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INLEIDING
“Zoo het aldus met vrienden toegaat, dan beware de Hemel een elk,
om als vijanden in de handen der Japanners te vervallen!”
German Felix Meijlan, opperhoofd te Dejima 1826 - 1830

“Van de Europeanen mogen alleen de Nederlanders handel met hen voeren,
maar onder zulke strenge voorwaarden dat de Nederlanders, in Japan,
meer lijken op gevangenen dan vrije mannen die handel drijven met een bevriende natie”
Vasily Mikhailovich Golovnin, Russisch navigator en viceadmiraal 1819

R

uim twee eeuwen, van 1639 tot 1854, zijn
de Nederlanders de enige Europeanen die
welkom zijn in Japan. Alleen Nederland als
zeevarende grootmacht drijft handel met de
Japanners. Onze handelslustige landgenoten brengen
ook kennis over de internationale gemeenschap en
de opbloeiende Westerse wetenschap met zich mee.
De handel met de Japanners vindt aanvankelijk plaats
in Hirado, op het westelijke eiland Kyūshū, waar de
Vereenigde Oostindische Compagnie (V.O.C.) sinds
1609 een handelspost heeft. Daar leven en werken
de Nederlanders in betrekkelijke vrijheid en knopen
ze relaties van romantische aard aan met de lokale
bevolking.
Dat verandert allemaal in 1641. Onder de derde
Tokugawa heerser sluit het Japanse eilandenrijk zich
grotendeels van de buitenwereld af, met uitzondering
van handelsrelaties met China, Korea, het koninkrijk
Riukiu (het hedendaagse Okinawa) in het zuiden,
de Ainu in het huidige Hokkaido in het noorden, en
Nederland. De Nederlanders worden gedwongen om
hun pakhuis in Hirado af te breken en hun intrek te
nemen op het kunstmatig gecreëerde eilandje Dejima
in de baai van Nagasaki. Op dat kleine stukje grond,
in het Japans ‘Tsukishima’ genoemd, oftewel ‘Eiland
dat uitsteekt’, worden de Nederlanders geïsoleerd en

vanaf dat moment dag en nacht in de gaten gehouden.
De vrijheid van Hirado maakt plaats voor vrijwillige
gevangenschap op Dejima.
In het Japan der Tokugawa, die van het land een
bureaucratische en autoritaire dictatuur maken, wordt
men op Dejima (ook wel geschreven als Deshima)
onderworpen aan een streng regime. De isolatie,
het toezicht en de controle, de strenge discipline en
opgelegde omgangsvormen (of juist het gebrek aan
omgang) frustreert menig eilandbewoner. Zo schrijft
de Duitse geleerde Engelbert Kaempfer, tussen 1690
en 1692 twee jaar in dienst van de V.O.C. als Dejima’s
geneesheer, over “de Nederlandse gevangenis in
Japan”, en meent hij dat Nederlanders in Japan worden
behandeld als “Verraaders en bekende Vyanden van
het Land”.
Het eilandje Dejima, ruim tweehonderd jaar de
ontmoetingsplaats voor Oost en West en hét symbool
van de historische banden tussen Nederland en
Japan, heeft een bijzondere plek in de vaderlandse
geschiedenis. Er is door de eeuwen heen dan ook
heel wat geschreven over Dejima, haar bewoners en
Tokugawa Japan, zowel door landgenoten en andere
Europeanen die op Dejima bivakkeerden alsmede door
historici in onze moderne tijd.
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De baai van Nagasaki, schildering door Kawahara Keiga, circa 1800 – 1850. Links is het sikkelvormige eilandje
Dejima te zien, waar de Nederlandse vlag trots wappert. Op de voorgrond zien we een deel van de stad Nagasaki.
In de baai liggen Nederlandse en Chinese handelsschepen voor anker en dobberen lokale vissersbootjes.

BEGRIPPEN

                                 

Foto: Rijksmuseum

BAKUFU

DAIMYŌ

EDO

Administratief regeringsapparaat
in dienst van de shōgun. Letterlijk
‘regering onder de tent’.

Lokale of regionale Japanse krijgsheer
uit de samoeraiklasse.

Vissersdorpje dat door de Tokugawa
tot hoofdstad werd gemaakt. Het
tegenwoordige Tokio.

EDO-PERIODE

SAKOKU

SAMOERAI

Periode tussen 1603 en 1868 waarin de
Tokugawa Japan bestuurden. Ook wel
Tokugawa periode genoemd.

Buitenlandse beleid gericht op het
grotendeels isoleren van Japan van de
rest van de wereld.

Japanse elite soldaat toebehorende aan
de krijgerklasse tot 1868. Letterlijk ‘hij
die dient’.

SHŌGUN

SHŌGUNAAT

TOKUGAWA

Afkorting van de titel Seii Taishōgun,
‘generaal die de barbaren verslaat’.
Militair leider en feitelijk alleenheerser.

Benaming voor de regering waaraan de
shōgun leiding gaf. Feitelijk dezelfde
betekenis als bakufu.

Familienaam, dynastie van shōguns
die hun naam gaven aan het Tokugawa
shōgunaat tussen 1603 tot 1868.
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Een minder of nauwelijks belicht aspect is dat van
misdaad en strafrecht, en in bredere zin de isolatie,
controle en het toezicht waaronder de Nederlanders
tussen 1641 en 1854 vielen. Dit werk kijkt vanuit het
specifieke perspectief van misdaad en strafrecht naar
de historische relatie tussen Nederland en Japan in de
zeventiende tot en met negentiende eeuw, teneinde
inzichten te verkrijgen in de ruim tweehonderd jaar
lang durende Nederlandse aanwezigheid op Dejima.
Gebruikmakend van een theoretisch raamwerk over
misdaad en straf dat is geïnspireerd op het werk van
de Franse filosoof Michel Foucault, vertellen de wetten
en regels op Dejima veel over de historische relatie
tussen Nederland en Japan tot de tweede helft van de
negentiende eeuw.

“Kaempfer schrijft over ‘de
Nederlandse gevangenis in Japan’.
Nederlanders in Japan worden
behandeld als ‘Verraaders en bekende
Vyanden van het Land’“
Aan de hand van hedendaagse beschouwingen en
reisverslagen en dagboeken van Nederlanders (en
Europeanen in dienst van de Nederlanders) die in
Japan verbleven, gaan we terug in de tijd en bekijken
we Dejima vanuit het perspectief van misdaad en
straf. Welke wetten en regels golden er op Dejima
en hoe werden deze gehandhaafd? Welke misdaden
werden er gepleegd op Dejima? Hoe werden deze
bestraft en wat is hieruit af te leiden over de positie
van de Nederlanders in Tokugawa Japan? In hoeverre
was er daadwerkelijk sprake van de Nederlandse
gevangenis in Japan? En natuurlijk, wat vertelt dit ons
allemaal over de relaties tussen de Japanners en de
Nederlanders?

Europeanen die tijd doorbrachten op het kunstmatige
eilandje spreken tot ons vanuit hun dagboeken en latere
publicaties over hun tijd in Japan. De eerdergenoemde
Engelbert Kaempfer, Duitser op Dejima tussen 1690 en
1692, vertelt over zijn ervaringen als geneesheer aan
het einde van de zeventiende eeuw. De Nederlander
Isaac Titsingh stond bijna honderd jaar later, in 1779
en 1780, tussen 1781 en 1783, en tenslotte in 1784, aan
het hoofd van de handelspost Dejima als opperhoofd.
Hoewel hij nooit voor de Nederlanders werkte of voet
op Dejima zette, komt ook de Russische navigator
en viceadmiraal Vasily Mikhailovich Golovnin
voorbij. De nieuwsgierige Golovnin werd in 1811
gevangen genomen door de Japanners toen hij het
Kunashiri eiland voor de kust van het hedendaagse
Hokkaidō in kaart bracht. Gedurende zijn twee jaren
in gevangenschap leerde de Rus de Japanse taal en
leerde hij over de Japanse geschiedenis, cultuur en
gebruiken. Enkele van zijn beschouwingen schijnen
een interessant licht van een buitenstaander op de
Nederlandse aanwezigheid in Japan. De Nederlander
Germain Felix Meijlan schrijft over zijn ervaringen als
opperhoofd op Dejima tussen 1826 en 1830. Tenslotte
is daar C.T. van Assendelft de Coningh, die in 1845
voor de kust van Japan het anker uitgooide, maar
toen niet aan land mocht komen. In 1851, slechts drie
jaar voordat Japan onder Amerikaanse druk werd
gedwongen haar havens te openen voor buitenlandse
handel, voer hij als scheepskapitein naar Japan en
verbleef hij enkele maanden op Dejima.
De verhalen van deze handelsreizigers, geneesheren,
wetenschappers en scheepskapiteins beslaan
gezamenlijk de zeventiende, achttiende, en
negentiende eeuw. In hun verslagen lezen we over
het monotone en gereguleerde leven op Dejima, maar
ontwaren we tegelijkertijd interessante veranderingen
in Japan en op het eilandje in Nagasaki door de tijd
heen. De fascinerende geschiedenis van Nederland en
Japan begint in 1600 met de aankomst van de eerste
Nederlanders per schip.
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TOKUGAWA JAPAN
EN DE NEDERLANDERS

H

et is oktober 1600 als de coalitielegers van
Tokugawa Ieyasu en Ishida Mitsunari elkaar
treffen op het slagveld bij het plaatsje
Sekigahara. De veldslag is het sluitstuk
van meerdere pogingen om Japan te verenigen en
zal als één van de belangrijkste gebeurtenissen in de
geschiedenis van het land in de boeken gaan. Al vanaf
1555 was de machtige daimyō Oda Nobunaga begonnen
met grote stukken land te veroveren. Toen Nobunaga
in 1582 werd vermoord, nam zijn trouwe generaal
Toyotomi Hideyoshi het over. Door allianties met
lokale krijgsheren aan te gaan, kwam deze beetje bij
beetje dichter bij
de droom om het
land te verenigen.
Als Hideyoshi in
1598 sterft, is zijn
zoon en beoogde
opvolger Hideyori
pas
vijf
jaar
oud. Er worden
vijf
regenten
aangesteld,
die
zullen
regeren
totdat het jongetje
volwassen is. Al
vrij snel ontstaat
er onenigheid en
breekt er een machtsstrijd uit tussen de regenten,
die zich in twee kampen scharen. De ambtenaar en
militair Ishida Mitsunari leidt de groep die de wens
van Hideyoshi wil eren om Hideyori aan de macht
te helpen zodra deze volwassen is. De andere groep,

aangevoerd door Tokugawa Ieyasu, wil af van Hideyori,
in wie ze niets ziet.
Op het slagveld bij Sekigahara treffen de twee facties
elkaar voor een beslissende slag. Ieyasu wint. Zij die
hebben meegevochten aan de kant van Ishida worden
onteigend en verbannen, of de omvang van hun
leen (land) wordt drastisch beperkt. Geconfisqueerde
gebieden worden door de overwinnaars verdeeld onder
vazallen en bondgenoten die mee hebben gevochten
bij Sekigahara. Na drie jaar van onderhandelen en
herverdelen van het land heerst er voor het eerst sinds
lange tijd vrede in
Japan. In maart
1603 laat Ieyasu
zich door de
keizer uitroepen
tot shōgun. Ieyasu
is nu militair
dictator
van
een bijna geheel
verenigd Japan.
Om de macht
te behouden en
te
voorkomen
dat het land
wederom vervalt
in constante oorlogsvoering, creëert Ieyasu een
uitgebreid bestel en een klassenmaatschappij die het
best gekwalificeerd kan worden als een verlichte
militaire dictatuur. Het Tokugawa shōgunaat zal de
meest stabiele politieke orde in de Japanse geschiedenis
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Kaart van Japan in de tijd van Tokugawa Ieyasu.
Rechts, in de provincie Musashi (rood) de hoofdstad ‘Yedo’ (Edo).
Links, in de provincie Hizen (rood), Hirado als Nagasaki.
Vorige pagina: afbeelding van de strijd bij Sekigahara.
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blijken en ruim 250 jaar voor vrede en stabiliteit
zorgen. Deze stabiliteit komt mede tot stand doordat
de Tokugawa heersers Japan al vrij snel grotendeels
afsluiten van invloeden van de buitenwereld, en slechts
handel met een beperkt aantal buitenlandse partners
toestaan.

