
GROEI VAN HET AANTAL EUROPEANEN

opvoeding van de kinderen." Het rijkst waren diegenen die in de
omgeving van Batavia eigenaar waren geworden van een der door de
Compagnie uitgegeven particuliere landerijen.

In de negentiende eeuw bevonden zich aanvankelijk in Indië veel
minder uit Europa afkomstige blanken; later nam hun aantal toe, als
gevolg eerst van het Cultuurstelsel, vervolgens van de uitbreiding van
de grote cultures en van het bestuursapparaat. In 1856 (het jaar van
Douwes Dekkers conflict in Lebak) toonde een telling aan dat er in Indië,
de militairen uitgezonderd, ruim vierduizend uit Europa afkomstige
blanken waren, onder hen ca. drieduizend Nederlanders. Onder die
blanken (hun aantal groeide vooral na 1900) bevonden zich in de negen-
tiende eeuw naar verhouding weinig vrouwen - tot aan het einde van
die eeuw hielden het gouvernement en de grote bedrijven de regel aan
dat wie naar Indië werd uitgezonden, ongehuwd moest zijn. Heel veel
mannen (het was in de Compagniestijd niet anders geweest) namen een
inheemse vrouwals bijzit. Als blanke man had men in het algemeen in
een koloniaal bestuurd gebied als Indië een mate van sexuele vrijheid
die Nederland niet kende; wie er meer dan één bijzit op na wilde houden
of de ene na de andere, kon zonder aanstoot te wekken zijn gang gaan.
Die grotere vrijheid sloot trouwens aan bij de leefgewoonten der in-
heemsen bij wie in een tijd waarin echtscheiding in Nederland nauwe-
lijks voorkwam, huwelijken veelvuldig werden ontbonden", hetgeen
krachtens de adat en de regels van de Islam een simpele aangelegenheid
was. De Islam stond bovendien toe dat een man meerdere vrouwen
tegelijk had; vier was het maximum.

In de twintigste eeuw nam het aantal Europese vrouwen niet alleen
absoluut maar vooralook relatief toe. Op elke duizend Europese mannen
waren er in 1880 vierhonderdtwee-en-zeventig Europese vrouwen ge-
weest - in 1930 (het jaar van de laatste volkstelling die onder het
Nederlands bewind werd gehouden") waren het er achthonderdvier-en-
tachtig, 'en dit getal moet in 1940" aldus Rob Nieuwenhuys,

'eerder groter dan kleiner zijn geweest. En al was daarmee de 'huishoudster' of

1 A.V., p. 208. 2 Er waren ca. 1920 streken op Java waar het aantal echtscheidingen
bijna de helft was van het aantal huwelijken; in de Preanger was het aantal echtschei-
dingen zelfs bijna even groot als het aantal huwelijken. Wij weten verder (meer
gegevens hebben wij niet) dat in de drie jaren 1929 t.e.m. 1931 bijna 60% van alle
Islamietische huwelijken werd ontbonden, de meeste met verstoting van de
vrouw. 'Die van 1940 is in verband met de oorlogsomstandigheden niet doorge-
gaan.


