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Voorwoord 
 

Het schrijven van deze scriptie is een lang en moeilijk proces geweest. Vanaf het begin ben ik geteisterd 

door allerlei problemen, waarvan sommige alweer zo lang geleden zijn dat ik er inmiddels wel een 

beetje om kan lachen… Het Researchvisum dat met dertien documenten moest worden aangevraagd, 

waarvan het bij elkaar brengen van die dertien al behoorlijk veel stress opleverde. De ambassade die 

de telefoon niet opnam en gesloten was met Nederlandse én Indonesische feestdagen. De 

toevalligheid dat Suikerfeest en Pinksteren vrijwel naadloos op elkaar aansloten. De universiteit waar 

problemen waren binnen de faculteit waardoor ik er geen werkplek meer kon krijgen en ik last minute 

een nieuwe faculteit moest zien te vinden. Het Nationaal Archief in Jakarta waar ik (door het ontbreken 

van mijn Researchvisum) geen toegang toe kreeg. Onderzoeksvragen die onbeantwoord bleven. En 

toen: de coronapandemie. Gesloten universiteitsbibliotheek, gesloten archieven. Thuiswerken.  

Er was een moment dat mijn eerste begeleider, Theo Spek, tegen me zei dat we maar beter een ander 

onderwerp konden uitzoeken. Dat was toen alle plannen (werkplek, visum, Nationaal Archief) zo’n 

beetje in duigen waren gevallen. Ik wilde alleen heel erg graag naar Indonesië en ben toen met de trein 

op en neer naar Den Haag gegaan om “stennis te schoppen”, of te huilen, of te smeken om een visum… 

kennissen van mij hadden namelijk op deze manier ooit een visum weten te bemachtigen. Jammer dat 

deze tactiek niet werkte bij de onverbiddelijke medewerker van de ambassade. Ik ben niet verder 

gekomen dan het toegangspoortje en moest onverrichter zake, met hangende pootjes, terug naar 

Groningen. Dan maar met een toeristenvisum en een laptop erheen. Dan heb ik in ieder geval de tuin 

gezien, dacht ik zo. En hoewel het met het Nationaal Archief uiteindelijk allemaal goedkwam en ik een 

werkplek vond bij een faculteit die wél in het centrum van Bogor lag i.p.v. kilometers erbuiten, heb ik 

toch vaak teruggedacht aan dat dat ene moment, dat ene aanbod om van onderwerp te wisselen. Had 

ik het moeten doen? Het antwoord op die vraag heb ik niet. Wat ik nu (eindelijk) wel heb is een scriptie 

waar ik keihard voor gewerkt heb en heel veel van geleerd heb. Niet alleen over Indonesië, maar ook 

over mezelf en mijn manier van werken. Een masterscriptie schrijven in de lockdown van 2020 was 

ontzettend moeilijk en het voelde vaak uitzichtloos, maar toch is het gelukt. 

En daar wil ik als eerst mijn begeleiders prof. dr. ir. Theo Spek en drs. Anne Wolff voor bedanken. Met 

Theo heb ik de scriptie opgestart; ik kan me nog goed voor de geest halen hoe ik na onze 

scriptiemeetings weer bomvol motivatie het kantoor in de Ebbingestraat verliet. Bedankt voor al het 

meedenken, al het verschrikkelijke bureaucratische regelwerk dat moest gebeuren om mij naar 

Indonesië te loodsen, en niet te vergeten alle hoorcolleges tijdens de rest van de master. De 

hoorcolleges waren lang, maar nooit saai vanwege het enorme enthousiasme waarmee er verteld 

werd over landschappen. Ik ga ze missen!  

Anne Wolff heeft de rol van begeleider overgenomen toen Theo herstelde van zijn operatie. Heel fijn 

om gebruik te kunnen maken van uw expertise op het gebied van historische tuinen, en om vanwege 

uw persoonlijke band met Bogor tot interessante gesprekken te komen. Ik wil u heel erg bedanken 

voor uw geduld en ondersteuning, met name in de fase van de Inleiding. De deadlines hebben me 

geholpen om eindelijk te beginnen met schrijven en meters te maken. Door u is het eindelijk klaar, en 

daar ben ik heel erg blij mee!  

Ook wil ik drs. Vera Damayanti bedanken, mijn Indonesische begeleider van het Institut Perkanian 

Bogor (IPB, Landbouwuniversiteit Bogor). Bedankt voor alle begeleiding, het voorwerk dat u hebt 

gedaan, het meereizen naar het archief, de hulp bij het vinden van een accommodatie, het verlengen 

van mijn visum, de instructie ‘hoe reis ik met de angkot’ en ‘waar is de beste sateh van Bogor’… Terima 

kasih! 

 



 
 

En terima kasih aan Ibu Siti Nurisyah en Ibu Nika voor het regelen van mijn werkplek en het ophalen 

van het vliegveld, pak Sancoyo voor de rondleidingen door de tuin en alle ondersteuning, pak Hendrian 

(de directeur van de tuin) voor het interview en de uitnodiging om naar Cibodas te komen, Asep 

(medewerker van het museum Tanah dan Pertanian) die mij toegang gaf tot ‘het Antiquariaat’ in de 

Bibliotheca Bogoriensis, Ibu Dian Latifah, Ibu Dina Safarinunagraha, mijn gastvrouw Ibu Fitri van hostel 

Indekost, Ibu Hanni die mij koppelde aan Adella en Pieter, met wie ik een dag in het oude Batavia heb 

rondgelopen. 

Deze reis had niet kunnen plaatsvinden zonder de financiële ondersteuning van de Rijksdienst van 

Cultureel Erfgoed. Zij waren zo gul om mijn vliegticket te betalen. Met drs. Jean-Paul Corten hebben ik 

en Theo de scriptie besproken op het kantoor in Amersfoort; bedankt voor uw waardevolle input! Ook 

het Kenniscentrum Landschap ben ik erg dankbaar voor hun bijdrage aan mijn accommodatiekosten.  

Mijn vrienden en familie wil ik bedanken voor alle bemoediging die ik tijdens het hele proces heb 

gekregen. Van lieve appjes tot een zak versgebrande koffie via de post: het heeft me ondanks alle 

fysieke afstand heel erg goed gedaan! Ook mijn ouders wil ik bedanken, met name mijn vader die een 

taalkundige scan heeft willen uitvoeren en mij heeft voorgesteld aan Tante Betje. Alle taalfouten die 

er nog in staan zijn op mijn conto.   

Tijdens mijn scriptie heb ik gebruik gemaakt van de Thesis Support Group die wordt aangeboden vanuit 

de universiteit. Maple Hupkens was hierbij één van mijn begeleiders. Haar stijl van coachen was 

ongeëvenaard; ik en mijn groepsgenoten hebben het nog vaak over de manier waarop ze doorvroeg 

en persoonlijk advies gaf zonder in cliché’s te vervallen. Ik wil Niels Broekmans en Janneke Groot ook 

bedanken voor al het meeleven, de adviezen en de humor die we gedeeld hebben in onze subgroup. 

Het was een lange zit maar over een dikke maand zijn ik en Niels ook afgestudeerd!  

Vanuit de universiteit ben ik op een tweede manier geholpen bij het schrijven van mijn scriptie, 

namelijk door een verlengde toegang tot de maandstudio’s. Klaran Visscher: dit heeft een enorm 

verschil gemaakt in mijn voortgang. Niet alleen de een rustige studieomgeving, ook de 

behulpzaamheid van Peter Fokkens en zijn collega’s van wie ik de naam helaas niet weet, hebben me 

enorm bemoedigd om door te blijven gaan met de scriptie. Heel erg bedankt voor alle vriendelijkheid 

en het meedenken. Ik kreeg ‘de mooiste studio van de UB’ met, jawel, daglicht. Het was er fijn werken! 

Ook wil ik even het woord richten tot alle archiefmedewerkers ter wereld: Het is monnikenwerk. Dat 

kan niet anders. Maar tijdens het schrijven van deze scriptie ben ik zo vaak dankbaar geweest voor alle 

stukken ik door digitalisatie heb kunnen inzien, en ik heb zo ontelbaar veel gedigitaliseerd werk 

gelezen… Digitalisering is revolutionair werk, ga zo door! 

Als laatste wil ik graag mijn vriend Bas Bolmer bedanken.  

Ik weet niet waar ik moet beginnen… zonder jou was het me nooit gelukt om deze scriptie te schrijven. 

Laat staan de coronacrisis enigszins mentaal te overleven. Jouw ondersteuning heeft me erdoorheen 

gesleept. En die ondersteuning vond op zo veel verschillende manieren plaats: door mee te lezen, me 

aan te moedigen, voor me te koken, af en toe een schoudermassage, een luisterend oor bij al mijn 

frustraties en mental breakdowns, het uitlenen van je PC/laptop/koptelefoon omdat ik zelf te blut ben 

voor nieuwe spullen… ik heb het aan jou te danken!  

 

 

Rieke Doornbos 
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Samenvatting 
 

De Indonesisch overheid werkt aan de vernieuwing van haar historische binnensteden en heeft hierbij 

Nederlandse Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) om advies gevraagd. De Indonesische stad Bogor 

is gegroeid rondom de botanische tuin, gesticht door de Nederlandse professor Reinwardt. Deze 

botanische tuin staat op de Tentative List van UNESCO en werkt aan een dossier waarin de 

geschiedenis van de tuin uitgebreid wordt besproken. Deze twee zaken creëren een vernieuwde 

relevantie van de geschiedenis en ontwikkeling van de botanische tuin.  

Een algeheel overzicht van de tuin ontbreekt echter; de meest literatuur behandelt kortere periodes 

zoals enkele jaren of decennia en zoomt hierbij vaak op één aspect in. Een interdisciplinaire aanpak 

waarbij een actuele ‘biografie van de tuin’ ontstaat nog niet uitgevoerd. Door archiefonderzoek, 

kaartanalyses en literatuuronderzoek wordt voldaan aan de behoefte om meer te weten te komen 

over de botanische tuin in de koloniale tijd (1817-1950).   

De politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die zich gedurende die jaren hebben voortgedaan 

worden besproken, evenals de bestuursgeschiedenis waarin veranderingen binnen de tuin worden 

uitgelicht. Hoe deze veranderingen verklaard kunnen worden door de tijdgeest komt hier ook aan bod. 

Vervolgens wordt de ruimtelijke ontwikkeling van de tuin getoond door niet eerder gepubliceerde 

kaarten naast elkaar te leggen.  

De botanische tuin is vanaf de stichting nauw verweven geweest met de politiek. Waar de tuin in de 

eerste decennia naast botanisch onderzoek ook financiële baten via de verbetering van de landbouw 

moest leveren, kwam vanaf het einde van de 19e eeuw steeds meer ideologie de tuin binnen. De 

veranderingen van de tuin hebben zo maatgehouden met de tijdsgeest. Een indirecte functie van de 

tuin was als springplank voor de carrière van de verschillende directeurs of als middel om een bepaald 

imago uit te stralen. De meest constante factor van de tuin is echter het botanisch onderzoek dat meer 

en meer in een internationale context plaatsvond, en ook vandaag de dag nog plaatsvindt.  
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Inleiding 
 

1. Aanleiding tot het onderzoek  
   

Nederland en Indonesië kennen een lange geschiedenis samen: zo’n 350 jaar waren Nederlanders 

aanwezig in de Indische archipel. Dit verleden blijft zichtbaar in het heden door koloniaal erfgoed. Het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Buitenlandse Zaken 

hebben het Nederlandse Internationaal Cultuurbeleid opgesteld waarin ‘Gedeeld Cultureel Erfgoed’ 

één van de prioriteiten is. Gedeeld erfgoed is bijvoorbeeld een kerkorgel in Sri Lanka, een scheepswrak 

vlakbij de kust van Australië of een botanische tuin in Indonesië. Het Cultuurbeleid wordt uitgevoerd 

door verschillende instanties zoals het Nationaal Archief en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE). 

De RCE draagt hierbij zorg voor het uitwisselen van kennis en ervaring.1   

In Indonesië, één van de partnerlanden van de RCE, is er steeds meer interesse in het beheer van 

koloniaal erfgoed. De Indonesische overheid heeft de RCE daarom gevraagd om mee te denken over 

het revitaliseren van Indonesische historische binnensteden: vele van deze kampen namelijk met 

achterstallig onderhoud en een gebrek aan economische activiteit. Nederland heeft veel ervaring met 

het vernieuwen van binnensteden; onder andere door publiek-private samenwerkingen zijn vitale 

stadscentra ontstaan. Indonesië ontwikkelt een aanpak voor haar eigen vernieuwingen en is daarom 

benieuwd naar Nederlandse ervaringen.2   

De RCE is geïnteresseerd in verschillende binnensteden van Indonesië; zo ook Bogor. In deze stad met 

meer dan een miljoen inwoners is de grootste toeristische attractie de Kebun Raya Bogor, ofwel de 

botanische tuin van Bogor. Deze tuin is in 1817 gesticht door de Nederlandse professor Reinwardt; tot 

1950 bleef het beheer in Nederlandse handen.3 De tuin is vandaag de dag een populaire attractie voor 

de inwoners en voor toeristen die in een schaduwrijke omgeving zich vergapen aan al het bebouwde 

en ‘groene’ koloniale erfgoed.  

 

 
1 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. (2017). Gedeeld Cultureel Erfgoed - Beleidsnota 2017-2020. Ministerie van 
OCW. 
2 Timmer, P. (2016), p.78-79. 
3 Rijnberg, T.F. (1992), p.8-9.  

1.1 Topografie Indonesië  
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Dit onderzoek speelt in op de interesse van de RCE naar de geschiedenis en de ontwikkeling van de 

Kebun Raya Bogor (KRB). Kennis omtrent de geschiedenis en verschillende functies van de tuin kan 

toegepast worden in nieuw beleid omtrent stedelijk erfgoed.   

De botanische tuin van Bogor is opgenomen op de voorlopige nominatielijst (de Tentative List) voor 

UNESCO-status.4 Wanneer de tuin wordt geselecteerd om officieel aangedragen te worden als 

Werelderfgoed zal er door de medewerkers van de tuin een dossier moeten worden aangeleverd 

waarin de tuin uitvoerig wordt beschreven en waarin haar unieke eigenschappen worden verdedigd. 

De gestage opbouw van dit dossier creëert een nieuwe behoefte aan en toepassing van een 

uitgebreide kennis over de geschiedenis en ontwikkeling van de Kebun Raya; deze scriptie hoopt in die 

behoefte te voorzien.  

 

2. Stand van het onderzoek  
 

Algemene literatuur  

Spencer en Cross, botanisten bij de botanische tuin van Victoria (Australië) beschreven in 2017 de 

geschiedenis van botanische tuinen en plantcultivatie, beginnend bij de prehistorie, eindigend in het 

heden. Hieruit concluderen ze dat botanische tuinen een afspiegeling zijn van de sociale, economische 

en ecologische omstandigheden van hun tijd.5 Socioloog Baber (2016) ging dieper in op de 

(machts)verhouding tussen kolonialisme en de ontwikkeling van botanische kennis.6   

Holttum, hoogleraar botanie en oud-directeur van de botanische tuin van Singapore schreef in 1999 

een artikel waarin hij het verleden, heden en de toekomst van tropische botanische tuinen bespreekt, 

met name de tuinen in Azië.7 

Literatuur over de Kebun Raya  

Op verschillende momenten in het tweehonderdjarig bestaan van de tuin is er teruggeblikt op haar 

geschiedenis. Met name jubilea, zoals het 75-jarig bestaan in 1892 en het honderdjarig bestaan in 

1917, inspireerden menig (oud)-directeur tot het schrijven van een boek of gedenkschrift. In dit 

hoofdstuk wordt de belangrijkste literatuur besproken, waarbij literatuur over de vroege geschiedenis 

als eerste aan bod komt en literatuur over de nabije geschiedenis als laatste.  

Bronnen over de 18e eeuwse tuin  

Over de voorgeschiedenis van het paleis in Buitenzorg schreef tuinhistoricus Oldenburger-Ebbers 

(1999) een artikel waarin zij de verschillende paleizen en bijbehorende tuinen bespreekt die vanaf 1745 

in Buitenzorg hebben gestaan. Haar analyse van de 18e-eeuwse tuin is gebaseerd op tekeningen van 

Johannes Rach en een reisverslag uit 1792. Het artikel is van belang omdat het de enige publicatie is 

over de paleistuinen van Buitenzorg vóór 1817.8 

Bronnen over de 19e eeuwse tuin  

De Vriese, professor in botanie, directeur van de Leidse hortus en goede vriend van Reinwardt 

publiceerde in 1858 een reisverslag waarin hij in detail de levensloop van Reinwardt en zijn activiteiten 

 
4 Nashar, M. & Haryadi, D.A. (2020), p.74; https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6353/  
5 Spencer, R., & Cross, R. (2017). The origins of botanic gardens and their relation to plant science, with special 
reference to horticultural botany and cultivated plant taxonomy. Muelleria 35(1), p.43-93. 
6 Baber, Z. (2016). The Plants of Empire: Botanic Gardens, Colonial Power and Botanical Knowledge. Journal of 
Contemporary Asia 46(1), p.659-679. doi.org/10.1080/00472336.2016.1185796 
7 Holttum, R.E. (1999). Tropical botanic gardens, past, present and future. Gardens’ Bulletin Singapore 51(1), 
p.127-139. 
8 Oldenburg-Ebbers, C.S. (1999). Buitenzorg en omliggende tuinen. Bulletin KNOB 1999(4), p.165-170. 
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in Nederlands-Indië beschrijft.9 Dit verslag is gebaseerd op zijn vele (dagboek)aantekeningen, die door 

Reinwardt zelf nooit tot memoires, een flora of een publicatie over de tuin zijn verwerkt.10 De vele 

brieven die door en aan Reinwardt zijn geschreven tussen 1802 en 1854 zijn samengevat door 

wetenschapshistoricus Van Heiningen (2011).11 Kunsthistoricus Scalliet (1999) promoveerde op haar 

biografie over landschapsschilder Antoine Payen, die deel was van Reinwardts staf. Hierin wordt 

gedetailleerd ingegaan op de leef- en werkomgeving van de schilder.12 Verder is door 

wetenschapshistoricus Weber (2018) een artikel geschreven over de manier waarop Reinwardt en zijn 

opvolger Blume zich bewogen in het spanningsveld tussen botanisch onderzoek en imperialistische 

politiek.13  

Eén van de directeuren van de tuin, Melchior Treub, schreef in 1889 het eerste historische overzicht 

van de botanische tuin. Dit overzicht liep tot het jaar 1844.14 In 1892 verscheen n.a.v. het 75e 

jubileumjaar van de tuin nogmaals een historisch overzicht, waarin ook de decennia voorafgaand aan 

Treub aan bod kwamen. Dit zijn de eerste publicaties over de tuin die afkomstig zijn van een directeur, 

of enige andere insider.15   

Toen de tuin in 1917 honderd jaar bestond werd vanwege de Eerste Wereldoorlog het jubileum niet 

gevierd, op de uitgave van een Gedenkschrift na. In één van de artikelen wordt door toenmalig 

directeur Koningsberger de geschiedenis van de tuin onder Treub (1880-1909) beschreven.16 De 

vernieuwende wetenschappelijke praktijken van Treub werden beschreven door 

wetenschapshistoricus Wille (2018).17 

Bronnen over de 20e eeuwse tuin  

Ook het 125-jarig bestaan van de tuin in 1942 werd slechts sober gevierd, deze keer vanwege de 

Tweede Wereldoorlog. Het Koloniaal Instituut Amsterdam organiseerde een bijeenkomst waar 

verschillende toespraken werden gegeven door onder andere voormalig directeuren Koningsberger 

(1910-1918) en Docters van Leeuwen (1918-1932). Er wordt gesproken over respectievelijk een 

terugblik op de directeursjaren en de geschiedenis van de tuin tot dan toe.18 Over globaal de periode 

van deze twee directeuren is één van de weinige internationale (d.w.z. anders dan Nederlandse of 

Indonesische) artikelen geschreven: historicus Goss (2009) van de University of New Orleans beschrijft 

de koloniale ideologie in Nederlands-Indië in de vroege twintigste eeuw (1910-1929).19 Van dezelfde 

auteur verscheen in 2018 nog een interessant artikel; deze behandelt de periode tussen 1931 en 1955 

toen de tuin zichzelf opnieuw moest uitvinden in het proces van dekolonisatie.20  

In 1992, het 175e jubileumjaar, verschijnt van geograaf Rijnberg een monografie over de Kebun Raya 

 
9 Vriese, W.H. de,. (1858). Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indische Archipel, in het jaar 1821 door 
C.G.C. Reinwardt. Amsterdam: Frederik Muller. 
10 Treub, M. (1889), p.17. 
11 Heiningen, T.W. van. (2011). The correspondence of Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854). Voorburg: 
JouwBoek. 
12 Scalliet, M. (1995). Antoine Payen, Peintre des Indes Orientales. Vie et Écrits d’un artiste du XIXe siècle (1792-
1853). Leiden: CNWS.  
13 Weber, A. (2018). The garden as a niche: Botany and Imperial Politics in the Early Nineteenth Century Dutch 
Empire. Studium 11(3), p.178-190. 
14 Treub, M. (1889). Geschiedenis van ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. Batavia: Landsdrukkerij. 
15 Treub, M. (1892). ‘s Lands Plantentuin te Buitenzorg 1817-1892. Batavia: Landsdrukkerij. 
16 Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan op 18 mei 1917. (1917). Leiden: E.J. Brill. 
17 Wille, R. (2018). From Laboratory Lichens to Colonial Symbiosis - Melchior Treub Bringing German 
Evolutionary Plant Embryology to Dutch Indonesia, 1880–1909. Studium 11(3), p.191-205. 
18 Hortus Botanicus Bogoriensis, 1817-1942. Leiden: E.J. Brill. 
19 Goss, A. (2009). Decent colonialism? Pure science and colonial ideology in the Netherlands East Indies, 1910-
1929. Journal of Southeast Asian Studies 40(1), p.187–214. 
20 Goss, A. (2018). Reinventing the Kebun Raya in the New Republic: Scientific Research at the Bogor Botanical 
Gardens in the age of decolonization. Studium 11(3), p.206-219. 
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Bogor (KRB). Het geeft een helder overzicht van de geschiedenis van de tuin tot 1991 en bespreekt 

hierbij verschillende aspecten zoals ruimtelijke ontwikkeling, het klimaat, de bodemgesteldheid, de 

verschillende directeuren die de tuin gekend heeft, wetenschappelijke ontwikkelingen, etc.21   

Safarinunagraha (2018b) beschreef in een paper in grote lijnen de geschiedenis en ruimtelijke 

ontwikkeling van de tuin over de afgelopen tweehonderd jaar. Ook wordt een actuele schets van de 

tuin gegeven.22 De paper is voortgevloeid uit haar scriptie voor de master Landschapsarchitectuur.23 

Tenslotte hebben Ariati & Widyatmoko (2019), respectievelijk onderzoeker bij de KRB en toenmalig 

directeur van de KRB een mooie profielschets van de tuin gegeven: geschiedenis, missie, klimaat, de 

belangrijkste monumenten en de viering van het tweehonderdjarig bestaan worden besproken.24 

De meeste publicaties zijn in te delen in gelegenheidsboeken rondom jubilea, monografieën en 

politieke of ruimtelijke analyses. Met name de politieke analyses zijn sterk ingezoomd op een 

specifieke ontwikkeling in een zekere periode (zoals Goss, 2009). Ook de publicaties die een overzicht 

bieden over een langere periode zijn vaak gericht op één aspect, zoals de ruimtelijke ontwikkeling in 

Safarinunagraha, 2018b. Het enige na-oorlogse werk dat verschillende aspecten van de tuin analyseert 

gedurende meerdere decennia is het boek van Rijnberg (1992); dit boek is echter op bepaalde punten 

gedateerd of onvolledig. Zo ontbreken er belangrijke kaarten en bronnen over de stichting van de tuin. 

