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INLEIDING: DE BELGISCHE ADVISEURS EN DE ‘BESCHAVINGSSTANDAARD’

In een brief aan zijn mogelijke opvolger, de Zwitserse politicus Numa Droz, lijstte Gustave
Rolin-Jaequemyns, een Belgisch rechtswetenschapper en voormalig liberaal minister van
Binnenlandse Zaken, de plichten op van zijn positie als hoofdadviseur van het binnen- en
buitenlands beleid van de Siamese regering tussen 1892 en 1901:
… The Siamese General Adviser may and must do all what
he can to strengthen the individuality of the Ruler of Siam and
of his people, to stimulate the conscience of […] what they
aspire to become in the family of nations. […] it is the duty of
the Siamese General Adviser to insist upon the absolute and
urgent necessity for the Siamese Government […] to put their
house in as good order as that of any other State, […] to
organize by themselves on their territory, full and regular
protection of persons and properties, impartial administration
of justice, development of resources and wealth of the country
with a view to public weal.1
Rolin-Jaequemyns geeft in deze brief de mogelijkheden en de plichten weer van Siam, het
huidige Thailand, om een zekere ‘beschavingsstandaard’ te behalen. Enkel dan zou Siam volledig
deel uitmaken van de ‘family of nations’. Vanaf het midden van de negentiende eeuw accepteerden
Europese staten namelijk niet langer de traditionele gebruiken en instellingen die golden op het
Zuidoost-Aziatische schiereiland. Deze verandering vond haar legitimatie in nieuwe raciale
theorieën en een veronderstelde superieure beschaving. Samen met economische, politieke en
technologische factoren droegen deze overtuigingen bij tot de kolonisatie van grote delen van
Azië.2 Siam bleef dat lot bespaard vanwege zijn gunstige geografische positie als bufferstaat tussen
Britse en Franse gebieden.3 Het Siamese koningshuis moest, althans volgens Rolin-Jaequemyns,
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het land wel ‘verheffen’ tot de beschavingsstandaard om geaccepteerd te worden als een
volwaardige staat in de laatnegentiende-eeuwse wereldorde. Tussen 1892 en 1902 hielpen dertien
Belgen, één hoofdadviseur en twaalf rechtsadviseurs, de Siamese regering bij die opdracht. Dit
artikel achterhaalt de handelingen, ideeën en reflecties van deze buitenstaanders met betrekking tot
het behalen van de ‘beschavingsstandaard’.
De beschavingsstandaard was lange tijd een begrip binnen de politieke wetenschappen om
staatsvorming, imperialisme en de expansie van de het internationale statensysteem te vatten. 4
Volgens Hedley Bull, vertegenwoordiger van de International Society school, maakte het intense
contact dat plaatsvond tussen Europeanen en Aziaten het gebruik van traditionele diplomatieke
systemen onmogelijk. Terwijl er in Azië anno 1800 naast een Europees ook een Islamitisch, Indisch
en een Chinees diplomatiek systeem bestond, zou het Europese systeem op het einde van de
negentiende eeuw hegemonie verwerven.
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Om volwaardig deel uit te maken van de

laatnegentiende-eeuwse wereldorde moesten niet-westerse staten voldoen aan een aantal
voorwaarden. Gerrit Gong lijstte in 1984 die condities op. Siam moest een ‘modern’ rechtssysteem
introduceren, een diplomatiek korps uitbouwen, zich houden aan het internationaal recht, over
functionerende ministeries beschikken, en bovenal moest Siam de vrijheid van religie, personen en
handel van buitenlanders en in mindere mate staatsburgers respecteren.6 Kortweg moesten nietEuropese staten het geraamte van de Europese staten bezitten om aan de beschavingsstandaard te
voldoen. Bovendien moest de staat zich schikken naar de gewoontes en normen van westerse
samenlevingen.7 Zeker dat laatste element kon subjectief en elastisch worden geïnterpreteerd.8 De
‘beschavingsstandaard’ werd namelijk op het einde van de negentiende eeuw gebruikt als
exclusiemechanisme van niet-westerse socio-politieke bestuursvormen in het internationale
statensysteem. 9 Enkel ‘beschaafde’ staten, in tegenstelling tot de ‘barbaarse’ en ‘primitieve’
bestuursvormen, konden als gelijke worden behandeld en beroep doen op internationaal recht.10
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Hoe historische actoren grenzen tussen die bestuursvormen trokken en hoe zij de
beschavingsstandaard bekeken, blijft binnen de bestaande literatuur echter onbeantwoord. Daarom
stelt deze scriptie in tegenstelling tot Gerrit Gong de historische actoren centraal. Bovendien
bestudeerde Gong de periode 1840-1940. De huidige casestudie zoomt in op een voor Siam cruciaal
decennium, 1892-1902, en test zo of de grote lijnen die Gong onderscheidde ook terug te vinden
zijn in deze microcasus.
Verder is de Belgische historiografie over de activiteiten van de adviseurs in Siam karig.
Christian de Saint-Hubert, toen secretaris op de Belgische ambassade in Bangkok, en Marcel
Walraet vervaardigden beiden meer dan een halve eeuw geleden in een patriottisch kader een korte
bundeling over de handelingen van de adviseurs en ‘hun aandeel in het voortbestaan van Siam’.11
Wellicht vanuit soortgelijke beweegredenen en met het oog op verder onderzoek schreef Walter
Tips, een Belg en amateurhistoricus die voor de Thaise overheid werkte, honderd jaar na de
aankomst van Gustave Rolin-Jaequemyns in Siam, een boek over de Belgische expats en welk
bronmateriaal zij hebben nagelaten. 12 Daarnaast trachtte hij, in lijn met de Thaise nationaalroyalistische traditie hieronder beschreven, het belang van Rolin-Jaequemyns in het voortbestaan
van Siam te benadrukken. In de inleiding van de heruitgave van Karel Buls’ Croquis Siamois valt
Patrick Stouthuysen terug op Tips’ bevindingen. Een licentiaatsverhandeling uit 1998 omtrent de
rol van Rolin-Jaequemys in de Frans-Siamese oorlog vormde een laatste bijdrage.13
In Thailand bestaan er twee historiografische tradities omtrent de hervormingen. Enerzijds
houdt de nationaal-royalistische geschiedschrijving een beeld van het Thaise koningshuis als
beschermer van het volk, de staat en de tradities in stand.14 In die visie gebruikten de Siamese
koningen, geholpen door adviseurs, de hervormingen als een succesvol defensiemechanisme tegen
de imperiale staten. Rolin-Jaequemyns functioneert hier, in tegenstelling tot de revisionistische
historiografie waar de adviseurs enkel randfiguren zijn, als één van de sleutelfiguren die ervoor
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hebben gezorgd dat Thailand nooit gekoloniseerd is geweest. 15 Die stroming ontstond in de
historiografische werken van prins Damrong die in de periode van de Belgische aanwezigheid
minister van Binnenlandse zaken was. Het is tot vandaag de overheersende verhaallijn in de Thaise
historiografie. Niet verrassend verkoos het Nationaal Museum in Bangkok Rolin-Jaequemyns
daarom in 2011 tot invloedrijkste Europeaan in de geschiedenis van Thailand.
Anderzijds zien revisionistische historici het koningshuis als dienaars van Europese politieke
en economische belangen. 16 Bovendien was de dynastie, volgens de invloedrijke historicus
Thongchai

