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Inleiding
Op 6 december 1759 trad Eijlert Busing als bottelier in dienst van de VOC.1 Met het schip De
Sparenrijk vertrok hij richting de Kaap om vervolgens door te gaan naar Batavia, waar deze
226 dagen na vertrek uit Amsterdam aanmeerde. Wat er vervolgens tussen zijn aankomst in
Batavia op 19 juli 1760 en zijn overlijden op 15 maart 1984 gebeurde, was onduidelijk totdat
hij opeens verscheidene keren opdook in de notulen van het Gaalse College van Huwelijkse
Zaken op Sri Lanka.2 De eerste keer dat hij hier zijn intrede deed, was op 17 juli 1766, toen zijn
huwelijk met Dorothea Prevo werd geregistreerd.3 Vervolgens keerde hij ook terug in de
notulen van de jaren 1780 tot 1782, waar hij en zijn vrouw genoteerd werden als getuigen van
maar liefst vier koppels.4
Men trouwde om verschillende redenen. Idealiter vanwege de liefde, maar zeker in de
achttiende eeuw, toen de situatie voor jonge vrouwen en mannen nog erg onzeker was, was dit
niet altijd het geval. Weduwes moesten opnieuw trouwen om hun familie te onderhouden,
weduwenaren hadden iemand nodig om voor de kinderen te zorgen, jonge vrouwen hadden
zekerheid nodig en jonge mannen in dienst van de VOC, ver weg van huis, hadden behoefte
aan een vrouw aan hun zijde. Ook op Sri Lanka was hier sprake van. Door de koloniale
overheersing van de Portugezen, de Nederlanders en als laatste de Britten, was de sociale
dynamiek veranderd ten aanzien van enkele eeuwen eerder. De inheemse en gecreoliseerde
bevolking probeerde samen met de compagniedienaren hun draai te vinden binnen deze
Europese instituties, waaronder ook het Nederlandse huwelijkssysteem.
Misschien dat Eijlert Busing trouwde vanwege de liefde, maar de kans bestaat dat het
ook niet meer was dan simpelweg een verstandshuwelijk, waarbij het voor beide partijen
voordeel op kon leveren. Over de werkelijke intenties van dit verbond valt niets met zekerheid
te zeggen, maar toch kan uit zo’n huwelijk als die van Busing veel informatie gehaald worden
over de huwelijken die in Sri Lanka werden voltrokken. Toen Eijlert Busing in 1759 op
vierentwintigjarige leeftijd in dienst trad van de VOC, wist hij nog niet wat de toekomst hem
te bieden had, evenals dat hij ook niet wist dat zijn huwelijk veel kon vrijgeven over de
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Dit betekent dat hij verantwoordelijk was voor de voeding op het schip, zie: De VOCsite, Functies en Rangen
https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html (geraadpleegd 4 juni 2021).
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Nationaal Archief, Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventarisnummer 6379, folio 12. Zie
ook: Open Archieven, Eijlert Busing, https://www.openarch.nl/ghn:834e0688-8eba-4d6a-83a7-02c807ae0dbb
(geraadpleegd 22 mei 2021).
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SLNA 1/6300, Notulboekje van de Huwelijkse Zaaken beginnende den 21 oktober 1763 en eijndigent den 7
oktober 1768, folio nr. 0026-0075, aldaar folio nr. 0052.
4
SLNA 1/6301, Notulen van Comissarissen der Huwelijkse Zaaken, folio nr. 0025-0075, aldaar folio nr. 0029,
0033, 0039 en 0057.
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huwelijkspatronen op Sri Lanka, de huwelijkse gemeenschap en de vorming van sociale
relaties. Interessant is dan ook om dit nu aan de hand van zijn huwelijk, maar ook die van
anderen uit de dossiers van het Gaalse College van Huwelijkse Zaken, te onderzoeken. De
onderzoeksvraag, die hieruit is voortgekomen, luidt dan ook: op welke manier werd het
huwelijk ingezet als strategie tot de vorming van sociale relaties in koloniaal Sri Lanka in de
tweede helft van de achttiende eeuw? Voordat dit onderzoek gepresenteerd wordt, zullen
allereerst de reeds bekende resultaten rondom dit onderwerp besproken worden. Vervolgens zal
ook nog meer informatie over het gedane onderzoek zelf gegeven worden.

De vorming van sociale relaties
Racisme en het in- en uitsluiten van verschillende etnische en sociale groepen is een fenomeen
dat al eeuwenlang een plek heeft binnen de maatschappij. Dat men hier echter binnen de
geschiedschrijving ook mee bezig is, is nog niet zo lang het geval. De welbekende Edward Saïd
was een van de eersten die na ging denken over hoe wij andere volken beschouwden. Zijn
ideeën pende hij neer in het boek Orientalism, dat in 1978 werd gepubliceerd. Hierin
bestudeerde hij hoe Europeanen door de geschiedenis heen met ‘de ander’ waren omgegaan.5
Op deze manier maakte hij de weg vrij voor anderen om zich over dit onderwerp te buigen.6
Dit concept van ‘de ander’ werd door Saïd op continentale schaal tussen Europa en Azië
bekeken, maar kan ook kleinere schaal worden toegepast. Een voorbeeld hiervan is een
gekoloniseerde gemeenschap, zoals toen de Europeanen zich in de vroegmoderne tijd op andere
continenten begaven en in aanraking kwamen met ‘nieuwe’ en ‘vreemde’ volken. In het geval
van overheersing kon er volgens de Indiase politicoloog Partha Chatterjee geen gelijkheid
ontstaan tussen de twee groepen, waardoor de cultuur van deze ‘nieuwe’ en ‘vreemde’ volken
werd onderdrukt – al verdween deze niet.7 Toch lag het enigszins gecompliceerder, want binnen
zo’n gekoloniseerde samenleving kon er namelijk een plural society ontstaan. Dit concept, dat
werd uitgewerkt door J.S. Furnivall, geeft aan dat er verschillende etnische groepen naast elkaar
leefden binnen een kolonie, maar dat zij enkel op de markt met elkaar in aanraking kwamen.8
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Edward Saïd, Orientalism (New York 1978).
Enkele voorbeelden hiervan zijn: Bill Ashcroft, Gareth Griffiths en Helen Tiffin, Postcolonial Studies: The Key
Concepts (2e druk; Londen/New York 2007); Bob Pease, Undoing Priviledge: Unearned Advantage in a Divided
World (Londen 2013); Bryan S. Turner, Orientalism, Postmodernism & Globalism (Londen 1994).
7
Partha Chatterjee, The Nation and its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories (New York 1993) 16-18,
236.
8
Remco Raben, ‘Colonial Shorthand and Historical Knowledge: Segregation and Localisation in a Dutch Colonial
Society’, Journal of Modern European Society 18:2 (2020) 177-193, aldaar 178; J.S. Furnivall, Netherlands India:
A Study of Plural Economy (Cambridge 1944).
6
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Terwijl er wetenschappers zijn die meegaan in dit concept van segregatie tussen de
bevolkingsgroepen is dit voor de historicus Remco Raben wel een punt waar hij figuurlijk
gezien over struikelt.9 Volgens hem was er niet zozeer sprake van een plural society of
segregatie, maar eerder van een moral community. Volgens dit concept waren er wel verschillen
in ras en etniciteit, maar ontstonden er nieuwe vormen van identificatie door de interactie die
men in de kolonie met elkaar had.10 Steden waren volgens hem dan ook plekken waar er een
hoge mate van creolisatie voorkwam.11 Voor haar proefschrift bekeek ook de historica Anjana
Singh naar de sociale relaties binnen het achttiende- en het negentiende-eeuwse Fort Cochin in
India, waar ze constateerde dat juist de gecreoliseerde vrouwen en de interculturele huwelijken
die hier plaatsvonden van groot belang waren voor het ontstaan van deze sociale relaties.12
Natuurlijk is Fort Cochin geen Sri Lanka, maar omdat de tijdsperiode overeenkomt en de VOC
hier ook gevestigd was, kan er met deze resultaten in het achterhoofd wel gekeken worden naar
Sri Lanka en zijn er mogelijkerwijs ook overeenkomsten tussen de twee aan te wijzen.
Eveneens is de benadering van huwelijken die bijdroegen aan de moral communities op
Sri Lanka geen nieuw onderwerp. In haar proefschrift behandelde de historica Alicia Schrikker
dit onderwerp al min of meer door aan te geven dat er sprake was van een paradox.
Interculturele huwelijken leken aan de orde van de dag, maar toch kwamen de kinderen uit deze
huwelijken terecht aan de onderkant van de sociale ladder.13 De historicus Lodewijk Jacob
Wagenaar nuanceerde dit enigszins en werkte het idee nog iets verder uit. Hij beaamde dat de
kinderen uit een huwelijk tussen een Europeaanse man en een inlandse vrouw binnen de
maatschappij weinig tot geen kansen hadden. Wanneer echter één van deze dochters, genaamd
mixtiezen, weer trouwde met een Europeaanse man, hadden hun kinderen wel meer
mogelijkheden om de sociale ladder te beklimmen.14 Ann Laura Stoler, antropologie professor
en historicus, geeft nog meer context aan de verschillen die ontstonden door deze huwelijken,
waarbij ze ook uitlegde dat seksuele relaties tussen een inlander en een Europeaan niet verboden
waren, maar dat het voor de Europeaan wel een gevaar werd als de kinderen uit deze huwelijken
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Een voorbeeld van zo’n wetenschapper is bijvoorbeeld Carl Nightingale: Carl Nightingale, Segregation: A
Global History of Divided Cities (Chicago 2016).
10
Raben, ‘Colonial Shorthand and Historical Knowledge’, 179.
11
Remco Raben, ‘Etnic Disorder in VOC Asia: A Plea for Eccentric Reading’, BMGN – Low Countries Historical
Review 134:2 (2019) 115-128, aldaar 126.
12
Anjana Singh, Fort Cochin in Kerala 1750-1830: The Social Condition of a Dutch Community in an Indian
Milieu (Doctoraal proefschrift Universiteit Leiden, 2007) 128.
13
Alicia Schrikker, Dutch and British Colonial Intervention in Sri Lanka 1780-1815: Expansion and Reform
(Doctoraal proefschrift, Universtiteit Leiden, 2007) 44.
14
Lodewijk Jacob Wagenaar, Galle, VOC Vestiging: Beschrijving van een Koloniale Samenleving aan de
Vooravond van de Signalese Opstand tegen het Nederlandse Gezag, 1760 (Doctoraal proefschrift, Universiteit
Leiden, 1994) 47.
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of relaties zich op de identiteit van het moederland gingen beroepen. Voornamelijk wanneer ze
aanspraak gingen maken op een Europese erfenis.15
Op Sri Lanka was er sprake van een zeker spanningsveld dat ook de historici Luc Bulten
e.a. in hun artikel ‘Contested Conjugality?’ probeerden weer te geven.16 Aan de hand van
procesdossiers kenden zij toch enigszins meer agency toe aan de gecreoliseerde bevolking dan
eerder uit het proefschrift van Schrikker of die van Wagenaar kan worden geconstateerd.17
Nadeera Rupesinghe was een van de auteurs van dit artikel, maar in haar eigen publicatie –
‘Navigating Pluralities Reluctantly’ – gaf ze aan dat er ook een zekere vorm van agency lag bij
de inheemse bevolking.18 Daarnaast legde ze bovendien de nadruk op pluraliteit binnen een
gekoloniseerde samenleving, waar er sprake was van een wisselwerking tussen koloniale en
inheemse gewoonten.19
Waar in de voorgaande alinea juist meer agency werd toegekend aan de inheemse en
gecreoliseerde bevolking, blijkt uit het werk van de historica Jean Gelman Taylor over Batavia
juist dat er een grotere agency lag bij de vrouwelijke bevolking. Zij waren volgens haar de
schakels van de sociale hiërarchie.20 De historici Ulbe Bosma en Remco Raben gaan hier echter
wel tegenin. Waar Taylor zich focuste op de elite, centreerden Bosma en Raben zich
voornamelijk rondom de lagere sociale klasse op mannen.21 Hieruit konden zij opmaken dat er
een Eurocentrische vorm van sociale cohesie was door middel van reizen, familiebanden en
scholing.22 Zoals de historica Susie Protschky aangaf in haar Review Essays is er binnen de
genderstudies voornamelijk aandacht voor de vrouwelijke rol die vaak in de historiografie
achterwege gelaten was. Dit is terug te zien in het werk van Taylor, waardoor Protschky juist
de publicatie van Bosma en Raben hier tegenover zet om de lezer eraan te herinneren dat er ook
naar de mannelijke rol en mannelijkheid moet worden gekeken. Ook zij waren belangrijk in de
vorming van sociale relaties.23 Deze casestudies zijn weliswaar gebaseerd op Indonesië in
15