Verder valt op dat de literatuur niet gelijkmatig verdeeld is over de tijd; de situatie in de 18e eeuw is 

grotendeels onbekend terwijl de directeursjaren van Reinwardt en Treub juist uitgebreid 

gedocumenteerd zijn. 

 

 

 
21 Rijnberg, T.F. (1992). ’s Lands Plantentuin 1817-1992. Enschede: Johanna Oskamp. 
22 Safarinunagraha, D. (2018b). The development of Bogor Botanical Garden design from 1817 to 2017 base on 
spatial and functional. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 179(1), no.012026. 
23 Safarinunagraha, D. (2018a). Perkembangan Desain Kebun Raya Bogor Tahun 1817-2017 Berbasis Aspek 
Spasial dan Fungsional (2105). [Masterthesis, Institut Pertanian Bogor]. IPB Repository. 
24 Ariati, S.R., & Widyatmoto, D. (2019). Botanic Garden Profile: Bogor Botanical Gardens. Sibbaldia: The Journal 
of Botanical Horticulture, 17(1), p.11-28. 

1.2 Stedelijke context botanische tuin Bogor 
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3. Probleemstelling 
De literatuur over de tuin beslaat niet de gehele geschiedenis. Er ontbreekt literatuur: de periode vóór 

en tijdens de stichting van de tuin zijn zwaar onderbelicht. Over de personen die een hoofdrol hebben 

gespeeld rondom de stichting van de tuin, namelijk de staf van prof. Reinwardt, is weinig geschreven 

waardoor zij slechts geheimzinnige figuranten lijken. Dit leidt bijvoorbeeld tot verwarring over de 

opdrachtgever van de Engelse tuin; veel verschillende personen worden hiervoor verantwoordelijk 

gehouden.   

Bestaande literatuur richt zich vaak op één aspect van de geschiedenis van de tuin, waardoor de 

documentatie over de ontwikkeling van de tuin enigszins gefragmenteerd is. Een historisch overzicht 

van de tuin waarbij verschillende aspecten en hun onderlinge samenhang worden besproken, 

gecombineerd met een analyse van het actueel beschikbare historische kaartmateriaal ontbreekt nog. 

 

4. Onderzoeksthema, -vragen en afbakening 
Het doel van dit onderzoek is om middels een interdisciplinaire analyse een volledig beeld te schetsen 

van de geschiedenis van de botanische tuin van Bogor onder Nederlands bestuur. De onderzoeksvraag 

luidt daarom als volgt:  

Hoe heeft de botanische tuin van Bogor zich tussen 1745 en 1950 ontwikkeld in ruimtelijk en functioneel 

opzicht, en hoe kunnen deze veranderingen door bredere (politieke) ontwikkelingen worden verklaard? 

Afbakening 

De afbakening van het onderzoek in ruimtelijk opzicht is weergeven in afbeelding 1.3. Het terrein dat 

blauw gemarkeerd is hoort bij het presidentiële paleis, het rode gebied geeft het terrein van de 

1.3 Begrenzing terrein Botanische tuin Bogor anno 2021 
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botanische tuin aan. In het tweede hoofdstuk worden de paleistuinen besproken van 1745 tot 1816, 

in het derde en vierde hoofdstuk wordt de botanische tuin in twee delen geanalyseerd, van 1816 tot 

1880 en van 1880 tot 1950. Hierbij worden steeds dezelfde aspecten geanalyseerd: de bredere 

(politieke) ontwikkelingen, de bestuursgeschiedenis en een ruimtelijke analyse. Elk hoofdstuk kent 

verder zijn eigen accenten.  

Omdat Nederlanders van 1745 tot 1950 (bestuurlijk) aanwezig waren in Buitenzorg is ervoor gekozen 

om deze periode als afbakening in de tijd te nemen. Wat ook meespeelt is dat de literatuur over de 

periode 1950 - heden vrij schaars is als je het Bahasa Indonesia niet machtig bent. De verdeling van de 

drie periodes heeft plaatsgevonden op basis van ontwikkelingen in de tuin: zo luidde de aanstelling 

van Treub een belangrijke periode in van grote wetenschappelijke ontwikkelingen in de tuin. De 

periodes zijn ongeveer even lang, variërend tussen 64 en 71 jaar.  

De bredere (politieke) ontwikkelingen schetsen het kader waarin de Nederlandse politiek en het 

maatschappelijk debat zich bewogen gedurende de besproken periode. Hoe deze zich vertaalden naar 

Buitenzorg wordt beschreven in de bestuursgeschiedenis waarin ook de invloed van verschillende 

directeuren op de ontwikkeling van de tuin aan bod komt. Tenslotte toont de ruimtelijke analyse de 

ontwikkelingen en uitbreidingen van de tuin door middel van kaarten en ander historisch 

beeldmateriaal.  

Drie periodes  

Het tweede hoofdstuk behandelt de geschiedenis van de paleistuinen die rondom het paleis in 

Buitenzorg hebben gelegen tussen 1745 en 1816. De botanische tuin is gesticht in 1817 maar de 

‘paleisgronden’ kennen een langere geschiedenis die begint rond 1745, het jaar waarin de eerste 

gouverneur-generaal zich vestigde in Bogor. Door ook deze periode te beschrijven vertelt het tweede 

hoofdstuk de voorgeschiedenis van de botanische tuin waar de verdere hoofdstukken zich exclusief op 

zullen richten. Tegelijkertijd fungeert het als een introductie op de 19e-eeuwse Indische geschiedenis; 

het 18e-eeuwse failliet van de VOC en de toenmalige ideologie verklaren de politieke en bestuurlijke 

verhoudingen van de naderende 19e eeuw.  

Zo is ook het aanleggen van een botanische tuin geen ontwikkeling op zich: het past in een breder 

verhaal van de ideologie en de intenties van het koloniaal bestuur.  

De begrenzing van deze periode loopt van 1745 tot 1816: in 1745 werd Buitenzorg gesticht, en in 1816 

arriveerden de ambtenaren die de botanische tuin zouden stichten op Java, waaronder professor 

Reinwardt. 

Het derde hoofdstuk bespreekt de jaren tussen 1816 en 1880. Hierin komt de oprichting van de 

botanische tuin en de manier waarop het Cultuurstelsel invloed had op de tuin. In 1870 eindigde dit 

stelsel en de eerstvolgende directeur trad aan in 1880. Dit jaar markeert zo een ‘nieuwe start’, ook 

omdat deze directeur grote invloed zou hebben op de wetenschappelijke ontwikkeling van de tuin: zijn 

naam was Melchior Treub.  

Het vierde hoofdstuk behandelt de periode van 1880 tot 1950. Het jaar 1950 is het laatste jaar waarin 

een Nederlandse directeur de tuin gediend heeft. In dit hoofdstuk wordt onder andere de bloeiperiode 

onder Treub besproken, het ontstaan van de vele wetenschappelijke instituten uit de botanische tuin 

en de dekolonisatie.  
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5. Bronnen en methoden 
Primaire bronnen  

De primaire bronnen bestaan uit archiefonderzoek, veldverkenning en interviews. Er zijn verschillende 

archieven bezocht: Het Nationaal Archief in Den Haag, de collectie van het KITLV in de Leidse 

Universiteit (om onder andere het dagboek en de brieven van Reinwardt te lezen), het Arsip Nasional 

in Jakarta, de Bibliotheca Bogoriensis in Bogor en de bibliotheek van Cibodas. Hierbij werden zowel 

geschreven bronnen als kaartmateriaal geanalyseerd.   

De veldverkenning bestond uit het bezoeken van de botanische tuin te Bogor en te Cibodas. Twee 

interviews werden afgenomen: één met de interimdirecteur Hendrian en één met communicatie-

medewerker Sancoyo.   

Veel beeldmateriaal is afkomstig van de digitale collecties van het Nationaal Archief Jakarta en de 

Nationale Bibliotheek Jakarta. Ook heeft het Rijksmuseum veel bijzonder materiaal online staan in hun 

‘Rijksstudio’. Van Wereldculturen Leiden is veel gebruik gemaakt en ook de fotocollectie van het 

Nationaal Archief Den Haag leverde mooie illustraties op. Verder werd belangrijk materiaal geput uit 

het Nationaal Archief Den Haag, met name het archief ‘Supplement kaarten Leupe’ (4.VELH), 

vernoemd naar de archivaris die de kaartenverzameling heeft samengesteld.  

Via Wikimedia zijn nog verschillende ‘open access’-kaarten en -afbeeldingen gevonden.  

Secundaire bronnen  

Het secundaire materiaal bestond uit digitale literatuur (verkregen via online bronnen zoals de 

catalogus van de RUG en Google Books) en fysieke boeken uit de Universiteitsbibliotheek, de Special 

Collections van de RUG en diverse archieven. 

Het belangrijkste materiaal en de methoden worden in de volgende tabel per periode uitgelicht. 
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Tabel 1 Bronnen en methoden per hoofdstuk 

 

 

 

 

 

 

Periode Methode Bronnen 

Periode 1 (1745-1816) Kaartanalyse  
 
 
 
 

Digitale collecties Nationaal Archief Jakarta, Nationale 
Bibliotheek Jakarta, Rijksmuseum, Wereldculturen 
Leiden, Nationaal Archief Den Haag (4.VELH) 
  

Literatuur- en 
archiefonderzoek 

- de Vriese (1858)  
- Oldenburgers-Ebbers (1999) 
- Breman (2010) 
- van Heiningen (2011) 
- Spencer & Cross (2017) 
- LU, BPL 2425 

Periode 2 (1816-1880) Kaartanalyse  
 
 
 
 

Digitale collecties Nationaal Archief Jakarta, Nationale 
Bibliotheek Jakarta, Rijksmuseum, Wereldculturen 
Leiden, Nationaal Archief Den Haag (4.VELH, 4.MIKO) 
  

Literatuuronderzoek - de Vriese (1858) 
- Treub (1889) 
- Scalliet (1999) 
- Heiningen (2011) 

Periode 3 (1880-1950) Kaartanalyse 
 
 
 
 

Digitale collecties Nationaal Archief Jakarta, Nationale 
Bibliotheek Jakarta, Rijksmuseum, Wereldculturen 
Leiden, Nationaal Archief Den Haag  
 

Literatuuronderzoek - Treub (1892) 
- Gedenkschrift (1917) 
- Hort.Bot.Bog. (1942)  
- Goss (2009) 
- Weber (2018) 
- Goss (2018) 

Algemeen Verkenning 
werkgebied 

- Bezoeken botanische tuin Bogor en bergtuin Cibodas 
en hun bibliotheken 
- interviews met directeur Hendrian en 
communicatiemedewerker Sancoyo 
- verzamelen beeldmateriaal in de tuin 
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6. Leeswijzer en begripsbepaling 
 

Gebruik van termen  

Een geliefd kind heeft vele namen, en zo ook de botanische tuin in Bogor. ’s Lands Plantentuin, 

Insulindes lusthof, Kebun Raya Bogor (KRB), Hortus Botanicus Bogoriensis, Lembaga Biologi Nasional, 

etc. Hoewel ik de botanische tuin van Bogor het meest zal aanduiden met simpelweg ‘de tuin’, probeer 

ik daarnaast de naam te gebruiken die gebruikt werd in de besproken periode. Wanneer het dus gaat 

over de 19e eeuw en de aanleg is het ‘’s Lands Plantentuin’ en wanneer het gaat over de tuin anno 

2020 gaat leest u ‘Kebun Raya Bogor’ of KRB. Hier en daar kan nog een verdwaalde ‘BBG’ worden 

gevonden (Bogor Botanical Garden). 

Voor deze scriptie is veel gebruikt gemaakt van materiaal uit de koloniale tijd. Omdat sindsdien de 

Indonesische spelling enigszins gewijzigd is en in deze scriptie de moderne spelling is aangehouden 

volgt hier een overzicht van beide spellingswijzen van plaatsnamen, rivieren, vulkanen, etc. die 

voorkomen in dit onderzoek.  

Koloniale spelling Moderne spelling 

Bandoeng  Bandung 
Bangka   Banka 
Garoet   Garut 
Goenoeng Goentoer   Gunung Guntur 
Goenoeng 
Papandaijang/Papandajan 

 Gunung Papandayan 

Soekaboemi   Sukabumi 
Pangerango, Pangrangoe  Pangrango 
Soerabaja   Surabaya 
Tjibodas   Cibodas 
Tjiburrum  Cibeureum 
Tjikeumeuh  Cikeumeuh 
Tjiliwong   Ciliwung 
Tjilodong   Cilodong  
Tjipannas  Cipanas 
Tjisaroewa  Cisarua 

 

Definitie botanische tuin  

 

Het internationale overkoepelende orgaan voor botanische tuinen (Botanic Gardens Conservation 

International, BCGI) waar de Kebun Raya lid van is definieert de botanische tuin als volgt:   

Een instituut dat een gedocumenteerde verzameling levende planten huisvest omwille van 

wetenschappelijk onderzoek, bescherming, tentoonstelling en educatie.25 

  

 
25 https://www.bgci.org/about/about-botanic-garden/ 3/11 “Botanic gardens are institutions holding 
documented collections of living plants for the purpose of scientific research, conservation, display and 
education.” 
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2. Proloog: van Heerehuys Buytenzorgh tot de botanische tuin. 1745 tot 1817 

2.1 Inleiding 
Geschiedenis van de botanische tuin   

Het oudste voorbeeld van ‘echt botanische werken’ komt volgens botanisch historicus Alan Morton uit 

Nineve, tegenwoordig een ruïnestad in Irak. Hier verzamelde de Mesopotamische koning Assurbanipal 

van Nineve (668-627 v.Chr.) planten voor o.a. hun medicinale functie en plantte die in zijn tuin.26 De 

eerste wetenschappelijke botanische tuin wordt echter toegeschreven aan Theophrastus (371-287 

v.Chr.), leerling van Aristoteles en de vroegste schrijver van botanische literatuur. De tuin van het 

Lyceum, een Atheens gymnasium waar Theophrastus het hoofd van was, werd intensief gebruikt voor 

publiek én privé-onderwijs. Hij richtte zich niet alleen op de (medicinale) toepassing van planten maar 

verrichte fundamenteel onderzoek naar o.a. de functies, wijze van voortplanting en ecologie van 

verschillende soorten. Met de val van het Romeinse rijk raakte deze wetenschap zo’n 1200 jaar in de 

vergetelheid, althans: in Europa. In landen in het Midden-Oosten zoals Perzië, Syrië en Arabië werden 

botanische wetenschappen nog wel bestudeerd en doorontwikkeld.27  

 

Pas in de Renaissance werd in Europa de botanie weer opgepakt. Middeleeuwse kruidentuinen 

vormden de basis voor deze wedergeboorte. Deze ‘physic gardens’ werden door nonnen en monniken 

beheerd en waren vaak aangelegd in een viervoudige vorm die teruggrijpt op de Perzische traditie die 

een mystieke betekenis toekent aan het getal vier (bijv. de tuin van Padua, zie afb. 2.1). Uit deze traditie 

stamt ook de associatie van de (botanische) tuin met een paradijs op aarde, vergelijkbaar met het 

 
26 Morton, A. (1980), p.9; Spencer, R. & Cross, R. (2017), p.48. 
27 Veendorp, H. & Baas Becking, L.G.M. (1938), p.12-13; Spencer, R. & Cross, R. (2017), p.50-52. 

2.1 - “Garden plan of Padua, 1591.” [s.d.] [s.n.] 
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Bijbelse concept van de hof van Eden.   

In de renaissancetijd, grofweg de 15e tot de 17e eeuw, ontstond hieruit de ‘hortus medicus’, gebaseerd 

op de klassieke Griekse botanische tuinen en Theophrastus’ werken. De nadruk lag echter weer sterk 

op de geneeskrachtige, toepasbare waarde. Ook was er geen sprake van publieke kennisoverdracht. 

Hoewel de renaissancetuin vaak wordt genoemd als de voorloper van onze moderne botanische tuin 

heeft deze dus meer gemeen met de Griekse Lyceumtuin.28 In Padua, Italië is nog een hortus medicus 

uit 1545 te aanschouwen: het originele ontwerp van de hortus is bewaard gebleven.29 Deze tuin is de 

oudste botanische tuin ter wereld en heeft in 1996 UNESCO-status gekregen.30   

De oudste botanische tuin in Nederland is de Hortus in Leiden, gesticht in 1587. Deze tuin heeft de 

fase van hortus medicus overgeslagen en heeft zich onder curator Clusius vanaf het begin gericht op 

meer dan alleen geneeskrachtige planten. Dit maakte het een hortus botanicus.31  

De reden om een botanische tuin te stichten was tot nu toe het toegepast onderzoek (hortus medicus) 

en/of fundamenteel onderzoek (Lyceumtuin, hortus botanicus). De resultaten hiervan waren 

respectievelijk geneesmiddelen en wetenschappelijke kennis. Vanaf de 18e eeuw werd de botanische 

tuin ingezet voor een derde doeleinde: het uitbreiden van een imperium.32 

Tropische botanische tuinen  

Hoewel door ontdekkingsreizen al vanaf het einde van de 16e eeuw planten van andere continenten 

werden geïntroduceerd in Europa, ontstonden de eerste botanische tuinen in de tropen pas twee 

eeuwen later. Hier werden nieuwe soorten bestudeerd, vermeerderd en gedeeld met het moederland. 

De eerste tropische botanische tuin werd in 1765 gesticht op St. Vincent, een eiland op de Antillen. De 

Britse kapitein Bligh gebruikte deze tuin om broodbomen vanuit Tahiti (Frans-Polynesië) te importeren 

naar West-Indië (Zuid-Amerika).33 Broodbomen werden opgekweekt en vermeerderd in de tuin om 

daarna verspreid te worden naar andere eilanden, waar de vrucht als goedkoop voedsel diende voor 

de tot slaaf gemaakte arbeiders op de suikerplantages.34 

De oudste Aziatische botanische tuin is de tuin van Calcutta (India), gesticht in 1787 door de Britse 

kolonel Kyd. Omdat er een vreselijke hongersnood heerste was de aanleiding van de stichting van de 

tuin in de eerste instantie het introduceren van nieuwe voedselgewassen zoals de sagopalm, maar 

toen de tuin werd aangelegd ging de meeste aandacht uit naar lucratieve handelsgewassen zoals 

koffie, zwarte peper, teak en kaneel.35 In 1793 werd chirurg-botanist Roxburgh directeur, die het 

botanisch onderzoek verbreedde en de grondlegger werd van de Aziatische botanie.36  

Eén van de belangrijkste botanische tuinen in Azië is de tuin van Singapore. Deze tuin werd in 1859 

gesticht door (wederom) de Britten als een wandelgebied in Engelse landschapsstijl. In 1874 werd 

vanuit de ‘Royal Botanic Gardens’ in Kew, Londen, een nieuwe beheerder gestuurd die de tuin 

omvormde tot het botanische instituut dat het vandaag de dag nog is. Zowel Kew als Singapore zijn 

bekroond met een UNESCO-status; Singapore heeft niet dat niet alleen te danken aan het vrijwel 

intacte landschapsontwerp maar ook aan de grote invloed die haar ontwikkeling van de 

 
28 Spencer, R. & Cross, R. (2017), p.53, 89. 
29 Veendorp, H. & Baas Becking, L.G.M. (1938), p.12-13.  
30 https://whc.unesco.org/en/list/824/ 
31 Spencer, R. & Cross, R. (2017), p.62. 
32 Baber, Z. (2016), p.18. 
33 Holttum, R.E. (1999), p.127-128; Baber, Z. (2016), p.9. 
34 Alexander, C. (2009). 
35 Baber, Z. (2016), p.8-10.  
36 Holttum, R.E. (1999), p.129; zie ook Roxburgh, W. (1814). 
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rubberproductie heeft gehad op technologische ontwikkelingen wereldwijd (denk aan de 

autobandenindustrie).37  

Inleiding botanische tuin Buitenzorg  

De botanische tuin van Buitenzorg/Bogor is de oudste tuin van Zuidoost-Azië (1817).38 De bodem van 

de stad Bogor bestaat uit vulkanisch gesteente, afkomstig van de vulkaan Pangrango. Vulkanisch 

materiaal levert een vruchtbare bodem op. Lagen lava worden afgewisseld met lagen lahar (depositie 

van een modderstroom, bestaande uit vulkanische as en brokken lava) en basalt-andesiet. Het hoogste 

punt van de tuin ligt 265 meter boven zeeniveau, het laagste punt 225 meter (zie Bijlage A). Het terrein 

loopt langzaam af richting de rivier en loopt daar voorbij weer langzaam omhoog. In het noordelijk 

gedeelte is echter wel een steilwand aanwezig bij de rivier. De regenval in Bogor, die als bijnaam ‘kota 

hujan’ (regenstad) heeft, wordt beïnvloed door de nabijheid van de drie grote bergen Salak, Pangrango 

en Gedeh. Warme lucht stijgt tegen de bergwanden op en daalt neer als neerslag. In Bogor valt jaarlijks 

zo’n 4350 mm regen, maandelijks gemiddeld tussen de 220 mm (augustus) en 460 mm (januari).39 De 

gemiddelde maximumtemperatuur per maand varieert van 28°C tot 31°C.40  

Het ongerepte landschap bestond hoogstwaarschijnlijk uit tropisch regenwoud, zoals dat ook in de 

nabije omgeving wordt aangetroffen.41 Op onderstaande tekening (afb. 2.2) is te zien hoe het 

landschap rondom het paleis er in de 18e eeuw uitzag. Wellicht is het na 1769 dichtgegroeid en 

verwilderd, want Reinwardt noemde het in 1816 een “woest en onaanzienlijk stuk gronds”.42  

 

2.2 J. Rach. “Het Gezigt van d Passer en Coekraal benevens d. berge d. Sallak en Pangrangoe, int Verschiet te Zien, van het 
Speelhuijs uijt de Kleene Thuijn op Buijtensorg”. 1769. 

 
37 Wong, L. (2015), p. 13-15, 90.  
38 Safarinunagraha, D. (2018b), p.2. 
39 Rijnberg, T.F. (1992), p.132. 
40 https://weather-and-climate.com/ 
41 Arifin, H.S. (2011), p.39. 
42 Vriese, W.H. de,. (1858), p.282. 
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2.2 Bredere (politieke) ontwikkelingen  
VOC  

In 1602 werd de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) opgericht. Deze handelscompagnie die 

met name specerijen importeerde zou tot haar opheffing in 1800 de grootste compagnie in Azië zijn.  