De Portugezen en sakoku
In 1543 zetten Portugese kooplieden als eerste
Europeanen voet op Japanse grond. Ze worden aarzelend
welkom geheten door de plaatselijke machthebbers.
Zes jaar later arriveert de Spaanse jezuïet Franciscus
Xaverius samen met andere missionarissen. Ze
beginnen direct met bekeren tot het katholicisme en
krijgen voet aan de grond. Omstreeks 1600 ligt het
aantal Japanse katholieken volgens schattingen rond
de 300.000. De handel komt eveneens op gang. Vanaf
1570 is de haven van Nagasaki op het oostelijke eiland
Kyūshū open voor de katholieke Europeanen van het
Iberische schiereiland. Vanaf het prille begin zijn de
handel en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden
voor de Portugezen en Spanjaarden in Japan.
Reeds onder Toyotomi Hideyoshi zien de Japanse
machthebbers dat de jezuïeten en het katholicisme
een steeds grotere bedreiging vormen voor de
vrede en stabiliteit in het land. De jezuïeten maar
ook de franciscanen en dominicanen (klooster- en
bedelordes die vanaf 1592 ook in Japan zijn) blijken
niet alleen te bekeren, maar ook territoriale ambities
te hebben en zich land toe te willen eigenen. Vanaf
1587 worden er bevelen uitgevaardigd waarin de
katholieke missionarissen wordt opgedragen om Japan
te verlaten. Deze zijn echter niet van plan om zomaar
hun vooraanstaande positie en weelde op te geven.
Tokugawa Hidetada, de derde zoon en opvolger van
Tokugawa Ieyasu, beziet de jezuïeten met argwaan.
Bekeerde katholieke daimyō vormen in toenemende
mate een bedreiging voor de Tokugawa regering, mede
omdat ze de paus in Rome als hun eigenlijke leider
beschouwen. In 1612 wordt de verspreiding van het
katholieke geloof verboden. In 1616 worden Hirado en
Nagasaki op Kyūshū aangewezen als de enige havens
voor buitenlandse handel.

De derde Tokugawa shōgun, Iemitsu, borduurt verder
op het werk van zijn vader en grootvader om het land
zoveel mogelijk te ontdoen van invloeden van buitenaf
en daarmee de stabiliteit te bewaken. Tussen 1633 en
1639 worden er drie edicten (bevelen) uitgevaardigd
die het buitenlandse beleid van Japan voor ruim
tweehonderd jaar zullen bepalen en het land ‘naar
binnen keren’. In 1634 wordt begonnen met de aanleg
van Dejima, een kunstmatig eilandje in de baai van
Nagasaki. Het zal het nieuwe thuis worden van de
Portugezen, die geïsoleerd en afgezonderd worden.
De negatieve sentimenten onder de Japanse elite
ten opzichte van de katholieke buitenlanders wordt
versterkt als in 1637 de Shimabara revolte uitbreekt,
waarbij met name arme christelijke boeren in
opstand komen tegen christenvervolgingen en hoge
belastingen. Duizenden laten het leven in een strijd die
door het Tokugawa leger wordt gewonnen. De rebellie
wordt hardhandig onderdrukt.
In 1639 vaardigt Tokugawa Iemitsu een derde edict uit,
dat bepaalt dat de Portugezen niet langer welkom zijn
in Japan omwille van hun onvermogen en onwil om
handel van bekeringswerk en religie te scheiden. De
Portugezen moeten het land verlaten. Buitenlanders
hebben nu officiële toestemming nodig om Japan
te betreden en te verlaten. Het wordt Japanners
verboden naar het buitenland te reizen of, als zij
al in het buitenland verblijven, naar Japan terug te
keren op straffe des doods. Het nieuwe beleid dient
meerdere doelen. Op de eerste plaats wil het bakufu
haar absolute gezag doen gelden. Daartoe moet ze
de agressieve katholieken uit Japan verdrijven. Het
katholieke geloof vormt immers een bedreiging voor
het Tokugawa shōgunaat. Daarnaast tracht het bakufu
directe controle te krijgen over de buitenlandse handel
en de inkomsten hieruit. Door het verplaatsen van
de handel met het buitenland naar Nagasaki wil het
shōgunaat bovendien voorzien in de economische
behoeften van die stad.
Dit beleid van het weghouden van buitenlandse
invloeden en het concentreren van de handel is
bekend komen te staan onder de naam sakoku, hetgeen
letterlijk ‘land in ketens’ of ‘afsluiting van het land’
betekent. Hoewel sakoku vaak is omschreven als een
totale afsluiting van Japan van de buitenwereld, is dit
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in werkelijkheid nooit gebeurd. Weliswaar zijn de Nederlanders
vanaf 1639 de enige Europeanen die wordt toegestaan het land te
betreden, maar Japan blijft ook handel drijven met de Chinezen
(eveneens in Nagasaki), Korea, en de Riukiu-eilanden in het
zuiden.
Het daaropvolgende jaar, in 1640, zeilt een Portugees schip
vanuit Macau naar Japan, om te proberen de Japanners op andere
gedachten te brengen. Dat lukt niet. Zestig leden van de delegatie
worden geëxecuteerd, dertien anderen worden teruggestuurd
om het nieuws aan hun landgenoten over te brengen. Japan is
voortaan gesloten voor de Portugezen. Dat is goed nieuws voor de
Nederlanders, die dan al bijna veertig jaar in Japan aanwezig zijn.

Nederlanders in Japan
Op 19 april 1600, enkele maanden voor de veldslag bij Sekigahara
die de geschiedenis van Japan zal bepalen, laat het Nederlandse
schip De Liefde in de baai van Usuki aan de oostkust van Kyūshū
het anker vallen. Twee jaar eerder is De Liefde samen met vier
andere schepen de haven van Rotterdam uitgevaren om via de
punt van Zuid-Amerika Azië te bereiken. Alleen De Liefde is
succesvol, hoewel nog maar vierentwintig van de oorspronkelijke
honderdtien bemanningsleden in leven zijn, en er nog eens zes
overlijden in Japan door voedselgebrek en uitputting.

Tokugawa familie wapen
(boven) en het embleem
van de Vereenigde
Oostindische Compagnie.

De overlevenden wacht niet direct een warm welkom. De Portugezen
beweren dat De Liefde een piratenschip is, en dat haar bemanning
daarom gekruisigd moet worden. De Nederlanden wedijveren aan
het begin van de zeventiende eeuw met Portugal voor de controle
over lucratieve handelsroutes en posten. Hoewel de Portugezen
op vele plekken de eerste Europeanen zijn, verliezen ze steeds
meer terrein aan de Nederlanders. De katholieke Portugezen
zijn dan ook allesbehalve blij met de komst van de protestantse
Nederlanders. De Nederlanders worden echter beschermd en
welkom geheten door de Japanners en kunnen na een lange reis
op krachten komen. Dat De Liefde kanonnen, kanonskogels en
musketten aan boord heeft, bedoeld om Spaanse en Portugese
schepen mee aan te vallen en vestigingen in te nemen, speelt
wellicht een rol. De wapens zijn interessant voor Tokugawa
Ieyasu, die verwikkeld is in een strijd om de macht en bezig is om
een sterke coalitie op de been te brengen om zijn heerschappij
over Japan te kunnen bekrachtigen.
Onder de overlevende bemanning is de Britse stuurman William
Adams. Hij ontmoet Ieyasu meerdere keren en wordt zelfs benoemd
tot hatamoto (adviseur) en daarmee tot eerste buitenlandse samoerai.
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De handelspas die recht gaf om te handelen in alle havens van Japan.

De Nederlandse koopmannen
Jan Joosten van Lodensteyn en
Melchior van Santvoort doen ook
goede zaken en verdienen in de
daaropvolgende jaren een fortuin.
De Portugezen en Spanjaarden zijn
niet langer de enige Europeanen in
Japan. Hun monopolie is gebroken.
Het vaderland wordt ingelicht
over de mogelijkheden tot handel
met Japan. In 1605 krijgen de
Nederlanders een handelspas,
ondertekend door Ieyasu, dat
uitnodigt om naar Japan te
komen om handel te drijven en
vriendschappelijke relaties aan
te knopen. De handelspas die

de Nederlanders verkrijgen is
het begin van een langdurige
en op papier vriendschappelijke
(handels)relatie.
In 1609 verschijnen De Roode
Leeuw met Pijlen en De Griffioen
voor de Japanse kust, beiden onder
de vlag van de zeven jaar eerder
opgerichte V.O.C. en met een lading
zijde, peper en lood aan boord om te
verhandelen. De Engelsen hebben,
waarschijnlijk via William Adams,
ook lucht gekregen van de situatie
en arriveren datzelfde jaar met
twee schepen. De Nederlanders en
de Engelsen krijgen toestemming
om een handelspost te openen in
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de haven van Hirado op Kyūshū.
Jacques Specx wordt het
eerste
opperhoofd,
oftewel
de opperkoopman, van de
Nederlandse factorij (handelspost).
Van 1609 tot en met 1639 vertoeven
de Nederlanders in Hirado, waar
ze in betrekkelijke vrijheid leven.
De mannen gaan relaties aan
met Japanse dames en stichten
gezinnen. Allerlei Westerse
voedselproducten worden aan de
Japanners geïntroduceerd, zoals
koffie, bier, tomaten, peterselie
en chocolade. Ook voorwerpen
als bakstenen en piano’s en
activiteiten als badminton en

biljart zien de Japanners voor het eerst. De
Nederlanders introduceren eveneens Europese
cultuur, kennis en wetenschap. De Nederlandse
taal en technologische en wetenschappelijke
kennis worden met name in de eeuwen erna
nauwgezet bestudeerd door de Japanners,
die deze ‘Nederlandkunde’ – de studie van
Nederland en de Nederlands taal – rangaku
zullen noemen.
Na dertig jaar in Hirado waait er plotseling een
frisse wind door Japan en kijken de machthebbers
met andere ogen naar de buitenlanders. Het
christelijke geloof wordt geheel verboden. De
Portugezen, die weigeren hun geloof terzijde te
zetten, worden in 1639 zelfs gedwongen om het
land te verlaten. De pragmatische Nederlanders
stellen de handel boven hun protestantse
geloof. De Nederlanders profileren zich zelfs
als bondgenoten van de Tokugawa heersers
wanneer deze ten strijde trekken tegen Japanse
katholieken. Dankzij hun vijandschap jegens
de Portugezen en Spanjaarden, waarmee ze
vechten om de heerschappij op de wereldzeeën,
en omdat ze niet in Japan komen om te
bekeren maar om geld te verdienen, mogen
de Nederlanders in Japan blijven. Doordat de
Spanjaarden al eerder het land uit zijn gezet,
en de Engelsen in 1623 uit eigen beweging
zijn vertrokken, verwerven de Nederlanders
plotseling het Europese monopolie op handel
met Japan. De levensomstandigheden van onze
landgenoten verandert echter snel en drastisch.

