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Projectbeschrijving ten behoeve van onderzoek naar perkeniersfamilies 
op Banda en onderhorige eilanden 

 
Projectnaam: 
Perkeniers op Banda. 
 
Doel van het project: 
Met betrekking tot de perkeniersfamilies op Banda en onderhorige eilanden beantwoorden van de 
volgende onderzoeksvragen. 
1. Wat was de sociale en geografische herkomst van de stamvaders; 
2. In hoeverre was er sprake van endogamie (trouwen binnen de eigen groep), exogamie 

(trouwen buiten de eigen groep), dynastievorming (doorgeven perkeniersberoep van vader op 
zoon) en netwerkvorming (vorming van subgroepen); 

3. Uit welk maatschappelijk milieu kwamen eventuele huwelijkspartners van buiten de eigen 
groep; 

4. In hoeverre waren er buitenhuwelijkse verbintenissen met slavinnen of vrije inheemse 
vrouwen en in welke mate leverden die verbintenissen nageslacht op; 

5. Hoe welke mate speelden vrouwen een rol als (mede-)eigenaar of beheerder van de perken. 
6. Welke families waren dominant, afgemeten naar het aantal (generaties) perkeniers, perken en 

slaven; 
7. In welke mate was er sprake van geografische mobiliteit; 
8. In welke mate was er sprake van beroepsstratificatie en -mobiliteit, verdeeld naar civiele 

gouvernementsambtenaren, militairen, cultuuremployés en overige beroepen (bijvoorbeeld 
notaris). 

 
Aanpak: 
Teneinde bovengenoemde vragen te kunnen beantwoorden, worden de perkeniersfamilies 
genealogisch in kaart gebracht. 
 
Projectresultaat: 
Een monografie over de perkeniersfamilies op Banda, waarin naast een wetenschappelijk 
verantwoorde historische inleiding op bovengenoemde vragen antwoord wordt gegeven en de 
genealogieën van de perkeniersfamilies conform de kwaliteitseisen van De Indische Navorscher 
worden gepubliceerd. 
In de historische inleiding wordt aan de hand van literatuur- en archiefonderzoek onder meer op 
hoofdlijnen aandacht besteed aan de: 
- geografische context; 
- geschiedenis van de Banda-eilanden voor de komst van de Nederlanders; 
- komst en activiteiten van de V.O.C.; 
- komst van de perkeniers; 
- herkomst en lotgevallen van de slaven die op de perken te werk werden gesteld; 
- economische betekenis van de nootmuskaatproductie en -handel; 
- economische positie van de perkeniers, gemeten naar onder andere omvang (qua oppervlakte 

en productie) van hun perk(en), hun financieel gewin en de waarde van nalatenschappen. 
 
Projectorganisatie: 
Het project wordt met medewerking van eventuele derden uitgevoerd door Ad Lans en Tjaart 
Schillhorn van Veen en begeleid door de redactie van de reeks Monografieën van de Indische 
Genealogische Vereniging (Rob Mostert, Roel de Neve en Ralph Ravestijn). 
 
Looptijd van het project: 
Het project wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2018, 2019 en de eerste helft van 2020 met 
een eventuele uitloop naar najaar 2020/voorjaar 2021. 