Door overheidssteun wist de VOC vele handelsmonopolies af te dwingen zoals op nootmuskaat, 

kruidnagel en kaneel. In de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw maakte de VOC veel winst maar 

vanaf mid-18e eeuw liep de handel sterk terug, onder andere doordat monopolies steeds minder 

winstgevend werden. Door de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog in 1780 voeren er geen schepen 

meer naar Nederland en leverden de veilingen niet genoeg geld meer op. De VOC kwam in diepe 

schulden terecht en kon alleen met overheidssteun nog overeind blijven.43 

Daendels en de Verlichting  

In het jaar 1799 ging de VOC tenslotte failliet. De overheid nam de administratie (inclusief de grote 

schulden) over van de VOC. Nederlands-Indië werd tot staatseigendom van de toenmalige Bataafse 

Republiek verklaard.44 Deze periode viel in het tijdperk van de Verlichting, waarin waarden als vrijheid 

en gelijkheid hoog in het vaandel stonden. Hierdoor zwol de kritiek op koloniale praktijken als slavernij 

aan, maar dat betekende niet dat de koloniën meteen als onafhankelijke natiën werden erkend. Een 

ander kenmerk van het Verlichtingsdenken was namelijk de overtuiging dat er verschillende trappen 

van beschaving bestonden (met bovenaan uiteraard de Europese cultuur) waarop alle volken omhoog 

konden klimmen. Het argument dat Nederland de ‘onbeschaafde inboorlingen’ naar de beschaving zou 

kunnen (of: moeten) leiden was de volmaakte rechtvaardiging van het kolonialisme.45 

In 1806 ging de Bataafse Republiek over in Koninkrijk Holland, met de Franse koning Lodewijk 

Bonaparte aan de macht. Ook voor Nederlands-Indië betekende dit een nieuwe leider. Aan het hoofd 

 
43 Balk, G.L., Dijk, F. van., & Kortlang, D.J. (2007), p.13-14. 
44 Maat, H. (2001), p.45. 
45 Leveqc, C. (1997), p.153; Maat, H. (2001), p.51. 

2.3 “Gezicht op Batavia”. [s.d.] Hendrick Jacobsz. Dubbels.  
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van de kolonie stond de ‘gouverneur-generaal’, ondergeschikt aan de Minister van Koloniën.46 Herman 

Willem Daendels (1808-1810) werd aangesteld als de sterke persoonlijkheid die een overname van de 

koloniën door de Britten zou moeten voorkomen. Zijn tweede grote prioriteit was het veiligstellen van 

de inkomsten uit de kolonie; hem werd ten strengste verboden grote hervormingen door te voeren 

zoals het afschaffen van de ‘herendiensten’ (verplichte diensten die werden geleverd door de Javaanse 

bevolking).   

Om de inkomsten voor de Nederlandse staatskas te vergroten voerde hij kort na zijn aankomst het 

Preangerstelsel in op West-Java, waarmee de koffieproductie (door gedwongen arbeid) werd 

opgevoerd. Dit stelsel vormde de basis voor het beruchte Cultuurstelsel dat zo’n twintig jaar later zou 

worden ingevoerd. In de Preanger landstreek werd het aantal koffiebomen in tien jaar tijd 

verzesvoudigd tot zo’n 42 miljoen in 1811.47 Per ‘huisgezin’ (inclusief kinderen, vrouwen en bejaarden) 

moesten honderden bomen onderhouden en geplant worden en voor deze verplichte ‘leverantie’ van 

koffie werd de bevolking extreem weinig betaald. Daendels zag deze leveranties namelijk als inlossing 

van de belastingen die de bevolking ‘vanzelfsprekend’ verschuldigd was aan de staat.48     

Een derde opdracht van Daendels weerspiegelde tenslotte de verlichte idealen die ook in ‘de Oost’ 

moest landen: om “het lot van den gemeenen [gewone] Inlander te verbeteren en te verzekeren; alle 

onregelmatige en willekeurige belastingen en andere misbruiken af te schaffen.”49 Van deze idealen is 

niet veel terechtgekomen: zijn Preangerstelsel verhoogde juist de druk op de bevolking.50  

 
46 Maat, H. (2001), p.46. 
47 Breman, J. (2010), p. 115-116, 124, 205. 
48 Breman, J. (2010), p.115-118. 
49 Breman, J. (2010), p.128. 
50 Breman, J. (2010), p.117, 128. 

2.4 “De grote postweg bij Buitenzorg”. 1800-1900. Emile Leushuis. 
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Daendels staat verder bekend om de aanleg van de ‘Grote Postweg’, een grote landschappelijke 

ingreep die resulteerde in de belangrijkste verkeersader van Java tot op heden.51 De weg loopt langs 

de noordzijde van Java met zijwegen naar het binnenland. De reistijd tussen Batavia en Surabaya werd 

hiermee verkort van vier maanden tot slechts twee weken.52 De Postweg versnelde de verplaatsing 

van militairen en handelswaar maar er werd een hoge prijs voor betaald: honderden onbetaalde 

dwangarbeiders kwamen door de barre omstandigheden om het leven.53 Voor het ronselen van deze 

arbeiders werd gebruikgemaakt van de ‘regenten’: inlandse edelmannen (zoals sultans) die 

fungeerden als tussenpersoon voor de Nederlandse gezaghebber.54  

Raffles  

In 1810 werd Koninkrijk Holland geïncorporeerd in het Franse Keizerrijk. De Engelsen, die in oorlog 

waren met de Fransen, beschouwden Holland als een vazalstaat van de Fransen en in 1811 viel de 

Britse generaal Stamford Raffles de Nederlandse koloniën binnen. Raffles werd benoemd als luitenant-

generaal van Nederlands-Indië.55 Tussen de Britse heersers en de Nederlandse ambtenaren heerste 

een goede verstandhouding; zo benoemde Raffles in zijn Raad van Java verschillende Nederlandse 

adviseurs.56 Hij trok in het paleis in Buitenzorg en bleef daar van september 1811 tot maart 1816.57  

Raffles was meer dan Daendels een verlicht man. Zo was hij beschermheer van de ‘Anti-Slavery 

Society’, bestudeerde hij Javaanse oudheden en verzamelde hij informatie over de taal, literatuur en 

historische monumenten. In 1817 publiceerde Raffles het rijk geïllustreerde ‘History of Java’ dat de 

basis legde voor Indologisch onderzoek in de 19e eeuw.58 Het Preangerstelsel werd afgeschaft en 

vervangen door het meer liberale ‘landelijk stelsel’ of ‘landrentestelsel’, waarbij het 

overheidsmonopolie op de handel verviel en boeren vrij waren in arbeid en grondgebruik. Het land 

bleef eigendom van de staat en als pacht dienden de boeren landrent te betalen (een deel van de 

opbrengst).59   

De heersende opvatting in die tijd was dat de Javaan van nature lui was en daarom gedwongen moest 

worden tot arbeid. Raffles geloofde net als zijn (Nederlandse) adviseur Muntinghe dat die ‘luiheid’ juist 

het gevolg was van gedwongen arbeid. Muntinghe stelde: schenk hem vrije arbeid en hij verkrijgt “de 

vlugheid van het gedierte des velds; de kruinen der bergen versiert hij met zijnen handenarbeid, aan 

derzelver hellingen hangt hij zijne akkers ten toon, langs heuvelen en dalen leidt hij zijne wateren, en 

het gansche veld bekleedt hij met het gewas, door zijne handen geplant”.60 Raffles zag het welzijn niet 

(alleen) als een middel tot hogere productiviteit middel maar ook als doel op zich.61  

Geld om dit beleid uit te voeren was er echter niet; oorlogen in Europa hadden de handel geblokkeerd 

waardoor de koffiepakhuizen uit hun voegen barstten. De prijs van koffie daalde zelfs tot onder de 

vergoeding die aan de boeren werd betaald, en onder het mom van de bevrijding van het volk werden 

daarom de koffieleverantiës gestaakt. De koffieboeren hadden door de zware, gedwongen teelt zo’n 

afkeer van het gewas gekregen dat de plantages met hun miljoenen bomen massaal werden 

vernietigd.   

 
51 Fraassen, C.F. van, & Klapwijk, P.J. (2008), p.415. 
52 Taylor, J.G. (2007), p.63. 
53 Breman, J. (2010), p.127-128. 
54 Taylor, J.G. (2007), p.63. 
55 Maat, H. (2001), p.47. 
56 Anoniem. (1864), p.330.  
57 Scalliet, M. (1999), p.50. 
58 Taylor, J.G. (2007), p.63-64. 
59 Breman, J. (2010), p.135. 
60 Kielstra, E.B. (1901), p.73. 
61 Raffles, T.S. (1814), p.14-16. 
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In de Preanger werden de leverantiës echter wel gehandhaafd; kleinschalige export naar o.a. Amerika 

was nog wel mogelijk en Raffles kon die inkomsten niet missen. De implementatie van de 

vrijemarktwerking en het schikken van de Preanger onder het landrentestelsel zou moeten wachten 

tot betere economische tijden.62   

De ‘wederinbezitneming’  

Nederland had zich in de tussentijd weten te bevrijden van het Franse juk: in 1813 werd Willem 

Frederik van Oranje-Nassau (Willem I) benoemd tot soeverein vorst van het Vorstendom der 

Nederlanden; twee jaar later riep hij zich uit tot koning.63 In augustus 1814 werd in het Verdrag van 

Londen afgesproken dat Nederland het gros van de koloniën zou ‘terugkrijgen’.64 Koning Willem I 

stelde daarom in september dat jaar de ‘Commissie van Commissarissen-Generaal’ samen, bestaande 

uit onder andere de nieuwe gouverneur-generaal (G.G.) Godert van der Capellen. De Commissie had 

als taak om orde op zaken te stellen en voorbereidingen te treffen voor de ‘wederinbezitneming’ van 

Nederlands-Indië. De veldslag tegen Napoleon (de slag bij Waterloo) zorgde voor enige vertraging 

maar uiteindelijk vertrokken de ambtenaren en hun gevolg vanaf de rede van Texel, op 29 oktober 

1815. Ruim een half jaar later kwamen ze aan in Batavia, op 26 april 1816.65   

Van der Capellen  

Helaas kon G.G. van der Capellen niet meteen het bestuur van Nederlands-Indië overnemen. Toen de 

Commissie onder zijn leiding arriveerde in Batavia was Raffles weliswaar vertrokken, maar had 

luitenant-gouverneur John Fendall hem onverwachts opgevolgd. Hem was door de gouverneur-

generaal van Brits-Indië verteld dat Java voorlopig nog in Britse handen zou blijven. Na lang gesteggel 

werd uiteindelijk in juli 1816 de overeenkomst tussen de Commissie en het Brits bestuur over de 

overgave van Java aan Nederland gesloten.66  

Opdracht aan de Commissie  

De Commissie was op pad gestuurd met hoge verwachtingen. Het tijdperk van Raffles had belangrijke 

wetenschappelijke publicaties van grote namen had voortgebracht; niet alleen History of Java dat bijna 

gepubliceerd werd, ook de botanische tuin van Calcutta bracht boeken uit als Hortus Bengalensis 

(Roxburgh, 1814). Dit werd in zekere zin als een verwijt gevoeld: hoe kregen de Engelsen dat in slechts 

een paar jaar voor elkaar, terwijl er in de Nederlandse tijd weinig nieuwe ontdekkingen waren gedaan? 

Er heerste het gevoel dat de Nederlandse reputatie schade had geleden.67 Dit sentiment kwam ook 

terug in de brief die één van de adviseurs van G.G. van der Capellen, prof. Reinwardt, van de regering 

ontving, waarin hij werd uitgenodigd voor zijn functie in Nederlands-Indië: natuurwetenschappelijk 

onderzoek van de ‘Oostersche bezittingen’ was al bijna een eeuw verwaarloosd, en het was “tijd dat 

wij de schade vergoeden aldus aan Ons zelven en de geleerde Wereld toegebragt. Ons moet niet langer 

de verdienste ontgaan van Onze Kolonien even grondig te kennen als onze naburen de hunne”. Door 

dit onderzoek een impuls te geven wilde Willem I “het heugelijke tijdstip der herleving van den 

Nederlandschen naam merkwaardig te maken”.68  

De Commissie moest niet alleen op wetenschappelijk gebied de kolonie verrijken, ook op cultureel en 

materieel gebied moesten in navolging van Raffles de omstandigheden verbeterd worden.69 Dit 

 
62 Breman, J. (2010), p.133-135. 
63 Berg, J.T.J., & Vis, J.J. (2013), p.192, 202. 
64 Wright, H.R.C. (1950), p.229; Maat, H. (2001), p.47; Berg, J.T.J., & Vis, J.J. (2013), p.195. 
65 Vriese, W.H. de,. (1858), p.25-26, 49, 52; Anoniem. (1864), p.340-341. 
66 Anoniem. (1864), p.341-344. 
67 Kemp, P.H. van der,. (1918), p.86. 
68 LU, BPL 2425 inv.no.20. 
69 Schoor, W.J. van der,. (2012), p.31.  
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betekende onder andere de ontwikkeling van het openbare onderwijs en de gezondheidszorg.70 

Muntinghe adviseerde de Commissie om vrije arbeid in te voeren.71  

Niet alleen nationalistische en idealistische drijfveren lagen ten grondslag aan het takenpakket van de 

Commissie, ook het financiële aspect speelde een grote rol. Koning Willem I had te maken met een 

begrotingstekort van tientallen miljoenen guldens vanwege de kostbare bijdrages aan het Franse 

keizerrijk onder leiding van Napoleon. Ook het gebrek aan inkomsten uit de koloniën, met name Oost-

Indië was een groot probleem.72 Koning Willem I vond het daarom tijd dat de koloniën op de korte 

termijn geld zouden gaan opleveren.73  

In de twintig jaar tussen 1795 en 1815 was Nederland vier keer van staatsvorm veranderd en volgden 

vele oorlogen elkaar op. Nu een periode van relatieve rust was aangebroken werd de Commissie met 

een vernieuwde blik naar Indië gestuurd: ze moesten beschaving brengen en bergen geld halen. Hoe 

deze opdracht werd uitgevoerd en hoe dat zich vertaalde rondom Buitenzorg wordt in de volgende 

deelvraag besproken.  

  

 
70 Kemp, P.H. van der,. (1918), p.66. 
71 Breman, J. (2010), p.151. 
72 Berg, J.T.J., & Vis, J.J. (2013), p.105-107. 
73 Weber, A. (2014), p.310; Weber, A. (2018), p.186; Taylor, J.G. (2007), p.65. 
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2.3 Bestuursgeschiedenis  
Buitenzorg tot de 19e eeuw   

In het jaar 1745 werd Buitenzorg gesticht door 

Gouverneur-Generaal (G.G.) van Imhoff. Het 

herenhuis dat Van Imhoff bouwde (genaamd 

‘Buitenzorg’) werd ook door latere gouverneurs-

generaal gebruikt als buitenhuis, weliswaar met 

elk hun eigen verbouwing.74   

Het prekoloniale Bogor was de hoofdstad van het 

voormalige Sundanese Hindoerijk Pajajaran; het 

heette toen Pakuan Pajajaran. Koning Sri Baduga 

Maharaja regeerde er van 1482-1521.75 In 1533 

werd een gedenksteen voor hem opgericht, 

waarop zijn grote daden geroemd werden. Deze 

steen wordt Batutulis genoemd en het is één van 

de weinige restanten van het Pajajaranrijk (afb. 

2.5). Eén van de verdiensten van de koning was 

het aanleggen van een heilig bos (‘samida’). Er wordt veelal gesuggereerd dat dit bos zou hebben 

gestaan op de plek waar later de Kebun Raya is gesticht, maar ook het bergdorp Cibodas wordt soms 

genoemd.76   

Ook over de locatie van het voormalige Pajajaranpaleis wordt gespeculeerd; één boek, een 

vermoedelijke publicatie van de Botanische tuin van Bogor, stelt dat het paleis van Van Imhoff 

gebouwd zou zijn op het terrein van het Pajajaranpaleis. Dit wordt echter tegengesproken door een 

19e-eeuws reisverslag dat beweert dat het paleis ruim drie kilometer ten zuiden van het 

gouverneurspaleis heeft gelegen.77 Voor zowel het heilige bos als het paleis geldt dat er helaas geen 

sluitend bewijs bestaat voor hun locatie. Wel is zeker dat Bogor al ver voor de koloniale periode een 

belangrijke en invloedrijke plaats was op West-Java.   

  

19e-eeuws Buitenzorg  

De ‘Commissie van Commissarissen-Generaal’ bestond uit drie mannen: gouverneur-generaal Baron 

Godert van der Capellen, commissaris-generaal C.T. Elout en schout-bij-nacht A.A. Buyskes.78 Van der 

Capellen had weinig ervaring met koloniale zaken, wat in de ogen van Willem I een voordeel was. Hij 

had geen vertrouwen meer in de oude garde en gaf de mannen van de Commissie de kans om een 

frisse start te maken in de kolonie. Hun opdracht was om verschillende voorstellen voor het nieuwe 

koloniale beleid uit te werken. Men wilde af van het oude stelsel van dwang en monopolie, een erfenis 

van de VOC-periode, en wilde toe naar een liberale invulling waarbij vrije arbeid centraal moest staan. 

De Commissie stond daarbij voor de vraag of ze de belastingheffing à la Raffles (het landelijk stelsel) 

moest aanvaarden.   

Van der Capellen twijfelde op voorhand al aan de uitvoerbaarheid van deze plannen.79 Raffles had zijn 

liberale plannen niet allemaal kunnen uitvoeren en ook de Commissie kon niet beantwoorden aan de 

opdracht om een nieuw stelsel van vrije arbeid in te stellen. De mannen vonden dat Raffles zijn stelsel 

 
74 Wieringa, P.C., Dun, P. van., & Gill, R. (1989), p.14. 
75 Iguchi, M. (2015), p.140. 
76 Iguchi, M. (2015), p. 144, 146. 
77 Anoniem. (1948), p.9; Roorda van Eysinga, S., & Roorda van Eysinga, P.P. (1831), p.327-328.  
78 Vriese, W.H. de,. (1858), p.51. 
79 Breman, J. (2010), p.148. 

2.5 Batutulis (beschreven steen) 
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overhaast en onnauwkeurig had ingevoerd.80   

Hoewel er weinig ruimte was voor kritiek en het koloniaal bestuur weinig transparant handelde was er 

toch iets veranderd in haar mentaliteit. Het bestuur over Nederlands-Indië werd eerder uitgevoerd 

door de VOC, een handelsbedrijf dat onomwonden winst nastreefde. De kolonie was echter een 

staatsonderneming geworden waarvan de leiders politieke verantwoording moesten afleggen. 

Wangedrag had voortaan consequenties voor het imago van de bestuurders. Er werd nu op zijn minst 

gepretendeerd enkel door het publieke belang gedreven te zijn.81  

Idealen versus winst  

Want hoe goed de intenties misschien waren, uiteindelijk hadden de financiën de hoogste prioriteit. 

De eerste maatregel die de Commissie trof in november 1817 was uitgesproken liberaal: boeren 

mochten tegen betaling van een ‘eerlijke pachtsom’ vrije arbeid bedrijven op hun akkers. Het 

Preangerregentschap was echter uitgesloten van deze regeling, wederom vanwege de grote winst die 

werd geboekt met koffie. Van der Capellen zag de discrepantie in zijn beleid wel in en stelde daarom 

de bevolking in de Preanger vrij van de grondbelasting.   

In maart 1818 volgde een nieuwe bekendmaking van de Commissie waarin werd aangekondigd dat het 

landelijk stelsel zou worden ingevoerd. Opnieuw werd de Preanger uitgesloten, deze keer omdat de 

‘bergjavanen’ op zo’n lage trap van beschaving stonden en zo weinig ‘economisch gedrag’ vertoonden 

dat het noodzakelijk was hen onder dwang naar de vooruitgang te leiden. Bovendien: ze waren het al 

eeuwenlang gewend. Deze argumentatie zou nog vele tientallen jaren de rechtvaardiging van 

gedwongen arbeid blijven. Natuurlijk was de echte reden dat er flink winst werd gemaakt op koffie, en 

dat invoeren van vrije arbeid zou resulteren in dezelfde verwoesting van plantages als onder Raffles 

had plaatsgevonden.82  

Professor Reinwardt  

De Commissie werd bijgestaan door een aantal adviseurs, van wie professor Reinwardt er één was. Hij 

was aangesteld als Directeur tot de Zaken van de Landbouw, Kunsten en Wetenschappen. Om een 

beeld te krijgen van de manieren waarop de Indische archipel geëxploiteerd zou kunnen worden kreeg 

Reinwardt van de Nederlandse regering een enorme vragenlijst mee; een goede illustratie van de 

doelstellingen waarmee de Commissie werd heengezonden.83 De vragenlijst, bestaande uit ruim 

honderd vragen (excl. subvragen) behandelt de meest uiteenlopende onderwerpen: uitgestrektheid 

en staat van het land, bevolking, producten (delfstoffen, planten en dieren), bewerking van ruwe 

stoffen, handel, en kunsten en wetenschappen. In feite was het een volledige inventarisatie van het 

eiland Java. Een paar voorbeelden:  

• “[Wat is] de oppervlakte der binnenlandsche wateren, derzelver staat, vooral in de betrekking 

tot de scheepvaart?” 84 

• “Worden er […] diamanten en andere edelgesteenten gevonden en hoeveel bedraagt de 

geheele jaarlijkse opbrengst?  

• Zijn er proeven genomen om den campherboom en andere winstgevende bomen aan te 

kweeken en hoe zijn deze proeven uitgevallen?” 85 

 
80 Kielstra, E.B. (1901), p.73-74. 
81 Breman, J. (2010), p.147. 
82 Breman, J. (2010), p.151-153. 
83 LU, BPL 2425: III Officiële stukken brief 22. 
84 Vriese, W.H. de, (1858), p.37/ NA tt.2.21.204, 354, no.1. 
85 Vriese, W.H. de, (1858), p.38. 
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• “Is het ras der paarden sterk, fraai en talrijk?” 86 

• “Wordt er zeep gezoden al of niet? En indien ja, waar van daan verkrijgt men de noodige 

potasch en weedasch of het nitron? Is de jaarlijks gewonnen quantiteit groot genoeg om de 

eigene behoefte te voldoen en misschien nog iets uit te voeren?” 87 

Het was duidelijk: Java moest geld in het laatje brengen. Maar professor Reinwardt had ook andere 

opdrachten.  

Batavia had zich ontwikkeld tot een belangrijk handelsknooppunt en machtscentrum van het koloniaal 

bestuur. Doordat Reinwardt was aangesteld als adviseur van de Commissie kon hij beschikken over 

een uitgebreid netwerk, niet alleen binnen Java maar ook met andere landen. Vanuit Batavia werd 

handelgedreven met andere eilanden in de Indische archipel en o.a. India, Japan, Maleisië, Brazilië en 

China. Dit was erg belangrijk voor de opdrachten die Reinwardt bij zijn aanstelling had meegekregen.

  

Ten eerste moest hij de lange vragenlijst beantwoorden om een beeld te schetsen van de economie 

en landbouw van Java. Ten tweede moest hij het onderwijs van Europese ambtenaren en de 

gezondheidszorg in ziekenhuizen en apotheken verbeteren. Tenslotte moest hij planten, dieren en 

mineralen verzamelen om ’s Lands Kabinet van Natuurlijke Historie (waar hij directeur van was) van 

een rijke en prestigieuze collectie te voorzien.88 Met name deze laatste twee doelstellingen 

inspireerden Reinwardt tot bouwen van een belangrijk instituut. 

Op 26 april 1816 arriveren Reinwardt en zijn reisgezelschap na een lange reis vanuit Nederland in 

Batavia. Van een bevriend echtpaar (fam. van IJsseldijk) krijgt Reinwardt de mogelijkheid om gebruik 

te maken van hun huizen, waarvan één huis gelegen is in Rijswijk, een plaats ten zuiden van Batavia 

met een prettig klimaat.89 Ook een landgoed in de bergen bij Cilodong staat tot zijn beschikking; 

Reinwardt brengt er het merendeel van zijn tijd door. Terwijl hij zoekt naar een eigen huis stort hij zich 

op de botanie, wat een vruchtbare bezigheid blijkt te zijn. Elke dag ‘ontdekt’ hij nieuwe soorten.90 In 

september 1816 woont Reinwardt in zijn huis in Rijswijk waar hij begint met de aanleg van een ruime 

tuin, bedoeld om planten te kweken.91 Al in november van hetzelfde jaar blijkt echter dat de omgeving 

van Batavia hiertoe niet geschikt is. De hitte van het droge seizoen maakt de aanleg van de tuin vrijwel 

onmogelijk, en irrigatie kost te veel geld.92 Reinwardt moest op zoek naar een geschikte plaats voor 

een botanische tuin.  