Ann Laura Stoler, ‘Rethinking Colonial Categories: European Communities and the Boundaries of Rule’,
Comparative Studies in Society and History 31:1 (1989) 134-161, aldaar 154.
16
L. Bulten, e.a., ‘Contested Conjugality? Singhalese Marriage Practices in Eighteenth-Century Dutch Colonial
Sri Lanka’, Annales de démographie historique 135:1 (2018) 51-80, aldaar 53.
17
Ibidem, 73.
18
Nadeera Rupesinghe, ‘Navigating Pluralities Reluctantly: The Marriage Contract in Dutch Galle’, Intinerario
42:2 (2018) 220-237, aldaar 231.
19
Ibidem, 232.
20
Jean Gelman Taylor, The Social World of Batavia: Europeans and Eurasians in Colonial Indonesia (2e druk;
Wisconsin 2009) 544.
21
Susie Protschky, ‘Race, Class and Gender: Debates over the Character of Social Hierarchies in the Netherlands
Indies, circa 1600-1942’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 167:4 (2011) 543-566, aldaar 546; Taylor,
the Social World of Batavia, xxvi; Ulbe Bosma en Remco Raben, Being “Dutch” in the Indies: A History of
Creolisation and Empire, 1500–1920 (Ohio 2008) 37.
22
Protschky, ‘Race, Class and Gender’, 546; Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 57, 60, 62 en 69.
23
Protschky, ‘Race, Class and Gender’, 547.
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plaats van op Sri Lanka, maar het is enigszins mogelijk om deze studie door te trekken naar dit
onderzoek, omdat het toch om een bolwerk van de VOC gaat in het Indische oceaangebied.
Waar lag dus wel deze agency? Lag die bij de inheemse bevolking, bij vrouwen of toch
bij mannen? Wie waren er belangrijk bij de vorming van sociale relaties? Rondom deze context
is dit onderzoek opgezet. Geïnspireerd door het artikel van Mark Ponte over de Afrikaanse
gemeenschap in Amsterdam, zal ook hier getracht worden deze moral community te
reconstrueren om een antwoord te kunnen formuleren op de hoofdvraag.24 Waar Ponte zich
echter had gebaseerd op notariële bronnen en huwelijks- en doopregisters om de Afrikaanse
gemeenschap weer te geven, zal hier alleen gefocust worden op de dossiers van het College van
Huwelijkse Zaken in Galle.25

Het onderzoek
Zoals gezegd zijn voor dit onderzoek de digitale dossiers van het College van Huwelijkse Zaken
uit Galle gebruikt, waarbij voornamelijk de minuten van de vergaderingen van groot belang
waren.26 Deze dossiers zijn in 2006 allemaal gedigitaliseerd, waardoor ze ook in tijden van
corona vanuit huis onderzocht konden worden. De dossiers beslaan het grootste gedeelte van
de tweede helft van de achttiende eeuw en om deze te onderzoeken is er gekozen voor vier
steekproefperioden, die elk dertien jaar uit elkaar liggen. Dit zijn de jaren 1750 tot 1752, 1765
tot 1767, 1780 tot 1782 en 1795 tot 1797.
Allereerst is voor de tweede helft van de achttiende eeuw gekozen omdat dit de periode
was waarin het College werkzaam leek te zijn. Daarnaast waren de Nederlanders nu al enige
tijd te vinden op het eiland en waren de instituties die ze hadden opgericht goed van de grond
gekomen. De steden Galle, Jaffna en Colombo waren ondertussen uitgegroeid tot militaire,
administratieve en economische eenheden.27 Vervolgens zijn deze vier steekproefperiodes
gekozen, omdat de dertien jaar die ertussen ligt toch een periode van verandering aan kunnen
geven. Hierdoor is het mogelijk het verschil en het verloop over een gehele halve eeuw te
bekijken. Wat daarnaast ook erg interessant is, is dat in deze tijdsperiode gezien kan worden of
iemand, zoals Eijlert Busing, na zijn huwelijk terugkeert in de notulen als getuige.

24
Mark Ponte, ‘‘Al de swarten die hier ter stede comen’: Een Afro-Atlantische gemeenschap in zeventiende-eeuws
Amsterdam’, TSEG - The Low Countries Journal of Social and Economic History 15:4 (2018) 33-61.
25 Ibidem.
26
Wel moet in gedachte gehouden worden dat door de ouderdom niet al de folio’s goed leesbaar waren. Dit hoeft
echter geen invloed te hebben op de resultaten, want om deze reden was er dan ook gekozen voor de vier
steekproefperioden, zodat de resultaten zo betrouwbaar mogelijk zijn.
27
Schrikker, Dutch and British Colonial Intervention in Sri Lanka, 44.
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Wanneer al de steekproefjaren zijn uitgewerkt, zal aan de slag worden gegaan met deze
informatie zelf. Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt op zowel een kwantitatieve als een
kwalitatieve manier te werk gegaan, of ook wel de methode van de beschrijvende statistiek. Zo
zal de relevante informatie uit de bronnen worden uitgewerkt in tabellen, welke worden
uitgelegd en geanalyseerd om verbanden bloot te leggen. Ook zal deze informatie worden
aangevuld met secundair literatuuronderzoek om zo een nog beter beeld te schetsen van de
situatie en uiteindelijk een antwoord te formuleren op de hoofdvraag.
In de hierop volgende hoofdstukken zal allereerst de historische context van de
Nederlanders op Sri Lanka worden uitgelegd, alsook wat dit College van Huwelijkse Zaken
was en wat ze deden. Vervolgens zal ingegaan worden op het onderzoek zelf. Om te kunnen
ontdekken hoe het huwelijk bijdroeg aan de vorming van sociale relaties, is het belangrijk om
eerst te weten wat deze community dan was. Dus wie waren de huwelijkskandidaten die toe
wilden treden tot de huwelijkse gemeenschap? In het derde en laatste hoofdstuk zal de
samensmelting van de niet-huwelijkse met de huwelijkse gemeenschap onderzocht worden
door te kijken naar de getuigen. Wie waren zij en welke verbanden zijn er te vinden?
Uiteindelijk zal al de informatie bij elkaar komen in de conclusie, waar dan een antwoord
geformuleerd wordt op de hoofdvraag.

9

Historische Context
De Nederlanders op Sri Lanka
Nadat de VOC in 1602 werd opgericht, duurde het niet lang voordat de eerste Nederlanders
voet zetten op Sri Lanka. Dit gebeurde nog in datzelfde jaar, in april 1602, toen de Nederlandse
zeevaarder Joris van Spilbergen aankwam in Batticaloa – een stad aan de oostelijke kant van
het eiland. In eerste instantie was men voornamelijk geïnteresseerd in het opzetten van
handelscontacten vanwege de rijke voorraad aan kaneel op het eiland, maar uiteindelijk begon
de VOC toch zijn controle te verstevigen in de steden Colombo, Galle en Jaffna.28 Deze
gebieden vormden de kern van de Nederlandse controle op het eiland, maar in meer rurale
gebieden valt de effectiviteit van hun overheersing nog te betwisten. Zo lukte het ze
bijvoorbeeld nooit om het koninkrijk Kandy te veroveren, welke gesitueerd was in het midden
van het eiland Sri Lanka.29 Nadat de Portugezen het eiland hadden verlaten, werden de laatste
militaire expedities stilgelegd, waardoor de VOC zich kon toespitsen op het opzetten van
instituties, die de komende honderdvijftig jaar het dagelijks leven op Sri Lanka vorm gingen
geven.30 Meer Nederlanders trokken in de jaren die volgden naar dit eiland, waaronder in 1759
ook de eerdergenoemde bottelier Eijlert Busing.
De wetten en regels die werden vervaardigd om het administratieve stelsel van de grond
te tillen, werden gevormd door de al bestaande wetten in de Republiek, de Statuten van
Batavia31 en de wetten die werden vervaardigd door de Gouverneur van de VOC die in Sri
Lanka was gevestigd.32 De VOC probeerde op deze manier de eigen gemeenschap – die van de
Europeanen, te beschermen – waardoor de legitimiteit van hun gezag niet betwist kon worden.33

28

De eerste twee waren gekozen vanwege hun aandeel in de kaneelhandel en de derde vanwege zijn gunstige
positie in het Indische Oceaangebied ten opzichte van de rest van het gebied van de VOC, zie: Schrikker, Dutch
and British Colonial Intervention in Sri Lanka, 33.
29
Nationaal Archief, Collectie M.W. Jurriaanse, 1937-1956, inv.nr. 1.13.25, Catalogue of the Archives of the
Dutch Central Government of Coastal Ceylon (1943) 15; Schrikker, Dutch and British Colonial Intervention in
Sri Lanka, 33.
30
Nationaal Archief, Collectie M.W. Jurriaanse, 15-20. Toch betekende dit niet dat er nooit meer een poging werd
gedaan om dit koninkrijk te veroveren: tussen 1760 en 1765 waren er nog verschillende oorlogen die resulteerden
in een wapenstilstand. Deze wapenstilstand had daarbij wel grote voordelen voor de Nederlanders, omdat het
getekende verdrag nog meer gebieden en daarbij macht gaf aan de VOC. Zie: Schrikker, Dutch and British
Colonial Intervention in Sri Lanka, 39.
31
Dit waren verschillende wetten en regels die de VOC hanteerde in haar gebieden in het Indische Oceaangebied.
Deze Statuten waren gebaseerd op de al bestaande wetten in de Republiek. Zie: Nadeera Rupesinghe, Negotiating
Custom: Colonial Lawmaking in the Galle Landraad (onuitgegeven proefschrift, Universiteit Leiden, 2016) 51;
Carla van Wamelen, Family Life onder de VOC: Een Handelscompagnie in Huwelijks- en Gezinszaken (Hilversum
2014) 77-85.
32
Rupesinghe, Negotiating Custom, 51.
33
Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 21-22.
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Contacten tussen Europese mannen en inlandse vrouwen vonden om deze reden plaats in de
marges van de samenleving. Hier varieerden deze seksuele contacten van informele huwelijken,
tot zelfs het leven in concubinaat.34
Waar de Portugezen interraciale huwelijken aanmoedigden om het inwoneraantal
binnen de vestigingen op pijl te houden, werd het onder de VOC enkel getolereerd. Toch stopte
dit de relaties tussen de Europese mannen en de Aziatische vrouwen niet. In Sri Lanka was
binnen dertig jaar na aankomst van de VOC, de meerderheid binnen de vestigingen al van
mixtieze afkomst.35 Zij hadden een Europese vader en een inlandse moeder, en als deze dan
uiteindelijk zelf nog kinderen kreeg met iemand van Europese afkomst, werden dit castiezen
genoemd.36 Kinderen van mixtieze afkomst werd het moeilijk gemaakt om carrière te maken
binnen de VOC, maar tegelijkertijd werden zij wel vaker als huwelijkspartner gekozen dan
vrouwen van inlandse afkomst. Hierdoor werd de exclusiviteit van de gemeenschap behouden,
die werd gevormd door raciaal denken.37
De VOC tolereerde de huwelijken die plaatsvonden tussen Europese mannen en
christelijke Singaleze vrouwen, maar enkel omdat op deze manier het Christelijke moraal kon
worden behouden.38 Door de nauwe banden tussen de kerk en de VOC, werd de Katholieke
Kerk – die op Sri Lanka was gesticht door de Portugezen – vervangen door de Nederlandse
Hervormde Kerk, waardoor deze begon bij te dragen aan de beschaving van de inlandse
bevolking.39 De Hervormde Kerk was dan geen staatskerk, maar waar in de Republiek de kerk
en staat gescheiden moesten zijn, droeg in Azië de kerk bij aan de vorming van de staat. Door
middel van educatie van de inlandse bevolking werd zo getracht loyaliteit jegens de VOC te
verwerven.40 Historicus Jurrien van Goor benoemt dan ook in zijn artikel over Nederlandse
Calvinisten dat de kerk zowel een religieuze als een sociale functie had. Zij waren van groot
belang voor de sociale orde en vrede binnen de vestigingen van de VOC, maar speelden ook
een grote rol in de huwelijken die werden afgesloten. Om deze reden vormden zij de basis het

