK 7 TIJD VAN PRUIKEN EN REVOLUTIES
(EEUW VAN DE VERLICHTING) (1700-1800)

a

rationeel optimisme en ‘verlicht denken’
dat werd toegepast op alle terreinen van de
samenleving: godsdienst, politiek, economie
en sociale verhoudingen;
voortbestaan van het ancien régime met
pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht
absolutisme);
uitbouw van de Europese overheersing,
met name in de vorm van plantagekoloniën
en de daarmee verbonden transatlantische
slavenhandel, en de opkomst van het
abolitionisme;

b
c
d

e

de industriële revolutie die in de westerse
wereld de basis legde voor een industriële
samenleving;
discussies over de ‘sociale kwestie’;
de moderne vorm van imperialisme die
verband hield met de industrialisatie;
de opkomst van emancipatiebewegingen;
voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen
aan het politiek proces;
de opkomst van politiek-maatschappelijke
stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.
TIJDVAK 9
TIJD VAN DE WERELDOORLOGEN (1900-1950)

de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie;
het in praktijk brengen van de totalitaire
ideologieën communisme en fascisme/
nationaal-socialisme;
de crisis van het wereldkapitalisme;
het voeren van twee wereldoorlogen;
racisme en discriminatie die leidden tot
genocide, in het bijzonder op de joden;
de Duitse bezetting van Nederland;
verwoestingen op niet eerder vertoonde
schaal door massavernietigingswapens en
de betrokkenheid van de burgerbevolking
bij oorlogvoering;
vormen van verzet tegen het West-Europese
imperialisme.
TIJDVAK 10
TIJD VAN TELEVISIE EN COMPUTER (1950-HEDEN)

de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende
dreiging van een atoomoorlog;
de dekolonisatie die een eind maakte aan
de westerse hegemonie in de wereld;
de eenwording van Europa;
de toenemende westerse welvaart die vanaf
de jaren zestig van de twintigste
eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaalculturele veranderingsprocessen;
de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.
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TIJDVAK
NUMMER

TEKSTFRAGMENTEN

se kant tegen Indonesiërs hadden gevochten. Hierbij bruikbare bronnen:
M, N, O. P en Q. Antwoordkern: Een aantal Molukkers is van mening dat de
Nederlandse regering ervoor verantwoordelijk is dat zij in Nederland zijn.
Ik begrijp dat Molukkers er in hun situatie zo over denken, maar als nietMolukker bekijk ik de zaak van een grotere afstand. Uit de historische feiten heb ik opgemaakt dat de zaak heel ingewikkeld is. Enkele duizenden
Molukkers waren trouwe christelijke soldaten in het KNIL, waardoor ze een
aparte positie innamen in de kolonie. Door hun band met de Nederlandse
overheersers voelden ze zich “zwarte Hollanders”. Mede door dit waardepatroon kwam een aantal Molukkers tijdens de Tweede Wereldoorlog
in verzet tegen Japan. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
streden veel van deze Molukkers aan Nederlandse zijde tegen de Republiek Indonesië. Na de soevereiniteitsoverdracht wilde een deel van deze
Molukse soldaten niet overstappen naar het Indonesische leger. Dit waren indirecte oorzaken. Directe oorzaak is de proclamatie en de daarop
volgdende omverwerping van de Republiek der Zuid-Molukken door de
TNI. De hypothese is gedeeltelijk juist. Er speelden meer oorzaken, zoals de
Nederlandse antinationalistische indoctrinatie, de omverwerping van de
Republiek der Zuid-Molukken door de TNI en de aarzeling van Jakarta om
de Molukkers een plaats binnen de TNI in het vooruitzicht te stellen. (*8c,
9d, h, 10b, e)