Winichakul,

een

belanghebbende

partij

bij

de

‘modernisering’.
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Die

hervormingsperiode (1851-1932) kwam voort uit de moderniseringsdrang van de Siamese elite
zelf. 18 Het ging hier volgens revisionisten om een transcultureel ‘beschavingsproces’ waaruit
Bangkoks elite twee voordelen haalde.19 Ten eerste kon het Siamese koninkrijk mits het behalen
van de ‘beschavingsstandaard’ een volwaardige plek krijgen binnen de familie van naties.20 Enkel
dan zou koning Chulalongkorn opnieuw zijn troon kunnen legitimeren door een verhouding met
het nieuwe axis mundi, het Westen, zoals zijn voorgangers onderhielden met het Chinese hof.21
Qinq-China, het traditionele axis mundi, was in de voorafgaande decennia namelijk door
Europeanen vernederd. De Europese wereld werd de nieuwe referentiecultuur waarnaar het
Siamese hof zich richtte op politiek, militair, technologisch, economisch en cultureel vlak. Ten
tweede hebben recente studies gewezen op de voordelen die de ‘beschavingsstandaard’ bood aan
het hof in Bangkok. Door de centralisering verkreeg het directe controle over gebieden die
voorheen enkel in tribuutrelatie met Bangkok stonden.22 Bijgevolg moet het Siamese koningshuis
worden beschouwd als een Leviathan die de instrumenten opgelegd door de imperia hanteerde voor
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eigen doeleinden.23 Door de veiligheid binnen zijn grenzen te bewerkstelligen, vormde de Siamese
koning voor binnen- en buitenlanders een garantie tegen de natuurlijke staat van de samenleving.
De opzet van dit artikel tracht de voorheen voornamelijk theoretische en abstracte benadering
van de ‘beschavingsstandaard’ door politieke wetenschappers te historiseren in een gedetailleerde
casus. Bovendien worden de handelingen van de Belgen voor het eerst bestudeerd vanuit
postkoloniale en transculturele inzichten met enige kritiek voor de traditionele nationaalroyalistische these.
Om dat te bewerkstelligen, zijn de nagelaten uitgegeven en onuitgegeven bronnen van de
adviseurs geconsulteerd. Die zijn van de hand van Gustave Rolin-Jaequemyns, Robert Kirkpatrick,
Pierre Orts, Félicien Cattier, Auguste Dauge en Émile Jottrand. Van de overige negen Belgische
adviseurs zijn geen bronnen gevonden. Desondanks bevat dat omvangrijke bronmateriaal niet enkel
memoires, tijdschriften en notities bij rechtszaken, maar ook briefwisseling, dagboeken en een
verslag over een audiëntie van Robert Kirkpatrick bij koning Chulalongkorn. Door niet enkel
officiële documenten maar ook egodocumenten en tijdschriften te gebruiken, slaagt het artikel in
zijn opzet om een persoonlijkere kijk weer te geven dan in voorgaande pogingen door politieke
wetenschappers.24
Het artikel vat aan met een beeldvorming van de Belgische adviseurs. Door de leeftijd, opleiding,
sociale achtergrond en diensttijd beknopt te behandelen, kan de lezer de auteurs van de bronnen
beter als individu en als groep kaderen. In het tweede hoofdstuk wordt in het licht van de
beschavingsstandaard gekeken naar de modernisering en ondersteuning van de internationale
aangelegenheden en het buitenlands beleid door de Belgische adviseurs. Vervolgens bestudeert het
derde hoofdstuk de ideeën en praktijken omtrent de introductie van een Europees rechtssysteem.
Het vierde hoofdstuk behandelt hun handelingen bij de ‘modernisering’ van het politiek systeem.
De adviseurs hadden naast hun professionele identiteit ook een sociale identiteit. Daarom wordt
ten slotte gekeken naar hun reflecties op de Siamese cultuur: moest volgens de Belgische adviseurs
naast de politieke en gerechtelijke instellingen ook de Siamese samenleving veranderen om
evenwaardig te zijn met Europese staten? Door middel van die onderverdeling achterhaalt het
23
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artikel de handelingen, ideeën en reflecties met betrekking tot het behalen van de
‘beschavingsstandaard’ van de Belgische adviseurs werkzaam voor de Siamese regering.

WIE WAREN DE BELGISCHE ADVISEURS IN SIAM? 25

Gustave Rolin-Jaequemyns (1835-1902) was 57 jaar oud en had al een uitgebreide loopbaan
achter de rug toen hij in Siam toekwam. Hij had een vooraanstaande rol in de stichting van het
Institut de Droit International en bijbehorende tijdschrift, Revue de droit international et de
législation comparée. Daardoor behoorde hij tot één van de grondleggers van het modern
internationaal recht.26 Hij zag het internationaal recht enerzijds als wapen voor kleine, neutrale
staten zoals Siam tegen de militaire macht van grotere staten.27 Anderzijds trachtte het tijdschrift
vooruitgang te bevorderen in het privaatrecht door de wetten en instituties van verschillende landen
te belichten.28 Rolin-Jaequemyns zetelde sinds 1874 in een commissie van het instituut die zich
boog over extraterritorialiteit in Aziatische landen.

29

De commissie onderzocht of een

gemeenschappelijk rechtsstelsel kon bestaan voor “une population mixte d’Orientaux et de
chrétiens” en zo ja welke hervormingen noodzakelijk waren om de extraterritorialiteit af te
schaffen.30 Het onderzoek leverde echter weinig resultaten op. Tijdens zijn negen jaar in dienst
van de Siamese regering, waar hij zijn verleden als minister van Binnenlandse Zaken en
internationaal netwerk kon gebruiken, belandde hij midden in die problematiek tot hij in 1901
wegens een ziekte gedwongen was naar België terug te keren. Na zijn dood enkele maanden later
keerden ook de overige Belgische adviseurs terug.
25
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Rolin-Jaequemyns liet zich bijstaan door jonge mannen uit Brusselse en Gentse liberale
families die net afgestudeerd waren in de rechtsgeleerdheid. Hun gezondheid en zin voor avontuur
waren van belang om in Siam te kunnen werken. Zo was Robert Kirkpatrick (1865-1901) 29 jaar
oud toen hij als eerste Belgische assistent van Rolin-Jaequemyns in Siam aankwam. De
afstammeling uit de Belgische tak van de Schotse clan Kirkpatrick uit Closeburn had na zijn
rechtenstudies aan de Université libre de Bruxelles gewerkt aan de balie van Brussel. In Siam was
hij de rechterhand van Rolin-Jaequemyns. Kirkpatrick trouwde met een dochter van RolinJaequemyns en was plaatsvervangend hoofdadviseur als zijn schoonvader in het buitenland
vertoefde. Bovendien was hij de drijvende kracht achter het wegwerken van de achterstallige
rechtszaken in de provincies. Hij keerde na zes jaar terug naar Europa vanwege een ziekte die hem
enkele maanden later fataal zou worden. Pierre Orts (1872-1956) vertrok eind 1896, na zijn
rechtenstudies aan de Université libre de Bruxelles, op avontuur. Toen hij na 21 maanden
terugkeerde naar België praatte zijn vader, een bekend liberaal politicus, hem een langer verblijf
uit zijn hoofd. Bovendien geeft Orts in zijn memoires aan gegrepen te zijn door “la douceur de la
vie civilisé”.31 Met die woordkeuze laat Orts uitschijnen dat Siam in zijn herinnering onbeschaafd
was. Orts vervulde daarna een succesvolle diplomatieke carrière. Auguste Dauge (1865-1947),
zoon van een vooraanstaande Gentse familie advocaten en professoren, studeerde in 1889 af als
doctor in de rechten aan de Gentse universiteit. Hij liep vervolgens stage aan de balie van
Antwerpen. Op 32-jarige leeftijd vervoegde hij voor 32 maanden de expats in Bangkok. Nadien
gebruikte hij die ervaring en zijn licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen om
verschillende posten te krijgen in de diplomatieke dienst in Azië. Émile Jottrand (1870-1966)
kwam na een korte carrière als advocaat op zijn 28 samen met zijn vrouw naar Siam. Na een verblijf
van zo’n drie jaar keerden zij terug naar België. Siam zou hem echter altijd nauw aan het hart
liggen. Naast zijn uitgegeven dagboek schreef hij allerlei artikels over Siam. Felicien Cattier
(1869-1946) kwam ook op een jeugdige leeftijd, 27 jaar, voor één jaar naar Siam. RolinJaequemyns noemde hem één van de meest veelbelovende talenten aan de balie van Brussel.32
Daarnaast droeg hij de titel van doctor in de politieke en administratieve wetenschappen. Hij werkte
in 1894 reeds samen met Louis Wodon aan een overzicht van de juridische gewoonten van