Verhuizing naar Dejima
In 1640 wordt het opperhoofd François Caron
opgedragen om het nieuw gebouwde pakhuis af
te breken. De Nederlanders hebben het jaartal,
uitgedrukt in het christelijke jaar des Heren, op
de gevel van het gebouw gezet. Dat valt niet in
goede aarde bij de Japanners, die elke christelijke
uiting willen verbannen. Volgens sommige
bronnen komt deze plotselinge omslag ook door
de grootsheid en trotsheid van de Nederlandse
kooplui, hetgeen niet strookt met de Japanse
maatschappij, waar kooplui traditioneel laag in
aanzien staan. Caron en de overige bewoners van
de Nederlandse handelspost wordt opgedragen

om Hirado te verlaten en, indien ze in Japan
willen blijven, hun intrek te nemen op Dejima
in de baai van Nagasaki. Het kunstmatige
eilandje is leeg komen te staan na het vertrek
van de Portugezen. De mannen zullen er
alleen moeten gaan wonen, want als klap op
de vuurpijl moeten alle Japanse echtgenotes
met hun kinderen het land verlaten. Ze worden
naar de Nederlandse handelspost Batavia, het
tegenwoordige Jakarta in Indonesië, gestuurd.
De opgedragen verhuizing naar Dejima en de
isolatie aldaar lijken een logisch gevolg van
het Japanse wantrouwen ten opzichte van de
Europeanen. Dit wantrouwen is gevoed door
het gedrag van de Nederlanders zelf en door
de Portugezen die handel en evangelisatie
niet konden en wilden scheiden. Hoe kan de
Tokugawa regering toestaan dat buitenlanders
zich vrij bewegen en uit hebzucht, en in het
geval van de Portugezen bekeringsdrang, de
wetten van het land overtreden en de interne
stabiliteit bedreigen?
Onze landgenoten reageren geschokt op het
ontnemen van lang genoten vrijheden, het
wegsturen van echtgenotes en kinderen, en
de gedwongen verhuizing naar Dejima, waar
voortdurend toezicht en beknotting van
vrijheden hen wacht. Niet langer zullen de
Nederlanders op min of meer gelijkaardige voet
met de Japanners leven, zich vrijelijk bewegen
en een sociaal leven en relaties opbouwen.
Hoewel de Nederlanders menigmaal overwegen
om Japan te verlaten, zo schrijft Engelbert
Kaempfer in zijn werk over Japan, “was de
begeerigheid der Hollanders, en zo uytnemend
groot de bekoorlyke kracht van ’t Japansche
Goudt, dat zy veel eer, dan ’t verliezen van het
vooruytzicht van een Handel, waarlyk zeer
voordeelig, gewilliglyk ondergingen eene byna
altyd duurende gevangenis, want zodanig is in
der daad onzen staat en verblyf op Dejima…”.
Historicus en Japanoloog Frits Vos heeft een
verklaring voor waarom de Nederlanders
uiteindelijk toch akkoord gingen met de
verhuizing naar Dejima. Tussen 1642 en 1660
bedroeg de nettowinst uit de handel op Dejima
gemiddeld namelijk 651.000 florijn per jaar,
www.mh1986.com • 13

Kaart van Hirado uit 1621. Rechts de vlag van de V.O.C. handelspost.
Links de vlag van de Engelse factorij, gesticht in 1613 en tien jaar later gesloten.
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hetgeen zeer succesvol te noemen was. Pas in latere
tijden zou de handel steeds verder afnemen, en werd
het voor de Nederlanden vooral een prestigezaak om
de handelspost te behouden en als enige Europese
natie in Japan te verblijven.
Aldus verlieten de Nederlanders in 1641 Hirado, in de
woorden van Engelbert Kaempfer, “om de bescherming
van een goed en toegevend Prins te verwisselen voor
een strikte en strenge Regeering van Nagasaki, en
om ons onder een zeer naauw toezicht te bepaalen,
binnen dat kleine Eyland, veel liever mocht ik zeggen,
Gevangenis…”.

ons onderwierpen, gaf den Japannezen een blijk, dat
zij ons nog willekeuriger zouden kunnen behandelen”.
De verhuizing naar Dejima is de start van een nieuwe
fase in de relatie tussen Japan en Nederland, te
meer omdat Nagasaki onder directe controle van
het bakufu in Edo (het tegenwoordige Tokio) staat.
De systematische isolatie en het toezicht op Dejima
bekrachtigen, met de woorden van Michel Faucoult, als
fundamentele instrumenten van controle de nieuwe
‘economie van de macht’ tussen de Japanners en de
Nederlanders.

Het herbouwde pakhuis van de Nederlanders in Hirado, tegenwoordig een museum.

Het leeggekomen Dejima, dat oorspronkelijk was
aangelegd om de Portugezen te huisvesten, bleek
in de ogen van de Japanners een prima plek voor
de Nederlanders. “Tot behoud van onzen handel
onderwierpen wij ons geduldig aan de vernieling
onzer nieuwgebouwde pakhuizen, de zware kosten der
verhuizing, en de opsluiting in het eiland Descima, waar
de Portugeezen te voren hunne gebouwen hadden,
en hetwelk wij te voren, spotsgewijs, hunnen kerker
genoemd hadden”, schreef Isaac Titsingh aan het
eind van de achttiende eeuw over de verhuizing van
Hirado naar Dejima. “Deze vernedering, waaraan wij

Er is niet langer sprake van een gelijkwaardige relatie:
de Japanners hebben de macht en oefenen deze uit door
de Nederlanders te concentreren en te isoleren. Aldus
begint een periode van meer dan tweehonderd jaar
waarin de vriendschappelijke relatie tussen Nederland
en Japan zich vrijwel geheel afspeelt in de ‘vrijwillige
gevangenis’ Dejima. Aldaar gaan de Nederlanders
gebukt onder strenge regels en wetten die hen weinig
bewegingsruimte verschaffen. Deze regels en wetten
gaan echter niet zo ver als het strafrecht dat van
toepassing is op de Japanse bevolking.
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MISDAAD EN
BESTRAFFING
IN TOKUGAWA JAPAN

H

et Tokugawa shōgunaat was in eerste
aanleg niet gestoeld op volledige en
directe controle over heel Japan: slechts
een derde van het land stond onder
direct bewind van het bakufu in Edo. De rest van
het land was verdeeld onder edelen en krijgsheren,
van wie de daimyō de grootste en belangrijkste
lenen (gebieden) bestuurden. In ruil voor loyaliteit
en gehoorzaamheid aan de shōgun genoten de
daimyō autonomie binnen hun gebied, hoewel ze
op elk moment ter verantwoording konden worden
geroepen door Edo. Het was aanvankelijk voor de
daimyō mogelijk om wetten en regels uit te vaardigen
en misdaden te bestraffen naar eigen inzicht.
Met het verstrijken van de tijd verstevigde het
shōgunaat echter haar greep op het land.
Staatshervormingen leidden tot het doorvoeren van
een standaardisatie van wetgeving en bestraffing.
Daimyō werden vanaf 1635 verplicht om de wetten
uitgevaardigd in Edo te volgen en hetzelfde strafrecht
toe te passen. Vanaf 1697 werd het strafrecht te Edo
officieel de nationale standaard. Zo ontstond er een
rechtspraak van bovenaf die niet alleen ten doel
had om slachtoffers van misdaden te beschermen
en daders te bestraffen, maar die – net als in Europa
gedurende de zestiende en zeventiende eeuw eveneens de stabiliteit in de samenleving en de
verhoudingen tussen de verschillende klassen moest
bewaken. De hiërarchische klassenmaatschappij was
namelijk een van de belangrijkste pijlers onder de
vrede en stabiliteit – de Pax Tokugawa.

Klassenmaatschappij
Het premoderne Tokugawa Japan kenmerkte zich
door een strikte hiërarchische klassenmaatschappij,
waarin geografische en sociale mobiliteit werd beperkt
en gereguleerd. Een aanzienlijk deel van de wetten en
regels was er op gericht om deze hiërarchie in stand
te houden. Zo mocht men bijvoorbeeld niet reizen
zonder daarvoor officieel toestemming te hebben.
Nog ingrijpender waren de restricties op de sociale
mobiliteit, waarmee effectief de sociale orde werd
bevroren. Iedere Japanner behoorde tot een klasse of
stand en ontleende daaraan status en privileges. In
een simpele weergave van de maatschappij stonden
traditioneel de samoerai (shi) bovenaan de hiërarchie,
gevolgd door de boeren (nō), de handswerklieden
(kō), en tenslotte onderaan de kooplieden (shō). De
realiteit was niet zo makkelijk volledig schematisch
te vangen. Bepaalde groepen vielen buiten deze
hiërarchische piramide, zoals de hof adel en priesters,
entertainers en verschoppelingen.
Het strikte hiërarchische klassenstelsel speelde een
belangrijke rol in de wetgeving en in de bestraffing
van criminaliteit. Misdadigers werden verschillend
behandeld, veroordeeld en bestraft naar gelang van
hun status en stand in de maatschappij. Boetes, het
dragen van handboeien, en het sluiten van winkels
voor bepaalde tijd waren bijvoorbeeld straffen
die alleen konden worden opgelegd aan gewone
burgers en niet aan samoerai of verschoppelingen.
Samoerai werden op hun beurt vaak veroordeeld
www.mh1986.com • 17
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zonder ondervraging, om hen de vernedering
te besparen van het moeten verschijnen in
een plaats waar ook burgers en misdadigers
werden ondervraagd. Zoals onthoofding in
Frankrijk onder het absolutistische ancien
régime was voorbehouden aan de aristocratie,
zo konden alleen samoerai veroordeeld worden
tot publieke executie middels onthoofding,
hetgeen een zeer grote vernedering betekende.
De bekendste strafmaatregel was echter het
traditionele en pijnlijke ritueel van seppuku, ook
wel bekend als harakiri, waarbij de samoerai in
de woorden van C.T. van Assendelft De Coningh
zijn buik open sneed “tot redding hunner eer en
die hunner betrekkingen”.
Bij het bepalen van de strafmaat werd altijd
gekeken naar de relatie tussen de dader en
het slachtoffer. Een moordenaar werd alleen
veroordeeld tot een ‘simpele’ executie wanneer
zowel dader als slachtoffer van ongeveer
gelijke sociale stand waren, en de waarde van
het leven van zowel dader als slachtoffer als
gelijk werd beschouwd. Was het leven van
het slachtoffer echter meer waard, dan werd
er een zwaardere straf uitgesproken in de
vorm van een pijnlijkere executie en openbare
terechtstelling. Andersom kon een dader een
lichtere straf krijgen als het leven van het
slachtoffer als minder waard werd beschouwd.
Bij moord binnen relaties als meester/knecht
en ouder/kind kwamen meester en ouder er
vaak vanaf met een relatief lichte straf zoals
verbanning, terwijl dienaren en kinderen juist
de zwaarst mogelijke straf (publieke doodstraf)
kregen. Zelfs het verwonden van een ouder kon
voor kinderen al leiden tot de doodstraf middels
kruisiging.

Bij diefstal was van belang wie de eigenaar van
de gestolen goederen was. Waar bij gewone
diefstal de straf hooguit verbanning was, werd
bij diefstal van goederen die toebehoorden aan
het shōgunaat de doodstraf uitgesproken. Deze
mocht echter pas voltrokken worden nadat het
shōgunaat in Edo daarvoor toestemming had
verleend. Zelfs in steden als Nagasaki, die onder
directe controle van het shōgunaat vielen,
diende de gouverneur de ter dood veroordeling
eerst goed te laten keuren door de centrale
regering.
Het geslacht van de dader was ook van belang
bij bepaling van de strafmaat. Sommige straffen
werden uitsluitend opgelegd aan vrouwen, zoals
het kaalscheren van het hoofd bij overspel of,
als straf voor illegale prostitutie, het verplicht
werken in een door de overheid erkend bordeel.
Vrouwen konden zelfs als straf officieel tot
slavernij gebracht worden.
Het Japanse strafrecht in het tijdperk van de
Tokugawa was er kortom op ingericht om
gehoorzaamheid aan ouders, gehoorzaamheid
aan de elite en (lokale) krijgsheer, en uiteindelijk
gehoorzaamheid aan het Tokugawa shōgunaat
in Edo af te dwingen. Met andere woorden, om
de bestaande sociale verhoudingen te bevriezen
en continueren. De rechtspraak zelf verliep
in Japan veel sneller dan in Europa, omdat
er geen hogere rechtbanken bestonden waar
men in beroep kon gaan. Verdachten werden
direct voor een rechtbank geleid, alwaar de
partijen werden gehoord, de getuigen werden
ondervraagd, en de omstandigheden werden
afgewogen. Vervolgens werd zonder verlies van
tijd een vonnis uitgesproken waartegen hoger
beroep niet mogelijk was.

Bestraffing van misdaad

Vorige pagina: portret van Tokugawa Ieyasu.

Een aanzienlijk deel van de misdaad in Tokugawa
Japan werd bestraft met de doodstraf, waarop
vele variaties bestonden naar gelang van de
aard van de misdaad en de relatie tussen dader
en slachtoffer. Hoewel het strafrecht gedurende
de achttiende eeuw werd gesystematiseerd
en vastgelegd, was ze in de ruim 250 jaar
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onder de Tokugawa heerschappij aan verandering
onderhevig. Vierendelen, levend koken, en spietsen
raakten in onbruik. Kruisiging, onthoofding, seppuku,
en het zagen van de nek bleven wel gangbare en veel
gebruikte doodstraffen. Brandstichters belandden op
de brandstapel, omdat brandstichting één van de
zwaarst mogelijke misdaden was in een land waar alle
gebouwen vrijwel geheel uit hout waren opgetrokken.
Aanvankelijk werden executies in het openbaar
uitgevoerd. Misdadigers werden door de straten
getroond, waar ze door het publiek konden worden
bekeken. Het zielloze lichaam of het afgeslagen hoofd
werd na de executie vaak enige tijd op een openbare
plaats vertoond. Deze openbare terechtstellingen
werden echter al vanaf 1620 verboden vanwege de
(potentiële) destabiliserende werking op de openbare
orde en de sociale verhoudingen. De openbare
terechtstelling, door Michel Foucault ook wel het
“lugubere feest van de straf ” genoemd, verdween als
brandhaard van protest en geweld zodoende in Japan
eerder dan in menig Europees land.