34

Ibidem.
Ibidem, 22.
36
Wagenaar, Galle VOC-Vestiging in Ceylon, 47.
37
Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 14-25.
38
Ibidem, 26-27.
39
Bulten, ‘Contested Conjugality?’, 59; Klaus Koschorke, ‘Asia in de 19th and Early 20th Century’, in: Jens
Holger Schjørring en Norman A. Hjelm, History of Global Christianity, Volume II: History of Christianity in the
19th Century (Boston 2017) 267-300, aldaar 268.
40
Van Wamelen, Family Life onder de VOC, 131-133; Bente de Leede, ‘Children Between Company and Church’,
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College van Huwelijkse Zaken dat in de tweede helft van de achttiende eeuw werd opgericht
en de belangrijkste bron vormt voor dit onderzoek.41

Het College van Huwelijkse Zaken
Nieuwe wetten en regels werden vervaardigd, maar toch moesten deze in samenspraak met de
al bestaande wetten en regels worden gehanteerd. Ter vergelijking: in Indonesië werden de
Nederlandse wetten gehanteerd als ze de ‘specifieke Indische omstandigheden’42 niet in de weg
stonden. Als deze omstandigheden te veel moeilijkheden veroorzaakten, werden zij aangepast
of juist op een eigen, vrijere, manier geïnterpreteerd.43 In Sri Lanka was dit ook wat er gebeurde,
want de Singaleze huwelijken kenden maar vreemde praktijken in de ogen van de VOC. Zo
werd bijvoorbeeld het huwelijk nooit officieel – en administratief – vastgelegd. Als het hoofd
van de familie akkoord ging – en zolang iemand niet trouwde buiten zijn of haar kaste – kon
het huwelijk worden voltrokken.44 Daarnaast was polygamie nog altijd toegestaan en werd het
zelfs nooit officieel verboden, net zoals de ‘normale’ huwelijken tussen inlandse Singaleze
mannen en vrouwen. Wel slaagde de VOC erin het protestantse geloof te vestigen en om een
administratief stelsel op te zetten, waardoor indirect minder inlandse huwelijken voorkwamen,
net als polygamie.45
Daarnaast leerde de ervaring in Indonesië dat veel jongemannen in dienst bij de
Compagnie omgang zochten met lokale vrouwen. Ze gingen met hen in concubinaat leven,
maar wilden niet met deze vrouwen trouwen. Zo stelde Van Wamelen dat de bijzondere
omstandigheden in Indonesië de Europeanen aanzette tot opmerkelijke keuzes omtrent hun
leefvorm, maar dat hierdoor de Indische autoriteiten ook passende regelingen moesten treffen,
waardoor het Indische huwelijksrecht opkwam.46 Met behandeling van de huwelijksaangiften
was op Indonesië eerst de Bataafse kerkenraad belast, maar uiteindelijk werden er
Commissarissen van Huwelijkse Zaken aangesteld. Waar er in de Republiek commissarissen
waren aangesteld om in de gaten te houden of de huwelijkse praktijken werden nageleefd, was
dit in Indonesië eveneens het geval met deze Commissarissen van Huwelijkse Zaken.47 Zij
hadden toezicht op het naleven van de huwelijkse voorwaarden en het inschrijven van de
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geboden. Het College zelf telde vier commissarissen, waarvan twee compagniedienaren en twee
burgers.48
Het College van Huwelijkse Zaken dat in Sri Lanka werd opgericht moet vergelijkbaar
zijn geweest met dit college in Indonesië. Alhoewel over dit instituut op Sri Lanka niet veel
bekend is, kan wel naar zijn Indonesische en Nederlandse tegenhanger gekeken worden en moet
ook geconstateerd worden dat het College hier in Sri Lanka een eenzelfde rol had: het
controleren van het naleven van de huwelijkse praktijken. Daarnaast valt ook uit de dossiers
van dit College wel enige informatie te halen. Zo lopen de notulen die zijn overgeleverd van de
vergaderingen van het jaar 1750 tot 1799, waardoor te constateren valt dat dit ook de
tijdsperiode was waarin het College van Huwelijkse Zaken werkzaam was. Dit is echter wel
enigszins merkwaardig, omdat bijna honderd jaar eerder het militaire karakter van de
Nederlanders al begon te veranderen naar een administratiever karakter.49 Daarnaast waren de
Commissarissen van Huwelijkse Zaken in Indië al aangesteld in 1641 en in de Republiek zelf
stamden de eerste Commissarissen uit 1575.50 Dat dit College echter pas in 1750 werd
aangesteld, betekent niet dat er hiervoor geen controle was. Zo was er namelijk al wel het
College van Huwelijkse en Kleine Gerechtszaken, welke in 1642 was opgericht.51 Zo kan het
zijn dat dit College van Huwelijkse Zaken hier een aftakking van was, omdat men meer controle
wilde.
Alhoewel dit College dus een Indische en Nederlandse tegenhanger had, blijkt uit de
notulen van 1750 tot 1799 dat het nog wel in ontwikkeling was. Zo is de informatie die aan het
begin van deze periode werd genotuleerd nog betrekkelijk schaars. De leeftijd en de namen van
de huwelijkskandidaten werden genoemd, maar de namen van de getuigen, het geloof dat de
bruid en de bruidegom aanhingen en de plaats waar ze vandaan kwamen, werden destijds nog
maar sporadisch genoteerd. Pas later kregen ze een vaste plek binnen de notulen. Uiteindelijk
ging het zelfs zo ver dat aan het einde van de achttiende eeuw de data van de huwelijkse
geboden ook werden opgeschreven.
Voornamelijk de benoeming van het geloof is iets dat in het begin vaak achterwege
gelaten werd, terwijl dit wel altijd van enig belang is geweest binnen het huwelijk. Zo was het
bijvoorbeeld niet toegestaan om te trouwen met iemand die niet het christelijke geloof
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beoefende, maar een huwelijk tussen twee verschillende varianten van het christelijke geloof
was wettelijk gezien wel mogelijk – al werd dit binnen de maatschappij wel eens afgekeurd.52
Hier moet echter nog wel een kanttekening bij worden geplaatst, want een huwelijk tussen
gereformeerde en een roomse huwelijkskandidaten – bleek uit de correspondentie van 21 juni
1780 – zorgde wel voor enige moeilijkheden.53 Officieel was het in de Republiek ook niet
verboden, maar het kwam wel met vele voorwaarden.54 Alhoewel het geloof daarbij dus een
belangrijke factor was binnen het College van Huwelijkse Zaken, werd deze in 1750 nog niet
benoemd. Bij het tweede steekproefjaar in 1765 had het echter al wel een vaste plek binnen de
notulen gekregen.
Wat nog meer te achterhalen is, is de manier waarop men in het huwelijk trad. Zoals
Bulten e.a. in ‘Contested Conjugality?’ al had vastgesteld moesten er voorafgaand aan een
huwelijk huwelijkse geboden worden afgekondigd op drie achtereenvolgende zondagen.55 De
steekproefjaren 1795 tot 1797 gaven ook de data aan op welke dagen deze geboden werden
afgegeven en in veruit de meeste gevallen blijkt inderdaad dat dit op drie achtereenvolgende
zondagen gebeurde. Deze praktijken liepen parallel met de praktijken in de Republiek, omdat
ook daar deze geboden moesten worden afgegeven om te voorkomen dat men in het geheim
trouwde. Enkel in speciale gevallen mochten er meerdere huwelijkse geboden op één dag
worden afgegeven en dat was dus ook wat er Sri Lanka een enkele keer gebeurde. 56
Het College werd vermoedelijk pas opgericht in 1750, maar zoals eerder al was
aangegeven vonden er natuurlijk wel huwelijken plaats voor de oprichting van dit College. De
Nederlandse Hervormde Kerk sloot deze huwelijken af en bleef dit ook doen – het College
kwam er alleen om te controleren of de huwelijkse praktijken werden nageleefd.57
Vermoedelijk om de inlandse gebruiken nog verder te onderdrukken, werd het huwelijkse leven
steeds nauwkeuriger gecontroleerd. Er werd nagegaan of de bruid of bruidegom al aan iemand
anders was beloofd, wanneer de huwelijkse geboden werden afgekondigd en of de twee partijen
wel werkelijk het christelijke geloof aanhingen. Door dit nieuwe College was het dus niet meer
mogelijk om een huwelijk af te sluiten zonder de juiste formaliteiten.
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Juist door de komst van deze formaliteiten en het nauwkeurige karakter van de VOC,
kan dit College significant bijdragen aan dit onderzoek. Doordat alles nauwkeurig werd
opgeschreven, wordt het mogelijk om aan de hand van de huwelijken die werden afgesloten,
weer te geven hoe deze huwelijkse gemeenschap er in koloniaal Sri Lanka uitzag. In een verdere
stap kan dan ook naar proces van in- en uitsluiting worden gekeken. Voordat dit echter kan
worden gedaan, moet er nog dieper in de bronnen worden gedoken om te ontdekken wie er
allemaal tot deze gemeenschap trad.
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De Huwelijkskandidaten
Zeven jaar na zijn vertrek uit Amsterdam trouwde Eijlert Busing op 17 juli 1766 met Dorothea
Prevo, een jonge vrouw afkomstig uit Colombo.58 Busing was hier een van de ruim vijfhonderd
VOC-dienaren die rond 1760 waren gevestigd in Galle. De stad, die destijds nog geen 2000
inwoners telde, was een sociaal speelveld voor mannen die in dienst waren van de VOC en de
mensen die hier al generaties lang gevestigd waren.59 Op verschillende vlakken kwamen deze
groepen met elkaar in aanraking: op de markt, zoals Furnivall beargumenteerde met het concept
plural society, maar ook in een veel bredere context, waarbij het concept moral communities
beter tot zijn recht komt. Hier draaide het om al de contacten en interactie die men in een kolonie
met elkaar had, waardoor nieuwe vormen van identificatie ontstonden. Onder andere het
huwelijk droeg hieraan bij.60
Het huwelijk van Busing is één van de in totaal 180 huwelijken die zijn onderzocht.
Deze zijn afkomstig uit de vier steekproefperioden – 1750/1752, 1765/1767, 1780/1782 en
1795/1797 – waarbij er respectievelijk 23, 53, 52 en nogmaals 52 huwelijken in drie jaar werden
voltrokken. Dit komt uit op een totaal van 180 huwelijken die werden voltrokken in Galle. De
Europese groep smolt door dit proces samen met de Euraziatische groep, waardoor het huwelijk
een cruciale factor werd in de vorming van sociale relaties.61 Om dit verder te onderzoeken, is
het van belang om te ontdekken wie deze huwelijkskandidaten als Eijlert Busing waren.
Zodoende zal dit hoofdstuk dieper op hen ingaan. Allereerst wordt de herkomst van deze groep
besproken, vervolgens de leeftijd, welke religie ze aanhingen en uiteindelijk het beroep dat deze
mannelijke groep beoefende. Dit zijn allemaal factoren die een antwoord bieden op de vraag:
wie waren deze huwelijkskandidaten en wat kunnen zij ons vertellen over de vorming van
gemeenschappen, alsook de processen van in- en uitsluiting die hierbij plaatsvonden?
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Herkomst
Eijlert Busing was afkomstig uit Oldenburg, een plaatsje in het noorden van het hedendaagse
Duitsland.62 Hierbij was hij één van de twaalf mannen uit dit gebied die in de jaren 1765 tot
1767 in Galle in het huwelijk stapten (zie tabel 1). Eveneens was hij onderdeel van de groep
VOC-dienaren, die afkomstig waren uit West-Europa. Daarnaast is dit niet het enige wat opvalt,
want ook het percentage mannen die zijn geboren in Sri Lanka ligt aanzienlijk hoog. Dit konden
bekeerde inlanders zijn, maar ook mixtiezen of castiezen. Zij konden de kinderen zijn van
VOC-dienaren die hier waren getrouwd, maar konden ook uit een buitenechtelijke relatie zijn
geboren.63
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een man besloot hier in het huwelijk
te treden. Volgens de genderhistorica Carina Ray bood het huwelijk voor Europese mannen een
mogelijkheid om hogerop te komen, maar tegelijkertijd kan ook niet beweerd worden dat dit
niet de agenda kan zijn geweest van een man geboren in Sri Lanka.64 Waar het mixtiezen
moeilijk werd gemaakt de sociale ladder te beklimmen, hadden castiezen deze mogelijk wel.65
Zowel de Singaleze als de Europese mannen probeerden dus een bepaalde huwelijkse
gemeenschap te betreden. Toch was er een enkel aspect waarop de Singaleze groep verschilde
van de Europese. Zoals Anjana Singh namelijk aanhaalde in haar onderzoek over Fort Cochin,
bood het huwelijk voor een compagniedienaar ook de mogelijkheid om in een VOC-vestiging
te blijven.66 Hierdoor werd het huwelijk onderdeel van het vestigingspatroon dat zich toentertijd
voordeed.
Opvallend is wel om op te merken dat de meeste mensen die deze huwelijkse
gemeenschap wilden betreden niet eens de Nederlanders zelf waren, maar mensen uit andere
bevolkingsgroepen uit West-Europa. Denk hierbij aan de Duitsers, zoals Eijlert Busing, en de
mannen uit het Verenigd Koninkrijk in de laatste steekproefperiode. De transitie van de macht
van de Compagnie naar die van de Engelse kroon maakte het voor hen mogelijk om onder de
Nederlandse wet hun huwelijk te voltrekken.67 Hierdoor was in het steekproefjaar 1795 tot 1797
hun aandeel op de huwelijksmarkt zelfs groter dan die van de Nederlanders – iets wat overigens
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ook iedere keer het geval was met de Duitsers. Landsgrenzen waren er wel, maar hier bleek,
zoals te zien is in de tabel, vrij soepel mee om te zijn gegaan.
Tabel 1: Herkomst van de mannelijke huwelijkskandidaten verdeeld over de vier steekproefperioden in Galle, Sri
Lanka, van 1750 tot 1797.
1750-1752