31
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ARA, Papiers Orts : Nr. 391
Walter TIPS, Gustave Rolin-Jaequemyns and the Belgian Advisers in Siam, 264.
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Congolese stammen.33 Die interesse zal één van de redenen zijn geweest van Rolin-Jaequemyns
om Cattier naar Bangkok te halen. Na zijn passage in Siam zou zijn kritische studie “Étude sur la
situation de l'État Indépendant du Congo” mee de basis leggen voor de annexatie van de KongoVrijstaat door de Belgische staat.34

Afbeelding 1: Groepsfoto voor de nieuwe residentie van de hoofdadviseur (vijfde van links) in
1900 met familie, vrouwen en kinderen van andere adviseurs, lokale functionarissen, de Japanse
rechtsadviseur Toshiki Masao (tweede van rechts) en Auguste Dauge (uiterst rechts)
BUITENLANDS BELEID EN INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN’

Internationale conflicten ontstaan doorgaans door kleine disputen. Daarom trachtte RolinJaequemyns elk mogelijk dispuut dat tot een crisis kon uitgroeien uit de wereld te helpen. Die
bezorgdheid valt te lezen in een brief van Rolin-Jaequemyns aan prins Damrong:
“There is an English colonial party in Singapore and in Penang as there is
a French colonial party in Saigon, and the one is as covetous, as
unscrupulous as the other. […] if a good case of misrule could be made out
[…] either against H.M.’s Govt. or against some local chiefs acting under
H.M.’s Govt. authority, […] a pretext of quarrel would easily be found.”35

33
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Ibidem.
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Rolin-Jaequemyns trachtte dergelijke conflicten op te lossen via internationale arbitrage. Zoals
geïllustreerd in afbeelding 2, groeide internationale arbitrage vanaf 1850 gestaag uit tot een
legitiem middel om vredevol internationale geschillen op te lossen. Rolin-Jaequemyns noemde het
“[…] un antidote infaillible contre la guerre.” 36 Die stijging van het aantal arbitragezaken viel
samen met de opkomst van het modern internationaal recht. Tijdens de Conferentie van Den Haag
in 1899 werd de waarde van die praktijk onderschreven. In de hoop dat zo oorlogen konden worden
vermeden, werd in 1899 het Permanent Hof van Arbitrage opgericht. Door twee arbitragezaken op
te starten in 1897 won Siam internationaal aan legitimatie. 37 Pierre Orts was samen met John
Barrett, de Amerikaanse consul-generaal in Siam, arbiter in één van de twee arbitragezaken van
Siam in die periode. Zij trokken naar Chiang Mai om een sectie soldaten te berechten die Kellett,
de Amerikaanse viceconsul aldaar, zouden hebben mishandeld nadat hij hen had benaderd toen ze
één van zijn medewerkers arresteerden.38 Uit correspondentie tussen prins Devawongse en Barrett
blijkt dat als die zaak niet correct werd afgehandeld, er vragen zouden komen vanuit het
Amerikaanse congres omtrent het voorval.39 Prins Devawongse was duidelijk verontrust door dat
bericht: “It is only after an impartial inquiry has been made that the whole truth shall be known. If
the result of this inquiry should prove that some Siamese officials have acted wrongly, you would
find me prepared to make all necessary amends.”40 Uit de bewoording blijkt dat de Siamese prins
de gedachte van Rolin-Jaequemyns dat internationaal recht een defensief wapen kon zijn voor
kleinere staten overnam. De soldaten kregen een publieke berisping. Dat bevredigde de
verontwaardiging van de Amerikaanse publieke opinie en delegatie.41
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Afbeelding 2, aantal arbitragezaken wereldwijd (1794-1900): Arbitragezaken maakten
deel uit van het nieuwe internationaal recht dat opkwam in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Door dit toe te passen toonde de Siamese regering zich als een modern
en rationeel.42
Ook bij aanvang van de Frans-Siamese oorlog stelde Rolin-Jaequemyns voor om het conflict via
arbitrage te beslechten. Frankrijk beriep zich namelijk op de historische invloedsfeer van Cambodja
en Annam om de uitbreiding van Indochina te legitimeren. 43 Siam had dit betwiste gebied,
hedendaags Laos, in de eerste helft van de negentiende eeuw veroverd. Daardoor legitimeerden ze
hun claim op het decennialange bestuur. Een neutrale arbiter zou vervolgens zijn bindend oordeel
kunnen geveld hebben over de grensafbakening. Er braken echter al enkele schermutselingen uit
die deze piste onmogelijk maakte voor de Franse en Siamese regering.
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Afbeelding 3: Vertrek van de twee arbiters in Bangkok.
Naast die speciale arbitrage trachtte de Belgen de Siamese regering te adviseren bij arbitrage
dagdagelijkse onderhandelingen met de buitenlandse delegaties. Uit de correspondentie tussen
Kirkpatrick, als vervangend hoofdadviseur, en prins Devawongse, minister van Buitenlandse
Zaken, valt af te leiden dat zij aandachtig de rechtszaken opvolgden waar buitenlanders bij
betrokken waren. Indien nodig trachtte het ministerie via correspondentie met de consulaten en
ambassades tot een oplossing te komen. 44 Dat provisionele systeem bleef in voege totdat de
Siamese rechtbanken volledig gemoderniseerd waren. In het volgende hoofdstuk krijgt dit verder
aandacht.
Uit beide vormen van arbitrage blijkt de visie van Rolin-Jaequemyns om een dialoog op te
starten met de buitenlandse vertegenwoordigers. Daardoor kon Siam zich tonen als een rationeel
en betrouwbaar lid van de ‘family of nations’.
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Ook op internationaal vlak moest de Siamese regering zich tonen als een betrouwbare partner
die de Europese diplomatieke regels in acht nam. Fundamenteel voor de toetreding van Siam tot
de ‘beschaafde landen’ was de deelname aan conventies. Zo ondertekende Siam de ‘International
Postal Union Convention’ in 1885 en waren zijn vertegenwoordigers later dat jaar aanwezig op de
telegraafconventie te Berlijn.45 In de periode van de Belgische adviseurs was de uitnodiging voor
de Vredesconferentie van Den Haag door tsaar Nicolaas II het hoogtepunt. 46 Siam werd er
vertegenwoordigd door Edouard Rolin-Jaequemyns, zoon van de hoofdadviseur en tevens consulgeneraal van Siam in België. Die ondertekende alle zes de verklaringen van de conventie.47 De
goede relatie die Siam onderhield met het hof van de tsaar zorgde voor de nodige internationale
legitimatie.
Rolin-Jaequemyns was echter radicaal tegen een permanente alliantie met gelijk welke staat.48
Na het vertrek van Rolin-Jaequemyns bemerkte Auguste Dauge, nu in de positie van Belgische
viceconsul in Peking, dat Rusland zijn invloed trachtte te vergroten via een politieke en militaire
alliantie. Dauge vreesde dat Rusland zo “[...] un port et une base d’opération contre l’Inde” poogde
te verkrijgen.49 Niettemin raadde Rolin-Jaequemyns, in een brief aan koning Chulalongkorn tijdens
een studiereis van de hoofdadviseur in Japan, aan dat Siam goede banden moest onderhouden met
Japan en China: “It is indeed the common interest of all independent Asiatic Powers to avoid that
Europe should go on treating this part of the world as if it were another Africa.” 50 RolinJaequemyns beschouwde Siam als een heel oude ‘beschaving’ die opnieuw compatibel moest
worden gemaakt met de Europese moderniteit met de hulp van adviseurs.51 Grote delen van Afrika
moesten in zijn ogen wel gekoloniseerd worden omdat de stammen geen beschaving kenden.
Rolin-Jaequemyns zag in dat de Aziatische staten samen moesten werken om volwaardig
opgenomen te worden in de laatnegentiende-eeuwse wereldorde zonder een pion te zijn van
rivaliserende Europese imperia. De Siamese regering kon via goede relaties met andere Aziatische
staten een diplomatieke positie uitbouwen los van de ministeries van buitenlandse zaken in Londen
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en Parijs. Rolin-Jaequemyns zag dus de mogelijkheden en valkuilen van een volwaardige Siamese
staat in de ‘family of nations’.
GERECHTELIJKE HERVORMINGEN