Buitenzorg  

Dezelfde maand verschijnt de eerste brief van Reinwardt uit Buitenzorg. Aan het paleis van de 

gouverneur-generaal werkt hij aan het onderwijssysteem op Java. In een brief aan van Marum, één 

van zijn goede vrienden, klaagt hij over zijn financiële zorgen: zijn salaris wordt maar niet uitbetaald, 

de rente op zijn Rijswijkse huis is enorm en het leven in Batavia is duur. Met het echtpaar Van der 

Capellen is Reinwardt zeer goed bevriend; hij heeft zelfs zijn eigen vertrekken in het paleis. Buitenzorg 

blijkt een geschikte locatie voor het kweken van planten dan Batavia, zo schrijft Reinwardt. Zowel de 

bodem als het klimaat lenen zich er goed voor: het heeft tot nu toe elke middag geregend. In de 

omgeving zijn goede botanische tochten te maken en Reinwardt heeft zich voorgenomen om zo veel 

 
86 Vriese, W.H. de, (1858), p.41. 
87 Vriese, W.H. de, (1858), p.44.  
88 Weber, A. (2012), p.122. 
89 Heiningen, T.W. van,. (2011), p.137-138. 
90 Heiningen, T.W. van,. (2011), p.141-142. 
91 Heiningen, T.W. van,. (2011), p.151, 153. 
92 Heiningen, T.W. van,. (2011), p.161; Vriese, W.H. de., (1858), p.70. 
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mogelijk tijd in Buitenzorg door te brengen.93 In zijn dagboek schrijft hij: (18 november) “B. is een zeer 

fraaij goed, en in eene vruchtbare alsmede aan fraaye uitzigten zeer verscheidene Landstreek 

gelegen”.94 Op 1 januari 1817 schrijft Reinwardt aan van Marum: “Hier op Buitenzorg, alwaar wegens 

de meerdere regen en het beter klimaat het kweken veel beter gaat dan te Batavia, heb ik reeds met 

de tuinman een plan gemaakt, om eenige merkwaardige gewassen in houten kasten te saaijen en te 

planten, en deze alzo, wanneer daartoe eene geschickte gelegenheid en een persoon is, die gedurende 

de reis deze verzorgen kan, naar Europa over te zenden.”95 Op 30 maart 1817 trekt Reinwardt in zijn 

huis in Buitenzorg.96  

Nog geen twee weken later, op 15 april 1817, deed Reinwardt aan G.G. van der Capellen het voorstel 

tot de aanleg van een botanische tuin.97 Dit werd nog dezelfde dag aangenomen, en Reinwardt kreeg 

toestemming om de woeste grond grenzend aan de paleistuin te ontginnen. Op 18 mei werd begonnen 

met de aanleg van de tuin.98  

  

 
93 Heiningen, T.W. van,. (2011), p.161-162 
94 LU, BPL 2425-V: Journaal  
95 Weber, A. (2012), p.133. 
96 LU, BPL 2425-V: Journaal  
97 Treub, M. (1889), p.2. 
98 Kemp, P.H. van der,. (1918), p.91-92; Treub, M. (1892), p.5-7. 
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2.7 “Het gezigt van 't Fort Philipina over Buyten Zorg van de Rijwegt af te zien. Na het Leven getekend door Js. Rach.”  
       1772. J. Rach. (bewerkt) 

2.6 “Buytensorg Noord”. [s.d.] J. Rach. Voorkant paleis Buitenzorg. (bewerkt) 



 

24 
 

2.4 Ruimtelijke analyse  
Noordelijke tuin en parterretuin  

Waarschijnlijk omstreeks 1772, jaren voor de aanleg van de botanische tuin, maakt de Deense 

tekenaar Johannes Rach de tekeningen van Afbeelding 2.6 en 2.7. De voorzijde van het huis 

‘Buytensorg’ kijkt uit op het noorden (zie afbeelding 2.8 voor een kaart van het gebied). Voor het huis 

is een opvallende tuin aangelegd met parallelle heggen rondom een kleiner ommuurd gebouwtje. 

Oldenburg-Ebbers (1999) suggereert in haar analyse van het 18e-eeuwse huis Buitenzorg dat de strakke 

heggen in deze formele voortuin mogelijk thee- of citroenstruiken zijn. Citroenstruiken werden in die 

tijd ook wel gebruikt als heggen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een doolhof. Het gebouw waar de 

heggen op aansluiten heet ‘Post Philipina’. Dit was een soort politiepost, en twee keer per week werd 

er markt gehouden. Rondom dit gebouw waren bomen aangeplant die het (markt)terrein rijk voorzien 

zullen hebben van schaduw. Tussen de zijvleugels van het huis zijn vaag de contouren te zien van een 

formele parterretuin die helaas niet verder beschreven wordt.99   

Het “sterrenbos”  

Aan weerszijden van de centrale tuin zijn grote vakken te zien waarin bomen zijn aangeplant (afb. 2.6 

en 2.8). Afbeelding 2.8 is een uitsnede uit een grotere kaart waarop de landen in het bezit van G.G. 

Daendels zijn weergeven. De archivaris die deze kaart geïndexeerd heeft noemde het een sterrenbos, 

maar dit is twijfelachtig.   

De tuin doet zeker denken aan een sterrenbos: dit type bos hoort bij de barokke tuinarchitectuur van 

de 18e eeuw. Het is een bos waarvan de lanen (en daarmee de zichtassen) naar één centraal punt 

worden geleid. Een sterrenbos werd gebruikt voor de jacht; vanuit het centrale punt kon het wild dat 

de paden overstak afgeschoten worden. Soms werd er een observatiepost gebouwd om vanuit een 

beschutte positie het wild te schieten.100   

Hoewel het voorkomt dat het middelpunt van een sterrenbos een ‘cirkellaan’ is waardoor een 

karrenwiel-achtig patroon ontstaat, verdwijnt hiermee nooit de ‘axiale’ structuur waarbij de lanen 

haaks op elkaar staan.101 De tuin op afbeelding 2.8 heeft echter een radiale structuur waarbij de lanen 

‘uitstralen’ vanuit een zeer brede cirkelvorm die niet kenmerkend is voor sterrenbossen. Het feit dat 

het bos grenzend aan het paleis is aangelegd en een toegangsweg bevat (linksonder) maakt de 

combinatie met een jachtfunctie onwaarschijnlijk.  

De functie van dit bos is onbekend. Op afbeelding 2.6 lijken de bomen gegroepeerd te zijn aangeplant; 

of dit een esthetische, botanische of productie-afweging is geweest moet nader onderzoek uitwijzen.

  

  

 
99 Oldenburger-Ebbers, C.S. (1999), p.166. 
100 Gaasbeek, F. (2000), p.65. 
101 Gaasbeek, F. (2000), p.86. 

2.8 “Map of the land Buitenzorg” [s.d.] [s.n.] (bewerkt) 
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De zuidelijke tuin  

Deze tuin is omgeven door een brede gracht en een wal of een dijkje (afb. 2.9). Hierbinnen staan 

struiken in een strakke geometrische vorm en wat kleinere bomen. Ook staan er verschillende palmen. 

Op een andere tekening van Rach is hier ook een ‘speelhuys’ te zien.102 De vijver is rechthoekig en de 

lange zijde is oost-west georiënteerd.  

Van de periode tussen 1772 en 1817 zijn er geen schilderijen of tekeningen bekend van de paleistuin 

in Buitenzorg. Wel is er een kleurets van Mary Fendall met daarop de zuidelijke tuin en het 

achterliggende berglandschap. Mary Fendall was de dochter van luitenant-gouverneur John Fendall 

(afb. 2.10).103 Tussen maart en augustus 1816 was Fendall gouverneur van Nederlands-Indië. Deze ets 

 
102 J. Rach (1771). “Het Gezigt van t Heere Huys van Buyten Zorg af te zien van de Koekraal tussen de 3e en 4e 
pylaer, 52 paalen van Batavia.” Digitale Collectie Rijksmuseum, Amsterdam, no. NG-400-U. Zie ook  
no.NG-400-N. 
103 Archer, M., & Bastin, J.S. (1978), p.8. 

2.9 “Buytensorg Zuyde”. [s.d.] J. Rach. De zuidelijke tuin. (bewerkt) 

2.10 “View of Gunong Gidi, and the River Chiliwang in Java, from the Garden at Buitenzorg”. [s.d.] M. Fendall. 
 De zuidelijke tuin, vermoedelijk 1816.  
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is dus waarschijnlijk gemaakt in 1816.104 Dat het de 

tuin weergeeft ná 1814 staat vrijwel vast: het kleine 

tempeltje met het blauwe dak is namelijk neergezet 

ter nagedachtenis aan Olivia Mariamne Raffles, de 

eerste vrouw van Raffles. Zij overleed in Buitenzorg 

in 1814.105 Het monument staat overigens nog 

steeds in de tuin (maar op een andere plek, dichtbij 

de ingang) en is bekend als het ‘Lady 

Rafflesmonument’ (afb. 2.11).   

De zuidelijke tuin zoals zien op afb. 2.10 lijkt nog vrij 

sterk op de tuin zoals Rach (afb. 2.9) die tekende: er 

loopt een gracht omheen, de lange zijde van de tuin 

is oost-west georiënteerd (te zien aan de bergen), 

er staan dezelfde kleine boompjes langs de rand 

van de tuin. Er is relatief weinig veranderd; alleen het stuk gazon aan weerszijden van het pad naar de 

tuin is nieuw. In eerdere afbeeldingen grensde de tuin direct aan het huis. Dit hangt waarschijnlijk 

samen met de verbouwing en vergroting van het huis die G.G. Daendels heeft uitgevoerd in 1809.106 

Een opmerkelijke overeenkomst tussen de zuidelijke tuinen van Rach en Fendall is dat de oriëntatie 

van de vijver 90° gedraaid is ten opzichte van eerdere (én latere) tekeningen.  

Deze ets is verder interessant omdat het terrein waar later Reinwardts botanische tuin op zou verrijzen 

weergeven wordt. Het terrein is heuvelachtig met een halfopen vegetatie; bomen, struweel en open 

velden wisselen elkaar af. Ook zijn er enkele bescheiden nederzettingen te zien. Links in beeld stroomt 

een rivier (de Ciliwong). Dit landschap lag er in het jaar 1769 overigens vrijwel hetzelfde bij; toen 

tekende Rach het uitzicht vanuit de zuidelijke tuin; het landschap vertoont dezelfde halfopen 

structuur.107 

Verschillende bronnen claimen dat Raffles in Buitenzorg een Engelse tuin zou hebben aangelegd. Dit 

valt nota bene te lezen op de site van de Kebun Raya Bogor zelf.108 Er is echter geen enkele 

onderbouwing voor deze stelling. Bewijzen tegen zijn er wel, waarvan de ets van Fendall er één is. De 

Engelse tuin (of: de Engelse landschapsstijl) wordt o.a. gekenmerkt door slingerende paden, 

asymmetrische waterpartijen en onregelmatige beplanting.109 De tuin die Fendall aantrof na Raffles’ 

vertrek is dus duidelijk géén Engelse tuin.  

Ook zijn er de negatieve bewijzen: noch in het magnus opus van Raffles, ‘The History of Java’, noch in 

zijn biografie wordt de aanleg of het bestaan van een Engelse tuin in Buitenzorg besproken. Dit terwijl 

de aanleg van een tuin in Singapore wél genoemd wordt.110   

Tenslotte zou een tuinrenovatie in het licht van Raffles’ geldgebrek een bijzonder luxueuze uitgave zijn 

geweest. 111 Alleen al het paleis werd in een abominabele staat aangetroffen, zo blijkt uit de dagboeken 

van Reinwardt en Payen.112  

 
104 Wolter, J.A. (1999), p.8.  
105 Ariati, S.R., & Widyatmoto, D. (2019), p.15 
106 Oldenburger-Ebbers, C.S. (1999), p.167; Wieringa, P.C., Dun, P. van., & Gill, R. (1989), p.15. 
107 Deze tekening is te vinden in de digitale collecte van het Rijksmuseum Amsterdam, no.NG-400-S. 
108 http://krbogor.lipi.go.id/id/Sejarah-Kebun-Raya-Bogor.html bezocht op 31/10/20 
109 Hunt, J.D., & Willis, P. (1975), p.1. 
110 Raffles, S. (1830), p.524, 535. 
111 Breman, J. (2010), p.135. 
112 LU, BPL-2425 V: Journaal Reinwardt; Scalliet, M. (1999), p.79. 

2.11 Het Lady Rafflesmonument 
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2.12 “Plattegrond van Buitenzorg, zooals het was op den 6 Augustus 1817” [s.d.] [s.n.] 
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De vernieuwde zuidelijke tuin  

In het voorjaar van 1817 begint professor Reinwardt met de aanleg van een botanische tuin in het 

gebied van de zuidelijke tuin en daaromheen.113 In dit jaar verschijnen er enkele kaarten en schetsen, 

waarschijnlijk gemaakt ter ondersteuning van dit doel. Afbeelding 2.12 is een van deze kaarten, en is 

getiteld: ‘Plattegrond van Buitenzorg, zooals het was op den 6 Augustus 1817’.    

De zuidelijke tuin is enigszins veranderd tussen (vermoedelijk) 1816 en augustus 1817. De rechthoekige 

gracht met in het midden een gebouwtje is nog hetzelfde, maar er zijn meer bomen, de regelmatige 

beplanting is deels verwijderd, en waar eerst een egaal gazon in het midden van de tuin was zijn nu 

vakken aangebracht met een asymmetrische, glooiende vorm. Tenslotte is er een grote vijver gegraven 

ten zuiden van de gracht.   

Wie kan verantwoordelijk zijn geweest voor deze veranderingen? Professor Reinwardt zou de tuin 

volledig laten omvormen naar zijn botanische tuin, en dat Raffles deze Engels-achtige inrichting heeft 

aangebracht is zoals besproken zeer onwaarschijnlijk. Dit geldt ook voor Fendall, die slechts vijf 

maanden diende en al op zijn eerste dag hoorde dat de Commissie onderweg was om het bestuur over 

te nemen.114  

Een realistische optie is dat G.G. van der Capellen de zuidelijke tuin heeft veranderd. Hij trok in oktober 

in het paleis, en pas maanden later in april vraagt Reinwardt om toestemming voor de aanleg van een 

botanische tuin.115 Al sinds mid-18e eeuw waren Franse tuinen met hun geometrische indeling op hun 

retour; romantische, slingerende tuinen in Engelse landschapsstijl waren de populaire opvolger.116 

Reinwardt schrijft dat de tuin “geheel voorzeker met de schoonste lustplaatsen of landverblijven in 

Europa mag wedijveren”.117 Dat de gouverneur de tuin rondom zijn paleis zou willen voorzien van een 

moderne upgrade is daarom geen onlogische gedachte: een modieuze tuin is een statusobject.  

Een reiziger die de latere botanische tuin bezocht schreef hierover in zijn reisverslag: “Natuur en kunst 

wedijveren om denzelven een waar paradijs te maken, dat deszelfs oorsprong aan den gouverneur-

generaal van der Capellen te danken heeft.” 118 Mogelijk werd met de ‘oorsprong’ bedoeld dat de 

botanische tuin een charmante voorganger had, namelijk de slingertuin van afbeelding 2.12.  

 

  

 
113 Kemp, P.H. van der,. (1918), p.92. 
114 Anoniem. (1864), p.341. 
115 Scalliet, M. (1999), p.78-79; Anoniem. (1893), p.174. 
116 Buis, J. (1985), p.539, 553; Hunt, J.D., & Willis, P. (1975), p.1. 
117 Vriese, W.H. de,. (1858), p.283. 
118 Roorda van Eysinga, S., & Roorda van Eysinga, P.P. (1831), p.408. 
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3. Periode 2: Het ontstaan van een botanisch instituut. 1817-1880. 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de tuin besproken tussen 1817 en 1880. Bij de bestuursgeschiedenis wordt 

aparte aandacht besteed aan enkele belangrijke personen die de tuin samen met Reinwardt hebben 

vormgegeven: Willem Kent, James Hooper en Antoine Payen. Van hen wordt geschetst wie zij waren 

en waar ze vandaan kwamen. Wat zij voor de tuin hebben betekend wordt besproken in de algemene 

bestuursgeschiedenis. 

3.2 Bredere (politieke) ontwikkelingen 
Wetenschap en prestige  

Koning Willem I wilde het Nederlandse koninkrijk presenteren als één van de leidende monarchieën 

van Europa. Vooroplopen op het gebied van kennis en wetenschap was een belangrijk middel om dit 

te bereiken. In het begin van de 19e eeuw werden daarom belangrijke natuurhistorische instituten 

opgericht: ten eerste het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (1820), de opvolger van het eerdere ‘s 

Lands Kabinet van Natuurlijke Historie (1810), en ten tweede het Rijksherbarium in 1829. Dit leverde 

in combinatie met de ‘Oosterse bezittingen’ een enorm wetenschappelijk momentum op. Beide 

instituten groeiden binnen enkele decennia uit tot belangrijke wetenschappelijke centra die van 

vergelijkbare statuur waren als hun tegenhangers in Parijs en andere Europese steden. De ontwikkeling 

van het nieuwe koninkrijk en de groei van de wetenschappelijke instituten zorgden voor een jacht op 

de natuurlijke bronnen van de Indische Archipel, voor zowel economische als wetenschappelijke 

doeleinden.119   

Het Britse rijk had vergelijkbare ambities en stichtte verschillende tropische botanische tuinen (zie ook 

hoofdstuk 2.1). Onder Joseph Banks ontwikkelde zich een belangrijk netwerk van botanische tuinen 

waarin waardevolle en exotische planten uitgewisseld werden. Reinwardt zocht aansluiting bij dit 

netwerk om door middel van planten- en zadenruil zijn plantencollectie uit te breiden (een aloude 

traditie tussen botanische tuinen). De botanische tuin op Java ontwikkelde zich tot een belangrijk 

knooppunt voor Aziatische planten, doordat het één van de eerste westerse botanische tuinen was in 

Zuidoost-Azië.120 

Vanuit de Europese overheden en wetenschappelijke instituten werden naturalisten naar de koloniën 

uitgezonden. In de ogen van de ‘sedentaire wetenschappers’ die achterbleven bij de 

wetenschappelijke instituten, moest er echter een kloof gedicht worden tussen deze instituten en de 

koloniën waar de reizende wetenschappers het veldwerk uitvoerden. “Those absent from some space 

of knowledge production needed to find ways of assuring themselves that those present had gathered 

information in an appropriate manner.”121 De reizende naturalisten werden in feite als een goed 

gekalibreerd ‘meetinstrument’ ingezet. Deze kalibratie werd bereikt door hen ofwel een 

voorbereidende opleiding te geven, ofwel door hen gedetailleerde instructies te geven over dat wat 

ze moesten onderzoeken. Hiermee werd ‘het veld’ vertaald in leesbare gegevens en objecten zoals 

rapporten, monsters, tekeningen en statistieken die in het moederland verder geanalyseerd en 

bewerkt konden worden.122  

Reinwardt had opvattingen die hier niet helemaal op aansloten. In het begin van de 19e eeuw 

ontstonden er nieuwe, meer holistische chemische praktijken. Deze waren gebaseerd op ideeën van 

Franse naturalisten zoals De Buffon (directeur van de Jardin du Roi) en Daubenton die het effect van 

omgevingsfactoren op planten en dieren bestudeerden. Het concept dat bodem en klimaat invloed 

 
119 Weber, A. (2009), p.45; Weber, A. (2012), p.183. 
120 Weber, A. (2012), p.135-136. 
121 Livingstone, D. (2003), p.147 in Weber, A. (2009). 
122 Weber, A. (2009), p.46. 
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zouden kunnen hebben op organismen (wat wij nu kennen als ecologie) was in opkomst, en Reinwardt 

noemde dit de ‘nieuwe chemie’. 123 Hij vond dat met in situ onderzoek, waarbij op de plek zelf met 

meetinstrumenten zoals barometers en thermometers gegevens werden verzameld betrouwbaardere 

data opleverden dan ex situ onderzoek in een (Nederlands) laboratorium. Dat Reinwardt zichzelf graag 

wilde presenteren als een zelfstandige wetenschapper speelde hierin ook een rol.124 

Het Cultuurstelsel  

In 1830 werd door G.G. Van den Bosch het Cultuurstelsel ingevoerd. Dit belastingstelsel was gebaseerd 

op het Preangerstelsel: de bevolking werd gedwongen bepaalde exportgewassen te telen en te leveren 

aan de koloniale overheid. Het verschil met het Preangerstelsel: het ging niet meer alleen om koffie, 

en het ging niet meer alleen om het Preangerregentschap. Grote delen van Java werden eraan 

onderworpen om als ‘wingewest van Nederland’ de landbouwkundige productie en de inkomsten voor 

de schatkist te verhogen. Het land had volgens hem recht op goed bestuur, maar voor de rest waren 

de belangen ‘geheel ondergeschikt’ aan die van het moederland. Hervormingen meed Van den Bosch, 

omdat die volgens hem de rust en orde in het land niet ten goede kwamen.125 De rebellie van de Java-

Oorlog beschouwde hij dan ook als een gevolg van ontbrekend sterk leiderschap.126  

Liberale invloed  

Het Cultuurstelsel bleek een goede bron van inkomsten voor de Nederlandse schatkist. Toch zwol 

vanaf 1840 de kritiek erop aan. Zowel in Nederland als op Java zag men in dat de Javaanse bevolking 

nog steeds ernstig leed onder het nieuwe belastingsysteem.127 In dezelfde periode ontstonden er 

ernstige hongersnoden in verschillende regio’s op Java. Dit was een resultaat van het cultuurstelsel: 

exportgewassen concurreerden met voedselgewassen zodat in de sawa’s die normaliter volstonden 

met rijst, nu suikerriet werd geteeld. Tijdens de hongersnoden moest er zelfs rijst geïmporteerd 

worden uit het buitenland.128 Het beroemde boek van Eduard Douwes Dekker, genaamd ‘Max 

Havelaar’ (1859) toonde onomwonden de schaduwzijde van de Nederlandse rijkdom. Het grote 

publiek dat het bereikte las over de onderdrukking van de Javaanse boer. Het boek wakkerde het 

maatschappelijk debat verder aan en heeft (met name in latere jaren) invloed gehad op het 

overheidsbeleid, dat zich uiteindelijk afkeerde van het Cultuurstelsel.   

De meest felle kritiek op het stelsel kwam uit de Liberale hoek. Zij wilden een einde maken aan het 

staatsmonopolie en haar plantages; in plaats daarvan moesten particuliere bedrijven worden 

toegestaan op Java, gebaseerd op exportproducten. Het introduceren van vrijhandel zou niet alleen 

gunstig zijn voor de Nederlandse economie, ook het welzijn van de boeren zou erop vooruitgaan. 

Raffles’ opvatting werd aangehaald: als de juiste economische stimulansen werden aangeboden, 

namelijk vrije arbeid en bezit van land, zouden de boeren net als elk ander mens hun eigen welzijn 

vooropstellen. De Liberalen weten het falen van het Cultuurstelsel dus niet aan het zogeheten ‘luie’ 

karakter dat de Javaan zou belemmeren, maar aan het systeem van dwang.  