“Het Japanse strafrecht in het tijdperk
van de Tokugawa was erop ingericht om
de bestaande sociale verhoudingen te
bevriezen”
Naast de doodstraf en het dragen van handboeien, het
uitdelen van boetes en het kaalscheren van het hoofd
bij vrouwen, konden misdadigers worden getatoeëerd
zodat zij altijd herkenbaar bleven als misdadigers. Er
waren allerlei verschillende tatoeages die aangaven
wat de man of vrouw in kwestie had misdaan. Dit was
ook duidelijk te zien voor anderen, want de tatoeage
werd meestal op het voorhoofd gezet. Zweepslagen,
huisarrest, en verbanning behoorden eveneens tot het
standaard arsenaal aan straffen.
De uitvoering van deze straffen kwam veelal op het
conto van de verschoppelingen der maatschappij,
die onderaan en buiten de sociale piramide stonden.
Hoewel hun inbreng in de uitvoering van straffen

aanvankelijk alleen van administratieve aard was, werd
de bijdrage van deze sociale paria’s bij het uitvoeren
van executies steeds belangrijker en systematischer.
Op den duur voerden ze zelf de executies uit en werden
ze verplicht om de lichamen van geëxecuteerde
misdadigers daarna ook op te ruimen.

Gevangenissen
Hoewel gevangenissen wel bestonden in het
premoderne Japan van de Tokugawa, werden deze
vrijwel alleen gebruikt om verdachten kortstondig
op te sluiten in afwachting van hun veroordeling, of
om misdadigers achter gesloten deuren te kunnen
executeren. Het langdurig ontnemen van de vrijheid
middels gevangenisstraf, zoals we dat kennen in onze
moderne tijd, was geen officiële of reguliere praktijk in
Tokugawa Japan.
In sommige gevallen werd een celstraf opgelegd als
tijdelijke maatregel in afwachting van de eigenlijke
straf. Zo werd het zwangere vrouwen toegestaan om
eerst hun kind te baren in gevangenschap, alvorens
hun straf te ondergaan. Slechts in uitzonderlijke
gevallen, bijvoorbeeld wanneer een dader zichzelf had
aangegeven of een speciale behandeling verdiende,
werd overgegaan tot een langdurige celstraf. Hoewel
een verblijf in de gevangenis meestal kortstondig
was, waren de omstandigheden van dien aard dat
veel gevangenen door overbevolking, ziekten, en
(zelf)moord in de gevangenis stierven. In plaats van
langdurige gevangenisstraffen werden misdadigers
vaak verbannen naar een andere provincie of een
afgelegen (werk)eiland.
Hoewel zij niet werden veroordeeld als misdadigers,
maar werden gewantrouwd als buitenlanders, maakten
de Nederlanders iets soortgelijks mee toen ze werden
verbannen van Hirado en werden gedwongen naar
Dejima te verhuizen. We reizen nu af naar Nagasaki,
een belangrijke stad voor de Tokugawa vanwege de
lucratieve internationale handel en de mogelijkheid
tot het vergaren van kennis over de rest van de wereld
via de Nederlanders.
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LEVEN OP DEJIMA
ISOLATIE, CONTROLE EN TOEZICHT

O

mstreeks 1720 werd de hoofdstad Edo
bewoond door zo’n één miljoen inwoners,
terwijl Ōsaka en Kyōto respectievelijk
382.000 en 341.000 inwoners telden.
Nagasaki kwam met haar ongeveer 42.000 inwoners op
de vijfde plaats van grootste steden. Desalniettemin
was Nagasaki vanwege de buitenlandse handel een
belangrijke stad. Nagasaki was dan ook één van de
vijf officiële rijkssteden, onder directe controle van
de centrale regering in Edo. Daartoe werd de stad
bestuurd door drie gouverneurs die werden aangesteld
door de shōgun. De gouverneurs bezaten volgens
Engelbert Kaempfer een “bijna volstrekte macht” over
de inwoners van Nagasaki en haar goederen. Zo had
een gouverneur de mogelijkheid om gerechtelijke
onderzoeken uit te voeren en veroordeelden te
bestraffen, hoewel voor ter dood veroordelingen altijd
speciale toestemming vanuit Edo nodig was. In 1680
werd een gouverneur van Nagasaki nog uit zijn ambt
gezet en veroordeeld tot opsluiting in zijn eigen huis,
nadat hij achttien smokkelaars ter dood had laten
brengen zonder daar toestemming voor te hebben
verkregen vanuit de hoofdstad.
De gouverneurs van Nagasaki waren niet alleen
eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in
de stad, maar stonden ook met hun eigen leven
borg voor het isolement en goed gedrag van de
Nederlanders op Dejima. De Nederlanders werden
daarom scherp in de gaten gehouden en beperkt in hun
bewegingsvrijheid. Door de Europeanen te isoleren
op Dejima konden de Japanners de officiële handel
beschermen en smokkelhandel zo moeilijk mogelijk

maken. Tegelijkertijd, zo observeerde Engelbert
Kaempfer, deden de Japanners dit om de buitenlanders,
“onkundig te houden van ’t geen in ’t Land, en aan ’t
Hof omgaat, en om voor te komen eenige aanzoeking,
die wy doen mochten om de Inboorlingen over te
brengen tot het geloof in onzen Zaligmaker, ’t welk
waarschynlyk weder nieuwe moeyte en onlusten in
het Ryk mocht voortbrengen en voortzetten”. Religie
en bekering waren uit den boze na de ervaringen met
de Portugezen.

Een Nederlands schip vaart de baai van Nagasaki in,
door Kawahara Keiga.
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Weergave van het eilandje Dejima (ongedateerd).
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Dejima was in haar totaliteit zo’n
214 meter breed en 64 meter
lang en gebouwd in de vorm van
een waaier. Op een oppervlakte
van ongeveer 13.000 vierkante
kilometer, vaak vergeleken met
de Dam in Amsterdam, stonden
pakhuizen, kantoren en woningen.
Het eiland werd omringd door een
dikke stenen muur waarop scherpe
staken waren aangebracht, zodat
niemand over de muur kon
klimmen. Het eilandje was vanuit
Nagasaki slechts via één brug
toegankelijk, die dag en nacht door
tenminste vijf schildwachten werd
bewaakt.
De waterpoort van Dejima, voor
het laden en lossen van de schepen,
werd eveneens bewaakt. In de haven
waren zestien palen aangebracht
die schepen op afstand dienden te
houden. Deze perimeter rondom
Dejima werd net als de landpoort
dag en nacht bewaakt. Daarnaast
werd de haven van Nagasaki
bewaakt door Scheepswachten,
bestond er een Derde Wacht om
schepen uit de haven te begeleiden,
en hielden zogenaamde Verspiewachten aankomende schepen in
de gaten. In en rondom Nagasaki
was bovendien een zogenaamde
‘Keizerswacht’ (de Nederlanders
noemden de shogūn vaak
abusievelijk keizer) van zo’n
duizend man gestationeerd.
Op het eilandje zelf werden de
Nederlanders in de gaten gehouden
door de honderden Japanners
die er beroepsmatig verkeerden.
Zo werden onze landgenoten
geconcentreerd, geïsoleerd en
beperkt in hun doen en laten.
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Drie scènes op Dejima circa 1810, geschilderd door Kawahara Keiga. Boven: het wegen van handelswaar. Rechts: een
Nederlands schip in de baai van Nagasaki. Onder: het verhandelen van laken.

Nederlanders op Dejima
Op Dejima leefden doorgaans zo’n
tien tot vijftien Nederlanders.
Dat aantal nam tijdelijk toe
tussen augustus en november
als Nederlandse schepen met
handelswaar Nagasaki aandeden.
Het totaal aantal Nederlanders
op Dejima kwam echter nooit
verder dan veertig omdat
de scheepsbemanning - met
uitzondering van hooggeplaatste
officieren zoals de kapitein - Dejima
niet mochten betreden, maar op
het schip in de baai van Nagasaki
moesten blijven. De hoogste
Nederlandse functionaris op
Dejima was het opperhoofd, oftewel
de directeur of opperkoopman. Hij
werd bijgestaan door een viceopperhoofd, een pakhuismeester,
een boekhouder, een secretaris,
enkele onderkoopmannen en

klerken, een butler, een kok, en
een smid. Daarnaast stonden er
diverse mannelijke bedienden van
Java, het huidige Indonesië, ter
beschikking.
Deze kleine groep Nederlanders en
andere Europeanen in Nederlandse
dienst werd dag en nacht in
de gaten gehouden door zo’n
dertig vaste bewakers en andere
Japanners die op en rondom Dejima
verbleven en werkten. Reeds bij
het voor het eerst betreden van het
eilandje ontging het velen niet dat
ze niet bepaald hartelijk werden
ontvangen in Japan. C.T. van
Assendelft de Coningh schrijft in
zijn memoires over zijn aankomst
op Dejima na te zijn gefouilleerd
bij de poort:
“Een angstig gevoel greep mij
aan, toen ik, uit de handen der
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voelderlieden ontsnapt, door
de twee sombere poorten, met
hunne als mummies zwijgende, op
matten gezeten, wachten, Decima
binnentrad. Rondom ons de hooge
muren, die het eiland omringen, en
bij den stortregen, geen sterveling
die naar ons toekwam, om de
nieuw aangekomen landslieden de
hand te drukken; het was mij, als
moesten wij als staatsmisdadigers,
in eene of andere vesting
opgesloten worden”.
Van al het in- en uitgaande
personen- en goederenverkeer
werd melding gemaakt. Bij
het verlaten en betreden van
Dejima vond er tweemaal een
fouillering plaats op contrabande
goederen door de zogenaamde
‘voeldermannen’. Alleen de
gouverneurs van Nagasaki en
het Nederlandse opperhoofd

waren hiervan gevrijwaard. De
scheepskapiteins genoten ook vele
jaren dit voorrecht, en maakten
daar handig gebruik van door
vele lagen kleding en jassen over
elkaar aan te trekken en speciale
pakken te dragen. Zo konden ze
zwaarbeladen met smokkelwaar
Dejima betreden. Eenmaal op
Dejima vielen de dikke kapiteins
vervolgens plotselings vele kilo’s
af. Hoewel dit onder de neus
van de V.O.C. en de Japanners

plaats vond, kon er door de
inventiviteit van de smokkelaars
en de regelgeving maar weinig
tegen gedaan worden. Japanners
werden overigens nog strenger
gefouilleerd dan de Nederlanders,
omdat zij vaak probeerden om
handelswaar van het eiland af te
smokkelen.
Het buitenlandse beleid van de
Tokugawa was er in de eerste
plaats op gericht om buitenlandse