De Siamese prinsen lieten zich bijstaan door de Belgische rechtsgeleerden om met hun
expertise het Siamese wetboek en de rechtbanken om te vormen naar Europese verwachtingen. Die
hervormingen waren tevens de topprioriteit van de Siamese regering. Toen Siam in 1855 de
extraterritorialiteit, het vrijgesteld zijn van de lokale wetten en rechtbanken, aan Britten en
vervolgens aan burgers van andere staten toekende, waren er nauwelijks buitenlanders of
buitenlandse bedrijven actief.

52

Eerst de Britse consul en later andere buitenlandse

vertegenwoordigers kregen de macht om recht te spreken tijdens conflicten tussen het beperkte
aantal buitenlanders. Daarnaast zaten ze burgerlijke rechtszaken voor tussen hun landgenoten en
Siamezen.53 Als een Siamees een buitenlander met bescherming aanklaagde zou de consul een
oplossing trachten ene oplossing te bemiddelen. Indien dat geen positief resultaat opleverde, boog
hij zich samen met een Siamese functionaris over de zaak.54
Tegen de eeuwwisseling was het aantal Europeanen sterk echter toegenomen door de opening
van het Suezkanaal en de kolonisatie van de regio.55 Bovendien kenden consulaten, voornamelijk
het Franse, aan duizenden Chinezen, Annamezen, Laotianen en andere Aziaten tegen betaling een
juridische bescherming toe.56 Jottrand bemerkte dat “[...] certains consuls se sont montrés d'une
rare complaisance sur ce point.”57 Die laksheid in het opnemen van beschermelingen had volgens
de adviseur als doel Siam te annexeren:
[...] jusqu'au moment où l'on peut dire qu'on a des milliers et des
milliers de sujets émigrés que l'on doit protéger. Alors on s'écrie, comme
l'Angleterre au Transvaal : « Vous maltraitez mes nationaux! J'ai plus
52
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d'intérêt que vous dans votre pays; à moi le gouvernement, à moi le
territoire!58
Jottrand linkte op 22 september 1901 in zijn uitgegeven dagboek het lot van Siam met dat van de
Transvaalstaat. Met zijn laatste zin stelt hij dat imperia deze kleinere staten uitholden via hun
economische dominantie en zich vervolgens beriepen op de belangen van hun onderdanen om
gebieden onder koloniaal bestuur te stellen. De beschavingsstandaard diende volgens Jottrand hier
enkel als legitimatie voor militaire actie als de Europeanen, volgens hun eigen goeddunken, niet
‘correct’ werden behandeld: “Vous maltraitez mes nationaux!”
De extraterritoriale rechtsspraak zorgde echter door de veelheid aan rechtszaken voor de
grootste consulaten voor “[...] un travail si considérable que leur personnel ordinaire n’y pouvait
suffire.”59 Dat werd versterkt, volgens Auguste Dauge, door de gebrekkige kennis op gerechtelijk
gebied van de consuls. 60 Bovendien kwamen allerlei ongewilde problemen voort uit de
extraterritorialiteit. Zo zetelde de adviseur Robert Kirkpatrick in een zaak waar een rijke Siamese
spirit farmer, iemand die een monopolie had op de productie van alcoholisch dranken, beschuldigd
werd een Annamnees illegitiem gevangen te zetten. Volgens de beklaagde produceerden de
Annamnezen illegaal alcohol in verschillende dorpen waardoor hij veel geld misliep. De lokale
christelijke Annamnese gemeenschap werd vertegenwoordigd door een lokale bisschop. De
Siamese monopolist kwam met hem overeen dat hij van de illegale stokers voor een vergoeding
hun voorraad in beslag zou mogen nemen. Daarna zouden zij ophouden met die praktijken. De
productie bleef echter onverstoord doorgaan. Daarop probeerde de spirit farmer met steun van
soldaten en een huiszoekingsbevel van de overheid de overtreders te arresteren. Die praktijken
konden echter niet worden stopgezet omdat de Annamnezen zich beriepen op Franse bescherming.
Daardoor kon geen huiszoeking of arrestatie plaatsvinden.61
Dit proces illustreert hoe extraterritorialiteit de mogelijkheid bood om aan het gezag en
controle van de staat te ontsnappen. De beweging van internationalisten, waartoe RolinJaequemyns behoorde, zag extraterritorialiteit dan ook als “[...] a passing phase of international
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development”.62 De beschavingsstandaard vormde een een opstap naar een wereld naar Europees
model. Het was echter een gebrekkig systeem, dat volgens Dauge voortkwam uit het wantrouwen
van Europeanen tegenover moslims en Aziaten. 63 Dauge stelt echter dat het boeddhisme “une
religion philosophique” was en bijgevolg niet barbaars.64 Volgens de adviseur was deze religie
toleranter dan de islam. Daardoor zou de extraterritorialiteit in Siam, afkomstig als een
bescherming tegen: “[...] le fanatisme religieux [...]” ongegrond zijn geweest.65 De buitenlanders
kenden volgens Dauge geen nadeel vanwege het uitoefenen van een andere religie.
Bovenstaand proces illustreert bovendien de schamele staat van het Siamese rechtssysteem in
1896/97. Omdat de eerste poging van de spirit farmer geen resultaat opleverde, ging hij vervolgens
samenwerken met enkel de bisschop, zonder de gouverneur en de ministers in Bangkok te
consulteren. Een vertegenwoordiger van de monopolist en de bisschop arresteerden de eigenaar
van een illegale stokerij. Daarna zou de bisschop zijn parochiaan zelf berechten.66 Na vijf dagen
gevangen te zitten bij de spirit farmer werd hij echter op bevel van de gouverneur vrijgelaten. Die
illegitieme arrestatie ging namelijk in tegen het verdrag met Frankrijk. Kirkpatricks commissie
wees de aanklacht van de illegale stoker echter af omdat de spirit farmer en de bisschop uit goede
wil tegen de wet handelden. Wegens de inefficiëntie van het rechtssysteem pleegden de beklaagden
in deze zaak een inbreuk tegen het monopolie op rechtspraak en geweld van de Siamese staat. In
een groot deel van de rechtszaken die de adviseurs wegwerkten spraken zij de verdachten, onder
andere van moord, vrij. De Belgen streefden naar een nieuwe start.
Voor Franse koloniale kringen zoals de Union coloniale française was het gebrekkige
rechtssysteem dan ook één van de belangrijkste argumenten voor een Frans protectoraat over Siam.
Koloniaal bestuur zou dan ‘recht en beschaving’ brengen.67 Tips benadrukt in zijn werk dat deze
kringen een afkeer hadden van de Belgische adviseurs en hun werk.68
Dauge nuanceerde dat argument in het Franse Journal du droit international privé. Hij stelde
dat, hoewel statistieken ontbraken, in Siam minder criminaliteit was dan in zijn buurstaten. Hij
beargumenteerde deze stelling eerst met een raciaal en vervolgens met een politiek argument.
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Ten eerste waren de Siamezen door hun temparement minder geneigd tot misdaden. Heel wat
criminelen waren in de ogen van de adviseur Aziaten die handelden met malafide personen die
certificaten van buitenlandse protectie bezaten.69 Dauge poogde zo de lezer te overtuigen dat de
Siamese bevolking onschuldig was en enkel gecorrumpeerd werd onder invloed van de
extraterritorialiteit. Volgens Dauge vormde de extraterritorialiteit, net zoals bij Jottrand op pagina
14, in afwachting van ‘het bereiken van de beschavingsstandaard’ een bron van problemen die net
de basis legden voor kolonisatie.
Ten tweede waren er minder dacoïts, bandieten, in Siam dan in Birma en Indochina door het
ontbreken van een koloniaal bestuur.70 Het repressieve koloniale bestuur leek ‘recht en beschaving’
niet te kunnen garanderen : “[...] les bandes de brigands se sont renforcées, et leurs membres, au
lieu de n’avoir d’autre mobile que le pillage, sont poussés par le désir de résister aux envahisseurs