Conservatieve politici voorzagen echter een kwetsbare overgangsperiode voor de boeren: terwijl zij 

zich in een armoedige situatie nog moesten aanpassen aan het nieuwe vrijhandelsysteem zouden ze 

ten prooi kunnen vallen aan buitenlandse kapitalisten die gemakkelijk misbruik zouden kunnen maken 

van de boeren door bijvoorbeeld hun land op te kopen. Er zou een vorm van bescherming 

geïntroduceerd moeten worden om de boeren hiertegen te beschermen. 

 
123 Weber, A. (2012), p.71-72. 
124 Weber, A. (2009), p.55, 57. 
125 Breman, J. (2010), p.203-205. 
126 Moon, S. (2005), p.195. 
127 Moon, S. (2005), p.196-197. 
128 Maat, H. (2001), p.54. 
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De Agrarische Wet (1870)  

In 1870 werd daarom de Agrarische Wet aangenomen die formeel een einde maakte aan het 

Cultuurstelsel en een compromis bevatte tussen de liberalen en de conservatieven. Grondeigenaren 

zouden hun traditionele rechten op grondgebruik behouden, en landen die eigendom waren van 

Javaanse boeren konden niet worden overgedaan aan een niet-inheemse eigenaar, zoals een Chinese 

of Europese ondernemer. De liberalen waren hiermee tevreden gestemd omdat boeren een prikkel 

hadden gekregen om te werken aan een verbeterde economische positie in de maatschappij; door 

bijvoorbeeld zelf hun gewassen te mogen kiezen hadden ze invloed gekregen op hun eigen inkomsten 

en dus hun welzijn. Ook de conservatieven waren tevreden: de boeren werden beschermd tegen 

kwaadwillende kapitalisten. Beiden waren het erover eens dat de Javaanse boeren nog veel te leren 

hadden van hun Nederlandse leermeesters: nieuwe landbouw- en economische praktijken konden hen 

betere boeren maken en hen zo grotere welvaart brengen. De inheemse welvaart werd gezien als de 

uitkomst van een langzaam proces van verandering in hun gedrag, en niet een relatief snelle en 

voorspelbare reactie op veranderd sociaal beleid.  

Het Cultuurstelsel werd stapsgewijs afgebouwd; sommige gewassen, zoals kina en koffie, bleef de 

overheid beheren. In 1878 werd de Suikerwet aangenomen die regelde dat de overheid zich geleidelijk 

aan terugtrok uit de suikerrietteelt.129  

 

  

 
129 Moon, S. (2005), p.197-198. 

3.1 Het planten van rijst in Oost-Java (op z’n Hollands, met rationele verkaveling) 
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3.3 Bestuursgeschiedenis 
3.3.1 Belangrijke personen rondom de oprichting van de tuin  

Willem Kent - 24 april 1779, Haarlem? - 11 juli 1827, Limbangan (Java)   

Op 24 april 1779 werd Willem Kent geboren, en werd gedoopt in een Haarlemse kerk. Zijn ouders 

heetten William Kent en Maria Sherley.130 Zijn vader kwam oorspronkelijk uit Londen en werkte in 

Nederland als hortulanus bij de hortus medicus op het Prinsenhof te Haarlem.131  

Willem was getrouwd met Louisa Henderika de Vries en kreeg vier kinderen met haar. Zijn oudste zoon 

noemde hij William Hendrik.132 Willem Kent trad in zijn vaders voetsporen: in 1802 werd Willem 

aangesteld als hortulanus aan de Hogeschool van Harderwijk, op aanbevelen van professor Reinwardt. 

In oktober 1811 stond Kent op het punt om ontslagen te worden “wegens allezints onbetamelijk en 

verkeerd gedrag”, maar uiteindelijk verliet hij de hogeschool vanwege diens opheffing in hetzelfde 

jaar.133 Hierbij werd Kent door de directeur van de Leidse Hortus opgedragen om de planten uit de 

hortus van Harderwijk op te sturen naar Leiden.134   

Kent en zijn gezin verhuisden naar Leiden en woonden aan de Turfmarkt.135 Bij de Leidse Hortus werkte 

hij in 1815 een half jaar als ‘interim’ hortulanus/curator.136 Op 29 oktober 1815 vertrok Willem Kent 

als onderdeel van de staf van professor Reinwardt naar Java. Zijn taak was het assisteren van Reinwardt 

 
130 NHA, 2142 DTB Haarlem, 43, 28-04-1779 
Maria Sherley, ook wel: Mary, Marij, Maria, Sherley, Shurley, Sherleij, Stierleij. 
131 Immerseel, R. van,. (2010), p.37; [s.n.] (1799, March 19 resp. 1800, April 24). Advertentie. Oprechte 
Haarlemse Courant. 34 resp. 49. Retrieved from Delpher. 
132 GEA, 0176 DTB Gelderland, 832, f.67. 
133 Sijs, N. van der, & Beelen, H. (2018), p.300. 
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bij het samenstellen van zijn wetenschappelijke verzamelingen.137 Zijn vrouw en kinderen bleven 

achter in Leiden; zijn jongste kind was drie maanden oud.138   

Zijn werk op Java verloopt niet vlekkeloos: uit Reinwardts brieven blijkt dat Kent zijn gezin verwaarloost 

en een slechte werkhouding heeft. Van Marum, die Reinwardts geld beheert in Nederland, schrijft dat 

Kent geen geld opstuurt naar zijn vrouw Louisa. Regelmatig smeekt zij van Marum om een voorschot 

zodat haar kinderen niet verhongeren.139 In augustus 1819 schrijft Reinwardt dat Kent zijn geld 

roekeloos uitgeeft in plaats van het naar zijn gezin te sturen.140   

Door Kents slordigheid zijn veel natuurhistorische objecten verloren gegaan en worden planten 

onvolledig of onjuist beschreven.141 Kent leert niet van zijn fouten, want ook in 1818 blijkt hij alsnog 

constant begeleid te moeten worden. Skeletten die geprepareerd moeten worden bederven en losse 

botten raakt hij kwijt. Hierdoor kan Reinwardt maar een klein deel van zijn collectie naar Nederland 

opsturen.142   

In 1825 werd Kent aangesteld als assistent van de inspecteur van koffiecultuur in het regentschap 

Limbangan (Garut).143 In 1826 houdt hij zich bezig met proeven omtrent de invoer van thee in 

Limbangan.144 Op 11 juli 1827 overlijdt Willem Kent in Limbangan. Zijn naam leeft voort in de populaire 

kamerplant de ‘Kentiapalm’.145  

Willem Kent wordt vaak verward met de beroemde Engelse tuinarchitect William Kent. Zij zijn 

hoogstwaarschijnlijk niet verwant. William Kent, geboren als William Cant, overleed kinderloos in 

1748.146  

James Hooper - 1794? Londen147 - 1830/1831 Op zee tussen Batavia en Nederland   

James Hooper heeft zes jaar als hoofdtuinman gewerkt bij de botanische tuin in Kew, Engeland voordat 

hij vertrekt op een lange reis.148 Op aanbevelen van Joseph Banks werd hij toegevoegd aan het eskader 

van Lord Amherst naar Beijing.149 Op 8 februari 1816 vertrokken ze en op 9 juni 1816 ankerden ze in 

de Straat van Sunda. Hierbij heeft Lord Amherst (en Hooper?) o.a. Buitenzorg bezocht.150 Hooper had 

als taak zaden te verzamelen en te drogen. Bij het vertrek had Hooper 300 pakketjes met zaden 

gemaakt, voor een groot deel afkomstig van nog onbeschreven plantengeslachten.151 Na vertrek uit 

China, waarbij Hooper waarschijnlijk nog op Borneo is geweest om planten te verzamelen, leed het 

schip de Alceste schipbreuk in de straat van Gaspar (18 februari 1817). De drenkelingen belandden in 

Batavia van waaruit de reis naar Engeland werd voorbereid.152   

Hooper ging echter niet mee; hij probeerde werk te vinden bij de tuin in Buitenzorg. Reinwardt stelde 

op 15 april 1817 voor om Hooper aan te stellen als tweede hortulanus. Dit voorstel werd dezelfde dag 
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143 Sijs, N. van der, & Beelen, H. (2018), p.241. 
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nog goedgekeurd.153 De reden dat Reinwardt een tweede hortulanus nodig had hing samen met de 

aanleg van een botanische tuin; terwijl hij en Kent reisden over Java was een ‘sedentaire’ hortulanus 

nodig die de tuin beheerde. Hiervoor werd Hooper aangenomen, die feitelijk fungeerde als 

hoofdtuinman.154 Omstreeks 1830 werd Hooper ernstig ziek en vroeg per december 1830 verlof aan 

om met zijn vrouw en kinderen naar Nederland te vertrekken. Hij stierf echter nog voor het schip de 

David Leon kon vertrekken uit de haven.155  

Antoine Payen - 12 november 1892, Brussel - 18 

januari 1853, Tournai.  

Antoine Auguste Joseph Payen werd geboren op 

12 november 1792 in Brussel. Hij ging in de leer 

als landschapsschilder en won prestigieuze 

prijzen op het gebied van architectuur en 

landschapskunst. Dit leverde hem op 19 mei 

1816 een aanstelling op als landschapsschilder 

voor de Nederlandse regering. Koning Willem I 

besloot hiertoe zodat het Nederlandse publiek 

de Indische landschappen zou kunnen zien. 

Antoine Payen werd toegevoegd aan de staf van 

Reinwardt.   

Payen vertrekt naar Java om geld en status te 

verwerven. Omdat zijn ouders zijn overleden 

moet Payen voorzien in het levensonderhoud 

van zijn broer en zussen; status heeft hij nodig 

om zich te bewijzen als echtgenoot voor zijn 

verloofde Pauline Thibau, die achterblijft in 

Brussel.  

Payen werkt vanaf september 1817 op Java en 

houdt zich hier niet alleen bezig met tekenen en 

schilderen. Zoals vele mannen in die tijd 

ontwikkelt hij zich tot ‘une sorte de naturaliste’; 

tijdens de excursies die hij maakt met Reinwardt bestudeert en verzamelt hij vogels, insecten en 

planten.156 Ook heeft Payen enige architectuur-klussen; zo ontwerpt hij een huis voor generaal Baud 

en werkt hij aan de restauratie van het paleis te Buitenzorg.157    

Payen was een bescheiden en pragmatische man die plichtsgetrouw zijn taak vervulde. Hij keek niet 

neer op de ‘inlanders’ met wie hij veel optrok. Sterker nog, hij koos hun kant als het ging tussen hen 

en de ambtenaren die hij lachwekkend vaderslandslievend, pedant en hoogmoedig noemde.158 

  

Na Reinwardts vertrek in 1822 werd hij onderdeel van de ‘Commissie tot het opsporen, verzamelen en 

bewaren van oudheidkundige voorwerpen op Java’ en in 1823 werd hij aangesteld als ‘architect van 

de gouverneur-generaal’. In 1826 reist Payen terug naar Europa en trouwt in 1827 dan eindelijk met 

Pauline, na elkaar negen jaar niet gezien te hebben. Zijn huwelijk neemt een tragische wending: al na 
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elf maanden overlijdt Pauline tijdens de bevalling van hun dochter. Na verschillende omzwervingen 

vestigt Payen zich in 1838 als kunstdocent aan de Academie in Tournai, waar hij op 18 januari 1853 

tenslotte overlijdt.159   

Payen is mentor geweest van de beroemde Indonesische schilder Raden Saleh. Vanaf oktober 1820 of 

eerder reisden zij samen.160  

 

3.3.2 Algemene bestuursgeschiedenis  

Het beheer van Reinwardt: ontwikkeling botanische tuin (1817-1822)   

In Reinwardts voorstel tot de stichting van een tuin, gedateerd 15 april 1817 schreef hij dat van het 

plantenrijk door “onderzoek en nadere kennis men zich nog vele belangrijke en algemeen nuttige 

ontdekkingen beloven mag” en dat Java door haar enorme biodiversiteit, klimaat en 

bodemvruchtbaarheid uitermate geschikt is voor plantenkweek en landbouwkundige proeven. Het is 

door de uitgestrektheid en vaak onherbergzaamheid van het eiland echter niet mogelijk om alle 

planten in situ waar te nemen. Daarom stelde hij voor: “Kruid- en landbouwkundige nasporingen 

moeten mede een gedeelte mijner werkzaamheden gedurende mijn verblijf in deze kolonie uitmaken. 

Het zal mij derhalve vergund zijn aan Uwe Excellentiën een daartoe zoo dienstig en noodzakelijk 

hulpmiddel, het aanleggen van een stuk gronds, tot eenen plantentuin, en tot het doen van 

proefnemingen aangaande de cultuur van nuttige gewassen voor te dragen. Zulk eene plaats zal niet 

alleen kunnen dienen ter aankweeking van vele gewassen, die in onze kolonie inlandsch zijn, maar men 

zal daar ook voorloopig de cultuur van vele andere nuttige gewassen uit andere gewesten kunnen 

beproeven. Zij zal al nader geschikt zijn tot eene kweekschool en verzamelplaats van planten, welke 
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van hier voor onderscheidene kruidtuinen en soortgelijke stichtingen in verschillende gewesten en in 

Nederland verlangd worden, en zij zal aldus gelegenheid geven tot betrekkingen, die voor de 

natuurkundige wetenschappen niet dan zeer belangrijk en nuttig zijn zullen”.161   

Reinwardt kreeg van de regering een zeer uitgebreide instructie mee met meer dan honderd vragen, 

die moesten worden beantwoord in een (statistisch) rapport. Het aanleggen van een botanische tuin 

stond niet in zijn instructie, maar Reinwardt zag het als een nuttig hulpmiddel om te voldoen aan zijn 

opdracht om planten te verzamelen voor ’s Lands Kabinet van Natuurlijke Historie en om de 

gezondheidszorg te verbeteren. Al vanaf het begin diende de tuin een tweeledig doel: er werd 

fundamenteel onderzoek gedaan naar nog onbekende ‘botanische’ gewassen en er werden 

‘cultuurgewassen’ gekweekt die landbouwkundig of economisch waardevol waren. Een voorbeeld van 

zulk toegepast onderzoek is de vraag vanuit de regering of er zeilen op Java gekocht zouden kunnen 

worden. Reinwardt zei hierover dat het tegenwoordige materiaal niet sterk genoeg was en dat hij pleit 

voor het importeren van Nieuw-Zeelands vlas.162 

In mei 1817 begint Reinwardt aan de aanleg van een botanische tuin, geholpen door stafleden Kent, 

Hooper en Payen.163 Zelf was hij weinig aanwezig omdat hij de Commissie moest vergezellen op hun 

reizen over Java. Ook nam hij deel aan wetenschappelijke expedities waarbij onderzoekers -en zo’n 

honderd dragers en andere bedienden, zoals jagers en plantenzoekers- maandenlang op pad gingen.164 

Bij deze reizen nam Reinwardt allerlei meetinstrumenten mee, zoals een barometer, een eudiometer, 

exacte gewichten en een weegschaal.165  

Javaanse planten werden tijdens zulke reizen verzameld, en ook uit andere delen van de Indische 

archipel werden planten bezorgd. Zo verzocht Reinwardt de gouverneur van de Molukken zaden of 

zaailingen op te sturen van nuttige gewassen, specerijen, vruchtbomen en nuttige houtsoorten. De 

tuin van Buitenzorg kwam daarnaast in relatie met de botanische tuinen van Calcutta en Rio de Janeiro, 

en ook uit o.a. Japan, China en Australië werden planten ontvangen.166   

Omdat Reinwardt zelf geen catalogus heeft uitgegeven is het onbekend hoeveel soorten hij in de tuin 

heeft ondergebracht. Zijn opvolger Carl Ludwig Blume heeft echter binnen acht maanden na zijn 

aantreden een catalogus uitgebracht met de meest opmerkelijke soorten in de tuin. Alleen al deze 

selectie bevatte 912 soorten. Het spreekt voor zich dat de overgrote meerderheid hiervan door 

Reinwardt is verzameld. Het aantal soorten in deze catalogus dat door Reinwardt voor het eerst 

beschreven is (‘ontdekt’) ligt op 330, maar in werkelijkheid lag dit aantal hoger. Dit kwam omdat ook 

Blume niet wist welke soorten Reinwardt beschreven had.167 Het werkelijke aantal lag rond de duizend, 

schatte Blume.168 De Vriese, die beschikte over Reinwardts aantekeningen, schatte het op een paar 

duizend.169  

Reinwardt vertrok in 1822 als directeur en droeg Blume voor als zijn opvolger. Hij legde de 

taakverdeling tussen beide hortulanussen vast: de eerste hortulanus werd verantwoordelijke voor het 

verzamelen en drogen van gewassen en zaden, en voor het aanleggen van een herbarium. Ook zou hij 
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de directeur op botanische expedities vergezellen. De tweede hortulanus had een meer vast verblijf in 

de tuin. Hij kweekte gewassen en was opzichter van de arbeiders en de gebouwen.170 

Het beheer van Blume: groei en bezuinigingen (1822-1826).  

Het door Reinwardt geschreven ‘Reglement op de werkzaamheden bij de Plantentuin te Buitenzorg’ 

trad vanaf het aantreden van Blume op 11 juni 1822 in werking. Omdat Reinwardt de tuin beheerde 

als onderdeel van zijn functie ‘Directeur tot de zaken van de Landbouw, Kunsten en Wetenschappen’ 

geldt Blume als de eerste directeur van de tuin.  

Het doel van de tuin, zoals beschreven in het regelement, was ten eerste om alle nuttige en 

merkwaardige gewassen van Nederlands-Indië aan te kweken en grondig te bestuderen. Ten tweede 

om ook uitheemse planten aan te kweken en te cultiveren, en ten derde om te allen tijde zaailingen 

en zaden paraat te hebben om naar Nederland en elders te kunnen verzenden.  

Blume nam in 1823 een derde hortulanus aan: botanicus Alexander Zippelius, 26 jaar oud. In juni 1825 

vertrok Kent voor een andere baan naar Limbangan. Hooper nam zijn plaats in als eerste hortulanus.171 

Blume heeft veel betekend voor de tuin, niet alleen door de plantencollectie te vermeerderen maar 

ook door (in korte tijd) een catalogus samen te stellen, die botanisch en economisch erg belangrijke 

planten bevatte. Tussen maart 1825 en augustus 1826 publiceerde hij vervolgens de “Bijdragen tot de 

Flora van Nederlands-Indië”, waarin in 17 delen en 1169 bladzijden vele honderden planten werden 

beschreven.172 Hiervan waren er 1160 soorten door Blume als ‘nieuw’ beschreven, de Orchideeën niet 

meegeteld.173   

Het jaar 1826 betekende een kantelpunt voor de tuin. G.G. Van der Capellen, die wetenschap hoog in 

het vaandel had staan, werd in februari 1826 vervangen door commissaris-generaal Du Bus de 

Gisignies die zo veel mogelijk bezuinigingen moest doorvoeren; Van der Capellen was er niet in 

geslaagd de koloniën winstgevend te maken. In augustus besloot Du Bus dat per september de functies 

van directeur en tekenaar zouden komen te vervallen, dat de onderhoudstoelage werd gehalveerd en 

dat er geen vervanging zou komen bij vertrek van één van beide hortulanussen. Hooper en Zippelius 

stonden dus tijdelijk samen aan het roer van de tuin. Hetzelfde jaar vertrok Blume om 

gezondheidsredenen naar Nederland.174 

Het beheer van Hooper: de tuin in sluimerstand (1826-1830)  

In 1827 werd Zippelius toegevoegd aan de Natuurkundige Commissie en vertrok hierdoor bij de tuin. 

Hij overleed een jaar later. In september 1827 besluit Du Bus dat de botanische tuin moest worden 

betaald uit het budget van de paleistuin en de groentetuin in de bergen bij Cipanas. Hiermee hield de 

tuin op te bestaan als zelfstandig instituut en bestond alleen nog maar in naam. Eén voordeel: door 

deze samenvoeging kreeg de hortulanus toegang tot de bergtuin, wat later aanleiding heeft gegeven 

tot het oprichten van de ‘bergtuinen van ’s Lands plantentuin’. In zijn algemeenheid hebben de 

besluiten van ’26 en ’27 de tuin echter vooral grote schade toegebracht; ze raakte in de vergetelheid 

en tot 1837 was er geen noemenswaardige activiteit rondom de tuin. De tuin stond zo laag in aanzien 

dat twee natuuronderzoekers in 1828 er planten mochten verzamelen voor hun collectie.175   

Hoewel Du Bus juist de directeursfunctie had wegbezuinigd introduceerde hij allerlei nieuwe 

cultuurgewassen zoals thee, wijnstok, katoen, moerbeien en kaneel, en zag hier persoonlijk op toe.176 

De Japanse theezaden werden door Von Siebold opgestuurd en in 1826 gezaaid in de tuin. Een jaar 

 
170 Den Haag NA tt.2.21.204 - Collectie 354 no.3  
171 Treub, M. (1889), p.20-22. 
172 Treub, M. (1889), p.27, 30. 
173 Treub, M. (1889), p.35. 
174 Treub, M. (1889), p.23-24. 
175 Treub, M. (1889), p.38-41. 
176 Treub, M. (1889), p.26. 



 

38 
 

later waren er ruim duizend theeplanten opgekomen.177  In de tuin werd echter geen thee verbouwd. 

Opzieners van de theecultuur, zoals Kent, vroegen deze zaden en zaailingen aan om deze in hun 

plantages uit te planten en te onderzoeken. Ook werden o.a. kruidnagel en pijlwortel rond 1827 

onderzocht in de tuin.178  

In 1829 was er een lichtpuntje: de hortulanus werd ondergeschikt aan de chef van de Natuurkundige 

Commissie, en zaden of planten uit die tuin moesten worden aangevraagd aan die chef. In december 

1830 verliet ook Hooper de tuin om gezondheidsredenen; hij stierf nog voor hij Nederland kon 

bereiken.179   

Beheer Teijsmann: Een titanenstrijd met gunstig resultaat (1830-1868)  

Johannes Teijsmann, de tuinman van de nieuwe Gouverneur-Generaal Van den Bosch, werd 

aangesteld als hortulanus. Teijsmann was vooral praktisch geschoold als tuinknecht en bezat geen 

brede algemene ontwikkeling of grote botanische kennis. Hij wist zichzelf echter op te leiden door veel 

te lezen en van anderen te leren, geholpen door zijn ijzeren gezondheid, een uitzonderlijk geheugen 

en een enorme werk- en wilskracht.180 Treub schrijft over hem: “Met het vermeerderen zijner kennis 

ging Teijsmann voort zijn blik te verruimen. Ook na een leeftijd op welken bij anderen gewoonlijk den 

gezichtseinder eer inkrimpt dan zich verwijdt, werden bij hem de inzichten steeds breeder. Eenmaal 

door anderen of door eigen toedoen op een nieuw en goed denkbeeld gebracht, streefde hij naar de 

verwezenlijking er van met eene buitengewone hardnekkigheid.”181 G.G. Van den Bosch en zijn 

opvolger G.G. Baud besteedden weinig aandacht aan de tuin en er veranderde weinig.  