“Een angstig gevoel greep
mij aan, toen ik Decima
binnentrad. Het was
mij, als moesten wij als
staatsmisdadigers, in
eene of andere vesting
opgesloten worden”
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Plattegrond van Nagasaki uit 1764, met Dejima links in het midden.
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invloeden en met name het christendom buiten
Japan te houden. Het was dan ook verboden om
het christelijk geloof in het openbaar te belijden.
Religieuze boeken, voorwerpen en beeltenissen
moesten afgegeven worden bij aankomst op Dejima
en verzegeld worden bewaard in tonnen, want, met
de woorden van Engelbert Kaempfer, “indien iets
diergelyks by ymand van ons Volk gevonden wierd zou
het zulk een verwarring en schrik onder de Japoneezen
veroorzaken, als of het geheele Ryk verraaden was”.
De isolatie op Dejima moest er tevens voor zorgen
dat de Nederlanders niet te gehecht raakten aan hun
verblijf in Japan, omdat het verblijf van tijdelijke
aard diende te zijn. Het was verboden om vrouwen
en familie mee te nemen naar Dejima. Tevens moest
er elk jaar een nieuw opperhoofd worden aangesteld
en mocht personeel maar een bepaalde tijd op Dejima
wonen. Hoewel menig Nederlander Dejima maar al te
graag verliet en inruilde voor vrijheid elders, waren
deze regels in sommige gevallen wel degelijk nodig.
C.T. van Assendelft de Coningh vertelt in zijn memoires
over een Nederlander in dienst van de V.O.C. die in
de zeventiende eeuw tijdens zijn verblijf op Dejima
verliefd werd op een lokale schone uit Nagasaki. Toen
zijn vertrek uit Japan dichterbij kwam, ontsnapte
de man van het eilandje om zich in Nagasaki te
verstoppen, waar hij pas na drie dagen werd gevonden.
De actie werd in het geheel niet gewaardeerd door
de Japanse autoriteiten en kwam de man op een
levenslange verbanning uit Japan te staan. Omdat
Japanners het land niet mochten verlaten, heeft hij
zijn geliefde nooit meer teruggezien.
Bij de stenen brug die toegang gaf tot Dejima stond
een bord waarop speciale regels werden vermeld.
Daar stond op dat Dejima verboden terrein was voor
vrouwen. Alleen prostituees uit Nagasaki mochten het
eiland bezoeken. Prostituees in Japan waren normaal
gesproken geconcentreerd in een bepaalde wijk, die ze
niet mochten verlaten zonder expliciete toestemming.
Omdat de Nederlanders Dejima niet af mochten, was
het toegestaan voor de Oranda-yuki en de Kara-yuki,
prostituees voor respectievelijk de Nederlanders en
de Chinezen, om hun speciale wijk te verlaten. Deze
prostituees hadden later vaak permanente inwoning
bij de Nederlanders, waar ze drie dagen en later vijf
dagen achtereen mochten blijven, niet alleen voor het

gezelschap maar ook om te helpen in het huishouden.
Ook werden deze vrouwen regelmatig ingezet om
goederen van Dejima naar Nagasaki te smokkelen en de
concurrentie, de Chinese handelaren, te bespioneren.
Het tweede gebod stelde dat alleen priesters afkomstig
van de tempels op de berg Kōya, thuisbasis van de
boeddhistische Shingon-sekte, welkom waren. Het
derde verbod verbood bedelaars en mensen die
leefden van de weldadigheid van anderen om op
Dejima te komen. Het vierde gebod had betrekking op
markeerpunten in de haven, waar schepen niet voorbij
mochten varen.
Het laatste gebod stelde dat de eilandbewoners alleen
het eiland mochten verlaten als daar gegronde reden
toe was en er toestemming was gegeven door de
autoriteiten. Eén van de voornaamste redenen voor
het verlaten van Dejima was de zogenaamde hofreis.
Jaarlijks reisde een afvaardiging van de Nederlanders,
met de opperkoopman aan het hoofd, van Nagasaki
naar Edo voor een bezoek aan de shōgun. De reis
duurde zo’n negentig dagen in totaal en was meestal
de enige kans om meer van Japan te zien. Met een
groot Japans gevolg reisden de Nederlanders samen
met allerlei geschenken, meestal Westerse noviteiten
en soms ook exotische dieren, te voet van herberg naar
herberg, totdat ze eindelijk Edo bereikten. Hoewel
de hofreis aanvankelijk een welkome afwisseling
was van het monotone leven op Dejima, werd deze
vanwege de hoge kosten en de lange reistijd in latere
jaren steeds meer als een last gezien. Vanaf 1790
werd de voorheen jaarlijkse hofreis nog maar eens
per vier jaar ondernomen, hoewel de geschenken
voor de shōgun nog wel elk jaar werden verwacht.
De mogelijkheid tot het verlaten van Dejima werd
over het algemeen zo weinig mogelijk benut door de
Nederlanders, omdat het enorme kosten met zich mee
bracht. Ze dienden namelijk alles zelf te betalen, van
de benodigde levensgoederen tot de verplichte Japanse
escorte bestaande uit beveiliging, kooplui en tolken.

Japanners op Dejima
Dejima verschafte de bewoners van Nagasaki
honderden jaren lang werk. Om de handel in goede
banen te leiden en de Nederlanders scherp in de gaten
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Nederlanders met courtesans op Dejima, circa 1800
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De baai van Nagasaki geschilderd door Kawahara Keiga, circa 1800-1850.
Links is het sikkelvormige Dejima te zien, waar de Nederlandse vlag trots wappert.
Op de voorgrond zien we een deel van de stad Nagasaki. In de baai liggen
Nederlandse en Chinese handelsschepen voor anker en dobberen vissersbootjes.
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Wetenschap & Japankunde
In een land waar eerbied naar hogere klassen en
ouderen hoog in het vaandel stond (en staat), waren
onze landgenoten niet altijd een toonbeeld van fatsoen.
Uit zowel Nederlandse als Japanse bronnen blijkt dat
er regelmatig conflicten waren tussen Nederlanders en
Japanners. De Zweedse natuurvorser Carl Peter Thunberg,
een leerling van Carl Linnaeus, verbleef ruim een jaar op
Dejima van 1775 tot 1776 als arts in dienst van de V.O.C. In
zijn later gepubliceerde reisverslagen schrijft hij weinig
vleiend over het gedrag van de Nederlanders op het
eilandje:
“De trots, die sommige onbenullige scheepsofficieren zeer
onvoorzichtig tegenover de Japanners ten toon spreiden
door tegenspraak op slecht gekozen ogenblikken, smalend
gedrag, minachtende blikken en gelach, maakt dat de
Japanners hen op hun beurt haten en verachten - een
haat, die nog aanmerkelijk toeneemt, wanneer zij zien hoe
onvriendelijk en ongemanierd zij zich tegenover elkaar
gedragen en wat voor beestachtige behandeling, vergezeld
van verwensingen, vloeken en slagen, de zeelieden onder
hun bevel vaak van hen ondergaan”.
Thunberg betreurde het dat de Nederlanders, in
tegenstelling tot de Portugezen eerder, nauwelijks
belangstelling toonden voor de Japanse taal en gebruiken.
Het waren vooral buitenlandse geleerden en geneesheren
in dienst van de V.O.C., zoals Thunberg zelf en de Duitsers
Engelbert Kaempfer en Philipp Franz von Siebold, die zich
interesseerden in Japan en haar taal, geschiedenis, cultuur,
flora en fauna serieus bestudeerden. Ondanks de ledige tijd
die men doorbracht buiten het handelsseizoen, leken maar
weinig Nederlanders de moeite te nemen om het land
beter te leren kennen, voor zover zij natuurlijk bij machte
waren om dit te doen binnen de isolatie en beperkte
bewegingsruimte op Dejima. De Nederlanders waren
immers buitenstaanders in Japan en werden ook bewust in
die rol gehouden. De meesten van hen stonden niet in een
al te hoog aanzien bij de Japanners, mede omdat kooplui in
Japan traditioneel laag op de sociale ladder stonden. Voor
geleerden en artsen als Kaempfert en Von Siebold, in de
eenentwintigste eeuw nog steeds bekende namen in Japan,
hadden de Japanners daarentegen veel respect.

Boven: Nederlandse kapitein
Onder: Nederlandse functionaris
met zijn Javaanse bediende
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te houden, was er namelijk naast seizoensarbeid een
groot aantal Japanners betrokken bij het bestieren
van de handelspost Dejima. Op en direct rondom het
eilandje werkten ongeveer driehonderd Japanners
– dus gemiddeld tien Japanners per Nederlander –
waaronder handelaren, leveranciers, koks, bedienden,
brandwachten, poortwachten en dragers. Ze hadden
vrijwel allemaal de plicht om de Nederlanders te
bespioneren en te rapporteren aan de autoriteiten.
De hoogste autoriteit op Dejima was de machi otona,
de wijkmeester. Deze wijkmeesters waren normaal
gesproken verantwoordelijk voor het beheer van
de financiën en het handhaven van de orde, maar
de wijkmeester op Dejima droeg ook zorg voor het
beheer van het eiland, haar bewoners en het Japanse
personeel. Omdat Dejima eveneens zijn rechtsgebied
was, diende hij misdaad op te sporen en te bestraffen.
Feitelijk stond de wijkmeester van Dejima dus aan het
hoofd van het legertje ambtenaren, bewakers, vertalers
en spionnen die op en rondom Dejima werkten en de
Nederlanders in de gaten hielden.
De tolken (tsūji) waren de grootste en belangrijkste
groep Japanners, omdat alle communicatie officieel
via hen verliep. De hiërarchie binnen het tolkengilde
verdeelde hen in oppertolken, ondertolken, assistentondertolken, ondertolken tweede en derde rang,
leerling tolken en tijdelijke tolken. Ze waren niet
alleen belast met het vertalen van het Nederlands en
Japans, maar ze traden ook op als handelsagenten. De
tolken dienden de Nederlanders in de gaten te houden,
en werden daartoe vergezeld door een ‘dwarskijker’
(pottenkijker) om erop toe te zien dat er geen
onbehoorlijke zaken voorvielen. Deze ‘dwarskijkerij’,
zoals onze landgenoten uit die tijd het noemden, had
niet alleen ten doel om de Nederlanders te bespioneren
en te controleren, maar ook om diefstal en andere
malversaties door Japanners te voorkomen.

geval als een Nederlander wat Japans sprak. Tolken
maakten hier regelmatig misbruik van, en waren
volgens Kaempfer berucht om hun streken en
bedriegerijen. Hoewel de vertalers vaak vriendschap
probeerden te sluiten met de Nederlanders, was dit
volgens Van Assendelft de Coningh overwegend uit
eigen belang om aan Europees voedsel en drank
te kunnen komen, “daar klaplooperij, op enkele
uitzonderingen na – velen hunner als ’t ware is
ingeschapen”.

“Tolken waren niet alleen belast met het
vertalen van het Nederlands en Japans,
maar ze dienden ook de Nederlanders in
de gaten te houden”
Door de eeuwen heen stonden sommige tolken
daadwerkelijk op goede voet met de Europeanen
en hielpen ze met het leren van het Japans en het
verzamelen van informatie over Japan, ondanks dat het
ten strengste verboden was om kennis over Japan en
de Japanse taal over te dragen. Echte vriendschappen
ontstonden echter zelden, omdat Japanners die
sympathiek tegenover de Nederlanders stonden
werden beschouwd als vijanden van het eigen volk.
Naast de tolken hadden de Nederlanders veel te
stellen met de arme arbeiders uit Nagasaki die in het
hoogseizoen de goederen van de Nederlandse schepen
kwamen laden en lossen en zeer bedreven waren in
het stelen van die goederen. Diefstal en smokkel waren
veelvoorkomende misdaden op Dejima, die regelmatig
met harde hand werden bestraft.

De tolken waren zeer bedreven in het in de gaten
houden van de Nederlanders, zodat die zich volgens
Engelbert Kaempfer nauwelijks een ogenblik konden
ontworstelen aan hun “lastige tegenwoordigheid”.
De vertalers hadden veel invloed, omdat directe
communicatie van de Nederlanders met de autoriteiten
in Nagasaki onmogelijk was, zelfs in het uitzonderlijke
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MISDAAD EN BESTRAFFING

OP DEJIMA
Ondanks de isolatie, de dwarskijkerij en het strikte
toezicht overtraden zowel Nederlanders als Japanners
regelmatig de wetten en regels van Dejima. Grofweg
kan de criminaliteit op het eilandje worden verdeeld
in drie categorieën: smokkel, diefstal en moord. Moord
kwam regelmatig voor tussen Japanners onderling,
maar zelden waren er Nederlanders bij betrokken.
Vermogensdelicten als smokkel, private handel en
diefstal kwamen op en rondom de handelspost het
meest voor en waren tevens de misdaden waarvoor
Nederlanders het meest bestraft werden.

worden. Anderzijds probeerden Japanners van hoog
tot laag op legale en minder legale wijzen een graantje
mee te pikken van de buitenlandse handel. Uit de
verhalen van bewoners van Dejima komt naar voren
dat men aan beide kanten de verleiding vaak niet kon
weerstaan om voorschriften en regels te ontduiken en
te bedriegen en te smokkelen om er zelf beter van te
worden.