de leur pays. Ainsi les brigands d’occasion sont devenues des rebelles incoercibles, et ont fait de
nombreuses recrues parmi ceux qu’anime la haine de l’étranger.” De militaire aanwezigheid was
vele malen groter in Indochina dan Siam kon onderhouden op het eigen territorium. Nochtans kon
er, volgens Dauge, geplunderd worden tot aan Hanoï. Dauge besloot dat: “Postes et colonnes
[militaires] sont impuissants à empêcher ces désordres.” De rechtsadviseur ondermijnt met die
argumentatie niet alleen het veiligheidsargument dat het kolonialisme in Zuidoost-Azië
legitimeerde maar ook het bestuur van de kolonie. In Rolin-Jaequemyns visie moesten adviseurs,
uit het Westen of Japan, deze Aziatische staten bijstaan tot ze een niveau bereiken waar “… such
State will be entirely capable of helping itself without any foreign assistance.”71
Toch deed bovenstaande argumentatie van Dauge geen afbreuk aan het belang dat de Siamese
regering achtte aan een repressief beleid ten opzichte van de dacoïts. Zo focusten de hervormingen
ook op de oprichting van politie-eenheden binnen en buiten Bangkok.72 Toen Pierre Orts noordelijk
Siam doorkruiste tijdens zijn opdracht om de administratie, rechtspraak en loyaliteit aldaar door te
lichten, raadde hij de oprichting aan van een bewapende politie te paard.73 De Siamese staat had in
Zomia, een onherbergzaam gebied waar tot de twintigste eeuw geen enkele staat of rijk zijn greep
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kon op uitoefenen, enkel een symbolische aanwezigheid. 74 Zo oefende een beperkt aantal soldaten
in Chiang Mai, de belangrijkste stad in het noorden, tevens politietaken uit vanwege het gebrek aan
een politiekorps.75 De bewoners van het gebied stonden omwille van zijn alternatieve structuur dan
ook wantrouwig tegenover de modernisering en de natiestaat. Indien de politiedienst niet
geïntroduceerd zou worden, zou volgens Orts de roverij en criminaliteit toenemen tot een
onherstelbaar niveau.76 Voor Orts moest het monopolie op geweld deel uitmaken van de staat die
de Siamese regering trachtte vormen. Net na de eeuwwisseling mondde dat uit in een reeks
opstanden: onder andere de regionale millenaristische ‘Holy man’-beweging en een opstand in
Phrae en Ubon. 77 Die laatste was een reactionaire beweging die trachtte de traditionele
veiligheidsmechanismen te herstellen.78
De traditionele vormen van rechtspraak en bescherming ondergingen in deze periode en het
decennium voorafgaand aan deze opstanden fundamentele veranderingen. Eén van de belangrijkste
organen die deze hervormingen stuurde was de wetgevende raad. Om de ‘modernisering’ van de
wetten een grotere legitieme basis te geven, richtte Chulalongkorn, op vraag van RolinJaequemyns, op 10 januari 1895 deze raad op.79 De politieke betekenis van dit orgaan krijgt in het
volgende hoofdstuk verder aandacht. De wetgevende raad boog zich voornamelijk over de
codificatie en hervorming van de Siamese wetten.80 Tijdens de zittingen van het orgaan lagen de
wetboeken van Italië, België, Japan en Brits-Indië op de studietafel.81 Émile Jottrand bemerkte dat
deze laatste de interessantste was vanwege : “[...] la similitude des races et des situations
(notamment la Birmanie).”82
In een brief van Rolin-Jaequemyns stelt hij dat het niet de bedoeling is om zoals in Egypte,
Turkije of Japan louter Europese wetboeken te kopiëren.83 Dat zou rechtspraak tot gevolg hebben
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die compleet tegenstrijdig zou zijn met “[...] la génie de la race à laquelle elle est destiée [...]”.84
De wetgevende raad moest eerst de bestaande wetten te boek stellen en “[...] bring to them
improvements and the necessary order by using as examples the codification of English India.”85
Uit Jottrands dagboek blijkt dat men door gebrek aan een vertaling van de oude wetten zich
baseerde op een vertaling van de oude Cambodjaanse wetten: “Les lois cambodgiennes et
siamoises sont fort analogues, et en tous cas inspirées par le même esprit.”86 Rolin-Jaequemyns
geloofde dat Siam beter kon doen dan Japan als de hervormers respect zouden hebben voor de oude
instituties en wetten zolang “[...] they are not incompatible with modern ideas of justice and
humanity.” 87 Koning Chulalongkorn deelde deze gedachte in een briefwisseling met RolinJaequemyns omtrent de hervormingen in Japan: “[...] the only way how to control my feelings of
envy is to consider the great differences of the respective positions of Japan and Siam, of their
ancient customs and the events in internal affairs. There remains to us then only to raise our country
to the same level as nearly as possible.”88 Om gebruik te maken van de Japanse expertise nam
Rolin-Jaequemyns ook een Japanse rechtsadviseur aan. Zoals verder zal blijken, vond RolinJaequemyns in de casus van Japan, dat hij bijna een volwassen staat achtte, inspiratie voor de
hervormingen in Siam.89
Het respect voor de oude wetten bij de nieuwe codificatie zorgde echter voor twee problemen.
Ten eerste bestond er soms onenigheid of bepaalde oosterse gewoonten compatibel waren met
“modern ideas of justice and humanity”.90 Zo raakten “l'Orient et l'Occident”, Jottrand maakt hier
een tweedeling op basis van de windstreek, in onenigheid tijdens de zitting omtrent de misdrijven
tegen de zedelijkheid.91 In die commissie zetelden zes Belgische adviseurs, één Japanner en een
evenredig aantal Siamezen.92 De Japanse rechtsadviseur en in mindere mate de Siamese raadsleden
vonden het gebruik om een dochter één dag of maand uit te huwelijken, aanvaardbaar. 93 Die
praktijk, een vorm van prostitutie in de ogen van de Europeanen, botste met de katholieke waarden
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geldend in Europa. De Siamese raadsleden raakten, volgens Jottrand, echter overtuigd van het
Belgische perspectief op deze gewoonte.94 Ten tweede zorgde deze nauwgezette studie van de
bestaande wetten voor een vertraging in de codificatie. Dauge geeft aan dat in 1900, twee jaar voor
het vertrek van de Belgische adviseurs, enkel de meest urgente wetten zijn behandeld door de
wetgevende raad. 95 Bijgevolg was de commissie die zich boog over de hervorming van het
strafrecht de belangrijkste binnen deze raad. 96 Dat waren namelijk de zaken die de meeste
beroering brachten in de Europese gemeenschap van het land. Bovendien kwamen er in 1901
wetten op de mijnbouw, landbezit, pandhuishouders en administratie van de provincies. 97 De
wetten op mijnbouw en landbezit gaven de Siamese regering grip op de buitenlandse aanwezigheid
in Siam.
Niet enkel de wetten, maar ook de rechtbanken werden hervormd. In 1900 waren deze nog in
een transitieperiode.98 Het Britse rechtssysteem diende als inspiratie voor de uitwerking van het
rechtssysteem in Bangkok.99 De hoofdstad kreeg als eerste dit nieuw stelsel omdat het de grootste
groep buitenlanders hier verbleef. Zij verwachtten een Europese gerechtelijke hiërarchie. De
introductie van dat systeem was een belangrijke stap richting de afschaffing van de
extraterritorialiteit in het interbellum.100
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Afbeelding 4: Toen Chulalongkorn stelde zijn
land tot het zelfde niveau te brengen gebruikte
hij een metafoor die sterk in het hof resoneerde.
Deze cartoon won een wedstrijd in de
regeringsperiode van Chulalongkorns opvolger.
Het toont hoe de Siamese koningen het land,
gepersonifieerd in een persoon, verhieven boven
Cambodja,