1765-1767

1780-1782

1795-1797

52%
39%
9%
4%

43%
32%
7%
4%

54%
36%
10%
8%

37%
31%
4%
2%
4%

14%
2%
17%
2%

12%
2%
15%
2%
14%

Zuid-Azië
Sri Lanka
Galle
Colombo
Overig
India
Zuidoost-Azië
Indonesië

2%

West-Europa
Republiek
Zuidelijke Nederlanden
Duitse gebieden
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Zwitserland
Noord-Europa
Noorwegen
Denemarken

13%
4%
13%
4%

15%
23%

2%

4%
2%

Oost-Europa
Pruisen

2%

2%

Zuid-Europa
Portugal
Onbekend
Totaal relatief68
Totaal absoluut

2%
9%
100%
23

13%
100%
53

8%
100%
52

13%
100%
52

Bron: SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken.

Zoals tabel 2 laat zien, trad er geen enkele Europese vrouw in het huwelijk op Sri Lanka.
Misschien dat vrouwen uit de Republiek hier wel interesse in hadden, maar zij begonnen nooit
aan de lange bootreis naar het oosten, omdat het hen simpelweg ontmoedigd werd. Indien zij
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deze reis wel wilden ondernemen, werden zij gedwongen tot een verblijf van vijftien jaar.69
Doordat de Europese vrouw niet te vinden was op Sri Lanka, werd de mixtieze vrouw de norm
om mee in het huwelijk te treden.70 Zij waren immers al meer bekend met de Europese
nieuwkomers dan de inlandse vrouwen.71 In Cochin was er een eenzelfde situatie. Van de 200
Europeanen die hier woonden, was er maar één vrouw. De meeste vrouwen waren dus
afkomstig uit een gemengd huwelijk, of uit andere delen van Azië.72 Dit is eveneens terug te
zien in tabel 2, waar de meeste vrouwen afkomstig waren uit Sri Lanka. Dorothea Prevo, die
afkomstig was uit Colombo, was dus een van hen.73
Toetreding tot deze gemeenschap was dus van verschillende factoren afhankelijk.
Doordat er geen Europese vrouw te bekennen was, was het aan de Singaleze vrouw, alsook hun
familie, om te beslissen wie deze huwelijkse gemeenschap betrad. Daarnaast kon voor Dorothea
Prevo haar huwelijk met Eijlert Busing ook nog verscheidene voordelen opleveren. Als zijn
vrouw zou ze namelijk de Europese status hebben verkregen, die was verbonden aan privileges
en een meer gerespecteerde positie binnen de maatschappij.74 Deze gemeenschap werd dus
vanuit twee kanten, zowel door de mannen als de vrouwen, gevormd.
Tabel 2: Herkomst van de vrouwelijke huwelijkskandidaten verdeeld over vier steekproefperioden in Galle, Sri
Lanka, van 1750 tot 1797.
1750-1752

1765-1767

1780-1782

1795-1797

95%
91%
4%

86%
64%
13%
9%
4%

87%
65%
10%
12%
4%

85%
69%
10%
6%
2%

5%
100%

10%
100%

11%
100%

13%
100%

Azië
Sri Lanka
Galle
Colombo
Overig
India
Onbekend
Totaal

Bron: SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken.
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Leeftijd
Net als vele andere jongemannen, trad Eijlert Busing op vierentwintigjarige leeftijd in dienst
van de Compagnie.75 Het was echter pas zeven jaar later, toen hij de leeftijd van eenendertig
jaar had bereikt, dat hij in het huwelijk stapte met de zestienjarige Dorothea Prevo.76 Zoals is
te zien in tabel 3, is de huwelijksleeftijd van eenendertig jaar voor Eijlert Busing niet bijzonder
vreemd, gezien de meeste mannen rond de leeftijd van dertig jaar in het huwelijk traden.
Dorothea Prevo was daarentegen nog betrekkelijk jong. In vergelijking met de andere
vrouwelijke huwelijkskandidaten trouwde ze maar liefst drie jaar voor de beoogde
huwelijksleeftijd.77 Niet alleen Dorothea was in dat opzicht erg jong: de huwelijksleeftijd van
al de vrouwen die in Sri Lanka trouwden lag betrekkelijk laag in vergelijking met de Republiek.
Gedurende de achttiende eeuw trouwden zij namelijk steeds later, waardoor deze gemiddelde
huwelijksleeftijd rond de achtentwintig jaar lag, in vergelijking met de leeftijd van ongeveer
negentien jaar in Sri Lanka.78
Wettelijk gezien was deze lage huwelijksleeftijd wel toegestaan. Voor mannen lag deze
namelijk op eenentwintig jaar en voor vrouwen op achttien jaar. Wanneer iemand voor deze
leeftijd trouwde, was er echter wel toestemming nodig van de ouders of voogd.79 Zeker bij de
vrouw moest deze toestemming vaak gevraagd worden, want uit de drieëntwintig huwelijken
die tussen 1750 en 1751 werden afgesloten, waren maar liefst zeven vrouwen jonger dan
achttien.80 In een enkel geval was de vrouw nog maar vijftien, zoals in 1752, toen Jan Jacob
Luhr trouwde met de jonge Anna Cornelia Coopman.81 Ter vergelijking was er in dezelfde
steekproefperiode geen enkele man die onder de leeftijdsgrens van eenentwintig jaar trouwde.
Alleen in 1795 tot 1797 kwam dit enkele keren voor, toen de Engelsen en de Ieren zich op de
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huwelijksmarkt gingen begeven. Zo trouwde bijvoorbeeld de twintigjarige Ier Cornelius
Flannagan met de vijftienjarige Elisabeth Kelver uit Galle.82
Wanneer tabel 3 wordt bestudeerd, is de leeftijd voor mannen in de jaren 1795 tot 1797
iets dat gelijk opvalt. Deze ligt hier aanzienlijk lager dan in de voorgaande jaren. Dit komt
voornamelijk door de Engelse en Ierse jongemannen, die steeds vaker hun huwelijk lieten
voltrekken bij het College van Huwelijkse Zaken. Uit de gegevens blijkt dat hun
huwelijksleeftijd lager lag dan bij de overige mannen. In totaal zijn er zeven van deze
huwelijken die worden voltrokken en hier ligt de gemiddelde leeftijd op 23.5 jaar.83 De reden
hierachter is echter onduidelijk, omdat in het Verenigd Koninkrijk ook de huwelijksleeftijd
betrekkelijk hoog lag in de achttiende eeuw, namelijk op gemiddeld 25 jaar.84 Maar wanneer
het onderwerp van dit onderzoek in gedachten genomen wordt, kan misschien wel gesuggereerd
worden dat juist deze mannen op deze manier een sociale ruimte probeerden te betreden dat
enkel door middel van een huwelijk mogelijk was.
De man was over het algemeen ouder dan de vrouw en zoals verwacht kan worden uit
tabel 3, was het leeftijdsverschil gelijk ook behoorlijk groot. Een voorbeeld van zo’n extreem
geval is Hendrik Vermeulen, die voor de eerste keer in 1750 op 40-jarige leeftijd in het huwelijk
stapte met een 25-jarige vrouw, Anna van Hierenboere.85 Vrij snel na dit huwelijk kwam zij te
overlijden, waardoor Hendrik op 41-jarige leeftijd in 1751 opnieuw in het huwelijk trad, dit
keer met de 16-jarige Rabecca Willemsz.86 Waar in de Republiek getracht werd het
leeftijdsverschil binnen een relatie zo klein mogelijk te houden, omdat dit onmin en ontucht
zou voorkomen, bleek dit in Sri Lanka niet aan de orde te zijn.87
Zoals in de voorgaande paragraaf te zien is, is de huwelijkse gemeenschap betrekkelijk
te reconstrueren aan de hand van leeftijden. Het geeft een inkijk van de gemeenschap, maar
biedt ook al de eerste handvaten die kunnen bijdragen aan de rest van het onderzoek: droeg de
herkomst en de leeftijd bij aan de vorming van sociale relaties? Kon dit bovenal ook iets
bijdragen aan de vormen van in- en uitsluiting die zich hier voordeden? Voordat hier verder op
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SLNA 1/6302, Resoluties en Notulen van Kommissarisen der Huwelijksche Zaaken, folio nr. 0127. Een tweede
keer waarin dit voorkwam was het huwelijk tussen de Engelse John Chichleij en Henrietta Gerardina German,
waarbij hij twintig was en zij achttien, zie: ibidem, folio nr. 0141.
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Ibidem, folio nr. 0127, 0129, 0135, 0139, 0141 en 0143.
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Kirstin Olsen, Daily Life in 18th-Century England (2e druk; Westport 2017) 5.
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SLNA 1/6297, Notulen van Huwelijkse Zaaken, folio nr. 0010.
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Ibidem, folio nr. 0044. De huwelijken van Hendrik Vermeulen blijken een uitzondering te zijn wanneer gekeken
wordt naar de gemiddelde leeftijdsverschillen in de genomen steekproefjaren. Zo lagen deze respectievelijk op
(een afgeronde) 12, 10, 9 en 8 jaar.
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Haks, Huwelijk en Gezin in Holland in de 17e en 18e Eeuw, 106-108.
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ingegaan kan worden, wordt eerst de gemeenschap nog verder vormgegeven, nu aan de hand
van religie.
Tabel 3: Mediaan88 van de leeftijden van mannen en vrouwen die voor de eerste keer in het huwelijk stapten in
Galle, Sri Lanka, gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw. 89