Totdat in oktober 1837 Justus Hasskarl, een deskundige botanist, werd aangesteld als assistent-

hortulanus. Om botsingen te voorkomen werden beide hortulanussen onder direct toezicht van de 

militair intendant (de paleisbeheerder) geplaatst. Hasskarl werd o.a. aangenomen om te helpen bij het 

herindelen van de tuin volgens de nieuwste methodische rangschikking. Inhoudelijke kwesties werden 

echter opgelost door het belaste lid van de Natuurkundige Commissie. Jarenlang is dit Pierre-Médard 

Diard geweest en door zijn grote interesse in de tuin werd er weinig pijn gevoeld van deze maatregel.182

  

Tussen 1838 en 1843 is de tuin heringedeeld volgens het Natuurlijke Systeem van Endlicher, een grote 

wens van Diard. Hiervoor moesten vele bomen worden verplaatst of zelfs verwijderd. Hasskarl heeft 

hier een grote bijdrage aan geleverd. Ook werd zijn voorstel om in 1842 een ‘boekerij’ (bibliotheek) te 

bouwen goedgekeurd en in 1844 werd door hem een nieuwe catalogus van de tuin uitgebracht. Ook 

reisde hij over Java om de collectie, die tot dan toe vooral uit Japanse planten en planten uit de 

omgeving bestond, uit te breiden.183   

De import van nieuwe cultuurgewassen bleef voorlopig beperkt tot de acclimatisatie van (bijna alle) 

Europese vruchtbomen in de bergtuin.184 De oudste tuin is Cipanas (op 1100m) die al sinds de 18e eeuw 

gebruikt werd als gouvernements-groentetuin. Vanaf 1838 werd deze ook gebruikt voor ‘botanisch 

interessante’ planten uit koudere zones. Drie nieuwe bergtuinen werden gesticht: in juli 1839 bij 

Cibeureum (op ong. 1600m), in december 1839 op de top van de Pangerango (ong. 2900m) en in 

augustus 1840 bij Kandang Barak (ong. 2300m).185   
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In 1839 werd de tuin ‘aangevallen’ uit onverwachte hoek. Blume en Philipp Franz von Siebold 

begonnen de ‘Vereniging tot invoering en aankweeking van Japansche gewassen in Nederland’ en 

probeerden de Buitenzorgse tuin te verzwakken in hun voordeel. Diard wist aanvragen, zoals het 

verzoek om Japanse planten te mogen verzamelen in de Buitenzorgse tuin te pareren, maar na zijn 

vertrek in 1841 ging het mis. Zijn opvolger Schwaner had weinig belangstelling voor de tuin en in 1842 

schreven Blume en von Siebold de G.G. aan met een nieuw verzoek. Zo’n zeventig planten die in de 

tuin aanwezig waren moesten worden opgestuurd door de hortulanussen, die zich nauwkeurig aan 

hun voorschriften moesten houden. Als dank hiervoor ontving de tuin een paar verdorde fruitbomen, 

die overigens waardeloos waren voor de tuin. Blume wist dit als geen ander.186 Ook in 1843 ontving de 

tuin een aantal onbelangrijke planten, dit keer vergezeld van het verzoek dat de planten die door hun 

vereniging werd aangevraagd gedurende enkele jaren naar niemand anders zou worden opgestuurd, 

“niet alsof wij ons eenig privilegie of monopolie wilden aanmatigen”.187 Het verzoek werd goedgekeurd 

door Schwaner. Weer bleek het lage aanzien van de tuin: een particuliere instelling in Nederland kon 

er de scepter zwaaien. Blume had zijn ‘eigen’ tuin vleugellam gemaakt, want alle zeldzame en nieuwe 

soorten waren gemonopoliseerd door hem. Hierdoor was plantenruil met andere instituten nauwelijks 

mogelijk.188  

In november 1843 vertrok Hasskarl bij de tuin. Ondanks de kwetsbare situatie bleef Teijsmann de tuin 

ontwikkelen en in 1844 werd een herbariumlokaal gebouwd. Blume had echter nog niet opgegeven en 

schreef vanuit zijn functie als Directeur van het Rijksherbarium opnieuw een brief. Hij wilde dat de tuin 

aan niemand nog zaden of stekken zou leveren dan aan het Rijksherbarium, dat het volledige 

herbarium zou worden opgestuurd naar het Rijksherbarium en dat het Buitenzorgse herbarium geen 

andere planten zou bevatten dan aanwezig in de tuin. Schwaner was een voorstander van het plan en 

had de tuin als wetenschappelijk instituut de nek omgedraaid, ware het niet dat Teijsmann ingreep en 

de Indische regering overtuigde dit niet goed te keuren.189  

Ook hoogleraar de Vriese, directeur van de Hortus Botanicus in Leiden, probeerde zijn eigen instituut 

te verrijken ten koste van de plantentuin op Java. In Buitenzorg stond een vacature open voor 

assistent-hortulanus en De Vriese had via het ministerie een aanbeveling gekregen voor één van zijn 

leerlingen, Simon Binnendijk. Teijsmann begreep dat De Vriese wilde “dat zijn protégé en zendeling 

geheel Java in een doosje zal inpakken en aan [hem] doen toekomen”.190 Binnendijk werd alsnog per 

juli 1850 aangenomen. De Vriese had hem een voorbereidende opleiding gegeven speciaal voor het 

werk in Buitenzorg, wat hem een grote aanwinst voor Teijsmann en de tuin maakte.   

Cultuurstelsel, cultuurgewassen en groei van de tuin  

Het Cultuurstelsel betekende voor de tuin nog geen grote veranderingen; het beproeven van 

cultuurgewassen vond hier al plaats en ging ook met de invoer van het nieuwe stelsel door. In 1851 

kreeg de tuin een voorschot van 10.000 gulden voor proeven rondom de invoer van vanille.191 Een 

ander belangrijk gewas dat met behulp van de tuin is gecultiveerd is de kinaboom (Cinchona 

calisaya/ledgeriana). Hieruit werd kinine gewonnen, het belangrijkste geneesmiddel tegen malaria. De 

eerste stekken hiervan zijn in 1852 door Teijsmann geplant in de nieuwe bergtuin van Cibodas, waar 

Hasskarl de leiding had over de kinacultuur. Later zouden deze planten verplaatst worden naar 

Pengalengan bij Bandung.192 Deze plantage was zeer succesvol en maakte Java tegen 1890 de grootste 

 
186 Treub, M. (1889), p.62, 66. 
187 Treub, M. (1889), p.67. 
188 Treub, M. (1889), p.67-69. 
189 Treub, M. (1892), p.19-21. 
190 Treub, M. (1892), p.26. 
191 Treub, M. (1892), p.26-28. 
192 Vries, H. de,. (1894), p.103-105; Treub, M. (1892), p.29-30. 
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kinaproducent ter wereld.193 Vanaf 1855 kreeg Teijsmann de opdracht om in de Indische archipel 

bepaalde gewassen zoals katoen, kamfer en Chinese kaneel te introduceren. Tijdens deze reizen 

werden ook planten verzameld voor de tuin.   

In 1863 werd de derde catalogus van de tuin gepubliceerd.194 Ook werd de tuin uitgebreid: in 1857 was 

de tuin met slingerplanten klaar, en in 1863 stond G.G. Sloet van de Beele een stuk hertenkamp af voor 

de Euphorbiaceeën.195 

Sinds 1851 heeft Teijsmann herhaaldelijk gepleit voor de reorganisatie van de tuin, en met name voor 

het verzelfstandigen van het instituut. Verschillende intendanten zijn hier jarenlang niet op ingegaan, 

tot het 1867 eindelijk besproken werd.196 

Scheffer: een nieuw begin (1868-1880)  

Op 13 januari 1868 werd Scheffer aangesteld als directeur, de eerste sinds 42 jaar. Scheffer, pas 23 

jaar oud, werd ingewerkt door Teijsmann en woonde een jaar bij hem in huis. Als onderdeel van de 

reorganisatie zou de botanische tuin weer administratief en financieel gescheiden worden van het park 

rondom het paleis. Op 30 juni 1868 werd de tuin definitief onafhankelijk. Er kwam een museum annex 

bibliotheek die in 1874 geopend werd voor het publiek. Op 22 januari 1869 werd Teijsmann ontheven 

als hortulanus, maar bleef nog jarenlang verbonden aan de tuin door planten uit de hele archipel te 

verzamelen. Binnendijk verving hem en kreeg Harmen Jan Wigman als assistent.  

In 1868 werd het botanische gedeelte van Cipanas opgeheven en werden de planten verhuisd naar 

Cibodas. Deze tuin werd doorontwikkeld en in 1871 was de nieuwe aanleg zo goed als klaar. Vanaf 

1875 hebben er in Cisarua nog zo’n tien jaar proeven plaatsgevonden van Europese gewassen zoals 

granen.  

De tuin ontving zo veel planten van Teijsmann dat er nauwelijks nog plek voor was. Scheffer stelde 

daarom in 1870 voor om bij Cikeumeuh een stuk land in te richten speciaal voor onderzoek aan 

cultuurgewassen zoals Liberiakoffie, jute, mais, tabak en soja. In februari 1876 werd dit land gekocht 

en de cultuurplanten (die inmiddels de meerderheid vormden in de botanische tuin) werden hierheen 

verplaatst. Alsnog kwam de botanische tuin ruimte tekort en moest een deel van Cikeumeuh 

gereserveerd worden voor botanische planten. In augustus 1876 werd bij de cultuurtuin een 

landbouwschool opgericht voor zowel inlandse studenten als nieuwbakken landbouwcontroleurs, die 

er theoretische en praktische kennis konden opdoen voor hun werk.   

De overheid vreesde dat het scheiden van de cultuurtuin en botanische tuin ten koste zou gaan van de 

cultuurproeven, doordat Scheffer taken kon delegeren aan het personeel van Cikeumeuh. Het 

tegenovergestelde was waar: het zwaartepunt van Scheffers aandacht lag op de cultuurtuin en de 

school, terwijl de botanische tuin langzaamaan een bijzaak was geworden. Dit kwam voor een groot 

deel door een personeelstekort. Op 9 maart 1880 overleed Scheffer.197 

 

 

 

  

 
193 Roersch van der Hoogte, A. & Pieters, T. (2014), p.19. 
194 Treub, M. (1892), p.32-33. 
195 Treub, M. (1892), p.37. 
196 Treub, M. (1892), p.38, 41. 
197 Treub, M. (1892), p.41-58. 
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3.4 Ruimtelijke analyse 
Start van de aanleg  

Reinwardt kreeg toestemming om een “te voren woest en onaanzienlijk stuk gronds, achter en ter zijde 

van dien tuin gelegen” om te vormen tot een botanische tuin.198 Verschillende kampongs en allerhande 

gebouwen hebben door de jaren heen het veld moeten ruimen voor deze tuin. De ontginning, gestart 

op 18 mei 1817, was dan ook een behoorlijk karwei waar 43 arbeiders en 2 mandoers (inlandse 

opzichters) voor werden aangesteld, afkomstig uit Cheribon. Zelfs in 1822 waren er nog 65 arbeiders 

aan het werk in de tuin onder leiding van 5 mandoers.199 De botanische tuin werd administratief strikt 

gescheiden en had ook haar eigen personeel, dat zich niet met het beheer van de paleistuin diende te 

bemoeien.200   

Reinwardt had zeer specifieke ervaring met de klus: al eerder liet hij een botanische tuin in Engelse 

stijl aanleggen bij een park rondom een koninklijk paleis, namelijk voor koning Lodewijk in Haarlem. 

Net als haar Parijse tegenhanger de Jardin des Plantes was dit meer dan een plek waar medicinale en 

winstgevende gewassen werden gekweekt en onderzocht. De tuin moest imponeren door rijkdom en 

status uit te stralen, en tegelijkertijd werden bezoekers al wandelend langzaam meegenomen in een 

interactie met de koninklijke wereld.201 

De architect van de tuin  

Terwijl de ontginning van het gebied in volle gang is worden de eerste schetsen gemaakt, gedateerd 

november 1817 (zie afb. 3.5, links). Het Rafflesmonument staat nog in het midden van de tuin. Hoewel 

veel mensen het ontwerp van de tuin toeschrijven aan generaal Raffles, blijkt de werkelijke architect 

Antoine Payen te zijn. In zijn dagboek (1 juli 1818) schrijft hij wat hij het afgelopen jaar heeft gedaan. 

“le gouverneur m’ayant demandé […] pour surveiller l’exécution du jardin anglais dont j’avais donné le 

dessin”.202 Maurits Ver Huell, een marine-officier die bevriend was met Payen, schrijft over zijn verblijf 

in het paleis van Buitenzorg dat hij “een uitmuntend gezigt had over het park en den plantentuin, van 

helder vlietende beekjes doorsneden, aangelegd door den landschapsschilder Paijen.”203 Helaas is niet 

bekend van wie het ontwerp op afb. 3.5 is.   

Uit de oudst bekende plattegrond van de tuin (afb. 3.5, rechts, anno 1826) is te zien dat uiteindelijk 

een ander ontwerp is gekozen. Het eilandje in de grote vijver ontbreekt bijvoorbeeld op de schets. Een 

tekening van A.J. Bik, onderdeel van Reinwardts staf, toont dezelfde aanleg als de kaart uit 1826.  

Wat verder opvalt is het verdwijnen van het Lady Rafflesmonument op afbeelding 3.6. Op de kaart van 

1867 (bijlage D) is het monument weer te zien op de plaats waar het tegenwoordig ook staat. Blijkbaar 

is het verplaatst tussen 1817 en 1867.  

 

 

 
198 Vriese, W.H. de,. (1858), p.282. 
199 Treub, M. (1889), p.7-11. 
200 NA tt.2.21.204, 354, no.3. 
201 Weber, A. (2012), p.88. 
202 Scalliet, M. (1995), p.254. Vertaling: ‘De gouverneur heeft mij gevraagd toe te zien op de uitvoering van de 
Engelse tuin, waarvan ik het ontwerp heb geleverd.’ 
203 Fraassen, C.F. van., & Klapwijk, P.J. (2008), p.422. 
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3.6 Tekening botanische tuin van Bik, geen datum. 

3.5 Een ontwerp uit 1817 en de kaart van 1826. 
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3.7 Verschillende aanplanten in de tuin. Bewerkt. Nummering door auteur. 

De bovenstaande kaart is overgenomen uit Rijnberg (1992) die het had gevonden in een oud Japans 

boekje, uitgegeven in 1943.204 De legenda met Japanse karakters is weggelaten. Het ANRI bevat een 

schets (Collectie de Haan, K31 – zie bijlage B) die volledig overeenkomt met deze kaart; waarschijnlijk 

is de schets door de Japanners omgezet naar bovenstaande kaart. Op deze schets zijn de gewassen en 

gebouwen geschreven. Theo Rijnberg kende de schets niet en heeft het Japans door kennissen laten 

vertalen. Omdat dit niet helemaal correspondeert met de schets is bij het toekennen van gewassen 

aan de kaart de schets als leidraad genomen, terwijl de nummering van Rijnberg is overgenomen (in 

rood). Enkele gewassen die door Rijnberg niet genoemd worden maar wel op de schets staan, zijn 

blauw genummerd.  

In 1826 bevatte de tuin veel koffietuinen, jatibomen, nootmuskaat-, kaneel- en kruidnagelaanplanten 

en verschillende bloementuinen.205 Uit de kaart is helaas niet duidelijk welke gedeelten bij het paleis 

horen en welke bij de botanische tuin. Koffietuinen zijn over het hele terrein verspreid, terwijl de 

bloementuinen meer aan de ‘botanische kant’ zitten en de groentetuinen aan de ‘paleiskant’.   

 
204 Rijnberg, T.F. (1992), p.136. 
205 Rijnberg, T.F. (1992), p.138-139. 

4 = gras 

5 = aardappels 

9 = moestuin/groentetuin. 

10 = koffietuin 

19 = fruitbomen 

23 = bloementuin  

25 = jatibomen (teak) 

28 = “notentuin” = nootmuskaat 

2 = neushoornverblijf 

3 = olifantenverblijf 

14 = begraafplaats  

20 = professorswoning 

35 = hortulanuswoning 

36 = ananastuin 

37 = kaneeltuin 

38 = “nageltuin” = kruidnageltuin 

? = onleesbaar 
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De vakken met plantagegewassen dienden voor het verzamelen van zaden en stekken, zo blijkt uit het 

verslag van de landbouwcommissie in 1827. Ook worden er proeven gedaan met volwassen 

exemplaren van o.a. kruidnagel en ceylonkaneel. Omdat er in de tuin goede oogstresultaten mee 

werden behaald adviseerde de commissie om de kruidnagelteelt op Java te bevorderen.206  

De plantentuin had niet alleen invloed op de plantages, ook het dorp Buitenzorg veranderde van vorm 

door de tuin. Op deze kaart, het oudste document waarop de plantentuin te zien is, is een aantal 

gebouwen te zien dat tussen 1822 en 1867 gesneuveld is. De ‘oude residentie’ heeft ooit het veld 

moeten ruimen. Links van de rode stip staan verder de ‘gouvernementspakhuizen’, rechts ervan is een 

lange straat met huisjes te zien. Dit was de ‘Chinese kamp’.207 Ten oosten van de grote vijver zijn 15 

vakken aangelegd. Wat dit voor functie heeft gehad valt niet op te maken uit de literatuur; mogelijk 

waren het kweekvakken voor zaden en zaailingen. 

   

 
206 Waal, H. de,. (1845), p.152, 184-185. 
207 Treub, M. (1889), p.8. 

3.8 De oudste kaart van de botanische tuin, december 1822. ANRI, Maps de Haan, L4. Uitsnede, bewerkt. 
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Doordat stukken grond vaak onderhands werden aangekocht zijn er weinig details bekend over de 

uitbreidingen van de tuin. Op basis van verschillende kaarten is bovenstaande ‘groeikaart’ gemaakt. 

Elk jaartal staat voor de oppervlakte van de tuin in dat specifieke jaar. Wanneer de nieuwe gebieden 

ontgonnen zijn is niet altijd bekend. Treubs onderzoek naar de ontwikkeling van de tuin concludeerde 

echter het volgende: onder G.G. van der Capellen (1819-1826) is op de plek van de Verbenaceeën en 

de Aralicaceeën een kampong geruimd. Onder G.G. Van den Bosch (1830-1834) zijn de Chinese huizen 

uitgekocht om plek te maken voor de Leguminosen. Het bureau van de assistent-resident werd 

vervangen door de Orchideeën en een koperslagerskampong werd verruild voor een vak met 

Coniferen, Palmen en Pavetta’s. Teijsmann (1830-1869), die de oppervlakte van de tuin bijna 

verdubbeld heeft, kocht voor de aanleg van een benedentuin met zaadplanten sawa’s op. Ook heeft 

hij de Kanarielaan aangeplant, waarschijnlijk eind jaren ’30.   

 

  

3.9 Groei van de tuin tot en met 1867 
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Onder vermoedelijk G.G. Sloet van de Beele (1861-1866) is een strook van de hertenkamp afgestaan 

voor de Euphorbiaceeën (zie het stukje overlap op 3.9). Wanneer de gouvernementspakhuizen zijn 

gesloopt is niet bekend.208   

Tussen 1837 en 1844 zijn de plantenvakken grootschalig heringericht om te corresponderen met de 

nieuwe taxonomische ordening. De nieuwe vakken zijn door de jaren heen grotendeels gehandhaafd. 

Het lijkt erop dat met name grote vakken zijn onderverdeeld in kleinere vakken terwijl de meeste grote 

paden gelijk zijn gebleven. 

 

 3.10 Kaart 1826 en 1867 - herindeling Hasskarl 

  

 
208 Treub, M. (1889), p.7-9. Zie bijlage C voor de plantenvakken. 
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4. Periode 3: Pieken en dalen in de botanische tuin. 1880-1950. 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het vernieuwde koloniale beleid besproken waarin overheidspropaganda een 

steeds grotere rol ging spelen. Nederland moest tegenover de internationale gemeenschap 

verantwoorden waarom het aanwezig was in de koloniën. Wetenschap werd hierin als middel ingezet. 

De Indonesische identiteit groeide en zou ook op wetenschappelijk gebied zich uiten. De geboorte van 

de Kebun Raya Bogor was hiervan het sluitstuk. 

4.2 Brede (politieke) ontwikkelingen 
Falen van Liberaal beleid  

In 1880 brak een landbouwcrisis uit op Java. Belangrijke exportgewassen zoals koffie en suikerriet 

werden getroffen door ziekten als koffiebladroest, waarvoor nog geen behandeling bestond. Vele 

oogsten mislukten en de inkomsten van de plantagearbeiders vielen weg door de lagere prijs die werd 

betaald voor de producten. Ook ontstonden er grote hongersnoden en cholera-epidemieën die met 

name Centraal-Java zwaar troffen. Er werd een onderzoekscommissie aangesteld die de oorzaak van 

de verloren oogsten moest onderzoeken; deze commissie concludeerde dat er sprake was geweest 

van onvoorziene omstandigheden en rampen waar de mens geen invloed op had. In werkelijkheid was 

het een teken van het onvermogen van het koloniale bestuur om dergelijke rampen te voorkomen.  

De onderzoekscommissie zag echter een andere oorzaak voor het (opnieuw) uitblijven van betere 

leefomstandigheden voor de Javaanse boer. Volgens hen was de grootste belemmering voor een 

algehele verbetering de overheidsopvatting dat de Javaan gezien moest worden als iemand die inzicht 

zou hebben in zijn eigenbelang, en dat de boeren complete vrijheid zouden moeten worden gegeven 

in landbouwkundige zaken. De liberalen hadden inderdaad onder leiding van Thorbecke de boeren 

verlost van het Cultuurstelsel en hen vrije arbeid ‘gegeven’, maar de inheemse landbouwproductie 

leek er niet door verbeterd te zijn. Hierdoor raakten tegen het einde van de 19e eeuw beleidsmakers 

en politici er steeds meer van overtuigd dat de overheid weer een actieve rol zou moeten spelen 

rondom voedselproductie. Het betekende het einde van een liberale periode.209  

De Ethische politiek  

Het socialisme won in de laatste jaren van de 19e eeuw terrein in de Nederlandse politiek. Aanhangers 

hiervan vonden dat het de morele plicht was van de overheid om de belangen van de bevolking op de 

eerste plek te zetten en pas daarna zich bezig te houden met de kapitalistische exploitatie van het land. 

Hun verklaring voor de inheemse armoede was beïnvloed door Marxistische theorieën. Pieter 

Brooshooft, van wie de term ‘Ethische politiek’ afkomstig is, vond dat de inheemse bevolking 

nauwelijks profijt had van de vruchtbaarheid van het land omdat ze een groot deel van de winst moest 

afstaan aan de overheid. Staatsplantages zouden weer moeten terugkeren, maar onder voorwaarde 

dat het welzijn van de arbeiders de productiewijze bepaalde en niet het fiscale voordeel voor 

Nederland. Brooshooft had een paternalistische houding; hij vond dat Javanen niet met geld konden 

omgaan en goedgelovig waren. Ze moesten kortom niet alleen tegen kapitalisten, maar ook tegen 

zichzelf beschermd worden.210 Koningin Wilhelmina noemde in haar troonrede in 1901 “dat Nederland 

tegenover de bevolking dezer gewesten een zedelijke roeping heeft te vervullen. In verband hiermede 

trekt de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java Mijne bijzondere aandacht. Ik wensch naar 

de oorzaken hiervan een onderzoek in te stellen. Aan de bepalingen ter bescherming van de onder 

contract werkende koelies zal gestrengelijk de hand worden gehouden. Naar decentralisatie van 

 
209 Maat, H. (2001), p.54-55. 
210 Moon, S. (2005), p.198-199. 
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bestuur zal gestreefd worden.”211 Hiermee was de Ethische politiek officieel onderdeel geworden van 

de hernieuwde Nederlandse beschavingsmissie. 

Technologie werd een belangrijk onderdeel in de strategie van deze missie. De aanname die ten 

grondslag lag aan ‘ontwikkelingswerk’, een aanname die vandaag de dag nog erg populair is, was dat 

economieën en samenlevingen net als dieren en planten door voorspelbare groeistadiums gaan. Socio- 

economische verandering werd hiermee lineair (d.w.z. gericht op groei en maximalisatie) en 

onderworpen aan een norm die grotendeels gebaseerd is op de veranderingen in Europese naties zoals 

Groot-Brittannië. Hierdoor werden niet-Europese technologieën, die verschillend waren, op een 

Europese leest geschoeid en te licht bevonden.   