Vietnam

en

Burma

tot

de

beschavingsstandaard. Deze staten poogden via
het communisme de moderniteit te bereiken.

Afbeelding 5 Gerechtelijke hiërarchie in Bangkok.101
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Het gerechtelijk systeem dat in Bangkok tussen 1893 en 1895 onder toezicht van RolinJaequemyns werd geïntroduceerd, was gebaseerd op Brits model met drie burgerlijke rechtbanken
(Borispahs) met daarboven een burgerlijke (San Peng) en een criminele rechtbank (San Aya).102
Voor de buitenlanders die een zaak aanspanden tegen een Siamees of een buitenlander zonder
bescherming van een consul was er de internationale rechtbank (San Tanpatet).103 In die zaken
moest een rechtsadviseur aanwezig zijn.104 Bovendien hadden de consulaten en ambassades hun
zeg in het proces. Indien beroep werd aangetekend kwam een zaak terecht bij het hof van beroep
(San Outhon). Daarboven stond een hogere raad (San Dika). Oorspronkelijk was het: “une
commission nommée par le roi pour examiner les affaires portées devant lui et donner son avis sur
la décision à rendre.”105 Dat orgaan werd echter onafhankelijker en ging in de praktijk de rol van
hooggerechtshof vervullen. 106 Chulalongkorn behield in dat systeem de functie van hoogste
rechter. 107 In de provincies spraken voor 1898 functionarissen aangesteld door de gouverneurs
recht. 108 Deze functionarissen waren echter geen rechtsspecialisten en hadden soms zelfs geen
wetboek.109
Om de extraterritorialiteit af te schaffen moest er ook in de provincies rechtspraak dat voldeed
aan Europese verwachtingen plaatsvinden. Daarom stelde Robert Kirkpatrick voor een speciale
commissie op te richten.110 De commissie bestaande uit minstens één Siamese magistraat en een
rechtsadviseur gingen naar de belangrijkste plaatsen in de provincies. Daar werkten ze de
aanzienlijke achterstand in het aantal rechtszaken weg.111 Daarna installeerde de commissie een
rechter die in contact moest blijven met de commissie.112
Naast het hervormen van de wetten en de rechtbanken focusten de Belgische adviseurs zich
ook op de rechters zelf. Voor de komst van de Belgen was er volgens Dauge corruptie en
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lamentabele rechtspraak. De rechterposities werden namelijk niet verdeeld “[...] aux plus capables,
mais au mieux en cour.”113 Pierre Orts bemerkte dat in de noordelijke districten van Siam de positie
van rechter begeerd was hoewel die niet was gesalarieerd.

114

De rechters kregen namelijk

geschenken van de partijen om het resultaat van de rechtszaak te beïnvloeden. Pierre Orts
rapporteert hier de corruptie die hij detecteerde met zijn Europese visie op correcte rechtspraak. In
een traditionele hiërarchische maatschappij zoals Siam was het echter niet ongewoon om een
inkomen te vergaren via giften van personen lager in de hiërarchie.115 Zoals voor de provincies
hierboven reeds aangegeven, stond men de rechters bij om eventuele fouten recht te zetten. In 1900
stichtte het ministerie van justitie een wetsschool “[...] en vue d’arriver bientôt à la constitution
d’un barreau [...]”.116 Bovendien vormden de handelingen van de adviseurs een voorbeeld voor
hoe de rechters te werk moesten gaan: “on assiste aux audiences comme on le veut, l'essentiel est
de tenir les juges en haleine et de faire ses observations le cas échéant. L’adviser s’assied à la droite
du juge, à une place qui lui est réservée; il participe à l'interrogatoire et donne son avis avant le
jugement, comme le ministère public chez nous.”117 Dat garandeerde echter nog geen ordelijke en
correcte rechtspraak. Jottrand, toen hij nog niet lang in Siam vertoefde, stoorde zich aan: “La
nonchalance asiatique”.118 Het personeel van de rechtbank hield zich volgens de adviseur liever
bezig met eten of kauwen op betelnoten. Jottrand constateerde : “Ils ont l'air de ne pas comprendre
ce qu'on leur veut: travailler !!”119 Die raciale retoriek doet uitschijnen dat niet enkele de structuren
maar ook de mindset van de Siamezen moest veranderen om de beschavingsstandaard te bereiken.
In het laatste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op die oriëntalistische beeldvorming van de
adviseurs.
De Belgische adviseurs waren overtuigd dat de westerse landen vrijwillig de extraterritorialiteit
zouden afschaffen eens “[...] le Siam, entré résolument dans la voie du progrès, s’est mis en devoir
de figurer avec honneur au rang d’autres nations civilisées.”120 Hiervoor moest het volgens Dauge

113

Ibidem, 708.
ARA, Papiers Orts, nr.418 , 5 september 1897.
115
Andrew HARDING en Peter LEYLAND, The Constitutional System of Thailand: A Contextual Analysis, Oxford &
Portlands: Hart Publishing, 2011, 5.
116
Auguste DAUGE, "De la condition juridique", 716.
117
Ibidem, 469. & Emille JOTTRAND, Au Siam, 16.
118
Emille JOTTRAND, Au Siam, 25.
119
Ibidem, 26.
120
Auguste DAUGE, "De la condition juridique", 470.
114

22

“[...] des bonnes lois, une organisation judicaire [...] et des bonnes réformes administratives [...]”
introduceren.121 Bij aanvang van de twintigste eeuw zette de Siamese regering, nu met behulp van
Franse en Britse rechtsadviseurs, deze doelstelling verder. 122 De goede wil gecreëerd door de
Siamese deelname aan de Eerste Wereldoorlog werd uitgespeeld in de afbouw van de
extraterritorialiteit. Dat roept de vraag op of militaire hervormingen, waar de nadruk op lag na de
eeuwwisseling, de pull-factor en de rechtshervormingen een cruciale push-factor waren van de
afschaffing.123 Uit Dauge’s artikel blijkt dat de hervormingen de nodige goede wil creëerden om
het voortbestaan van Siam, vastgelegd in het Frans-Britse verdrag van 1896, te garanderen: “[...]
ce n’est pas dans la force de ses [Chulalongkorn] armées, mais dans la justice et le bon droit seuls,
qu’il veut trouver sa sauvegarde."124