1750-1752
1765-1767
1780-1782
1795-1797

Eerste huwelijk mannen

Eerste huwelijk vrouwen

29
29
28
25

18
19
19
20

Bron: SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken.

88
Er is hier gekozen voor het gebruik van de mediaan, omdat het gemiddelde erg gevoelig is voor grote uitschieters.
Een mediaan, het middelste getal van al de gegeven getallen, geeft om deze reden een uitkomst die meer
waarheidsgetrouw is.
89
In deze zijn dan ook enkel de leeftijden meegenomen van mannen en vrouwen die voor de eerste keer in het
huwelijk stapten. In totaal ging het om 46 van de 180 huwelijken waarbij of de man of de vrouw opnieuw trouwde.
Enkel acht huwelijken konden niet mee worden genomen in de tabel, omdat hier een weduwe opnieuw trouwde
met een weduwnaar.
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Religie
Doordat de Nederlandse Hervormde Kerk in dienst was van de VOC, kreeg de gereformeerde
kerk door activiteiten als scholing van de inlandse bevolking, houvast binnen de samenleving.90
Eerder werd al benoemd dat de VOC amper tot geen invloed wist uit te oefenen in meer rurale
gebieden, waardoor juist de verspreiding van het gereformeerde geloof plaatsvond binnen de
steden, oftewel de bovenste laag van de bevolking.91 Zoals in de onderstaande tabel te zien is,
was het overgrote deel gereformeerd. Zeker bij vrouwen lagen deze percentages hoog – tot zelfs
wel 94.3%. Ondanks dat de sociale status van vrouwen niet te achterhalen is zoals dat wel kan
bij de beroepen van de mannen, kan aan de hand van hun geloof wel geconstateerd worden dat
ze een gemeenschap waren die al enigszins hoog op de sociale ladder stond. Dit is eveneens het
geval met de burgers die waren geboren in Sri Lanka, die dan ook het gereformeerde geloof
beoefenden.
Waar in de tabel te zien is dat het katholieke geloof zich wist te vestigen onder de
mannen en vrouwen geboren in Sri Lanka, was dit niet het geval voor het Lutherse geloof.92
Eijlert Busing was bijvoorbeeld ook Luthers, maar gezien het feit dat geen enkele Singaleze
man het Lutherse geloof aanhing, bestaat er een grote kans dat ook Busing het geloof niet door
zou geven aan zijn kinderen, maar dat zij het gereformeerde geloof van Dorothea Prevo over
zouden nemen.93 Wanneer iemand namelijk was gedoopt en het gereformeerde geloof
beoefende, hadden zij recht op een erfenis en civiele rechten, maar kwamen ze ook in
aanmerking voor een baan bij de Compagnie.94 Omdat dit gereformeerde geloof dus meer
mogelijkheden bood, werden kinderen gereformeerd opgevoed. Natuurlijk kon dit voor de VOC
ook een mechanisme zijn om de huwelijkse gemeenschap exclusief te houden.
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De Leede, ‘Children Between Company and Church’ 108-109.
S. Asaratnam, ‘Elements of Social and Economic Change in Dutch Maritime Ceylon (Sri Lanka) 1658-1797’,
Indian Economic and Social History Review 22:1 (1985) 35-54, aldaar 36-37; Schrikker, Dutch and British
Colonial Intervention in Sri Lanka, 33.
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Ondanks pogingen van de VOC om het katholieke geloof te verdrijven, begon het juist eerder het verzet tegen
de Nederlanders te vormen en begon het symbool te staan voor dekolonialisme. Pas onder de heerschappij van de
Britten verloor het geloof deze functie, zie: Klaus Koschorke, ‘Asia in de 19th and Early 20th Century’, 268; Klaus
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Tabel 4: Religie van de mannelijke en vrouwelijke huwelijkskandidaten die gedurende de vier steekproefperioden
in het huwelijk stapten in Galle, Sri Lanka. 95
1750-175296
1765-1767

n.v.t.
Gereformeerd
Rooms
Luthers
Onbekend

Mannen
n.v.t.
32
7
13
1

n.v.t.
60%
13%
25%
2%

1780-1782

Gereformeerd
Rooms
Luthers
Protestants
Onbekend

34
9
7
1
1

Gereformeerd
Rooms
Luthers
Onbekend

28
11
12
1

1795-1797

Vrouwen
n.v.t.
50
3

n.v.t.
94%
6%

65%
17%
14%
2%
2%

40
8

77%
15%

1
3

2%
6%

54%
21%
23%
2%

40
10

77%
19%

2

4%

Bron: SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken.

Doordat dit onderzoek gaat over de vorming van sociale relaties, is het ook interessant
om dit te bekijken vanuit het oogpunt van religie, en dan of mannen of vrouwen trouwden met
een wederhelft van hetzelfde geloof. In de Republiek was het niet verboden, maar ook niet
volledig geaccepteerd als er een huwelijk plaatsvond tussen twee mensen die een ander geloof
aanhingen.97 In de kolonie werkte dit anders. Juist om economische voordelen te behalen,
werden verschillen in ras, religie en cultuur vaker door de vingers gezien. De VOC had er baat
bij als mensen zich in Azië vestigden, waardoor verschillen werden getolereerd om de
gemeenschap te voeden.98 Zo is dan ook het percentage gemengde huwelijken betrekkelijk hoog
(zie tabel 5). Deze gemeenschap groeide dan wel, maar dit betekende natuurlijk niet dat hij
minder exclusief werd. De Nederlandse Hervormde Kerk bleef immers een belangrijke schakel
binnen de maatschappij.99
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In de meeste gevallen werd het geloof genoteerd, maar in een enkel geval – meestal maar twee of drie keer per
steekproefperiode, werd het vergeten. Daarom zijn de gegevens in deze tabel ook geen volledige weergave van de
realiteit, maar is er wel een hoge mate van betrouwbaarheid. Daarnaast zijn ook de percentages toegevoegd, maar
omdat deze zijn afgerond, komt het niet altijd op een ronde 100% uit.
96
Bij deze jaartallen staat er “n.v.t.”, omdat hier het geloof simpelweg nog niet werd genoteerd. Om deze reden
zijn er ook geen gegevens beschikbaar.
97
Bulten, ‘Contested Conjugality?’, 58.
98
Jones, Wives, Slaves, and Concubines, 75
99
Heleen C. Gall, ‘”European” Widows in the Dutch East Indies’, in: Jan Bremmer, Lourens van den Bosch (eds.),
Between Poverty and the Pyre (Londen 2002) 116.
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Tabel 5: De huwelijkskandidaten uit Galle, Sri Lanka, die wel of niet hetzelfde geloof aanhingen, uitgedrukt in
absolute en relatieve getallen, en onderverdeeld in de vier steekproefperioden.

1750-1752

Hetzelfde
geloof
n.v.t.

n.v.t.

Niet hetzelfde
geloof
n.v.t.