Het veranderen van inheemse technologie werd in de vroege twintigste eeuw door beleidsmakers in 

Nederlands-Indië dan ook impliciet gezien als de oplossing van verschillende koloniale problemen. 

Projecten die technologische ‘verbetering’ moesten voortbrengen werd opgestart met het argument 

dat de bevolking hulp nodig had om meer beschaafd en ontwikkeld te worden.212 De rol van 

technologie kwam ook duidelijk naar voren in de Ethische politiek. Hun motto was namelijk: ‘irrigatie, 

emigratie, educatie’. Irrigatie moest de rijstopbrengst verhogen, door emigratie konden in 

dunbevolkte delen van de archipel ook sawa’s worden aangelegd, en via onderwijs werd de bevolking 

hoger opgeleid. Onder andere op landbouwscholen vond onderwijs plaats over economische 

theorieën en landbouwtechnieken.213 Zo’n school werd in Buitenzorg in 1903 opgericht. Omdat de 

voertaal Nederlands was, kwamen vooralsnog alleen Europeanen en de Javaanse elite in aanmerking 

voor een opleiding.214 

Het Departement van Landbouw  

In 1905 werd in Buitenzorg het landelijke Departement van Landbouw opgericht met als hoofddoel het 

verbeteren van het welzijn van de inheemse bevolking door technologische ontwikkeling. Er moesten 

betere zaden komen, betere bemesting en nieuwe hulpmiddelen. Deze veranderde technologie zou 

vrijwel zeker de lokale gemeenschappen verrijken, aldus de technische experts. Het ministerie van 

koloniën sloot zich hier volledig bij aan en noemde de landbouw de centrale as waar voorspoed, 

vooruitgang en ontwikkeling omheen draaiden.215  

Het departement werd opgericht om twee soorten wetenschap te ondersteunen: de ‘zuivere’ of ‘pure’ 

wetenschap (zoals botanie), en toegepaste wetenschap (zoals landbouwkunde). Volgens de oprichters 

vloeide toegepast onderzoek voort uit zuivere wetenschap, en was financiering van de zuivere 

wetenschap daarom noodzakelijk.216  

Dat de zuivere wetenschap enigszins verdedigend werd uitgelegd had te maken met de 

wetenschappelijke traditie die tot dan toe heerste. De wetenschappelijke elite in Nederlands-Indië was 

opgeleid in Nederland door 19e-eeuwse professoren die een ideologie aanhingen waarin wetenschap 

een moreel en praktisch nut hoorde te dienen en dus toegepast was. De vraag naar kennis was om 

praktische redenen, zoals kennis over bepaalde medicinale planten of bomen met een bouwkundige 

toepassing. Weliswaar werd de zuivere wetenschap al lang voor 1900 gebruikt in het koloniale 

politieke discours - al minstens sinds de vroege 19e eeuw werd de koloniale overheersing verklaard en 

goedgepraat door de zoektocht naar zuivere en superieure wetenschappelijke kennis. Het was echter 

met name de toegepaste wetenschap die werd ingezet als middel om controle uit te oefenen. Kortom: 

zuivere wetenschap had rond 1900 geen plaats in Nederlands-Indië.  

 
211 https://troonredes.nl/troonrede-van-17-september-1901/ 12-2 
212 Moon, S. (2005), p.192. 
213 Moon, S. (2005), p.200. 
214 Maat, H. (2001), p.68. 
215 Moon, S. (2005), p.191. 
216 Goss, A. (2009), p.190. 
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4.1 Middelbare Landbouwschool, Buitenzorg 

 4.2 Sluis in de leiding naar Karangandjing [Karanganjing, Centraal Java], voltooid in 1903. 
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Tegelijkertijd was de oprichting van het nieuwe departement een teken dat wetenschap hoger in 

aanzien was gestegen. Onderzoekstations, bosbouwers en landbouwkundigen toonden duidelijk aan 

dat meer kennis over de natuur en gewassen in de kolonie leidde tot een efficiënte exploitatie van de 

natuurlijke grondstoffen.217 Op deze manier werd wetenschap ingezet voor het Nederlandse 

imperialisme.218   

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) ontstond er wereldwijd meer kritiek op kolonialisme. Vanaf 

het midden van de 19e eeuw had Nederland veelal lof ontvangen over haar manier van besturen van 

Indië: er waren weinig conflicten en Java leverde een goede economische bijdrage aan de schatkist. 

Na 1918 moest de koloniale aanwezigheid echter beter verdedigd worden.219 Er werden Engelstalige 

boeken gepubliceerd die de wetenschapsgeschiedenis van Nederland bespraken. Hierin werd de 

positieve invloed die Nederland op Java had gehad verheerlijkt, en kwam het voor alsof zuivere 

wetenschap van meet af aan een speerpunt was van het koloniale beleid. De wereld moest weten dat 

de Nederlanders goede heersers waren en het allemaal goed bedoelden.220 Ambtenaren maakten 

hierbij gretig gebruik van het beeld dat wetenschappers van zichzelf wilden schetsen als heroïsche 

ridders van de wetenschap. Dit schetste een plaatje van een kolonie die geleid werd door mannen met 

zuivere en beschaafde bedoelingen.221  

Nationalisme en repressie  

Volgens de Ethische politiek zou het ontstaan van Indonesisch nationalisme een gezonde ontwikkeling 

zijn. In de eerste decennia van de 20e eeuw groeide dit nationalisme. Intellectuele Indonesiërs wilden 

onder andere toegang krijgen tot universitair onderwijs, vele anderen streefden ook onafhankelijkheid 

van Nederland na. Op dit nationalisme kwam in de jaren ’20 echter steeds meer kritiek vanuit 

Nederland. Met het aanstellen van G.G. Fock werd een nieuwe conservatieve en repressieve richting 

ingeslagen. Nationalisten en communisten werden door de regering geïnterneerd in een strafkamp. 

  

Nu de Ethische politiek in populariteit afnam en Nederland geen steun bood aan Indonesisch 

nationalisme moest er een nieuw verhaal komen over de rechtvaardiging van de Nederlandse 

aanwezigheid in Indië. Dit verhaal werd ingevuld door de zuivere wetenschap. Toegepaste wetenschap 

was enigszins ‘besmet’ door haar gebruik op plantages, terwijl de zuivere wetenschap boven de 

politiek verheven zou zijn, omdat het draaide om het vergaren van ‘universele’ kennis. Het financieren 

en uitoefenen van zuivere wetenschap werd een onderdeel van de Nederlandse propaganda. Door 

zuivere wetenschap naar Indië te brengen zou het land zich kunnen ontwikkelen tot een moderne 

samenleving, was de leus. De wetenschappelijke resultaten waren minder van belang voor de regering 

dan simpelweg het bestaan van de wetenschappelijke instituten.222   

De afstand tussen de zuivere wetenschap en de politiek werd in de jaren ’20 de kracht van Indische 

wetenschappelijke instituten zoals de botanische tuin. Tussen 1910 en 1920 werd de zuivere 

wetenschap een vast onderdeel van de koloniale onderneming. De wetenschap floreerde dan ook: zo 

werden in Bandung in 1920 een technische hogeschool geopend en in 1923 een sterrenwacht.223
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221 Goss, A. (2009), p.193. 
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51 
 

 

 

4.3 Bestuursgeschiedenis 
Ontwikkeling onder Treub (1880-1909)  

Melchior Treub was onderdeel van de eerste generatie biologen die met de theorieën van Darwin was 

opgeleid. Deze theorie betekende een revolutionair andere manier van kijken naar organismen 

waardoor er aanleiding ontstond tot nieuw, experimenteel onderzoek. Treub was zelf ook meer 

geïnteresseerd in experimentele botanie dan in taxonomie, wat de traditionele focus van veel 

botanische tuinen was.224 In 1883 deed Treub ecologisch onderzoek op de pas uitgebarsten vulkaan de 

Krakatau; een unieke gelegenheid om Darwins theorieën over de verspreiding van planten te 

bestuderen op een eiland dat door de extreme omstandigheden volledig was ontdaan van zaden en 

 
224 Maat, H. (2001), p.55. 

4.3 Prof. dr. M. Treub met zijn echtgenote in 's-Lands Plantentuin te Buitenzorg. 1906. 
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pollen.225 Eén van de eerste werkzaamheden van Treub bij de aanvang van zijn directeurschap in 1880 

was de herziening van de naamgeving in de tuin en het verzamelen en determineren van nieuw 

plantenmateriaal voor het herbarium. Hij stelde een adjunct-directeur aan die tegelijkertijd het beheer 

zou voeren over het museum en het herbarium. De landbouwschool werd wegens tegenvallende 

resultaten gesloten.226 Ook werd de bergtuin Cibodas nieuw leven ingeblazen en werden planten in 

het herbarium opnieuw gedetermineerd en geordend.227 

Op 10 januari 1885 werd door Treub het zogeheten ‘Vreemdelingenlaboratorium’ geopend, waar 

onderzoekers vanuit de hele wereld ontvangen werden om onderzoek te doen. Dit werd een groot 

succes: anderhalf jaar later waren er al 42 wetenschappers voor kortere of langere tijd op bezoek 

geweest. Hiervan kwam het merendeel uit Duitsland en Oostenrijk, een kleiner deel uit Nederland en 

de rest uit o.a. Rusland, Amerika, Japan en Zweden.228 In 1891 werd ook in de bergtuin bij Cibodas een 

vakantie-achtig gastenverblijf geopend met laboratorium en-suite. Wetenschappers konden zich 

uitleven in de 280 hectare oerbos die werd gereserveerd voor onderzoek.229  

Ook werd onder Treub een groot aantal periodieken gestart. Het populair-wetenschappelijke Annales 

du Jardin Botanique de Buitenzorg, gestart door Scheffer in 1876, werd vergezeld door het praktisch-

economische Mededeelingen van ‘s-Lands Plantentuin (1884–1905), later hernoemd tot 

Mededeelingen uitgaande van het Departement van Landbouw. Dan was er nog het tuinbouwkundige 

Teysmannia (1890-1925), de Icones Bogoriensis (1897-1914) dat gedetailleerde botanische tekeningen 

 
225 Sibinga Mulder, J. (1942), p.50. 
226 Went, F.A.F.C. (1898), p.30-31. 
227 Rijnberg, T.F. (1992), p.64. 
228 Went, F.A.F.C. (1898), p.32. 
229 Schoor, W.J. van der,. (2012), p.37. 

4.4 Laboratorium in de Bergtuin Tjibodas/Cibodas 
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bevatte en geschreven was in het Latijn, de plantengids Flore de Buitenzorg (1897-1922) en het Bulletin 

de l’Institut botanique de Buitenzorg (1898-1905), later hernoemd tot Bulletin du département de 

l'agriculture aux indes néerlandaises. Dit tijdschrift publiceerde samenvattingen van belangrijke 

plantkundige onderzoeken in het Engels, Duits en Frans.230 

Tijdens zijn directeursperiode raakte Treub meer en meer betrokken bij de verbetering van 

plantagelandbouw, wat resulteerde in een groeiend corpus van kennis en ervaring van 

landbouwkundige productie.231 In 1892 bestond de tuin uit maar liefst zes afdelingen (zie tabel 2), vijf 

jaar later waren het er negen.232   

Toen Treub in de botanische tuin arriveerde was hij er de enige met een wetenschappelijke 

achtergrond. Er waren zeven personeelsleden, inclusief het onderwijzend personeel van de 

landbouwschool. Treub wist de tuin steeds verder uit te bouwen en het personeelsbestand groeide 

mee. In 1898 waren er 24 stafleden, van wie er 15 wetenschappelijk geschoold waren.233 Ook waren 

er meer dan tweehonderd lagergeschoolde medewerkers zoals fotografen, plantenverzamelaars, 

laboratiumassistenten en bibliothecarissen.234 Bij sommige afdelingen kwamen onderzoekers te 

werken die door particuliere onderzoeksstations werden betaald. Treub was er erg fel op dat ze onder 

zijn toezicht zouden komen te staan om inmenging van buitenaf te voorkomen. Hij zette zich ook in 

voor private financiering van meer ‘zuiver-wetenschappelijke’ onderdelen van de tuin. Zo werden een 

 
230 Wille, R. (2018), p.196; https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/5942; Rijnberg, T.F. (1992), p.73. 
231 Maat, H. (2001), p.55. 
232 Went, F.A.F.C. (1898), p.30-31; Schoor, W.J. van der,. (2012), p.35, 37. 
233 Went, F.A.F.C. (1898), p.29. 
234 Wille, R. (2018), p.197. 

4.5 Groepsportret van de staf van 's Lands Plantentuin, 1904. 
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nieuwe bibliotheek en een zoölogisch en fytopathologisch museum deels door de Nederlands-Indische 

Handelsmaatschappij en de Nederlands-Indische Landbouwmaatschappij gefinancierd.235 De 

demonstratievelden van de overheid, waarmee nieuwe technieken aan de boeren werd getoond, 

kwamen in 1899 onder verantwoordelijkheid van Treub te staan.236  

Tabel 2 Afdelingen Botanische tuin Buitenzorg 

 

Departement van Landbouw  

Treub had van de ingedutte botanische tuin een botanisch-agronomisch instituut van wereldformaat 

gemaakt.237 Hij had echter moeite met de manier waarop landbouwzaken georganiseerd werden in 

Nederlands-Indië: de botanische tuin viel onder het Departement van Onderwijs, Eeredienst en 

Nijverheid, en verschillende andere departementen waren verantwoordelijk voor overige 

landbouwtaken.238 In 1903 was Treub in Washington, Amerika geweest, waar het Department of 

Agriculture indruk op hem had gemaakt. Dit Amerikaanse, technische model wilde Treub graag 

 
235 Schoor, W.J. van der,. (2012), p.35-36. 
236 Maat, H. (2001), p.69. 
237 Wille, R. (2018), p.192. 
238 Schoor, W.J. van der,. (2012), p.37. 

Gesticht in   Onder leiding van 

1880-

1892 
Afdeling I Herbarium en museum Adjunct-directeur 

 Afdeling II Botanische laboratoria Botanicus 

 
Afdeling III 

Cultuurtuin Tjikeumeuh, incl. het 

agrikultuurchemisch laboratorium 
Chemicus 

 Afdeling IV Pharmacologisch laboratorium Farmacoloog 

 
Afdeling V 

Botanische tuin te Buitenzorg  

en de bergtuin te Cibodas 
Hortulanus 

 Afdeling VI Bureau, bibliotheek en atelier Directeur 

- Afdeling VII Onderzoek der boschboomflora op Java Houtvester 

1894 

Afdeling VIII 
Laboratorium voor onderzoekingen over Deli-

tabak 

Botanicus  

(particulier 

betaald) 

1896 

Afdeling IX Proefstation voor de koffie  

Chemicus  

(particulier 

betaald) 

1894 
Afdeling X Landbouw-zoölogisch museum 

Zoöloog 

(Koningsberger) 

1901 

resp. 

1905 

Afdeling XI 
Proefstation voor thee en het  

museum voor technische- en handelsbotanie 

Onbekend 

(particulier) 
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introduceren in Nederlands-Indië. De groeiende inheemse bevolking vergrootte de druk op de 

voedselvoorziening, en Treub was van mening dat de huidige organisatievorm een gebrek aan 

leiderschap en continuïteit had. Daarom pleitte Treub voor één centraal Departement voor Landbouw, 

gevormd rondom de verschillende afdelingen van de botanische tuin van Buitenzorg. In 1905 kwam 

dit Departement er, en van andere overheidsdepartementen werden de zaken 

plantenziektenbeheersing, visserij, koffie- en cinchonateelt, bosbouw en de veeartsenijkundige dienst 

overgenomen. Ook landbouwkundige educatie, de overheidsrubberplantages en het Kabinet van 

Natuurlijke Wetenschappen vielen voortaan onder het Departement. 239 Al het landbouwbeleid van 

Nederlands-Indië werd voortaan geformuleerd door het Departement van Landbouw.240 Oerbossen 

werden gekapt en moerassen gedraineerd om plek te maken voor de landbouw.241  

Treub had door een appèl te doen op het belang van voedselvoorziening zijn voorstel weten in te 

passen in de Ethische politiek. Zelf was Treub geen fervent verdediger van de ethische politiek, maar 

meer een liberaal.242 Wel vond hij net als de Ethische politici dat de inheemse cultuur een onderdeel 

van het voedselprobleem was; doordat een comfortabel leven op Java altijd voor de hand zou hebben 

gelegen was er nooit een reden tot innovatie geweest. Deze innovaties hadden echter wel degelijk 

plaatsgevonden, maar grote economisch gevolgen waren er niet uit voortgekomen. Het groeiende 

voedseltekort was een probleem dat het nieuwe departement kon oplossen door betere zaden te 

introduceren en door traditionele zaaimethodes te vervangen door monoculturen. Treub had een 

sociaal-conservatieve aanpak waarbij de (sociale) omstandigheden rondom de teelt hetzelfde bleven 

maar de opbrengst verhoogd moest worden.243   

De tuin werd meer en meer betrokken bij de toegepaste wetenschap, wat voor Treub deels een 

praktische afweging was: hij begreep hoe het ambtelijk apparaat in elkaar stak en zag in dat de 

 
239 Maat, H. (2001), p.69-71. 
240 Goss, A. (2009), p.189. 
241 Barwegen, M.W. (2005), p.166. 
242 Schoor, W.J. van der,. (2012), p.38. 
243 Moon, S. (2005), p.201-203. 

4.6 Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in Buitenzorg, Afdeling Nijverheid 
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politieke inbedding van zijn instituut meer stabiliteit en financiering zou opleveren in de toekomst.244 

De botanische tuin kreeg geen eigen afdeling in het departement. Dit hing samen met Treubs visie op 

zuivere en toegepaste wetenschap. De overheid had de neiging om wetenschap enkel om praktische 

redenen te waarderen. Opdrachten vanuit de overheid rondom de cinchonateelt zijn hiervoor 

illustratief: wetenschappelijke kennis omtrent cinchona is belangrijk, maar alleen wanneer het een 

goedkope, overvloedige en continue bron van kinine opleverde. Hij wilde absoluut niet dat zuivere en 

praktische wetenschap gescheiden zouden worden, want volgens hem vloeide praktische wetenschap 

voort uit zuivere wetenschap.245 ‘Is iets dan alleen zuiver wetenschappelijk als het geen enkel spoor 

van praktisch nut heeft?’, zou een Amerikaanse chemist jaren later zeggen, waarmee hij het standpunt 

van Treub goed samenvatte.246 

Een onbedoeld gevolg van de oprichting van het Departement van Landbouw was dat alle 

wetenschappen die gefinancierd werden in Nederlands-Indië toepasbaar op de landbouw zouden 

moeten kunnen zijn, om zo het economische rendement te verhogen. Wetenschappen die buiten dit 

criterium vielen, zoals astronomie, moesten steeds meer hun bestaansrecht verdedigen.247 In 1910 

vertrok Treub bij de tuin om gezondheidsredenen. Het departement was echter te groot geworden om 

door één persoon geleid te worden en de botanische tuin, inclusief de laboratoria en het zoölogisch 

museum, werden afgesplitst van het Departement van Landbouw. Juist datgene wat Treub had willen 

voorkomen was gebeurd: de zuivere en toegepaste wetenschap werden gescheiden.248 

 
244 Goss, A. (2011), p.75-76. 
245 Goss, A. (2009), p.190. 
246 Boelman, H.A.C. (1936), p.68-69. 
247 Goss, A. (2009), p.190-191. 
248 Holttum, R.E. (1970), p.709. 
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Koningsberger 1910 – 1918  

Nadat Treub vertrok veranderde de koloniale wetenschap drastisch. Zijn opvolger Lovink was een man 

die puur praktisch naar de wetenschap keek. Hij bundelde alle niet-toegepaste wetenschappen en 

bracht deze samen onder de oude naam van de tuin: ’s Lands Plantentuin. De nieuwe directeur van de 

tuin was zoöloog Jacob Christiaan Koningsberger. Koningsberger was eerder directeur van het 

zoölogisch museum. Koningsberger zag de feitelijke afwaardering van de tuin door Lovink als een kans 

om een sterk academisch instituut te bouwen. De heroïsche aura die om Treub hing, nog versterkt 

door diens recente overlijden in 1810, straalde af op zijn ‘wetenschappelijke erfgenaam’ 

Koningsberger. Dit vergrootte de autoriteit die Koningsberger bij het Departement had (hernoemd tot: 

van Landbouw, Industrie en Handel).  Het was zijn uitdaging om de overheid de waarde van zuivere 

wetenschap, óók van de niet-landbouwgerelateerde disciplines te doen inzien. Doordat Lovink 

Koningsberger had opgedragen ‘abstract natuuronderzoek’ uit te voeren, maar daar geen concreet 

doel voor te formuleren werd deze uitdaging nog vergroot. Voorheen konden de wetenschappers van 

de tuin namelijk hun onderzoek verantwoorden door te wijzen op de koppeling tussen hun resultaten 

en een verbeterde koloniale landbouw; dit argument was vervallen. Er ontstond chaos en onenigheid 

tussen de onderzoekers in de tuin doordat er geen nieuwe definitie van ‘goed onderzoek’ was. 

Uiteindelijk bleek het modelleren naar Europees model succesvol en Koningsberger pleitte in 1913 

ervoor om de tuin een zuiver wetenschappelijk instituut te maken dat bovendien overzicht zou houden 

over zowel natuurlijke als sociale wetenschappen. Hoewel verschillende hoge ambtenaren dit 

enthousiast omarmden ging het om onbekende redenen niet door; de Eerste Wereldoorlog kan hierin 

een rol gespeeld hebben. Desondanks was er toch brede ambtelijke ondersteuning gekomen voor 

zuivere wetenschap en hoefde deze niet meer verantwoord te worden in het kader van ‘nut’.249  

 
249 Goss, A. (2009), p.191-200. 

4.7 J.C. Koningsberger poseert (heroïsch) in de krater van de Gedé 
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Docters van Leeuwen 1918 - 1932  

In 1918 verlieten zowel Lovink als Koningsburger hun posities. Lovink werd opgevolgd door J. Sibinga 

Mulder en Koningsburger door Willem Marius Docters van Leeuwen, een bioloog. Het 

landbouwdepartement had door de oorlog nieuwe prioriteiten gekregen op het gebied van 

economische planning en de onderzoeksstations werden afgestoten als private ondernemingen. 

Docters van Leeuwen bevorderde de samenwerking tussen verschillende afdelingen van de botanische 

tuin om zo de wetenschappelijke output te verhogen. Ook integreerde hij het onderzoek met dat van 

de Leidse instituten om overlapping te voorkomen. Zo min mogelijk aandacht werd besteed aan 

koloniale zaken, en de tuin begon meer en meer op een Europees onderzoeksinstituut te lijken. In 1920 

opende hij een nieuw bezoekerslaboratorium in Cibodas, deels betaald door Europese botanisten. Veel 

academici werden aangenomen en in 1930 kon de tuin zich qua wetenschappelijk geschoolde 

stafleden (dat waren er zeventien) en qua publicaties meten aan Europese instituten. Docters van 

Leeuwen nam in 1926 deel aan de Stirling-expeditie naar Nieuw-Guinea, waar hij uiteindelijk veertien 

rapporten over zou schrijven.   