In lijn met het imago dat de V.O.C. (‘Vergaan Onder
Corruptie’) door de jaren heen heeft gekregen, waren
veel Europeanen op Dejima uiterst bedreven in het
regelen van hun eigen zaken alvorens de belangen van
hun werkgever te behartigen. Zo kwamen er regelmatig
zaken aan het licht waarbij er hogere onkosten in de
boeken werden opgenomen dan er daadwerkelijk waren
gemaakt, ten gunste van individuele werknemers. Ook
werden er lagere prijzen opgegeven dan de Japanners
daadwerkelijk hadden betaald voor Nederlandse
goederen, zodat het verschil in eigen zak gestoken kon

De officiële handel tussen Nederland en Japan op Dejima
werd gereguleerd middels een ingewikkeld systeem,
waarbij goederen alleen door een kleine groep speciaal
aangestelde Japanse kooplui kon worden verhandeld.
Zowel de Nederlanders als de Japanse handelaren
maakten hierbij flinke winsten. De Nederlanders
verkochten hun waren namelijk tegen hoge prijzen.
De Japanse handelaren verkochten deze goederen
vervolgens voor woekerprijzen door aan het shōgunaat
in Edo, daimyō, hoogwaardigheidsbekleders en andere
welgestelde Japanners. De prijzen van deze producten

Smokkel en private handel
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werden bovendien omhoog
gestuwd door de importrechten
die de Tokugawa rekenden, en het
feit dat sommige goederen officieel
verboden waren.
Het is dan ook nauwelijks
verwonderlijk dat de private
handel (als individu goederen
verhandelen) en vooral de
smokkelhandel (clandestiene inen uitvoer van al dan niet verboden
goederen) levendig en lucratief was.
Ver weg van de centrale regering
in Edo en het V.O.C. hoofdkwartier
in Batavia, konden Nederlanders
en Japanners die het niet zo nauw
namen met de wet veel geld
verdienen. De invoertarieven voor
private handel lagen veel lager, en
deze tarieven werden bij smokkel
geheel omzeild. Via deze illegale
handelskanalen konden Japanners

via de Nederlanders en de Chinezen
aan allerlei verboden goederen
komen. Japanse kooplui die niet
officieel waren aangewezen om
te handelen met de Nederlanders
konden bovendien zo ook een
graantje meepikken van de
buitenlandse handel.
Van Nederlandse kant werd
regelmatig getracht de privateen smokkelhandel, die meestal
moeilijk uit elkaar te houden
waren, in te perken en niet ten
koste van de officiële handel te
laten gaan. Zo probeerde de V.O.C.
in 1651 om de private handel op
Dejima aan banden te leggen.
Maatregelen haalden echter
weinig tot niets uit, en leken vooral
een bevestiging van het feit dat
private- en smokkelhandel op
grote schaal plaatsvond.

“Ver weg van de
centrale regering
in Edo en het V.O.C.
hoofdkwartier in
Batavia, konden
Nederlanders en
Japanners die het
niet zo nauw namen
met de wet veel geld
verdienen”
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Maatregelen van de Nederlanders om de private handel
in te perken werden bovendien tegengewerkt door de
gouverneurs van Nagasaki, omdat het verdwijnen
van de private handel de doodsteek zou betekenen
voor vele kleine handelaren uit de stad die geen
toegang hadden tot de officiële kanalen. Hieruit blijkt
wel dat de private handel als smeermiddel van de
lokale economie een onmisbaar onderdeel was van
het goederenverkeer tussen Nederland en Japan. De
gouverneurs van Nagasaki moesten schipperen tussen
het behartigen van de belangen van de stad en haar
inwoners enerzijds en de centrale regering in Edo
anderzijds.
In 1743 klaagden de directeuren van de V.O.C. in
Nederland dat men het personeel niet kon vertrouwen
zoals dat in eerdere tijden nog wel had gekund. Zelfs
op de opperhoofden kon men zich niet verlaten. De
meesten reisden naar Japan met de gedachte en wens
om na één of twee dienstperiodes op Dejima zich nooit
meer zorgen hoeven te maken over geldzaken. De
positie van opperhoofd was bijzonder lucratief vanwege
de mogelijkheid tot private- en smokkelhandel. De
opperhoofden waren immers gevrijwaard van de
fouillering bij het betreden en verlaten van Dejima.

“Smokkelhandel was niet alleen een
lucratieve bezigheid, maar ook een zeer
risicovolle met een niet zelden dodelijke
afloop”
In 1772 kreeg de smokkelhandel echter een gevoelige
klap te verwerken. Een Nederlands schip op weg naar
Dejima maakte zoveel water dat zij werd verlaten door
haar bemanning, die in de veronderstelling verkeerde
dat het schip snel zou zinken. In plaats daarvan dreef
het vaartuig echter richting land, waar het werd
opgepikt door de Japanners. Een uitgebreide inspectie
van het schip bracht alle geheime verstopplaatsen aan
het licht, waardoor de Japanse autoriteiten plotseling
geheel op de hoogte waren van de smokkelpraktijken
van de Nederlanders. Eén van de gevolgen hiervan

was dat de scheepskapiteins voortaan ook gefouilleerd
dienden te worden, zodat zij niet langer goederen
naar Dejima konden smokkelen onder hun vele
lagen kleding. Hoewel het een stuk moeilijker werd,
ging de smokkelhandel wel gewoon door, veelal met
medewerking van corrupte en hebzuchtige Japanse
tolken en autoriteiten. De smokkelhandel was
simpelweg te lucratief om mee te stoppen.
Smokkel was niet alleen een lucratieve bezigheid, maar
ook een zeer risicovolle met een niet zelden dodelijke
afloop. In 1686 was een Nederlands opperhoofd
onvoorzichtig en kwamen de Japanse autoriteiten te
weten van smokkelpraktijken. Tien Japanners die mee
hadden geholpen werden ter dood gebracht middels
onthoofding, terwijl het opperhoofd zelf levenslang
uit Japan werd verbannen. Smokkel werd namelijk
beschouwd als een zware misdaad, het betrof immers
diefstal van het shōgunaat. Vrijhandel was in die tijd
overigens ook in Europa niet de norm, en smokkelaars
werden ook daar hard aangepakt.
Vijf jaar later, in 1691, werd een Japanner bij het
verlaten van Dejima betrapt met een pond kamfer
dat hij illegaal van een Nederlander had gekocht.
Enkele dagen later werd de arbeider, samen met
een andere Japanner die hem het benodigde geld
voor de aankoop had geleend, naar Dejima gebracht.
Engelbert Kaempfer was ooggetuige toen de twee
Japanners over het eiland werden geleid en na enkele
formaliteiten werden onthoofd. De Nederlander die
de kamfer had verkocht kwam er vanaf met een
levenslange verbanning en werd uitgeleverd aan de
V.O.C. te Batavia. Het Nederlandse opperhoofd kreeg
volgens Kaempfer een “scherpe vermaaning, met een
bestraffing, om zorg te dragen voor zyn volk, dat in het
toekomende zulke ongevallen niet meer gebeurden”.
Smokkel was een serieuze misdaad die veel voorkwam,
blijkens de notie van Kaempfer dat er in een tijdsbestek
van zes à zeven jaar maar liefst driehonderd Japanners
ter dood werden veroordeeld vanwege smokkelhandel
met de Chinezen te Nagasaki. In de twee jaar die de
Duitser zelf op Dejima woonde, kwamen er volgens zijn
berekeningen zeker vijftig smokkelaars om doordat zij
ter dood werden gebracht, zelfmoord pleegden of in de
gevangenis stierven.
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Von Siebold
Waarschijnlijk overtrad geen buitenlander in
Tokugawa Japan de wetten van het land zo rijkelijk
als de Duitse arts en geleerde Philipp Franz von
Siebold. Von Siebold, heden ten dage nog zeer bekend
in Japan, was werkzaam als arts op
Dejima voor de Nederlanders in
de jaren 1823 – 1829. Als botanist
verzamelde Von Siebold planten,
bloemen en dieren uit Japan
tijdens zijn verblijf op het eiland
en gedurende de hofreis naar Edo
van 1826.

Von Siebold was door zijn kennis van Japan een
gevaarlijke man voor de regering in Edo. De gevoelige
en strategisch belangrijke informatie in zijn bezit
kon immers buitenlandse mogendheden in de kaart
spelen.Met zijn publicaties
en verspreiding van kennis
over Japan had hij de
buitenwereld geïnteresseerd
in het eilandenrijk, en dus
haar isolement en feitelijk
de regering der Tokugawa in
gevaar bracht.

In 1829 werd Von Siebold
beschuldigd van spionage vanwege
het in het bezit hebben van
gedetailleerde kaarten van Japan
en Korea. Het was buitenlanders
strikt verboden om kennis op te
doen over Japan en de Japanse taal,
laat staan om kaarten en boeken
over Japan in het bezit te hebben.
Von Siebold bleek in samenwerking met zijn Japanse
contacten de autoriteiten te hebben misleid. Naast
eigen observaties en onderzoek had de Duitser
diverse boeken en kaarten weten te bemachtigen die
hij vervolgens naar Europa had verstuurd.

Japanners die iets met Von
Siebold van doen hadden
werden gearresteerd. De
contacten die Von Siebold de
boeken en kaarten hadden
doen toekomen werden
ter dood veroordeeld. Zij
sneuvelden in naam van
de wetenschap en het
pionierswerk dat Von Siebold verrichtte. Von Siebold
zelf kwam er vanaf met een levenslange verbanning
uit Japan. In 1829 werd hij gedwongen naar Batavia
te zeilen.

Diefstal
Diefstal vond in de meeste gevallen
plaats bij het laden en lossen van
de Nederlandse schepen, waarbij
veel tijdelijke ongeschoolde
arbeiders betrokken waren. Deze
dagloners uit de lagere klassen
van de bevolking van Nagasaki
stonden net als de meeste Japanse
tolken in een slecht daglicht bij de
Nederlanders. De arbeiders, door
de Nederlanders koelies genoemd,

hadden voldoende gelegenheid om
te stelen omdat er, op kosten van
de Nederlanders, twee maal zoveel
arbeiders werden ingeschakeld
voor het laden en lossen dan er
daadwerkelijk nodig waren om
het karwei te klaren. Bovendien
deden de Japanners er volgens Van
Assendelft de Coningh opzettelijk
drie in plaats van twee dagen over
om de goederen naar de pakhuizen
te brengen en de lading voor de
terugvaart in te schepen.

Als er gestolen goederen werden
aangetroffen bij een persoon,
dan moest de dief meestal alleen
de goederen aan de rechtmatige
eigenaar teruggeven. Soms werd
een lichte straf opgelegd in de vorm
van enkele stokslagen. In enkele
gevallen volgde een verbanning
van Dejima of uit Nagasaki voor een
bepaalde periode. Het opsporen
en bestraffen van dieven die
goederen hadden gestolen van de
Nederlanders had evenwel geen
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prioriteit voor de autoriteiten en werd bovendien
niet beschouwd als een zware misdaad. De Zweed Carl
Peter Thunberg, op Dejima in 1775 en 1776, schrijft
over het jaarlijks verdwijnen van waardevolle staven
koper en hoe men dat aan Japanse zijde kennelijk
als de normaalste zaak van de wereld beschouwde.
“It happens every year that in carrying the chests of
copper to the bridge, the Japanese contrive to steal
some of it, so that those who are concerned in them
always lose something. They do not regard it as a
crime to rob the Dutch merchants in this manner, and
the stolen copper is afterwards sold to the Chinese
who pay a greater price for it than the Dutch could”.
Hieruit kunnen we concluderen dat de Nederlanders
niet in bijzonder hoog aanzien stonden bij de Japanners,
en niet als gelijken werden beschouwd. Binnen de
Japanse rechtspraak werd immers gekeken naar wie
de eigenaar van de goederen was bij het veroordelen
en bestraffen van een dief. Wanneer dieven goederen
toebehorende aan het shōgunaat verdonkeremaanden,
konden zij ter dood worden veroordeeld. Dieven die
Nederlandse goederen hadden gestolen kwamen er
echter vanaf met een vermaning of lichte straf.

Moord
Moord kwam vooral in de buurt van Dejima voor,
niet zozeer op het eilandje zelf. Uit de aantekeningen
van Engelbert Kaempfer in de zomer van 1691 over
de criminaliteit op en rond Dejima komt naar voren
dat (zelf)moord veel voorkwam, maar dat daar
zelden Nederlanders bij betrokken waren. In de
maand juni werden er bijvoorbeeld twee Japanners
levenloos aangetroffen midden op straat, nadat
één van hen de ander had vermoord en vervolgens
de hand aan zichzelf had geslagen. Enkele dagen
daarvoor hadden twee knechten zichzelf van het leven
beroofd vanwege onrecht dat hen was aangedaan.
Omstreeks dezelfde tijd werd een lijk uit het water
gevist waarvan de keel was doorgesneden. Ook in de
daarop volgende maanden werden er vrijwel wekelijks
moordslachtoffers gevonden. De vele moorden en
het feit dat veel Japanners bereid waren hun leven
op het spel te zetten voor enkele smokkelwaren,
was volgens Kaempfer illustratief voor hoe “weinig

vreesachtig” de Japanners waren voor de dood. De
verslagen van Kaempfer, die een periode van enkele
maanden beslaan, doen vermoeden dat moord en
zelfdoding regelmatig voorkwam in Nagasaki, maar
niet of nauwelijks op Dejima zelf.

