




Onthullend beeld van een buitenrechtelijk bloedbad

CHINEZENGEKWETST
INOOSTENWEST

Het lot van gedode stakers was respectloos, een massagraf: zonder zelfs rekening 

te houden met hun godsdienst en het Chinese ritueel van voorouderverering.
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Voorwoord

Sinds 2003 maakt de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) zich
hard voor vijftien Chinese stakers die in april 1942 op Curaçao werden doodgeschoten,
en hun nabestaanden. Deze mensen waren de enige slachtoffers die gedurende WO II
op Curaçao vielen. Behalve dat de SEOC doorlopend onderzoek doet naar de ware
toedracht van deze moordpartij, is zij ook voortdurend bezig erkenning van het
gebeurde (en erkenning voor de slachtoffers en hun nabestaanden) te verkrijgen
van overheidszijde. Op Curaçao was de SEOC daarin succesvol - de zogeheten
‘Aprilmoorden’ zijn daar door het bestuur erkend en 20 april is uitgeroepen tot
nationale herdenkingsdag van de slachtoffers. Maar in Nederland houdt de regering
voorlopig de deksel op de pot.

Eind 2011 heeft de SEOC zich via haar advocaat Liesbeth Zegveld tot de minister
van Buitenlandse Zaken gewend met een brief waarin de Staat werd verzocht:

• de Chinese slachtoffers te erkennen als oorlogsslachtoffers;
• te erkennen dat het hier een vooropgezette daad van nodeloos geweld betreft 

waar de overheid mede schuldig aan is;
• de vraag te beantwoorden of zij voornemens is de zaak alsnog nader te onder-

zoeken.

Een belangrijk onderdeel van het derde punt was ook de prangende vraag welke
documenten nog niet door de overheid beschikbaar zijn gesteld, waarbij de SEOC
vooral uitkijkt naar de autopsierapporten die er zouden moeten zijn.

De minister van Buitenlandse Zaken droeg deze brief over aan zijn collega, de heer
Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op 10 juli 2013
stuurde minister Plasterk een brief naar de advocate van de SEOC, nadat er op 28 mei
van dat jaar ook een overleg plaatsvond tussen topambtenaren van het ministerie, de
advocate en de SEOC-voorzitter. De integrale tekst van de brief van de heer Plasterk
vindt u in bijlage 1. Kort en bondig komt het hierop neer:

Er is onderzoek gedaan naar het voorval en de Staat heeft geconcludeerd dat:
• er geen aanleiding is om de slachtoffers te erkennen als oorlogsslachtoffers;
• er geen aanleiding is om hier van een doordachte, vooropgezette geweldsdaad

(moord) te spreken, laat staan dat de overheid mede schuldig zou zijn; er geen 
aanleiding is voor verder onderzoek.
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Bij het derde punt wordt opgemerkt dat het de SEOC vrij staat zelf onderzoek te
doen in het Nationaal Archief en de archieven van Curaçao want alles is openbaar.
Net als het bestuur van destijds, betreurt minister Plasterk ten zeerste de afschuwelijke
gebeurtenis.

Op de zes pagina’s onderbouwing van deze conclusies valt echter heel wat af te dingen.
Zo baseert Plasterk zich voornamelijk op de rapportage vanuit Justitie op Curaçao;
een instituut dat in de oorlogsjaren (evenals de decennia daarvoor overigens) als
bijzonder slecht en onbetrouwbaar bekend stond. Over deze slechte reputatie kan de
SEOC een stevig dossier overleggen, waarin onder meer het hoofd van de onderzoeks-
commissie die destijds de toedracht van de schietpartij moest onderzoeken een
belangrijke rol speelt.

Daarnaast haalt Plasterk regelgeving aan die van toepassing zou zijn geweest.
De SEOC kan echter aantonen - via in de archieven gevonden documenten - dat die
wetgeving in werking trad juist naar aanleiding van deze staking, pas na aanvang
daarvan en de internering van de Chinezen.

Verder brengt hij de getuigen van de SEOC in diskrediet zonder ze gehoord te
hebben. Maar met die getuigen, en nieuwe inzichten in documenten die ook al voor de
publicatie De Aprilmoorden (Makdoembaks, 2012) werden onderzocht, kan de SEOC
een pleidooi ondersteunen waaruit een redelijk vermoeden van voorbedachte rade en
doelbewuste inzet van dodelijk geweld naar voren komt.

In het kader van dat geweld heeft de SEOC bovendien onderzoek gedaan naar de
positie, waardering en behandeling van Chinese arbeiders door de koloniale overheid
en haar onderdanen in zowel de Oost als de West. Hieruit blijkt duidelijk dat er sprake
is van een patroon: minachting, zeer toelaatbaar geacht gebruik van geweld, verkapte
slavernij, het buigen van de regels voor gebruik van geweld, geïnstitutionaliseerd
gebruik van geweld (artsen die Chinese arbeiders keurden om te zien of ze in staat
waren hun gewelddadige straffen te ondergaan - als beleid!) en een diep gewortelde
angst die stoelde op een even diep geworteld racisme.