1765-1767

Onbekend

Totaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

34

64%

18

34%

1

2%

53

1780-1782

42

81%

7

13%

3

6%

52

1795-1797

35

67%

15

29%

2

4%

52

Bron: SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken.
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Beroepen
Toen Eijlert Busing in 1759 in dienst trad bij de VOC, werd hij ingeschreven als bottelier.100
Dit was al geen slecht betaalde baan, maar ten tijde van zijn huwelijk in 1766, was hij
opgeklommen tot assistent.101 Op deze manier behoorde hij niet meer tot de groep
onderofficieren, maar tot de hoge officieren die in dienst waren van de VOC (zie tabel 6).102
Als assistent was Eijlert Busing één van de ruim vijfhonderd Compagniedienaren die waren
gevestigd in Galle, waarvan er dus enkelen hier in het huwelijk stapten.103 Het sociale profiel
van Busing, maar ook die van de andere mannelijke huwelijkskandidaten, is terug te vinden in
tabel 6. Voor een tabel met meer verdiepende informatie, kunnen Bijlage 1 en 2 ook bekeken
worden.
Wat gelijk opvalt wanneer tabel 6, maar ook Bijlage 1 en 2, bestudeerd worden, is dat
het huwelijk niet per se weggelegd was voor een hoge dienaar van de VOC. Enkel de hoge
officieren, ontwikkelde ambachtslieden en de hoogstaande soldaten hadden een behoorlijk
salaris in vergelijking met de rest (zie Bijlage 1). Het is zeker te stellen dat zij gewilde
huwelijkspartners waren, maar toch valt het op dat hun aandeel gedurende de tweede helft van
de achttiende eeuw afnam en dat de mannen met een lagere (militaire) rang juist vaker
terugkwamen onder de huwelijkskandidaten (zie Bijlage 1). Er zat een stijgende lijn in het
aantal militairen op Sri Lanka, doordat de macht van de VOC zicht langzaam verplaatste naar
die van de Engelse kroon.104 Waar om deze reden ook meer hogere officieren in het huwelijk
konden treden, was dit niet wat er gebeurde. De lagere militaire rangen bleven toenemen als
huwelijkskandidaten (zie Bijlage 2).
Het bleef echter niet bij de lager geplaatste soldaten. Van de in totaal 199 beroepen die
zijn geanalyseerd voor dit onderzoek, blijken voornamelijk deze lagere sociale groepen te
overheersen – denk hierbij aan soldaten en de ambachtslieden, die samen een percentage
behaalden van vijftig procent in de steekproefperiode 1750 tot 1752. In de steekproefjaren die
volgden kan er een eenzelfde trend gevonden worden: de lagere rangen vormden ook hier een
groep van om en nabij de vijftig procent (zie Bijlage 1). Eerder was al gesteld dat deze Europese
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Nationaal Archief, VOC: Opvarenden https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444/d487c0f0c864-11e6-9d8b-00505693001d (geraadpleegd 3 juni 2021).
101
Als bottelier had hij ongeveer een gages per maand van 20 gulden en als assistent verdiende hij 40 gulden per
maand, zie: de VOCsite, Functies en Rangen https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html (geraadpleegd 4
juni 2021).
102
De VOCsite, Functies en Rangen https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html (geraadpleegd 3 juni
2021).
103
Wagenaar, Galle VOC-Vestiging, 45.
104
Schrikker, Dutch and British Colonial Intervention in Sri Lanka, 214.
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mannen gewilde huwelijkspartners waren, omdat ze de Europese rechten doorgaven aan hun
vrouw, maar nu wordt er nog een geheel andere dimensie aan toegevoegd. Voornamelijk deze
lagere klasse is van grote relevantie voor het vestigingspatroon dat zich hier voordeed op Sri
Lanka. Al was deze huwelijkse gemeenschap exclusief van aard, zij bleken wel degene te zijn
die werden toegelaten om hem te voeden.105
Wat eveneens is terug te zien in Bijlage 2, is dat de huwelijkse gemeenschap zich
gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw begon te vormen. Waar eerst nog de meeste
mensen enkel in dienst van de Compagnie werkten, begon zich nu een gemeenschap te vormen
die ook buiten hen, op Sri Lanka, werkzaam was (zie Bijlage 2 onder de beroepen op Sri Lanka).
Eveneens begint zich een groep burgers te vestigen op het eiland, die gedurende de
steekproefperioden ook meer in het huwelijk trad. Als het de zonen waren van Europese
mannen en mixtieze of castieze vrouwen, kan misschien verwacht worden dat deze groep net
zo groot was als het aandeel vrouwen die hier op Sri Lanka trouwden, maar dit is niet waar. Het
aandeel burgers was aanzienlijk lager dan het aantal Singaleze vrouwen. Misschien dat dit
kwam omdat zij minder gewild waren dan de Europese mannen – omdat ze de Europese status
niet met zich meebrachten – maar het kan er ook mee te maken hebben dat de zonen van
hooggeplaatste officieren vaak rond hun zevende levensjaar naar de Republiek werden gestuurd
om daar een opleiding te volgen.106 Het aandeel van Singaleze mannen kan gerelativeerd
worden, maar tegelijkertijd mogen ze ook niet uitgesloten worden. Juist wanneer dit ook de
zonen van hoge officieren waren, ligt het voor de hand dat enkel deze rijkdom en status ook
genoeg is om van hen gewilde huwelijkspartners te maken. Reden waarom ze dus ook opduiken
in de notulen.
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Bosma en Raben, Being “Dutch” in the Indies, 23.
Alicia Schrikker, ‘Caught Between Empires. VOC Families in Sri Lanka After the British Take-Over 18061808’, Annales de Démographie Historique 122:2 (2011) 127-147, aldaar 133.
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Tabel 6: Functies en rangen van de mannelijke huwelijkskandidaten in Galle, Sri Lanka, in het tweede gedeelte
van de achttiende eeuw.
Functies en rangen

Huwelijkskandidaten

Hoge officieren

6.5%

Onderofficieren

7%

Ambachtslieden in dienst van de Compagnie

12%

Lager Scheepsvolk

5.5%

Soldaten

31%

Op Sri Lanka

27%

Overig

3%

Onbekend

8%

Totaal relatief

100%

Totaal absoluut

199107

Bron: SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken; De VOCsite, Functies en Rangen, https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html
(geraadpleegd 3 juni 2021); Frank Lequin, Het Personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in
de Achttiende Eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen (Doctoraal proefschrift, Universiteit Leiden,
1982); Roelof van Gelder, Het Oost-Indische Avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800) (Nijmegen
1997) 173-204

In het afgelopen hoofdstuk is een poging gedaan om meer inzicht te krijgen in de
huwelijkskandidaten die voorkwamen in de notulen van het College van Huwelijkse Zaken te
Galle. De vraag wie deze mannen en vrouwen waren, werd aan het begin van dit hoofdstuk
gesteld, maar het is onmogelijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. De vrouwelijke
huwelijkskandidaten kwamen uit Sri Lanka, terwijl de mannen voornamelijk uit verschillende
delen van West-Europa kwamen, wat dan weer grotendeels samenhing met het geloof dat ze
beoefenden. Ook kon hun herkomst in verband worden gebracht met hun leeftijd, zoals die van
de Engelse en Ierse jongemannen.
Omdat het christelijke geloof in Sri Lanka alleen werd beoefend door de elite, was de
huwelijkse gemeenschap er eentje van de hoge stand. Niet alleen was het voor een dienaar van
de VOC aantrekkelijk om hier deel van uit te maken, het bood ze ook een mogelijkheid om hier
te vestigen. Daarnaast bood het huwelijk voor Singaleze vrouwen een mogelijkheid om een
hogere, Europese status te verkrijgen, alsook een meer gerespecteerde status binnen de Gaalse
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Van de in totaal 180 mannelijke huwelijkskandidaten, hadden enkelen ook meer dan één beroep. Hierdoor valt
het totale aantal beroepen natuurlijkerwijs hoger uit.
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gemeenschap. Zo hadden beide groepen een eigen agenda, die bijdroegen aan processen van
in- en uitsluiting binnen een al betrekkelijk exclusieve gemeenschap. Het huwelijk tussen Eijlert
Busing en Dorothea Prevo kon er inderdaad eentje zijn die plaatsvond vanwege de liefde, maar
voor zowel Eijlert als Dorothea bood het ook nog andere mogelijkheden die niet zomaar
achterwege gelaten kunnen worden.
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De Samensmelting met de Huwelijkse Gemeenschap
De Getuigen
Nadat Eijlert Busing in 1766 in het huwelijk was gestapt met zijn vrouw, Dorothea Prevo,
verdwenen ze niet zomaar weer van de radar. In de notulen van het College van Huwelijkse
Zaken keerde ze namelijk nog enkele keren terug. Deze keer niet als bruid en bruidegom, maar
als getuigen van jonge koppels die in het huwelijk wilden treden. Waar de meeste koppels maar
één of twee keer voorkwamen binnen deze sectie, traden Busing en Prevo maar liefst vier keer
samen op als getuigen.108 Dat ze dit samen doen is op zichzelf al bijzonder merkwaardig. In
diezelfde jaren, 1780 tot 1782, waren er in totaal 21 van de 52 huwelijken waarin de man en
vrouw samen getuigden – in dit geval dus vier keer Busing en Prevo, en binnen dertien
huwelijken (leek) er geen verwantschap tussen de getuigen te zijn.109 Door getuigen als hen,
Eijlert Busing en Dorothea Prevo, wordt de samensmelting tussen de huwelijkse en de niethuwelijkse gemeenschap aan het licht gebracht, waardoor het interessant is om deze relatie nog
verder te onderzoeken in relatie tot de in- en uitsluiting van sociale groepen.110
Sinds de middeleeuwen was het niet meer toegestaan om te trouwen zonder twee
getuigen.111 Net als dat op drie achtereenvolgende zondagen de huwelijkse geloften moesten
worden afgelegd, lijkt dit ook een maatregel te zijn geweest om ervoor te zorgen dat niemand
in het geheim trouwde, net als dat men er op deze manier zeker van kon zijn geweest dat er
geen seksuele gemeenschap had plaatsgevonden voor het huwelijk.112 Dit niet alleen, want waar
Van Wamelen aanhaalde dat het niet was toegestaan dat men buiten het christelijke geloof
trouwde, waren de getuigen er ook om te verklaren dat de bruid en bruidegom werkelijk
christelijk waren.113
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SLNA 1/6301, Notulen van Comissarissen der Huwelijkse Zaaken, folio nr. 0029, 0033, 0039 en 0057.
In de overige achttien gevallen was het de getuige van de bruid of de bruidegom niet genoteerd. In de jaren
1750 tot 1752 waren er acht koppels als getuigen, twaalf die niets met elkaar te maken (leken) te hebben en drie
waarvan het onbekend was. Van 1760 tot 1762 waren er achttien koppels, maar daartegenover stond dat
drieëndertig getuigen geen man en vrouw waren en dat er nog twee onbekende gevallen waren. En als laatst waren
er in de jaren 1795 tot 1797 vierentwintig koppels als getuigen, tweeëntwintig die niet verwant waren en
uiteindelijk waren er nog zes gevallen onbekend.
110
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genoteerd als ‘man van’, zoals bij de vrouwen wel het geval was. Maar omdat tenminste de vrouwen wel waren
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van de gemeenschap.
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Gek is het dan ook niet dat het uitkiezen van de getuigen nauwkeurig werd gedaan. Het
lijkt voor de hand te liggen om een familielid te kiezen, maar wanneer de lijst met getuigen
bekeken wordt, is dit niet tot nauwelijks het geval. Waarom men dit niet deed, kan
overeenkomen met de reden die Donald Haks aanhaalde om te verklaren waarom verwante
personen niet werden opgeroepen in proceszaken. Het was gunstiger iemand te vinden die geen
familie was, omdat geloofwaardigheid op grond van verwantschap dan niet in twijfel kon
worden getrokken.114 Wanneer dus bewust niet gekozen werd voor een familielid om te
verklaren dat iemand de juiste religie aanhing of nog geen ander seksueel contact had gehad,
ligt het voor de hand om iemand te kiezen die niet in twijfel kon worden getrokken.115 Hierbij
werd er dan ook geregeld gekozen voor iemand die in hoger aanzien stond, omdat zij meer
geloofwaardigheid uitstraalden. Denk hierbij aan Eijlert Busing, die zowel de getuige was van
een kanonnier als voor een jong-assistent van het negotiekantoor. Als ervanuit gegaan wordt
dat Busing minstens de functie van assistent beoefende – zoals was aangegeven bij zijn
huwelijk in 1766 – staat hij hier boven alle twee deze mannen.116 Of dit een gegeven was dat
ook voorkwam in de huwelijken waar Busing niet bij betrokken was, zal in de volgende sectie
verder worden behandeld.