Bestraffing
Misdaad in Japan kon op twee manieren worden
bestraft: officieel of onofficieel. De eerste werd door
de Japanners ook wel ‘buitenkant’ genoemd, waarbij
de zaak volgens de officiële en strenge letter der
wet werd afgehandeld. Werd een zaak echter intern
afgehandeld, dan bleef deze ‘binnenkant’, en kwam de
dader ervan af met een lichte straf vergeleken bij de
straf die zou zijn uitgesproken als de zaak ‘buitenkant’
was geweest. Uit mededogen werden vele strafzaken in
Tokugawa Japan ‘binnenkant’ afgewikkeld door lokale
autoriteiten teneinde doodstraffen te voorkomen.

“Dat Japanners bereid waren hun
leven op het spel te zetten voor enkele
smokkelwaren, was volgens Kaempfer
illustratief voor hoe ‘weinig vreesachtig’
de Japanners waren voor de dood”
Op Dejima werden overtredingen van de wet
eveneens vaak ‘binnenkant’ afgehandeld om
‘onaangenaamheden’ en moeilijkheden te voorkomen.
Diefstal werd door de Nederlanders bijvoorbeeld vaak
niet aanhangig gemaakt bij de hogere autoriteiten in
Nagasaki, maar ‘binnenkant’ op Dejima afgehandeld
door de wijkmeester. Veel criminaliteit werd nooit
officieel aangegeven of bestraft, waardoor de
hoeveelheid ongeregistreerde criminaliteit op en
rondom Dejima aanzienlijk moet zijn geweest.
Zowel aan Japanse als Nederlandse kant probeerde
vrijwel iedereen, van hoog tot laag, een slaatje te slaan
uit de handelsrelaties. De ongelukkige Japanner die
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zich inliet met smokkelhandel of diefstal van goederen
toebehorend aan de Japanese regering en daarop
werd betrapt, wachtte vaak de doodstraf. Nederlanders
die dezelfde vergrijpen begingen werden ‘slechts’
levenslang uit Japan verbannen. Hoewel de bewoners
van Dejima onderhevig waren aan de Japanse letter
der wet en strikt toezicht, pasten de Japanners hun
strenge strafrecht, dat vaak bestond uit de doodstraf
in vele vormen en varianten, nauwelijks toe op de
Nederlanders.
Toch is er tenminste één geval bekend van een
Nederlander die in de zeventiende eeuw werd gestraft
onder de Japanse wet en ter dood werd veroordeeld.
Volgens Van Assendelft de Coningh werd een matroos
op een V.O.C. schip vanwege het in een dronken bui
verscheuren van een Keizerlijk zegel veroordeeld om,
“door midden gekapt te worden, dat is, hij werd bij
den regterschouder in en onder den linker uit in twee
stukken gehouwen”. Sommige Nederlanders gingen te
ver en werden daarvoor zwaar gestraft. Toch werden
over het algemeen door de jaren heen de teugels
gevierd en konden de bewoners van Dejima zich meer
permitteren.
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DEJIMA

DOOR DE EEUWEN HEEN

E

schrijft hij:

ngelbert Kaempfer had aan het einde van
de zeventiende eeuw weinig hoop dat de
situatie voor de Nederlanders op Dejima
ooit zou veranderen. In zijn memoires

“Dit is de tegenwoordige staat van het Eiland, het klein
bestek, waar in de Nederlanders bepaalt zyn door de
Japoneezen; en gelyk de zaaken nu staan, moeten wy
daar mede zo ver vergenoegt zyn, geen hoop overig
zynde, dat wy ooit beter zullen te recht raaken, of dat
aan ons meerder vryheid toegelaten zal worden by
zulken argwanende en omzichtige Natie.”
C.T. van Assendelft de Coningh schreef ruim
honderdvijftig jaar later dat de Japanners hun
gewoonten, wetten en regels en het toezicht op Dejima
niet zomaar lieten varen of veranderden. De Japanners
waren namelijk zeer gehecht aan de gewoonten die
hun voorouders hadden ingesteld. Toch veranderde
door de tijd heen, met het verstrijken der jaren en het
komen en gaan van opperhoofden en gouverneurs, de
omstandigheden op Dejima. De langzame uitholling van
de Tokugawa staat en het aandringen van buitenlandse

mogendheden om ook met Japan te mogen handelen
liet de Nederlanders op Dejima niet onberoerd. Hoewel
vele gebruiken en wetten gehandhaafd bleven, was
er tegelijkertijd ook sprake van een versoepeling van
de discipline en een verbeterde verstandhouding. Zo
worden onder de achtste Tokugawa shōgun Yoshimune
in 1720 de beperkingen en verboden op de import van
boeken opgeheven, met uitzondering van christelijke
literatuur. In de tweede helft van de achttiende eeuw
kan zo de rangaku, de ‘Hollandologie’ of Hollandse
wetenschap, opbloeien.
De belangrijkste redenen voor deze veranderingen
moeten worden gezocht in de commerciële belangen
die de motor vormden achter de vriendschappelijke
relatie tussen Nederland en Japan. Toen Van
Assendelft de Coningh in 1851 als scheepskapitein
naar Nagasaki voer, merkte hij op dat de “gouden tijd
voor den Japanvaarder” definitief tot het verleden
behoorde, maar dat de reis nog altijd een lucratieve
buitenkans was voor scheepskapiteins. Naarmate de
jaren verstreken na de verhuizing naar Dejima was de
handel met de Japanners steeds verder afgenomen.
Dit kwam door beperkingen die werden opgelegd aan
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Foto van Dejima door Felice Beato, circa 1863-1865
Onder: foto van Nagasaki met zicht op Dejima door een onbekende fotograaf, 1865

de export van Japanse goederen,
maar ook omdat de Nederlanders
sommige jaren Japan simpelweg
niet konden bereiken vanwege
conflicten met andere Europese
maritieme mogendheden.
In de achttiende eeuw nam de
handel met Japan steeds verder

af doordat de Republiek der
Verenigde Nederlanden onder
grote druk stond. In de winter
van 1794 marcheerde het leger
van Napoleon Bonaparte over de
bevroren rivieren de Noordelijke
Nederlanden
binnen
om
vervolgens de Bataafse Republiek
uit te roepen. In 1797 werd de

“De langzame uitholling
van de Tokugawa staat
en het aandringen
van buitenlandse
mogendheden om ook
met Japan te mogen
handelen liet de
Nederlanders op Dejima
niet onberoerd”
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Nederlandse zeevloot geheel verslagen door de Britten.
De genationaliseerde V.O.C. ging in 1798/1799 onder
grote schulden ten onder. Tijdens de Napoleontische
overheersing werd het handelsverkeer tussen Europa
en Dejima geblokkeerd door voortdurende oorlogen en
economische blokkades. Voor de gehele Nederlandse
economie, grotendeels afhankelijk van handel via de
zee, had het desastreuze gevolgen.
De bewoners van Dejima keken in deze jaren reikhalzend
uit naar de komst van Nederlandse schepen, maar
ze waren lange tijd op zichzelf aangewezen. Hendrik
Doeff was tussen 1803 en 1817 het opperhoofd op
Dejima, terwijl zijn opvolger Jan Cock Blomhoff zes
jaar de hoogste positie op Dejima bekleedde. Ondanks
het uitblijven van Nederlandse handelsschepen en de
sterk verminderde omvang van de import en export,
weigerden de Japanners om met andere Europese
handelsmogendheden in zee te gaan.
Om de teruglopende handelsinkomsten op te vangen
en verantwoording aan de centrale regering af te
kunnen leggen, bedachten de Japanse autoriteiten
te Nagasaki andere manieren om aan inkomsten te
komen. Zo werd het de Nederlanders aan het begin van
de negentiende eeuw toegestaan om het eilandje te
verlaten en vrijelijk de bordelen in het plezierdistrict
Maruyama te bezoeken om daar hun geld te besteden.
Ook probeerde men de afzetmarkt voor Japanse
producten te vergroten door scheepsmatrozen toe te
laten op Dejima. Toen Van Assendelft de Coningh in
1851 voet op Dejima zette, mochten zijn matrozen een
middag doorbrengen op Dejima om tegen hoge prijzen
goederen te kopen van Japanse kooplui. Naarmate er
minder schepen langskwamen en de handel met Japan
opdroogde, kregen de Nederlanders dus paradoxaal
genoeg meer vrijheid en bewegingsruimte.
Naast het vieren van de teugels uit commerciële
belangen, was er met het verstrijken van de jaren ook
sprake van een verslapping van het toezicht op de baai
van Nagasaki en haar kunstmatige eilandje. Zo werd
er aan het begin van de negentiende eeuw volgens
opperhoofd German Felix Meijlan niet meer zoveel
belang gehecht aan de regel dat wapens moesten
worden afgegeven bij aankomst in Japan. Religieuze
literatuur en voorwerpen moesten nog steeds
ingeleverd worden, maar Van Assendelft de Coningh

mocht in 1851 zelfs zijn eigen jachtgeweer, pistolen
en een sabel mee aan land nemen en gedurende zijn
verblijf in zijn huis bewaren. Pas na vier weken kregen
de overige Nederlanders opdracht om hun geweren
en sabels in te leveren, terwijl de kanonnen en kogels,
enkele ‘schrootbussen’ (schiettuig) en vierhonderd
pond kruid aan boord van het schip in de haven
mochten blijven. In vroegere tijden was dit absoluut
niet toegestaan geweest.
Dat er verslapping was opgetreden in het toezicht
op Dejima en dat de Japanse autoriteiten slordiger
waren geworden, kwam ook al pijnlijk aan het licht
in 1808. Het Britse schip HMS Phaëton voer toen
onverwachts de haven van Nagasaki binnen met
het voornemen om elk Nederlands schip aldaar te
vernietigen. Bij afwezigheid van Nederlandse schepen
maakten de Engelsen, aan wie geen strobreed in de
weg werd gelegd, enkele Nederlanders tot gijzelaars.
De autoriteiten in Nagasaki verkeerden in totale
paniek, te meer omdat de Keizerswacht onderbezet
en onmachtig bleek en elk spoor van haar officieren
ontbrak. Uiteindelijk werd de affaire opgelost met het
uitleveren van de gijzelaars in ruil voor voorraden en
het vertrek van de Engelse oorlogsbodem uit Japanse
wateren. De gouverneur van Nagasaki had zijn plicht
ernstig verzuimd door de Engelsen ongestraft te laten
vertrekken en Nederlanders, die onder zijn directe
bescherming stonden, te laten gijzelen. Daarop benam
de bestuurder zichzelf van het leven middels seppuku,
de traditionele en pijnlijke wijze van zelfmoord door
het opensnijden van de buik. Hij werd daarin later
gevolgd door de officieren van de Keizerswacht.