Afbeelding 6: Ministerie van justitie in Bangkok. De Siamese regering wilde tevens via
(neoklassieke) architectuur tonen dat zij deel uitmaakten van de ‘beschaafde wereld’.
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POLITIEKE ORGANISATIE

De Europeanen in Siam verwachtten tevens gebruik te kunnen maken van een administratief
systeem zoals in hun thuisland. Om aan deze verwachtingen te voldoen, moest Siam echter
fundamenteel hervormen. In de Europese visie van een staat had de regering in Bangkok een gebrek
aan controle over het gehele territorium. De regio kende namelijk geen voorgeschiedenis van een
natiestaat met afgebakende grenzen. Buiten het machtscentrum lagen vazalstaten die een grote
autonomie bezaten.125 Het Europese concept van de staat veronderstelde echter totale soevereiniteit
over het territorium.126 Door de totale administratieve controle over de populatie van het gebied
bewerkstelligde de Siamese regering zijn soevereiniteit. 127 De regering in Bangkok greep die
opportuniteit om volledige controle te verkrijgen over de gebieden van de vazalkoningen. Het
intern kolonialisme zou uitmonden in de thaïficatie van etnische minderheden zoals de Laotianen.
Met intern kolonialisme doelt Howe op de gelijkenis tussen de relatie metropool met een kolonie
en de hoofdstad, Bangkok, met de vazalkoninkrijken.128
In de studie van noordelijk Siam die Pierre Orts maakte, bemerkte hij veel administratieve
problemen. In Chiang Mai accepteerde de bevolking niet enkel de Indiase roepie, de
functionarissen werden er zelfs mee betaald.129 In Noordwest-Siam werd de baht, de nationale
munt, zelfs geweigerd. 130 De tweederangsfunctie van de baht impliceerde niet enkel een
economische oriëntatie naar Brits-Burma, maar tevens een totaal gebrek aan centralisatie. Om de
centralisatie te bewerkstelligen deed de Siamese regering aan intern kolonialisme. In het
decennium voor de aankomst van de Belgen werden commissarissen van de Siamese koning
uitgestuurd naar de grensgebieden om het bestuur te controleren. Eén zo’n commissaris stelde dat
de heersende elite, houders van de titel Chao’s, in die streken “affreux tyranneaux” waren.131 De
handelingen van de commissarissen beoogden volgens Orts dan ook: “à protéger le peuple contre
les Chaos.”132 Een andere commissaris uit Bangkok schatte de positie van de vazallen niet sterk in:
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“Il prétend que les Princes sont tous dévoués aux intérêts siamois, parceque si le Siam les laissait
seuls en présence de leurs peuples ils ne feraient pas long feu.” 133 De haatgevoelens van de
bevolking tegen ‘de tirannen’ was volgens de commissaris zo groot dat de Chao’s niet overal
durfden te komen zonder de nodige bescherming. 134 Orts noteerde met het oog op verdere
centralisatie: “On pourrait supprimer les Princes sans que le peuple songe un instant à se lever en
leur faveur.”135 De afschaffing van de Chao’s enkele jaren later zou gepaard gaan met de
afschaffing van de horigheid van de bevolking. De bevolking van Chiang Mai moest vijf à zes
dagen per maand in de straten, tuinen en kantoren werken van de prinsen en de commissaris.136
Die situatie leek volgens Orts niet aanvaard te worden: “Les siamois prétendent que les princes
abusèrent leurs droits et oppressent les gens.”137 Toen het vazalkoninkrijk van Chiang Mai twee
jaar later officieel ophield te bestaan gebeurde dat zonder geweld. De lokale elite kreeg een nieuwe
plaats in het Siamese bestuur. In andere delen van Siam waren er wel opstanden.138
Ook in Bangkok waren er veranderingen in het politiek systeem. In het vorige hoofdstuk
behandelde dit artikel al de wetgevende raad. Het bestaan van dit orgaan veranderde echter de
politieke positie van de koning fundamenteel. Volgens Marcel Walraet stelde Rolin-Jaequemyns
op 10 januari 1895 de oprichting van de wetgevende raad voor.139 Waarschijnlijk is deze raad
opgericht om de wetgevende bevoegdheden van de kroonraad, opgericht in 1874, over te brengen
naar het ministerie van justitie, opgericht in 1892. Met die hervormingen trachtte Chulalongkorn
zijn regering om te vormen naar een absolutistisch model: de wetgevende macht “[...] qui,
théoriquement, appartienent au roi, souverain absolu [...]” kwam nu voort uit een raad van vijftig
personen.140 Deze bestond uit de ministers (broers van Chulalongkorn) en “[...] les magistrats et
dignitaires qui paraissent le mieux en situation de remplir ses fonctions.”141 Zeven buitenlanders,
waaronder zes Belgische adviseurs, werden door Chulalongkorn aangeduid. Jottrand zag de raad
als: “[...] le côté parlementaire de nos attributions.”142 De werking van de raad was inderdaad op
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een parlementair stelsel geïnspireerd. De leden legden namelijk zelf hun wetsvoorstellen op tafel
en bespraken de wetten na uitwerking in commissies. 143 Nu konden de conservatieve en
progressieve facties aan het hof hun opinies aan de raad voorleggen ter discussie. Dat
gereglementeerde systeem zorgde ervoor dat Chulalongkorn, hoewel hij nog steeds het laatste
woord had, geen speelbal werd van de achterkamerpolitiek van deze paleisfacties. Bovendien kon
Rolin-Jaequemyns via de raad het reilen en zeilen aan het hof beter overzien. De Belgische
adviseurs zagen zich als de drijvende kracht achter het orgaan. Zo bemerkte koning Kirkpatrick
tijdens een audiëntie met Chulalongkorn:
“H.M. asked me if I knew what the Legislative Council was doing. He
thought they were not doing anything and to his inquiries the reply was
always made that they had no more bills to consider. This led H.M. to
express his opinion on the Members of the Legislative Council. They had
no energy, no interest and they only attended the meeting because they
thought that they had to do so and when a bill was presented for discussion
they hardly discussed it and those who spoke only said a few words. H.M.
then asked me if Mr. Rolin-Jaequemyns had left any draft bills in my
hands.”144
Omdat de raad enkel uit aangeduide adviseurs en prinsen bestond, ontbrak het de raad enige
democratische legitimatie. Daar had Rolin-Jaequemyns echter geen probleem mee. Voor een
experiment met democratisering was het bijgevolg te vroeg volgens Rolin-Jaequemyns. In het
verslag over zijn bezoek aan Japan meldde hij tevens: “[...] the import of European parliamentary
institutions into Japan has been a sad failure.”145 “The program of the Revolution of 1868 [...]” was
maar half verwezenlijkt door een te snelle invoering van een parlementair systeem: “It has been
the main cause of the extreme slowness in the preparation of the codes.” 146 De twee partijen
zorgden enkel voor persoonlijke ambities via intriges. 147 Die situatie kon verholpen worden
volgens Rolin-Jaequemyns door: “[...] a personal and energetic intervention of the Emperor [...]”148
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Door de schaduwzijde van het ‘positieve verhaal’ van Japan te belichten prees Rolin-Jaequemyns
“[...] the wise policy of keeping midway between blind Chinese passiveness and immobility and
imprudent Japanese forwardness.”149 De modernisering van de Aziatische landen moest volgens
het hoofd van de adviseurs komen vanuit de wil van een verlichte vorst.
WAT MET DE SIAMESE CULTUUR - ORIENTALISME?