Status van de getuige
Het enige wat naast de naam van de getuigen genoteerd werd, was het beroep dat ze beoefenden.
Om deze reden zijn de beroepen uit het voorgaande hoofdstuk tegenover de beroepen van de
getuigen geplaatst in Bijlage 3. Gelijk is hier een groot verschil in het sociale speelvlak van
beide groepen zichtbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld bij de getuigen minder mannen werkzaam als
ambachtslieden onder de VOC en tegelijkertijd is het percentage militaire rangen enigszins
hetzelfde gebleven. Dit is echter enkel bij een snelle beoordeling het geval. Waar er onder
bruidegoms veel soldaten trouwden, werden zij veel minder vaak bijgestaan door een
medesoldaat, maar eerder door iemand met een hogere sociale status, waaronder bijvoorbeeld
een sergeant. Hun aandeel is dan ook aanzienlijk vergroot, omdat ze de mannen bijstonden die
de militaire rangen die onder hen vulden. Een voorbeeld is hier James Fehrl, een sergeant uit
het Engelse regiment, die John Ireland, een soldaat uit datzelfde Engelse regiment, bijstond.117
Iets anders dat gelijk opvalt is dat het aantal hoge officieren flink is gestegen. Waar het bij de
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beroepen maar een percentage had van 6.5%, is het nu fors gestegen naar 11%. Hier komt dan
ook Eijlert Busing terug, die naast de vaandrig en de kapitein die hij bijstond, ook nog getuige
was van het huwelijk van een jong-assistent van het negotiekantoor en een kanonnier.
Niet alleen aan de hand van Bijlage 3 kan gesteld worden dat men mogelijk een getuige
koos met meer aanzien, ook per individueel huwelijk kan gekeken worden welke bruidegoms
een getuige kozen die hogerop stond en waar dit juist niet het geval was. Wanneer dit wordt
gedaan, wordt de eerdere hypothese, dat bruidegoms iemand kozen die hoger stond in aanzien,
ook hier opnieuw bevestigd. Namelijk in 61 van de 180 huwelijken, werd een man met een
hogere maatschappelijke positie aangesteld als getuige. Dit was een grote tegenstelling met de
acht huwelijken waarbij men een getuige aanstelde die lager op de sociale ladder stond en de
dertig getuigen waarbij de beroepsgroep hetzelfde was.118 Juist omdat zoveel mensen toch
kozen voor iemand die hoger stond dan henzelf, hoeft het niet alleen iets over de
geloofwaardigheid van een persoon te vertellen, maar kan het ook bijdragen aan de mogelijke
sociale positie die men op het punt stond te betreden wanneer ze in het huwelijksbootje stapten.
Naast de hoge posities van de mannelijke getuigen, is het ook interessant om nog even
aandacht te besteden aan Maria Gilouw, de vrouw van de befaamde Casper Sieling, de
burgerkapitein en lid van het College van Huwelijkse Zaken.119 Deze twee moeten één van de
meest hooggeplaatste koppels binnen de huwelijkse gemeenschap in Galle zijn geweest. Sieling
komt echter niet voor in de lijst met opvarenden van de VOC en ook wijst de titel van ‘burger’
uit dat het hier mogelijk gaat om een man die in Sri Lanka zelf is geboren. De aard van zijn
huwelijk met Maria geeft op zichzelf nog niet veel prijs. We komen hier pas meer over te weten
wanneer we Maria Gilouw op zien duiken als getuige van haar zus Sara, die in 1765 met een
boekhouder in het huwelijk stapte.120 Een boekhouder verdiende niet slecht, maar stond in rang
toch wel betrekkelijk lager dan een kapitein (zie Bijlage 3).121 Hierdoor bestaat de mogelijkheid
dat Maria boven haar stand was getrouwd.
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Dit is niet het enige dat dit huwelijk ons kan vertellen. Eerder werd al gesteld dat
familieleden niet vaak werden opgeroepen als getuigen, omdat dit hun geloofwaardigheid kon
betasten.122 Toch leek dit Maria niet tegen te houden toen ze in 1765 haar zus assisteerde. Juist
dat Sara dan toch koos voor haar zus, lijkt erop te wijzen dat zij gerespecteerde en
geloofwaardige mensen waren. Daarnaast valt ook hier een aspect aan te verbinden dat eerder
ook al was aangehaald. Wanneer iemand als Sara namelijk kiest voor een hogergeplaatste
getuige, zou dat ook niet bij kunnen dragen aan haar positie binnen de maatschappij? Zou het
haar ook niet enig status geven dat de vrouw van de burgerkapitein haar assisteerde? Het was
namelijk niet voor niets dat Sara haar hooggeplaatste zus koos als getuige.

Poortwachters
In de jaren dat Eijlert Busing optrad als getuige, van 1780 tot 1782, kwam het nog twee keer
voor dat iemand meer dan eens werd gevraagd om de bruid en bruidegom te assisteren. Zo was
er bijvoorbeeld de sergeant Petrus Andries, die drie keer optrad als getuige, en Casper Kambre
– eveneens een sergeant – die samen met zijn vrouw ook twee keer de bruid en bruidegom
assisteerde.123 Naast de mannen die steevast terugkeren als getuigen, blijken ook de vrouwen
een vooraanstaande positie binnen deze groep te hebben. In elke steekproefperiode kwam er
wel één vrouw naar voren die meerdere keren optrad als getuige. Toch leek de meest prominente
nog wel Maria Gilouw te zijn, de vrouw van de burger kapitein en lid van het College van
Huwelijkse Zaken Casper Sieling, die in totaal vier keer optrad als getuige in de drie
steekproefjaren van 1765 tot 1767, waarvan één keer ook als de getuige van Dorothea Prevo,
de vrouw van Eijlert Busing.124
Maar waren deze mannen en vrouwen dan de poortwachters van de huwelijkse
gemeenschap? Was het aan hen om enig invloed uit te oefenen op wie deze exclusieve
gemeenschap betrad?125 In het geval van Maria Gilouw kan misschien ook wel beargumenteerd
worden dat zij steeds naar voren werd geschoven als getuige, omdat zij een ‘makkelijke’ keuze
was als een bruid geen (juiste) getuige had. Zij was immers de vrouw van Casper Sieling, één
van de leden van het College van Huwelijkse Zaken. Dus als zich problemen voordeden kon zij
gemakkelijk toetreden. Of was zij juist gewild als getuige omdat haar man in het College zelf
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zat? De scheidslijn tussen aan de ene kant de exclusiviteit en aan de andere kant de
tekortkoming van de gemeenschap is hier erg klein.
Galle was met nog geen tweeduizend inwoners niet heel groot en de huwelijkse
gemeenschap moet om deze reden nog kleiner zijn geweest.126 Was er dus überhaupt wel een
mogelijkheid om steeds een beroep te doen op andere getuigen of ‘moesten’ als het ware steeds
dezelfde personen gevraagd worden? De VOC was bij aankomst op Sri Lanka een betrekkelijk
exclusieve gemeenschap, maar door de versoepelingen omtrent bijvoorbeeld de religie binnen
het huwelijk, kan gesteld worden dat ze wel een grotere gemeenschap op het eiland probeerden
te verkrijgen.127 Als Maria Gilouw steeds naar voren werd geschoven als getuige, omdat zij de
vrouw was van de burgerkapitein Casper Sieling, laat dit op zijn beurt ook zien dat de
gemeenschap klein was. Zij moet immers de vrouw gekend hebben die in het huwelijk trad als
zij voor haar getuigde. Dat de VOC er niet geheel in slaagde deze gemeenschap te vormen,
laten eveneens deze getuigen zien. Indien de vorming van deze gemeenschap wel was geslaagd,
hadden bruidegoms zich ook moeten kunnen beroepen op andere getuigen.
Door de getuigen versmolt de huwelijkse met de niet-huwelijkse gemeenschap, maar
kwamen bovenal de relaties bloot te liggen die eerder nog niet aan het licht waren gekomen,
die allen invloed hadden op de in- en uitsluitingsprocessen die zich op dit snijvlak afspeelden.
Zo hadden de getuigen een hogere sociale positie dan de bruidegoms. Niet alleen laat dit zien
dat het uitkiezen van een getuige van enig belang kan zijn geweest, ook legde het de
beperkingen van de gemeenschap bloot, die zichtbaar werden wanneer steeds dezelfde getuigen
terugkeerden. Omdat de huwelijkse gemeenschap niet groot was, werd hij gevoed door de
lagere bevolkingsgroepen. Zij werden begeleid door hogergeplaatste mensen, mogelijk met het
idee de gemeenschap zelf te laten groeien, alsook om hen hogerop de sociale ladder te laten
klimmen.
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Conclusie
Op 6 december 1759 trok Eijlert Busing met het schip De Sparenrijk richting Batavia, om
vervolgens via onbekende weg in Sri Lanka aan te komen.128 Hier heeft hij vermoedelijk vanaf
het jaartal 1766 de rest van zijn leven doorgebracht, toen hij in het huwelijk trad met Dorothea
Prevo.129 Eijlert Busing was één van de vele jongemannen die het avontuur naar Azië had
ondernomen, om vervolgens daar een nieuw leven op te starten. Door zijn huwelijk was hij
onderdeel uit gaan maken van het vestigingspatroon dat zich niet alleen op Sri Lanka, maar ook
in de rest van Azië had voorgedaan om de handel en het aanzien van de VOC te bevoordelen,
waardoor zich hier langzaam een gemeenschap was gaan ontwikkelen.130
Met de vorming van zo’n gemeenschap deden zich vele processen van in- en uitsluiting
voor, maar wie waren hier verantwoordelijk voor? Zoals helemaal aan het begin van dit
onderzoek was gebleken, liet Nadeera Rupesinghe zien dat veel van deze agency lag bij de
inlandse bevolking wanneer zo’n gemeenschap werd gevormd.131 Luc Bulten e.a. legde het niet
zozeer bij de inlandse bevolking, maar bij de gecreoliseerde inwoners.132 Ook het werk van
Anjana Singh sloot hier in zekere zin op aan toen ze stelde dat de mixtieze vrouwen belangrijke
spelers waren op dit sociale speelveld.133 In de voorgenoemde onderzoeken kreeg voornamelijk
de inlandse en mixtieze bevolkingsgroep veel agency toegekend in de vorming van sociale
relaties, waardoor Bosma en Raben zich toch ook genoodzaakt voelden om te laten zien dat
eveneens het aandeel van de VOC-dienaren niet onderschat mocht worden. Ook zij droegen bij
aan de vorming van sociale relaties.134
Het onderzoek dat hier is gedaan lijkt al het bovenstaande te verbinden. De mixtieze en
castieze vrouwen waren van groot belang, omdat zij een VOC-dienaar de mogelijkheid boden
om in het land te verblijven. De man daarentegen bood de vrouw op zijn beurt weer de Europese
status, dat gepaard ging met privileges en rechten. Aan de andere kant waren er ook nog de
getuigen, die met hun hoge afkomst ook enig invloed konden uitoefenen. Bovendien kwam bij
de getuigen ook een andere unieke eigenschap van Sri Lanka aan het licht. De gemeenschap
van Galle was met amper 2000 inwoners niet groot, waardoor ook de huwelijkse gemeenschap
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niet substantieel groot was. Dit bleek bovenal door het feit dat steeds dezelfde getuigen
terugkeerden. Zij droegen op deze manier dan ook bij aan de gemeenschapsvorming van het
achttiende-eeuwse Galle.
Maar op welke manier werd het huwelijk dan ingezet tot de vorming van sociale
relaties? Het antwoord op deze vraag is meerledig. De VOC zag het huwelijk als een manier
om een gemeenschap in Azië, en dus in Sri Lanka, op te zetten, waardoor hun monopolie kon
worden vergroot. Door Europese mannen werd het gebruikt om de sociale gemeenschap te
betreden, waardoor ze zich hier konden vestigen, maar ook hogerop konden komen,
gebruikmakend van de vrouw en haar familie, alsook de huwelijksgetuigen. Voor vrouwen, en
hun familie, was het huwelijk met een Europese man een mogelijkheid om de Europese status
te verkrijgen, maar ook om zelf een meer gerespecteerde plaats binnen de gemeenschap te
krijgen. Als laatste werd het huwelijk ook door de getuige ingezet. Zij konden hiermee invloed
uitoefenen op de vergroting van de huwelijkse gemeenschap, alsook om deze klein en exclusief
te houden.
Het huwelijk kon door de drie groepen – de mannen, de vrouwen en de getuigen –
strategisch worden ingezet, maar uit het gedane onderzoek zijn nog andere interessante en
bijzondere ontdekkingen gedaan die allen hun invloed hadden op de vorming van sociale
relaties door middel van het huwelijk. Zo bleek in het tweede hoofdstuk dat de Engelsen en de
Ieren een bijzondere plek binnen deze gemeenschap innamen, omdat zij op een jongere leeftijd
dan de andere mannen in het huwelijk traden. Hun komst op de huwelijksmarkt was te verklaren
aan de verschuiving van de macht van de Compagnie naar die van de Engelse kroon, maar dit
verklaarde hun jonge leeftijd bij betreding van die huwelijkse gemeenschap nog niet.135 Tijdens
het onderzoek is dan ook geen antwoord gekomen op de vraag waarom zij zo jong trouwden,
maar misschien dat hier ooit door een andere onderzoeker nog een antwoord op geformuleerd
kan worden. Daarnaast laat dit onderzoek eveneens zien dat voornamelijk de lagere sociale
klasse belangrijk was voor de voeding van de gemeenschap. Zij maakten het voor de
gemeenschap mogelijk om voort te bestaan. Hierdoor droegen ze bij aan de legitimatie van het
gezag van de VOC, zoals Bosma en Raben al duidelijk hadden gemaakt, maar bovenal was het
huwelijk voor hen een kans om de sociale ladder te beklimmen, zoals is te zien aan de
hogergeplaatste getuigen die ze met zich meenamen.136
Alhoewel het huwelijk gebaseerd kon zijn op de liefde, kon de reden voor het huwelijk
van Eijlert Busing en Dorothea Prevo (mede) zijn ingegeven door een van de hiervoor gegeven
135
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overwegingen, waarbij het misschien niet meer was dan enkel een verstandshuwelijk. Aan het
begin van dit onderzoek werd gesteld dat Eijlert Busing nog niet wist wat de toekomst hem te
bieden had, toen hij op vierentwintigjarige leeftijd in dienst trad van de VOC. Ook dit
onderzoek biedt daar geen antwoord op. Het onderzoek naar het vestigings- en
huwelijkspatroon rondom in- en uitsluiting is mede door zijn huwelijk tot stand gekomen, maar
over zijn echte leven weten we nog niets. Misschien dat deze lege gaten ooit nog opgevuld
kunnen worden.
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Bijlagen
Bijlage 1
Functies en rangen van de mannelijke huwelijkskandidaten uit alle steekproefperiodes, hoeveel zij verdienden per
maand en het percentage mannelijke huwelijkskandidaten die deze beroepen beoefenden in Galle, Sri Lanka, in
de tweede helft van de achttiende eeuw. Uitgedrukt in één decimaal achter de komma.137
Functies en Rangen
Hoge officieren
Kapitein/schipper
Onderkoopman
Assistent
Onderofficieren
Bootsmansmaat
Schiemansmaat
Kwartiermeester
Boekhouder
Ziekentrooster
Ambachtslieden in dienst van de
Compagnie
Baas van het materiaalhuis
Timmerman
Zeilmaker
Kuiper
Smid
Chirurgijn
Tamboer
Schilder
Handlanger
Lager Scheepsvolk
Matroos
Soldaten
Luitenant
Majoor (vermoedelijk)
Vaandrig
Sergeant
Korporaal
Kanonnier
Soldaat
Op Sri Lanka
Lid van de Civiele Raad
Equipagemeester
Advocaat
Commissaris
Thombohouder