In 1929 werd in Batavia en Bandung het vierde ‘Pacific Science Congress’ georganiseerd, dat eerder in 

Honolulu, Sydney en Tokio plaatsvond. Aan dit tiendaagse congres vol lezingen en tientallen excursies 

over Java gingen jaren voorbereiding vooraf. De 190 deelnemende wetenschappers werden 

getrakteerd op een fraai staaltje Nederlandse wetenschapspropaganda. Een belangrijke onderliggende 

boodschap die werd verkondigd op het congres was dat de brede Pacifische natuurlijke verschijnselen 

het best in een internationale context bestudeerd moest worden, waarbij naties en koloniën 

4.8 Portret van bioloog W.M. Docters van Leeuwen voor zijn tent in Motorbivak 
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overstegen werden. Dit argument schonk enorme legitimiteit aan de koloniale 

wetenschapsontwikkeling. Hoewel de wetenschappers van de tuin een rol speelden in dit 

overheidstoneelstuk, was het hen het meest om de wetenschappelijke inhoud te doen. Docters van 

Leeuwen, die fungeerde als het hoofd van de biologische sector van het congres, noemde het een 

noodzakelijk kwaad voor de wetenschap en het adverteren van Indië.250 In feite speelden zowel 

ambtenaren als wetenschappers het spelletje met elkaar mee: ambtenaren knikten instemmend als 

wetenschappers zichzelf portretteerden als de nobele ridders van de wetenschap (afbeelding 2.8 en 

2.9 zijn hiervoor illustratief), en wetenschappers lieten zich welwillend inzetten als buikspreekpop van 

de ambtenaar. 

Het begin van dekolonisatie  

In de economische crisis van de jaren ’30 vielen er ook klappen bij de botanische tuin van Buitenzorg: 

het personeel slonk van 17 naar 6 stafleden en de werkfondsen namen met 70% af.251 De economische 

depressie vormde een bedreiging voor de overige financiering van de tuin en werd zo een nieuwe 

aanleiding voor de Buitenzorgse onderzoekers om het belang van hun werk opnieuw te 

onderstrepen.252 De trend om het onderzoek in Buitenzorg in een internationaal wetenschappelijk 

kader te plaatsen, gestart met het pacifische congres, zette zich voort in de jaren ’30 en ‘40.253 In 1940 

werd een plan van de Indische directeur van Economische Zaken Van Mook, waarin het 

wetenschappelijk toezicht gecentraliseerd werd in de Buitenzorgse tuin, goedgekeurd door de 

Volksraad (bestaande uit benoemde en gekozen leden van Nederlandse, inheemse en Chinese 

afkomst). Tekenend voor het plan was het ontbreken van notities over onderwijs en training van 

(inheemse) wetenschappers. De wetenschappers van de tuin werden immers opgeleid in Nederland 

en van Mook ging ervanuit dat dit voorlopig nog het geval zou blijven. Er was vanuit de Indonesische 

gemeenschap echter al jaren vraag naar toegang tot een universiteit.254 Doordat inheemse 

medewerkers hiertoe geen toegang hadden werden de beste banen toegespeeld aan Nederlandse of 

Duitse ‘wetenschapsmigranten’.255   

In 1942 viel Japan Nederlands-Indië binnen.256 G.G. Tjarda van Starkenborgh verliet dat jaar het paleis 

van Buitenzorg als de laatste Nederlandse gouverneur. In 1950 nam president Soekarno er zijn intrek 

als hoofd van de nieuwe Indonesische republiek.257 Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de fysieke 

tuin gesloten. Door diefstal, verwaarlozing en vernietigingen leed de tuin veel schade. Na de capitulatie 

van Japan voerden de Britten tijdelijk het gezag, en met name hun ‘Ghurkabrigade’ richtte veel schade 

aan.258   

Na de oorlog kwamen Nederlandse ambtenaren weer terug en pleitten voor het continueren van 

Nederlands bestuur. De onderzoekers in de tuin hadden onder de Japanse bezetter kunnen 

doorwerken. Er werden in 1945 voorbereidingen getroffen om de plannen van Van Mook uit te voeren. 

De nieuwe directeur, Baas Becking, zag het als zijn taak om wetenschap te brengen naar Indonesië. 

Het argument was dat Indonesië nog niet klaar was om op eigen benen te staan. Het nieuwe argument 

voor de aanwezigheid was dat Nederland de Indonesiërs moest voorbereiden. Tijdens de vergadering 

bleek echter wel dat het van belang was dat de Nederlanders aan leiding moesten blijven.259 Tijdens 

 
250 Goss, A. (2009), p.202-211. 
251 Docters van Leeuwen, W.M. (1942), p.17. 
252 Goss, A. (2018), p.209. 
253 Goss, A. (2018), p.208. 
254 Goss, A. (2018), p.209, 210. 
255 Wille, R. (2018), p.194. 
256 Wille, R. (2018), p.211. 
257 Wieringa, P.C., Dun, P. van., & Gill, R. (1989), p.18. 
258 Rijnberg, T.F. (1992), p.153. 
259 Wille, R. (2018), p.211-212. 



 

60 
 

de jaren ’40 bereikte het gebruik van het argument van de zuivere wetenschap het hoogtepunt. Er 

werden twee Engelstalige boeken geschreven (door Nederlandse auteurs) die verhaalden van alles wat 

Nederland in en ‘voor’ de kolonie gedaan had. Hiermee moest met name de Anglo-Amerikaanse 

wereld overtuigd worden – dit lukte niet.260 Amerika en veel andere landen kozen de kant van 

Indonesië en er werden meerdere VN-resoluties aangenomen waarbij Nederland onder druk werd 

gezet om mee te werken aan de dekolonisatie. Ook dreigde Amerika de Marshallhulp in te trekken.261

  

In 1947 schreven 62 wetenschappers, waaronder Koningsberger en veel andere oud-medewerkers van 

de tuin, een brief aan de minister met Indonesië in zijn portefeuille. Ze maakten zich ernstige zorgen 

over het feit dat de Indonesische overheid niet leek samen te willen werken met de Nederlandse 

overheid. Men vreesde dat de Indonesische overheid niet doorhad dat de instituten onherstelbare 

schade zouden oplopen. Er was geen vertrouwen dat Indonesiërs zelfstandig wetenschap zouden 

kunnen bedrijven. Ondanks de dramatische brief was het in 1948 zover: Kusnoto Setyodiwiryo was de 

nieuwe directeur van de botanische tuin.  

Kusnoto Setyodiwiryo  

Dr. Ir. Setyodiwiryo was een in Wageningen afgestudeerde landbouwingenieur. Hij was een van de 

weinige Indonesische natuurwetenschappers; het vervangen van alle Nederlandse wetenschappers 

met Indonesische was dus onbegonnen werk. Zijn strategie om tot een Indonesisch wetenschappelijk 

instituut te komen was drieledig: het behouden van Nederlandse onderzoekers, samenwerking met 

UNESCO en het opleiden van jonge Indonesische wetenschappers. De naam van de tuin veranderde 

naar Lembaga Pusat Penjelidikan Alam (Centraal Instituut voor Natuuronderzoek), maar ook de naam 

Kebun Raya Indonesia werd veel gebruikt.   

 
260 Goss, A. (2009), p.213. 
261 Eng, P. van der,. (1988), p.335-337. 

4.9 Kusnoto Setyodiwiryo, de eerste Indonesische directeur 
van de tuin 
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De onderlinge sfeer tussen Indonesische en Nederlandse onderzoekers was goed. Er werd al gauw een 

internationaal wetenschappelijk project gestart: Flora Malesiana. Wetenschappers uit Europa, Azië, 

Noord-Amerika en Australië werkten gezamenlijk aan een uitgebreide taxonomie van Zuidoost-

Aziatische vaatplanten. Kees van Steenis werd in 1950 door de Indonesische overheid aangesteld als 

redacteur. De Flora Malesiana was een geliefd stokpaardje van Setyodiwiryo die het prees als een 

prachtig voorbeeld van internationale samenwerking.262 Uiteindelijk besloot Setyodiwiryo om de 

Nederlandse onderzoeksbanen om te vormen naar onderwijsbanen. Het merendeel van het personeel 

was het hier niet mee eens, en tussen 1855 en 1857 vertrokken de meeste Nederlanders uit de tuin. 

Eén van de (Indische) Nederlanders die echter tot aan zijn dood (in 1994) aan de tuin verbonden zou 

blijven was André Kostermans, die zich met hart en ziel inzette voor haar ontwikkeling.   

Het Flora Malesiana-project is altijd blijven doorlopen; zelfs vandaag de dag is het ambitieuze project 

nog niet afgerond. De wens om de tuin in te bedden in de internationale wetenschappelijke 

gemeenschap kan alleen al hierom geslaagd worden genoemd. Een zelfstandig botanisch instituut met 

nog vele decennia onderzoek voor de boeg was geboren: Kebun Raya Bogor.263  

 
262 Goss, A. (2018), p.213-216. 
263 Goss, A. (2018), p.218. 
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4.10 Groei van de tuin tot 1913 

 

4.4 Ruimtelijke analyse  
De uitbreidingen op deze kaart (paars en blauw) illustreren de inspanningen van Treub (1880 - 1909) 

en Koningsberger (1909 – 1918).   

In 1885 werd een monument voor Teijsmann onthuld, oorspronkelijk in een rosarium (zie afb. 4.12). 

In 1892 bedroeg de oppervlakte van de tuin zo’n 50 ha.264  Tussen 1891 en 1913 is het ‘eiland’ in de 

rivier volledig ingericht. Er waren rond 1913 plannen om ten oosten van het eiland proefvakken aan te 

leggen voor landbouwkundige onderzoeken, maar het onderzoek en de bijbehorende vakken zijn 

uiteindelijk verplaatst naar de cultuurtuin van Tjikeumeuh (zie afb. 4.11).265 Hierdoor ontstond er ook 

in ruimtelijk opzicht onderscheid tussen tussen zuivere en toegepaste wetenschap.  

Verder is op de kaart van 1913 de eerste hangbrug over de Ciliwung zichtbaar. Het gaat om de brug 

die later zou aansluiten op de Astrid Avenue. Ten westen van de Ciliwung zijn vijvers aangelegd voor 

waterplanten, waar ook nu nog de Taman Akuatik is.266  

 
264 Rijnberg, T.F. (1992), p.140-142. 
265 Rijnberg, T.F. (1992), p.142. 
266 Rijnberg, T.F. (1992), p.147. 
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4.11 Ligging Cultuurtuin Tjikeumeuh t.o.v. de botanische tuin. 1930. 

 

4.12 Het Teijsmann-monument 
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4.13 Groei van de tuin tot 1942 

Tussen 1913 en 1924 is de ringweg om de tuin aangelegd. Hiervoor zijn een aantal vakken in het 

noordelijkste puntje van de tuin opgeofferd. Onder Docters van Leeuwen (1918-1932) hebben 

uitbreidingen ten oosten van het eiland plaatsgevonden. De landschappelijke inrichting is duidelijk 

anders dan de rest van de tuin. Het is ruim en landschappelijk opgezet met grote gazons, vijvers en 

brede lanen waarvan met name de ‘Astrid Avenue’ in het oog springt, die eindigt bij een nieuwe 

toegang tot het park. Deze is vernoemd naar de Belgische prinses Astrid die op huwelijksreis met haar 

man de Plantentuin aandeed en een grote vijver schonk die bekend staat om de bijzondere 

reuzenwaterlelies.267  

 

 
267 Rijnberg, T.F. (1992, p.147, 150. 
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4.14 Groei van de tuin tot 1979 

De volledige oostzijde van de tuin is nu beplant; dit gebeurde grotendeels al tussen 1942 en 1957. In 

de jaren ’50 werd door Setyodiwiryo de Kampung Emrat afgebroken (het groene hoekje midden-

onderaan). Hier woonde het tuinpersoneel. In plaats daarvan verrees de Mexicaanse tuin met allerlei 

bijzondere cactussen en vetplanten. In 1957 is er een dierentuintje gebouwd in de tuin om de tuin nog 

aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Er waren een neushoorn, een tapir en twee orang-oetans. 

Het feest was slechts van korte duur omdat de neushoorn en de tapir al gauw ziek werden en stierven. 

De apen wisten steeds te ontsnappen uit hun verblijf, waarbij ze verkopers beroofden van hun voedsel 

en taken van zeldzame bomen afbraken om een nest te bouwen.268   

De belangrijkste uitbreidingen hebben plaatsgevonden tot de jaren ’50 van de vorige eeuw. De ringweg 

omsluit de botanische tuin die tot een oppervlakte van maar liefst 87 hectare is gegroeid.269 

 

  

 
268 Rijnberg, T.F. (1992), p.153, 156-160 
269 Safarinunagraha, D. (2018b), p.2. 
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5. Conclusie, discussie en aanbevelingen 
Dit onderzoek begon met de vraag:   

Hoe heeft de botanische tuin van Bogor zich tussen 1745 en 1950 ontwikkeld in ruimtelijk en functioneel 

opzicht, en hoe kunnen deze veranderingen door bredere (politieke) ontwikkelingen worden verklaard? 

De beantwoording van deze vraag heeft een biografie van de tuin opgeleverd. Waar de meeste 

literatuur korte tijdspannes bespreekt of vanuit één discipline de tuin analyseert, is deze scriptie een 

interdisciplinair overzicht van de gehele geschiedenis van de botanische tuin van Bogor onder 

Nederlands bestuur. Door nieuwe bronnen, zoals kaarten die niet eerder door de lens van de 

botanische tuin zijn geanalyseerd, te combineren met primaire bronnen uit het archief en secundaire 

literatuur is een nieuw en samenhangend verhaal geschreven over de ontwikkeling van de tuin. Met 

name de ruimtelijke groei van de tuin is uitgebreid in beeld gebracht.  

Buitenzorg ontwikkelde zich in de vroege 19e eeuw snel tot een belangrijk centrum voor politieke 

macht en wetenschap. Het huisde namelijk het paleis waar de gouverneur-generaal de meeste tijd 

doorbracht, en de botanische tuin van de directeur tot de zaken van Landbouw, Kunsten en 

Wetenschappen die de regering voorzag van advies over de hele kolonie. Het is interessant hoe het 

klimaat in de vestiging van beide instituten een rol heeft gespeeld. De Hollandse bestuurders hielden 

de hitte in Batavia niet vol en zochten hun toevlucht in de koelere bergstreken van Buitenzorg, en ook 

het botanisch onderzoek van Reinwardt dat door dezelfde hoge temperaturen in de kiem werd 

gesmoord verhuisde met hen mee. Wetenschap en politiek waren van het begin af aan nauw met 

elkaar vervlochten; de aanleg van de botanische tuin rondom de paleistuin is hiervan een veelzeggende 

ruimtelijke manifestatie.   

Politieke en ideologische overtuigingen hebben het wetenschappelijk onderzoek in Buitenzorg vanaf 

het begin beïnvloed. Tussen 1817 en 1870 wilde de overheid vooral geld verdienen aan de kolonie en 

werd de wetenschap ingezet als een middel om dat te bereiken. Hierdoor werd onderzoek naar 

winstgevende gewassen één van de prioriteiten gemaakt van de wetenschappers. Dit is terug te zien 

in de tuin, die in 1826 grotendeels was beplant met koffie, kaneel en andere gewassen. Door de 

inspanningen van Teijsmann is de tuin in oppervlakte toegenomen ten gunste van botanisch 

onderzoek, zodat ook dit zich kon uitbreiden.   

Het blijkt een terugkerend thema: de directeuren proberen de tuin te behouden voor fundamenteel 

(zuiver) onderzoek, terwijl de koloniale regering druk uitoefent om de tuin nuttig (voor de landbouw) 

te laten zijn. Gewasonderzoek kan namelijk hogere opbrengsten opleveren. Maar terwijl de overheid 

naar manieren zoekt om de kolonie winstgevend te maken middels de botanische tuin, hebben de 

meeste directeuren heel andere plannen. Niet alleen de nieuwsgierigheid naar ‘nieuwe’ soorten en 

hun onderlinge verwantschap drijft de wetenschappers, ook hun carrièrezucht speelt een rol. Zo wilde 

Reinwardt de tuin gebruiken om zijn naam als prestigieuze wetenschapper te bestendigen. Blume, 

diens directe opvolger en Koningsberger, bijna honderd jaar na Reinwardt, deden in meerdere of 

mindere mate hetzelfde. De tuin kon voorzien in het felbegeerde imago van de onverschrokken 

ontdekkingsreiziger die vulkanen beklom en de elementen trotseerde, en dat alles voor de 

wetenschap. Zeldzame soorten, beschreven in duimendikke catalogi van de tuin, bevestigden dit beeld 

bij de Europese collega’s.  

Met Treub als directeur slaat de tuin een nieuwe richting in: er wordt flink ingezet op toegepaste 

wetenschap. Door bestaande instituten uit te bouwen en nieuwe proefstations te bouwen groeide de 

tuin uit tot een enorm botanisch-agronomisch instituut. Door verantwoordelijkheden van enkele 

overheidsdepartementen over te nemen ontstond het Departement van Landbouw. Botanisch 

onderzoek blijft echter belangrijk, want Treub ziet dat als de bron van waaruit nieuwe toepassingen 

ontstaan. Onder andere de bergtuin en het herbarium werden weer actief in gebruik genomen.  

Nu het Cultuurstelsel was afgeschaft en het kolonialisme internationaal in een steeds slechter daglicht 
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kwam te staan, moest de Nederlandse overheid zich meer en meer bezighouden met het 

rechtvaardigen van hun aanwezigheid in de Indische archipel. Landbouwkundig onderzoek speelde 

hier lang een rol in doordat het de welvaart van de bevolking zou kunnen verbeteren. Later kwam de 

nadruk meer te liggen op zuivere wetenschap die door haar ‘universele karakter’ (planten zijn immers 

overal ter wereld afhankelijk van dezelfde scheikundige en biologische factoren) weinig te maken had 

met kolonialisme. Deze ontwikkeling legde de kiem voor het ontstaan van een Indonesische 

onderzoekstraditie die vandaag de dag voortleeft in de Kebun Raya Bogor. 

De tuin werd van buitenaf beïnvloed door politieke ontwikkeling in zowel Nederland als in Nederlands-

Indië zelf. Ook de individuele directeuren hebben een groot persoonlijk stempel gedrukt op de 

botanische tuin. De tuin heeft zélf ook invloed gehad op o.a. het stedelijk en rurale landschap. De tuin 

ontwikkelde zich meer en meer als wetenschappelijk instituut (zij het met pieken en dalen) en de stad 

Buitenzorg groeide mee. Sommige gebouwen verdwenen (pakhuizen, Chinese huizen, inheemse 

kampongs), andere werden opgebouwd, zoals wetenschappelijke instituten en onderzoeksstations. Dit 

leidde tot een toename van het personeel, dat vervolgens huisvesting zocht in de stad en daar weer 

nieuwe werkgelegenheid gecreëerd zal hebben.   

Ook op het landschap heeft de tuin (indirect) invloed gehad. Bestaande gewassen zoals rijst werden 

aangepast door ze o.a. in monoculturen te planten en nieuwe gewassen verschenen op de akkers, 

zoals tabak en kaneel. Hiervoor werden enorme oppervlaktes oerbos gekapt en geschikt gemaakt voor 

de landbouw; moerassen werden gedraineerd. Grootschalige waterkundige projecten zoals het 

aanleggen van dammen en sluizen hebben gezorgd voor hydrologische veranderingen ten gunste van 

de landbouw (met name de rijstteelt).  

Discussie 
De oorspronkelijke opzet van deze scriptie was in de eerste instantie een ruimtelijke analyse waarbij 

de tuin en haar relatie tot de stad en het platteland geanalyseerd zou worden. Ook de vroege 

geschiedenis van de tuin, met name de aanleg en het ontwerp, zouden in detail worden uitgezocht. 

Hieraan is veel archiefonderzoek gewijd in binnen- en buitenland, maar het bleek dat er maar weinig 

kaartmateriaal is overgebleven uit de tijd vóór 1817 om een goed beeld te krijgen van het 

oorspronkelijke landschap. Ook bleek er in Bogor maar weinig archiefmateriaal aanwezig. Het 

nationaal archief in Jakarta bevatte meer materiaal, maar uiteraard het archief van ’s Lands Plantentuin 

was tijdelijk niet in te zien. Missende of verkeerde geïndexeerde stukken bemoeilijkten het onderzoek 

verder. Achteraf bleken Den Haag en Leiden de meest vruchtbare bronnen van informatie en had daar 

het zwaartepunt van archiefonderzoek moeten liggen. Inmiddels waren deze archieven echter 

gesloten voor bezoekers door de coronapandemie. Belangrijke archieven zoals het Ministerie van 

Koloniën konden hierdoor niet meer geraadpleegd worden. Door deze verschillende redenen is ervoor 

gekozen om het zwaartepunt van het onderzoek te verschuiven van een ruimtelijke analyse naar een 

gecombineerde aanpak. Hierbij is het ruimtelijke aspect aangevuld met literatuuronderzoek waarin 

onderzocht werd of maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben gehad op de botanische tuin.

  

Tijdens het onderzoek zijn verschillende interessante onderzoeksrichtingen boven komen drijven die 

buiten de afbakening van de scriptie vielen. Zo is er weinig internationale literatuur over de 

geschiedenis van de bergtuin Cibodas, het buitenverblijf in Cipanas en de kleinere bergtuinen die in 

deze regio hebben bestaan. Verder bleek dat er in Batavia eerdere pogingen zijn ondernomen tot het 

stichten van een botanische tuin, die meestal zijn gefaald. Ook in andere delen van de archipel zijn er 

tuinen geweest, zoals op Ambon. Was dit een botanische tuin, en is Bogor daarmee van de troon 

gestoten als eerste botanische tuin in Zuidoost-Azië?   

Niet alleen over het verleden is nog veel te schrijven; een hoofdstuk dat omwille van de lengte van de 

scriptie geschrapt is besprak de manier waarop het concept ‘Levend erfgoed’, dat o.a. door de RCE 
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gebruikt wordt, toegepast zou kunnen worden op de botanische tuin van Bogor. Welke behoeften 

hebben de inwoners van Bogor (bijv. klimaatmitigatie, ontspanning, educatie) en kan de tuin daarin 

voorzien? 

Over de geschiedenis van Buitenzorg en de toekomst van Bogor is nog ontzettend veel te schrijven. 

Een bijzondere botanische tuin die vele crises heeft overleefd en ook vandaag de dag een belangrijke 

rol speelt in de stad, de republiek en op het internationale toneel. De botanische tuin is een prachtige 

vorm van gedeeld erfgoed; waaruit dit erfgoed bestaat is hopelijk door dit onderzoek nog duidelijker 

geworden.  
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Bijlages 
 

A – Hoogtekaart Bogor. Rijnberg, T.F. (1992), p.133. Bewerkt. 

 

B – Schets die als basis voor de kaart van 1826 heeft gediend.  

  “Sketch of the garden in Buitenzorg”. [n.d.] ANRI, Maps de Haan, K31. Uitsnede, bewerkt. 
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C – Plantenvakken in de tuin – Rijnberg, T.F. (1992), p.161. 
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D – Kaart 1867 – J.C. Rappard, 1867. Leiden University Special Collections, no. KK 162-03-07. 
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Geraadpleegde bronnen 

Lijst van geraadpleegde archieven 
EL = Erfgoed Leiden e.o.  

GA = Groninger Archieven  

GEA = Gelders Archief  

NA = Nationaal Archief Den Haag  

NHA = Noord-Hollands Archief   

LU = Leiden Universiteit (Special Collections) 

NHA, 2142 DTB Haarlem, 43, 28-4-1779. 

GEA, 0176 DTB Gelderland, 832, f.67. 

EL, 0501A Stadsarchief Leiden, 7416, p.267.  

NA, tt.2.21.204 - Collectie 354 no.3.  

LU, BPL 2425, no.V -  Journaal Reinwardt.  

LU, BPL 2425, no. 20, 13 dec 1814. 
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