KENMERK
LETTER

1 “Curaçao groeide uit tot een belangrijke slavenmarkt.”
2 “De Republiek was een van de welvarendste landen in die tijd.”
3 “Het Latijnse christendom werd gesplitst in het katholicisme en het
protestantisme.”
4 ”In de economie wilden ze vrijhandel en zo weinig mogelijk staatsbemoeienis.”
5 “Gandhi riep de Indiërs op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en
een boycot van Britse producten.”
6 “Grote delen van Zuidoost-Azië werden daarna door Japan bezet.”
7 “Het kapitaal voor schepen en het inkopen van specerijen kreeg
de VOC door aandelen uit te geven.”
8 “In korte tijd werden grote delen van Azië en Afrika tot Europese
koloniën gemaakt.”
9 “Met toestemming van de Nederlandse overheid bestreden de watergeuzen Spanje langs de Noordzeekust als een soort zeerovers.”
10 “Na het vertrek van de Europeanen leidden de onderlinge verschillen
tot bloedige oorlogen, zoals tussen christenen en moslims in Sudan.”
11 “Nederlanders besloten toen zelf op zoek te gaan naar een zeeweg
naar Azië.”
12 “Nederlanders hebben veel dingen van de nieuwkomers overgenomen,
zoals eten, kleding, muziek en dans.”

CONCLUSIE OVER DE HOOFDVR A A G
Voorbeeld van een conclusiekern: “Een eeuwig verbond” is een goede naam voor de relatie tussen Nederlanders en Molukkers omdat er in 1605 verdragen zijn gesloten over een
specerijenmonopolie dat eeuwenlang heeft bestaan tot 1863. Het specerijenverbond is
vanaf het eind van de 19e eeuw opgevolgd door de band tussen Molukse soldaten en de
Nederlandse overheid. Hierdoor kwam in 1951 een grote groep Molukkers naar Nederland.
In de Nederlandse multiculturele samenleving ontstonden nieuwe banden tussen Nederlanders en Molukkers. De Molukkers voelen zich enerzijds verbonden voelen met hun land
van herkomst, maar anderzijds werken aan hun toekomst in Nederland waar ze intussen
zijn geworteld.

VAARDIGHEDEN

C HRONOLOGISCH KADER
PERIODE A

10

PREHISTORIE (TOT 3000 vC)

d

TIJDVAK 1 TIJD VAN JAGERS EN BOEREN (TOT 3000 vC)

a
b
c

de levenswijze van jagers-verzamelaars;
het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen;
het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.
PERIODE B

a
b
c

e

PERIODE C

OUDHEID (3000 vC-500 nC)
a

TIJDVAK 2 TIJD VAN GRIEKEN EN ROMEINEN
(3000 vC-500 nC)

b

de ontwikkeling van wetenschappelijk
denken en het denken over burgerschap
en politiek in de Griekse stadstaat;
de klassieke vormentaal van de GrieksRomeinse cultuur;
de groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in
Europa verspreidde;

c

d
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de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse
cultuur en de Germaanse cultuur van
Noordwest-Europa;
de ontwikkeling van het jodendom en het
christendom als de eerste monotheïstische
godsdiensten.

MIDDELEEUWEN (500-1500)

TIJDVAK 3 TIJD VAN MONNIKEN EN RIDDERS
(VROEGE MIDDELEEUWEN) (500-1000)

de verspreiding van het christendom in
geheel Europa;
het ontstaan en de verspreiding van de
islam;
de vrijwel volledige vervanging in WestEuropa van agrarisch-urbane cultuur door
een zelfvoorzienende agrarische cultuur,
georganiseerd via hofstelsel en horigheid;
het ontstaan van feodale verhoudingen in
het bestuur.