“Daarop benam de gouverneur zichzelf
van het leven middels seppuku, de
traditionele en pijnlijke wijze van
zelfmoord door het opensnijden van de
buik. Hij werd daarin later gevolgd door
de officieren van de Keizerswacht”
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Openstelling
Lezers die in 1856 het boek Mijn verblijf in Japan
door scheepskapitein C.T. van Assendelft de
Coningh aanschaften, kwamen bedrogen uit indien
zij verwachtten te lezen over veranderingen en
omwentelingen in Japan. “Sedert is onze toestand
aldaar door meerdere vrijheid zeer verbeterd, en
ook in den handel zijn eenige wijzigingen gekomen”,
schreef Van Assendelft de Coningh in het voorwoord,
zonder in verdere details te treden. Toen hij vijf jaar
eerder voet op Dejima had gezet, had hij zonder
het te weten een wereld betreden die spoedig zou
veranderen en verdwijnen. Na ruim tweehonderd jaar
zouden de Nederlanders nog maar een paar jaar op
Dejima verblijven, en ook nog maar een paar jaar het
Europese monopolie op handel en kennisdeling met
Japan in handen hebben.
Gedurende de achttiende en negentiende eeuw
kwamen Amerikanen, Russen, Fransen en ook weer
de Britten regelmatig naar Japan met de intentie om
handelsbetrekkingen aan te knopen. Hun verzoeken
werden allen terzijde gelegd door de Japanners, die
alleen met de Nederlanders handel wensten te drijven.
Aangetrokken door de groeiende stroom van berichten
en boeken over Japan, nieuwsgierigheid en het
perspectief van handel, stuurden de Amerikanen diverse
delegaties naar Japan. In 1851 verscheen commodore
Matthew Perry op bevel van de Amerikaanse president
Millard Fillmore om afspraken te maken over het
openstellen van Japanse havens voor de bevoorrading
van Amerikaanse schepen en de veilige terugkeer
naar Amerika van die schepen en in Japan gestrande
schipbreukelingen. In 1853 voer Perry met een kleine
oorlogsvloot van moderne oorlogsfregatten de haven
van Edo binnen. De Japanners konden niets beginnen
tegen deze technologisch superieure opponent, die
binnen schootsafstand van het paleis van shōgun
Tokugawa Ieyoshi voor anker ging. De Amerikanen
brachten niet alleen een indrukwekkende en
vernietigende hoeveelheid vuurkracht met zich mee
om hun zin te krijgen. Allerlei cadeaus zoals een kleine
locomotief, een telescoop en een telegraaf waren
bedoeld om indruk mee te maken en de wonderen van
de Westerse cultuur en wetenschap te tonen.

De komst van de Amerikanen had geen verrassing
voor de Japanners hoeven te zijn, indien zij acht
hadden geslagen op de informatie uit Nederland. Al
in 1844 had koning Willem II een grotendeels door
Von Siebold geschreven brief gestuurd aan shōgun
Tokugawa Ieyoshi. De brief verzocht en adviseerde
om de Japanse afsluitingspolitiek te versoepelen en de
landsgrenzen open te stellen voor handel tussen Japan
en andere Westerse landen. Dit was opmerkelijk, omdat
de Nederlanders hiermee hun eigen bevoorrechte
positie op het spel zetten.
De aanpak van Perry werkte en feitelijk onder dreiging
van geweld moest de volgende shōgun, Tokugawa
Iesada, in 1854 een vriendschapsverdrag afsluiten met
de Verenigde Staten. Het betekende voor Nederland na
meer dan tweehonderd jaar het einde van haar unieke
en bevoorrechte positie. Nederland tekende het jaar
daarna een vergelijkbaar handelsverdrag en al snel
volgenden andere Europese landen. De Nederlanders
waren niet langer de enige Europeanen in Japan.
Ook waren ze niet langer vrijwillige gevangenen op
Dejima. Het kunstmatige eilandje werd voor iedereen
toegankelijk, en hoewel ze er niet hoefden te blijven,
vestigden de Nederlanders er hun consulaat. Een
ongelukkige beslissing bleek later, daar Yokohama nabij
hoofdstad Edo in het oosten in het nieuwe tijdperk zou
uitgroeien tot de voornaamste handelshaven.
Dejima verloor op den duur langzaam haar betekenis.
De Japanners realiseerden zich dat Nederland allang
niet meer de grootmacht was die het ooit in de Gouden
Eeuw was geweest. Doordat Japan nu open lag voor de
rest van de wereld, groeide de handel en ook de haven
van Nagasaki. In 1904 werd Dejima door landaanwinning
onderdeel van het vasteland van Nagasaki en haar
gemoderniseerde haven. In de eenentwintigste eeuw is
Dejima dankzij hernieuwde interesse in het bijzondere
verleden en langdurige restauratiewerkzaamheden
gereconstrueerd als een museum, ingeklemd tussen
moderne gebouwen en infrastructuur in de buurt van
de haven van het moderne Nagasaki. Waar men ook
gaat in de stad, overal komt men de Nederlandse en
Europese invloeden uit vervlogen tijden tegen.
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DE NEDERLANDSE
GEVANGENIS IN JAPAN?
Beschouwing van
Dejima als Nederlandse gevangenis in
Japan aan de hand
van het werk van de
Franse filosoof Michel
Foucault

Het verblijf op Dejima kenmerkte honderden jaren lang de unieke relatie
tussen Nederland en Japan. Menig Europeaan op Dejima vergeleek het
verblijf op het eiland met een vrijwillige gevangenis. Engelbert Kaempfer
beschouwde het als onrechtvaardig en vergeleek het eiland met een
gevangenis waarin het personeel (met name de tolken) de gevangenen
voortdurend bedrogen en streken leverden. Kaempfer vatte het verblijf
van de Nederlanders op Dejima aan het eind van de zeventiende eeuw als
volgt samen:
“Aldus leeven wy ’t geheele jaar door, weinig beter dan gevangenen,
besloten binnen den omtrek van een klein Eyland, onder het geduurig
en naauw toezicht onzer bewaakers. Het is in der daad waarheid, dat ons
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Maquette van Dejima gemaakt aan de vooravond
van de openstelling van Japan, circa 1850 - 1851

nu en dan een kleine uytspanning toegelaten wordt…
ook geeft ons dit uytgaan by deze gelegentheden geen
meerder vryheid, dan wy by ons zelf in onze eige
huysen genieten, gelyk blyken zal, door de groote
onkosten op onze reyzen en bezoekingen, groot of
klein, door het getal van Wachters en Opzienders, die
ons geduuriglyk byblyven, als of wy verraaders waren,
en opentlyke vyanden van het Ryk…”
Kunnen we Dejima daadwerkelijk als een (al dan
niet vrijwillige) gevangenis beschouwen? In zijn
klassieke werk over discipline, toezicht en straf stelt
de Franse filosoof Michel Foucault dat een gevangenis
zich kwalitatief niet onderscheidt van een strenge
kazerne, een onverbiddelijke school, of een sombere
werkplaats. Het zijn allen plaatsen waar traditioneel de
discipline heerst. Foucault schrijft dat discipline door
autoriteiten en instellingen gebruikt wordt als een
fundamenteel instrument voor het bereiken van een

vastomlijnd doel en om interne machtsmechanismen
te versterken.
De verhuizing van Hirado naar Dejima en de
systematische isolatie aldaar was een fundamenteel
instrument van de nieuwe ‘economie van de macht’.
Er was niet langer sprake van een min of meer
gelijkwaardige relatie, maar van een relatie waarin
de Japanners macht hadden en uitoefenden over de
Nederlanders door hen te concentreren en te isoleren
op Dejima. De discipline op Dejima kan worden
beschouwd als een instrument van het shōgunaat in
Edo om een vastomlijnd doel (het isoleren van Japan
van de buitenwereld en het buitenhouden van het
christendom) te bereiken. De instrumenten om deze
discipline uit te voeren werden aangereikt vanuit Edo
middels het officiële buitenlandse beleid en uitgevoerd
door de plaatselijke autoriteiten in Nagasaki.
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Michel Foucault stelt dat er twee verschillende vormen
of beelden van discipline bestaan. De eerste stelt
de discipline voor als een gesloten instelling in de
periferie die volledig is gericht op negatieve functies
als het tegenhouden van het kwaad, het verbreken van
onderlinge communicatie, en het stilzetten van de tijd.
In deze omschrijving zit een treffende gelijkenis met
Dejima opgesloten, alwaar het kwaad (het christendom,
de buitenlanders, buitenlandse invloeden, verboden
goederen en kennis) eveneens werd tegengehouden.
Communicatie werd bovendien zo veel mogelijk
verbroken door het contact tussen de Nederlanders en
de Japanse bevolking en autoriteiten te beperken en via
tussenpersonen (tolken) te laten verlopen. Daarnaast
betekende de isolatie en de handhaving van toezicht,
regels en wetten dat de tijd op Dejima inderdaad zo
goed als stilstond, hetgeen werd beschreven door de
bewoners in dagboeken en memoires. Alles diende zo
veel mogelijk hetzelfde te blijven, hoewel commerciële
belangen maakten dat met verloop van tijd de discipline
enigszins versoepelde.
Foucault schrijft voorts dat de discipline die heerst in
gevangenissen, kazernes, scholen, en werkplaatsen
middels drie principes wordt gecreëerd, die samen
een groter regulerend systeem vormen. Er is sprake
van een fysieke verdeling van mensen in de ruimte
(cellen in een gevangenis), activiteiten worden
bepaald en gereguleerd in termen van tijd (tijd in de
cel, afgewisseld met tijd om te luchten),
en mensen worden onderverdeeld in
verschillende afgescheiden categorieën
(zware criminelen, lichte criminelen,
bewakers, ander personeel). De bewoners
van Dejima werden eveneens verdeeld in
de ruimte (het isolement op het eiland,
verdeling van mensen en goederen over
de gebouwen). Hun activiteiten werden
bepaald en grotendeels gereguleerd en
afgebakend (aankomst en vertrek van
handelsschepen, de hofreizen), en er was
sprake van een duidelijke onderverdeling
van de aanwezigen in verschillende
afgescheiden categorieën (Japanner/
Nederlander, opperhoofd, wijkmeester,
tolk, arbeider, enzovoorts). Zo bezien had Dejima
inderdaad veel gemeen met een gevangenis of andere
disciplinaire instelling.

In een gevangenis wordt het individu beroofd van een
groot goed: zijn vrijheid. Inherent aan een gevangenis,
omdat deze anders niet kan functioneren, is volgens
Foucault het doel om individuen te klasseren, te
fixeren, ruimtelijk te verdelen, en een bepaalde
hoeveelheid tijd en krachten aan hen te onttrekken.
Gevangenen worden in aparte cellen opgesloten voor
een bepaalde tijd naar gelang van hun misdaad en
door bewakers in de gaten gehouden. Ook hierin zien
we een gelijkenis met Dejima, waar de Nederlanders
voortdurend in de gaten werden gehouden door hun
bewakers en tolken.
Daarentegen verschilt Dejima op een belangrijk punt
van een gevangenis: er was geen sprake van zuivere,
verplichte vrijheidsberoving. Hoewel de Nederlanders
die naar Japan trokken verplicht werden om op Dejima
te wonen en te werken en ze daar weinig vrijheid
genoten, stond het ze vrij om Japan weer te verlaten.
Het verblijf van de Nederlanders op Dejima kan daarom
het beste worden omschreven als een vrijwillige
opsluiting onder strenge voorwaarden en toezicht. Of
zoals veel bewoners en bezoekers het eilandje later
omschreven, Dejima was een luxe gevangenis.

Boven: feestje in het huis van het opperhoofd met
Japanse tolken, ambtenaren en courtisanes.
Volgende pagina: de centrale straat van het openlucht-
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museum Dejima anno 2017.

“Dejima kan wellicht nog het beste
worden omschreven als een
vrijwillige opsluiting onder
strenge voorwaarden en
toezicht in een luxe
gevangenis”
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Dejima anno 2017, ingeklemd tussen het moderne Nagasaki
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NAWOORD

Ruim tweehonderd jaar lang ontmoetten
Oost en West, Japan en Nederland, elkaar op
Dejima. Via Dejima kwamen de Japanners
voor het eerst in aanraking met allerlei
Westerse goederen en gewoonten. Het
eilandje was tegelijk een broeinest van
private- en smokkelhandel, waar slimme
en sluwe Japanse handelaren en hun
Nederlandse tegenhangers een fortuin
konden verdienen dankzij de lucratieve
clandestiene handel.
Het eilandje in de baai van Nagasaki
vormde een dubbelzijdig venster, waarin
de Nederlanders een glimp van Japan zagen
en de Japanners op hun beurt enigszins
meekregen wat er in de rest van de wereld
gebeurde. De Japanners leerden via de
Nederlanders over de technologische,
wetenschappelijke en medische revoluties
en ontwikkelingen die zich elders
afspeelden. Experts menen tegenwoordig
dat deze kennis de snelle modernisatie
en ‘westernisatie’ van Japan vanaf 1854
aanzienlijk makkelijker maakte.
De aanwezigheid van onze landgenoten
heeft duidelijk zijn sporen achtergelaten
in de geschiedenis van het eilandenrijk,
waarin de Nederlanders ook na de
openstelling van Japan in 1854 overigens
een rol bleven spelen. De huidige goede
betrekkingen tussen Nederland en Japan
zijn terug te voeren op de rijke en unieke
geschiedenis tussen de twee volken die zich
ontspon vanaf 1600, en die zich grotendeels
afspeelde op het kleine eilandje Dejima.
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