Doorheen het artikel kwam al een reeks reflecties van de auteurs op de Siamese cultuur aan bod.150
Deze retoriek baseerde zich een typisch laatnegentiende-eeuwse oriëntalistisch repertoire zonder
de kolonisering van de regio te verdedigen.151
Toen op een zomeravond in Rolin-Jaequemyns’ tuin de geluiden van een khlong, een drijvende
markt, en Europese muziek zich vermengden zette dat hem aan tot reflectie: “Jamais, je n'ai mieux
ni plus péniblement senti le contraste entre les deux civilisations, entre les deux natures Asiatique
et Européenne. Serait-il vrai que l'une est destinée à faire disparaître l'autre et sera-ce vraiment un
bien?”152 In tegenstelling tot de hervormingen op politiek vlak was de adviseur niet zeker of ook
de Siamese cultuur, hier gestereotypeerd met de term ‘Aziatische aard’, zou moeten veranderen.
Volgens Jottrand namen Siamezen die in Europa hadden gestudeerd na enkele jaren weer hun oude
aard op: “Tel prince siamois qui a brillé jadis à Oxford ou en France, a fait ici un bon ministre
pendant quelques années, puis s'est remis à vivre à l'écart du monde avec ses femmes et son
bétel.” 153 Hij had dit niet erg gevonden “[...] s'ils ne redevenaient paresseux, fatalistes et
indifférents à l'activité européenne qui les avait entraînés quelque temps.”154 Daardoor raakten ze
verloren “[...] pour le progrès du Siam!” Félicien Cattier deelde dat beeld van de Siamezen : “Siam
was on par with Japan apart from the feebleness due to the heat and the system of
polygamy” 155 Daarrmee reproduceerden de Belgische adviseurs de oriëntalistische mening van
andere Europeanen dat de Siamezen een onveranderlijk karakter hadden.156
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De adviseurs meenden tegelijkertijd dat de plaatselijke Aziatische cultuur behouden moest
blijven zolang deze verzoend kon worden met voorzichtige modernisering op politiek, gerechtelijk
en economisch vlak. Zo schreef Jottrand naar aanleiding van de Europese klederdracht van de
vrouw van de Japanse rechtsadviseur: “[...] cependant le costume de son pays la rend bien plus
intéressante à nos yeux. Quelle fâcheuse idée ont les Japonais de renier leur costume!” 157
Contradictorisch met deze uitspraak schreef hij niet veel later in verband met Siamese vrouwen die
ook hervallen in Siamese gewoonten na een verblijf in Europa: “Il semblerait qu'il y a chez les
Siamois moins de perfectibilité que chez les Japonais.”158 Het fundamentele onderscheid tussen
Europeanen en Siamezen in de beschrijvingen van de adviseurs is de botsing tussen de “[...]
nonchalance des Asiatiques [...] avec l'impatience des Européens.”159 Zelfs de rechters en tolken
bevonden zich als ze niet druk aan het werk zijn in: “[...] une oisiveté qui nous serait intolérable;
assis sur une chaise, ils ne recherchent même pas le confort d'un fauteuil, ne fument pas, ne mâchent
pas le bétel, ne lisent pas le journal, rien, rien!”160 Jottrands uitspraak belichaamt wat Said typeerde
als een oriëntalistische trope: “Orientals or Arabs are [...] shown to be gullible, devoid of energy
and initiative [...]” Jottrand concludeerde uit deze onbezorgdheid “Ils paraissent heureux!”161
Hoewel Edward Said beargumenteerde dat het oriëntalisme de ‘westerse beschaving’
beklemtoonde,162 hield dat een Siamese edelman niet tegen om Jottrand te confronteren met een
uitspraak van Wilhelm II naar aanleiding van de Bokseropstand waarin Wilhelm stelde uit wraak
geen gevangenen te nemen: “[...] si je trouvais cela « chrétien ». Que répondre? Ce n'est pas avec
ces discours-là que l'on fera avancer l'influence chrétienne en Orient; mais que de tristes pages pour
l'histoire qu'on écrira un jour sous le titre : Les blancs hors de chez eux.”163 Volgens Jottrand zou
Europa niet gewelddadig en uit eigen belang ‘de beschaving’ naar Azië moet brengen. Men zou de
Aziatische staten moeten helpen “[...] par les occupations pacifiques et bienfaisantes de ses
ingénieurs et de ses industriels.”164
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SLOTBESCHOUWING

Dit artikel problematiseerde en bestudeerde in detail de handelingen, ideeën en reflecties van de
Belgische adviseurs met betrekking tot de beschavingsstandaard. Naast het opvolgen van
rechtszaken en het uitvoeren van arbitrage, focusten de Belgische adviseurs zich op de hervorming
van het politieke en gerechtelijke systeem. Zij pleitten voor de duurzame hervorming van de
Siamese staat naar Europees model met respect voor de Siamese eigenheid. Zo gebruikte RolinJaequemyns Japan als voorbeeld waar men te snel had hervormd. Volgens Rolin-Jaequemyns
konden Aziatische staten, gesteund door Europese adviseurs, hun administratie, justitie en
buitenlands beleid moderniseren om zo de beschavingsstandaard te bereiken. Hij wees daarmee
paternalistische kolonisatie van de hand. Hoewel ze van mening waren dat Azië niet onder
Europees bestuur moest komen staan, gebruikten Rolin-Jaequemyns en zijn assistenten de typisch
laatnegentiende-eeuwse oriëntalistische retoriek. Niettegenstaande de adviseurs de hervorming van
de staat goedkeurden waren ze soms evenwel verontwaardigd dat Aziaten hun cultuur vervingen
voor een westers voorkomen. Naast de Siamese elite bestond er dus ook bij de adviseurs een zekere
schizofrenie omtrent het verzoenen van lokale tradities met een koloniale en globale moderniteit
en de verwondering over een andere cultuur en met een opvallend streven van deze cultuur naar
acceptatie door imitatie.165
Daarom zouden in verder onderzoek deze contradicties bestudeerd kunnen worden:
identificeerden de verschillende adviseurs zich naast hun nationale identiteit als kosmopolieten,
Europeanen of gedeeltelijk Siamees? In welke mate internaliseerden zij de plaatselijke culturele
kenmerken? In navolging van Saids these kan nader worden bestudeerd hoe zij de culturele positie
van de Siamese elites en bevolking inschatten. Ten slotte kan voortbouwend op dit artikel, en het
uitgebreide bronmateriaal, Rolin-Jaequemyns gedachten over kolonialisme, arbitrage en
extraterritorialiteit in meer detail worden bestudeerd. Hoe verhield Rolin-Jaequemyns mening zich
tot die van andere internationale juristen uit zijn tijd?
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Deze scriptie kan als een reflectie dienen op de recente geschiedenis. Na de Koude Oorlog trad de
‘beschavingsstandaard’ weer op de voorgrond door een hernieuwd politiek, economisch en
technologisch overwicht van de liberale staten.166 De nieuwe ‘beschavingsstandaard’ is volgens
David Fidler “[...] a tool of political, economic, and legal harmonization and homogenization on a
scale that dwarfs what was seen in the 19th and early 20th centuries.”167 Hoewel de progressieve
nieuwe beschavingsstandaard’ mensenrechten, democratie en de vrije markt wereldwijd door velen
als iets positiefs wordt bevonden, moeten we bewustzijn dat deze concepten worden gebruikt voor
de politieke en economische belangen van de Verenigde Staten en andere Westerse staten.
President Bush verdeelde in zijn State of the Union van 2002 de wereld in “the civilized world” en
“the axis of evil”. 168 De ‘beschavingsstandaard’, of hoe staten zich moeten organiseren en
gedragen, blijft dus ook vandaag voortbestaan met zijn vele problemen en paradoxen.
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