11
12
13
14
15
16
17
18
19 a
b
c
d

Hierboven zijn per deelvraag tussen haakjes (*) de nummers van relevante belangrijke kenmerken uit het chronologisch kader vermeld.
Bijvoorbeeld: Na de ophefﬁng van de VOC nam de Nederlandse regering het kruidnagelmonopolie over. Onder invloed van het liberalisme werd het in 1863 opgeheven.
Bijvoorbeeld: de Molukse aanwezigheid in Nederland; de tegenstelling tussen moslims en christenen op Ambon.
Bijvoorbeeld: de langzame toetreding van Molukkers tot het KNIL; de plotselinge migratie van Molukkers naar Nederland.
Bijvoorbeeld: Terwijl het economische (handelskapitalistische) belang van de Molukken voor Nederland vanaf de 19e eeuw afnam, nam de imperialistische (politieke, culturele) macht van Nederland er toe.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie hierboven bij de deelvragen.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij deelvraag 5.
Zie bijvoorbeeld hierboven bij de conclusie.
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Germen Boelens, Chris van Fraassen en Hans Straver, Natuur en samenleving van de Molukken, Utrecht 2001. Encyclopedisch boek, goed bruikbaar voor praktische opdrachten en proﬁelwerkstukken geschiedenis (zie:
www.lsem.nl).
Tom van der Geugten, Wolters’ Geschiedenis in je pocket, Groningen
2004. Handig naslagboekje met historisch overzicht volgens De Rooy-indeling en begrippenoverzicht (zie: www.woltersinjepocket.nl).
Herman Keppy, Tussen Ambon en Amsterdam, Amsterdam 2004. Historische roman over twee Molukse artsen die als eerste ‘landskinderen van
Nederlands-Indië’ in 1907 aan een Nederlandse universiteit studeerden.
Magdaleen Kingmans, Xaf Lasomer en Jaap Tuit, Op zoek naar een eigen
plek. Een geschiedenis van Molukkers in Nederland, Utrecht 1997. Met informatie over de voorgeschiedenis en de overtocht; zeer leesbaar en met
veel foto’s (zie: www.lsem.nl).
Griselda Molemans, Met vlag en rimpel. Erfgenamen van Indië, Utrecht
2004. Vlot leesbaar boek bij de gelijknamige zesdelige televisieserie van
Teleac over Indische Nederlanders, Molukkers en Papoea’s (zie: www.teleac.nl).
G.E. Rumphius, De Ambonse eilanden onder de VOC, Utrecht 2002. Goed
leesbare uitgave van de 17e eeuwse beschrijving van Ambon door deze
befaamde VOC-dienaar; met veel toelichtingen (zie: www.lsem.nl).
Hans Straver, Chris van Fraassen en Jan van der Putten (ed), Ridjali, Historie van Hitu. Een Ambonse geschiedenis uit de zeventiende eeuw, Utrecht
2004. Goed leesbare vertaling van de 17e eeuwse tekst van Ambonse
historicus; met veel toelichtingen (zie: www.lsem.nl).
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NEDERLANDERS EN MOLUKKERS

1605-2005:

EEUWIG VERBOND?

INLEIDING
Op 23 februari 2005 was het vier eeuwen
geleden dat Nederlanders het kasteel op
het Molukse eiland Ambon veroverden.
Kort daarna sloten Nederlanders en Molukkers een verdrag dat later het ‘eeuwig
verbond’ werd genoemd.
Deze lesbrief gaat over relatie tussen Nederlanders en Molukkers. Hoe gingen zij
met elkaar om vanaf hun eerste ontmoeting
tot heden? Is ‘eeuwig verbond’ een goede
naam voor die relatie?

OPDRACHT 1 WAT WETEN WE AL?

Met de opdrachten in deze lesbrief verdiep je je in meer dan vier eeuwen Nederlands-Molukse

geschiedenis. Daarbij komt je kennis van die eeuwen goed van pas. In deze opdracht ga je kijken
wat je al weet. Je werkt samen in een groepje van ongeveer vier leerlingen.
Op de volgende pagina staan twaalf tekstfragmenten. Daaronder vind je het chronologisch kader
met de indeling van de geschiedenis in vijf periodes en tien tijdvakken. Vermeld zijn de belangrijke
kenmerken per tijdvak, de tijdgrenzen en nog enkele andere benamingen.

a

b

Bestudeer de tekstfragmenten en het chronologisch kader. Stel per tekstfragment vast
bij welk tijdvak en welk kenmerk het hoort.
Noteer telkens het gekozen tijdvaknummer
en de kenmerkletter.
Probeer deze opdracht eerst zo goed mogelijk samen zonder hulpmiddelen uit te voeren. Raadpleeg vervolgens hulpmiddelen
zoals tijdvakkenposters, schoolboeken voor
de onderbouw of andere naslagwerken,
zoals Wolters’ geschiedenis in je pocket.

c

d

Bespreek in je groep de gekozen tijdvakken
en kenmerken in chronologische volgorde.
Groepsleden geven om de beurt hun uitleg.
Bedenk samen antwoorden op de volgende
vraag: Wat voor nut heeft het om kennis te
hebben van het chronologisch kader?

Verdeel de tekstfragmenten over je groepje. Bereid een korte uitleg voor over ‘jouw’
fragmenten en de gekozen tijdvakken en
kenmerken. Maak van elk kenmerk duidelijk dat het typerend is voor een bepaald
tijdvak.
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