
9 juni
19.00 uur

23 juni
 19.00 uur

2 juni
 19.00 uur

College 1: 
Twee Eeuwen VOC

16 juni
19.00 uur

Programma
Collegereeks Nederlands-Indië

College 2: 
Java Oorlog &
Cultuurstelsel

College 3: 
Ethische Politiek &

Nationalisme

College 4: 
Oorlog &

Onafhankelijkheid

Over de oprichting en 
teloorgang van de VOC

Over het ontstaan van het
civiel bestuur en de Java

Oorlog.

Over het opkomende
nationalisme

Over de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog.



In het eerste college beslaat de gehele periode dat de VOC actief was in Indië. De
VOC werd in 1602 opgericht en ging failliet rond het einde van zeventiende eeuw.
We kijken waarom de VOC werd opgericht, hoe de VOC uitgroeide de economische
motor van de Gouden Eeuw en waarom de VOC uiteindelijk geen stand kon houden.
Hierbij gaan we ook in op de zwarte bladzijden van de VOC. 

College 1 op 2 juni 
Nederlands-Indië: Twee Eeuwen VOC 

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

College 2 op 9 juni 
Nederlands-Indië: Java Oorlog & Cultuurstelsel
Het college beslaat de periode 1800-1870. Het behandelt het ontstaan van het civiel
bestuur over Nederlands-Indië, in tegenstelling tot het eerdere bedrijfsbestuur
onder de VOC. Het College begint met de gevolgen van Europese ontwikkelingen,
zoals de Franse verovering van Nederland, voor de kolonie. Vervolgens wordt de
Java Oorlog besproken. Dit was tot 1945 de grootste vorm van verzet tegen de
Nederlandse overheersing. Centraal staan de personen Johannes van den Bosch, die
als gouverneur-generaal het cultuurstelsel invoerde, en Eduard Douwes Dekker.



In het derde college wordt de periode 1900-1940 behandelt. Aan het begin van deze
periode werd onder leiding van minister Idenburg de Ethische Politiek ingevoerd.
We kijken naar wat dit Ethische Politiek inhield en wat de resultaten ervan kijken.
Daarnaast behandelen we het opkomende nationalisme en het groeiende verlangen
van de Indonesiërs, zoals de jonge Soekarno, om onafhankelijk te worden. 

College 3 op 16 juni 
Nederlands-Indië: Ethische Politiek & Nationalisme

Wat is er gebeurd met het 'Mirakel van Amsterdam'? 

College 4 op 23 juni:
Nederlands-Indië: Oorlog & Onafhankelijkheid 
 Het vierde college staat de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog centraal. Hierbij
wordt ingegaan op de keuzes die de leiders in Den Haag, Batavia en Yogjakarta
(Soekarno’s hoofdstad) gemaakt hebben. We behandelen de zogenaamde
Politionele Acties en staan hierbij ook stel bij het structurele geweld dat in die
oorlog plaatsvond.