Gages per maand

72
40

14
14
14
18-24
24

16-48
14-20
14-16
14-36
16

8-9
50-60
36-40
20
14
9

50

Huwelijkskandidaten
steekproefperiodes
6.5%
2%
1%
3.5%
7%
0.5%
0.5%
1.5%
4%
0.5%
12%
0.5%
2.5%
1%
0.5%
2%
2%
2%
0.5%
1%
3%
3%
33.5%
1%
2%
1.5%
6%
4.5%
2.5%
16%
27%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%

137

Idealiter was hier gekozen voor geen decimalen achter de komma, maar gezien de grote groep beroepen, was
dit niet mogelijk zonder aanzienlijk af te wijken van de werkelijkheid.
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Secretaris
Klerk
Landmeter
(Assistent) negotiekantoor
Medewerker kruitmolen
Blokkenmaker
Tassenmaker
Tolk
Werkzaam hospitaal
Winkelier
Burger
Vrijman
Overig138
Opzichter Compagnie
Dienst Compagnie
Loots
Onbekend
Totaal relatief
Totaal absoluut

16-24

0.5%
0.5%
0.5%
2.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
1%
0.5%
16%
1%
3%
0.5%
1.5%
1%
8%
100%
199139

Bron: SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken; De VOCsite, Functies en Rangen, https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html
(geraadpleegd 3 juni 2021); Lequin, Het Personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de
Achttiende Eeuw; Van Gelder, Het Oost-Indische Avontuur, 173-204; Dijk, Seventeenth-Century Burma and the
Dutch East India Company, 58.

138

Hier is de omschrijving van het beroep te vaag om er een duidelijke functie of rang aan te kunnen hangen, of
er is niet ontdekt wat dit beroep precies inhoudt.
139
Er waren in totaal 180 huwelijken, maar doordat sommige mannen twee, of in een enkel geval zelfs drie,
beroepen beoefenden, staan zij meerdere keren genoteerd in de tabel. Om deze reden komt het totaal aantal
beroepen dan ook uit op 199.
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Bijlage 2
Functies en rangen van de mannelijke huwelijkskandidaten in de tweede helft van de achttiende eeuw in Galle,
Sri Lanka, die zijn onderverdeeld in steekproefperiodes, uitgedrukt in percentages met één decimaal achter de
komma.
Functies en Rangen
Hoge officieren
Kapitein/schipper
Onderkoopman
Assistent
Onderofficieren
Bootsmansmaat
Schiemansmaat
Kwartiermeester
Boekhouder
Ziekentrooster
Ambachtslieden in dienst
van de Compagnie
Baas van het materiaalhuis
Timmerman
Zeilmaker
Kuiper
Smid
Chirurgijn
Tamboer
Schilder
Handlanger
Lager Scheepsvolk
Matroos
Soldaten
Luitenant
Majoor
Vaandrig
Sergeant
Korporaal
Kanonnier
Soldaat
Op Sri Lanka
Lid van de Civiele Raad
Equipagemeester
Advocaat
Commissaris
Thombohouder
Secretaris
Klerk
Landmeter
(Assistent) negotiekantoor
Medewerker kruitmolen
Blokkenmaker

1750-1752
8.4%
4.2%
4.2%
12.5%

1765-1767
10.3%
1.7%
8.6%
12%
1.7%

1780-1782
5%
3.3%
1.7%
5%

1795-1797
3.6%
1.8%
1.8%
1.8%

1.7%
8.3%
4.2%
12.6%

1.7%
6.9%
1.7%
10.2%

3.3%

1.8%

20%

5.3%
1.8%

4.2%

1.7%
1.7%

5%
1.7%

1.7%
3.4%
1.7%

5%

4.2%

4.2%

41.7%

4.2%
4.2%
33.3%
8.4%

1.7%
1.7%
27.4%
3.4%
1.7%
1.7%
1.7%
1.7%
3.4%
13.8%
20.5%
1.7%

3.5%
3.3%
1.7%
3.3%
3.3%%
3.3%
33.2%

5.3%
5.3%
36.9%
5.3%

3.3%
3.3%
6.6%
5%
15%
28.4%

14%
5.3%
12.3%
38.7%

1.7%
1.8%
1.7%
1.7%
1.8%
1.7%
1.7%
3.3%

5.3%

1.7%
1.7%
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Tassenmaker
Tolk
Werkzaam hospitaal
Winkelier
Burger
Vrijman
Overig140
Opzichter Compagnie
Dienst Compagnie
Loots
Onbekend
Totaal relatief141
Totaal absoluut

1.8%
1.7%
3.4%
4.2%
4.2%
12.5%
4.2%
8.3%

5.2%
1.7%
1.7%

4.2%
100%
24

15.5%
100%
58

1.7%
18.3%

28%

3.3%

1.7%
3.3%
1.7%
100%
60

8.7%
100%
57

Bron: SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken; De VOCsite, Functies en Rangen, https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html
(geraadpleegd 3 juni 2021); Lequin, Het Personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de
Achttiende Eeuw; Van Gelder, Het Oost-Indische Avontuur, 173-204; Dijk, Seventeenth-Century Burma and the
Dutch East India Company, 58.

140

Hier is de omschrijving van het beroep te vaag om er een duidelijke functie of rang aan te kunnen hangen, of
er is niet ontdekt wat dit beroep precies inhoudt.
141
Doordat het percentages zijn, is het vaak geen precies percentage van 100%.
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Bijlage 3
Functies en rangen van de mannelijke huwelijkskandidaten en de mannelijke getuigen in de tweede helft van de
achttiende eeuw in Galle, Sri Lanka, uitgedrukt in percentages.
Functies en Rangen
Hoge officieren
Kapitein/schipper
Onderkoopman
Assistent
Onderofficieren
Bootsmansmaat
Schiemansmaat
Kwartiermeester
Boekhouder
Ziekentrooster
Ambachtslieden in dienst van de
Compagnie
Baas van het materiaalhuis
Timmerman
Zeilmaker
Kuiper
Smid
Chirurgijn
Tamboer
Schilder
Handlanger
Lager Scheepsvolk
Matroos
Soldaten
Luitenant
Majoor
Vaandrig
Sergeant
Korporaal
Kanonnier
Bombardier
Soldaat
Op Sri Lanka
Lid van het College
Equipagemeester
Advocaat
Commissaris
Thombohouder
Secretaris
Klerk
Landmeter
(Assistent) negotiekantoor
Medewerker kruitmolen
Blokkenmaker
Tassenmaker

Huwelijkskandidaten
6.5%
2%
1%
3.5%
7%
0.5%
0.5%
1.5%
4%
0.5%
12%

Getuigen
11%
3%
2%
6%
7%
0.5%

0.5%
2.5%
1%
0.5%
2%
2%
2%
0.5%
1%
3%
3%
33.5%
1%
2%
1.5%
6%
4.5%
2.5%

0.5%
1%
0.5%
0.5%
1.5%
0.5%

16%
27%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
2.5%
0.5%
0.5%
0.5%

0.5%
6%
4.5%

0.5%
0.5%
33%
2%
0.5%
3%
13%
2%
0.5%
2%
10%
17%
0.5%

0.5%
1%

1%
2%
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Tolk
Werkzaam hospitaal
Winkelier
Burger
Vrijburger
Boer
Klokkenmaker
Leermeester
Gerechtsbode
Dodenbegraver
Appoehamie
Pennist
Hekmeester
Overig142
Opzichter Compagnie
Dienst Compagnie
(Opper)loots
Onbekend
Totaal relatief
Totaal absoluut

0.5%
1%
0.5%
16%
1%

3%
0.5%
1.5%
1%
8%
100%
199143

0.5%
4%
2%
0.5%
0.5%
2%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
4%
1%
3%
22%
100%
183144

SLNA 1/6297, 1/6300, 1/6301, 1/6302, 1/6306, 1/6308, notulen van de vergaderingen van het College van
Huwelijkse Zaken; De VOCsite, Functies en Rangen, https://www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.html
(geraadpleegd 3 juni 2021); Lequin, Het Personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de
Achttiende Eeuw; Van Gelder, Het Oost-Indische Avontuur, 173-204; Dijk, Seventeenth-Century Burma and the
Dutch East India Company, 58.

142

Hier is de omschrijving van het beroep te vaag om er een duidelijke functie of rang aan te kunnen hangen, of
er is niet ontdekt kunnen worden wat dit beroep precies inhoudt.
143
Er waren in totaal 180 huwelijken, maar doordat sommige mannen twee, of in een enkel geval zelfs drie,
beroepen beoefenden, staan zij meerdere keren genoteerd in de tabel. Om deze reden komt het totaal aantal
beroepen dan ook uit op 199.
144
Bij niet ieder huwelijk werd de getuige genoteerd, waardoor het totaal aantal getuigen niet overeenkomt met
het totaal aantal bruidegoms.
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