Dit alles en meer wordt in deze nieuwe publicatie van de SEOC over de Aprilmoorden
openbaar gemaakt. Bij gebrek aan foto's heeft de SEOC historische schetsen laten maken
om het een en ander nadrukkelijk te illustreren (niet geschikt voor kinderen). Daarnaast
vindt u in deze publicatie vele scans van officiële documenten die de SEOC verzamelde
bij haar onderzoeken en waaruit het bovenstaande overduidelijk naar voren komt.
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Plasterk heeft zeker gelijk dat hoor en wederhoor lastig is bij het onderzoeken van een
zaak die meer dan vijftig jaar in de doofpot is gehouden. Maar dat als grond aandragen om
af te zien van nader onderzoek is een staaltje staatkundige zelfbescherming waartegen
de SEOC met deze publicatie wil protesteren.

De SEOC nodigt u dan ook uit om kennis te nemen van de feiten en de context
waarin deze plaatsvonden, om vervolgens zelf te bepalen of er geen “eenduidig oordeel
over de gang van zaken” (Plasterk, 2013: 2) gegeven kan worden en of “de juiste toedracht”
werkelijk “niet te achterhalen valt”.
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Inleiding

Uitgebreid historisch onderzoek heeft een stevig dossier opgeleverd over de ge-
beurtenissen op en rond 20 april 1942 op Curaçao. Dit onderzoek strekt zich uit van de
eerste contacten met de Curaçaose publicist Junnes Sint Jago (die in 2000 in twee delen
over het zogeheten ‘Chinezen-incident’ publiceerde) in 2002, tot in de nabije toekomst,
waarin ik het advies van minister Plasterk ter harte zal nemen en naarstig verder zal
zoeken naar nog steeds ontbrekende documenten. In De Aprilmoorden (Makdoembaks,
2012) heb ik al uitgebreid geschreven over de historische kant van de fatale schietpartij.
Een samenvatting daarvan kwam eerder, in 2011, terecht in de brief die de SEOC via
haar advocaat, mevrouw Zegveld, naar de Nederlandse minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (ref. 2011-2000486181) stuurde, zoals hierboven geschetst.

Recapituleren

Omdat die brief van 13 september 2011 achteraf het startpunt voor deze publicatie
is gebleken, misstaat het zeker niet om, voor wie onbekend is met de tragedie die zich
destijds op Curaçao afspeelde, met die samenvatting te beginnen:

‘[…]

Achtergrond

Curaçao was vanaf 1791 tot en met 1954 een kolonie van Nederland. In 1940 bezat

Curaçao de grootste olieraffinaderij ter wereld. Deze olie was van groot belang voor

de brandstofvoorziening aan de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De olie werd in Maracaibo (Venezuela) gewonnen en naar het strategisch gelegen

Curaçao vervoerd onder auspiciën van de Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij

(CSM), een dochterbedrijf van de Curaçaosche Petroleum Industrie Maatschappij

(CPIM, de voorloper van Shell Curaçao). Door deze olietransporten was de Caribische

Zee tot oorlogsgebied verklaard. Duitse duikboten torpedeerden regelmatig de tankers

van de CSM. Desalniettemin moest het transport op zee doorgaan ten behoeve van

de olievoorziening van de geallieerden.

Er voeren duizend man op de CSM-vloot die bestond uit veertig schepen. (Sint Jago,

2000, deel 2) De onbewapende, nogal verouderde en slecht onderhouden schepen

vormden een gemakkelijk doelwit voor de Duitse duikboten. Onder de duizend

CSM-werknemers bevonden zich zo’n vierhonderd Chinezen. Deze Chinezen werkten

als stokers en ander machinekamer-personeel. Zij werden ondanks hun levensge-

vaarlijke werkzaamheden (A History of Royal Dutch Shell, p. 57) slechter behan-

deld dan de overige werknemers (Kersten en Manning, 1984, deel IV, p. 577):
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ze kregen minder betaald, voor hun veiligheid werd minder goed gezorgd en het

was hun verboden Willemstad te betreden na het aanmeren. (Kersten en Manning,

1987, deel V, p. 36)

In februari 1942 nam het aantal incidenten op zee op de vaarroute van de CSM

toe en een aantal Chinezen kwam hierbij om het leven. De angst die dit wekte bij

de Chinezen - gecombineerd met hun slechte positie binnen het bedrijf - leidde

ertoe dat zij op 24 februari 1942 het werk massaal neerlegden, teneinde betere

arbeidsvoorwaarden te bedingen. Een aantal Nederlandse officieren ging ook in

staking.

De onderhandelingen tussen de CSM en de Chinese stakers verliepen moeizaam,

hetgeen volgens de CSM kwam door de leiders van de groep Chinezen. De CSM

wilde deze mannen uit de groep verwijderen, in de hoop dat de overige Chinezen

vervolgens zouden inbinden. De CSM verzocht de Curaçaose autoriteiten deze

mannen op grond van de arbeidsplicht te arresteren (staken was verboden vanwege

het belang van de olietransporten voor de oorlog). (Gouvernementsbesluit van

6 december 1941, P.B. 1941/146)

Het bloedbad in kamp Suffisant

Op 13 maart 1942 werden de stakende Chinezen opgeroepen te verschijnen bij

het hoofdbureau van politie aan het Wilhelminaplein in Willemstad, in Curaçao.

De achttien mannen die als leiders waren aangemerkt, werden gesommeerd om

te gaan varen en het werk weer te hervatten. Toen zij dit weigerden, werden zij

gearresteerd en met een militaire truck naar een CPIM-kamp, kamp-Suffisant, buiten

Willemstad gebracht. (Sint Jago, 2000, deel 1)

Het verwachte resultaat bleef echter uit: de overige Chinezen bleven volharden in

hun staking. Ook zij werden op 14 maart 1942 met militaire trucks naar kamp

Suffisant overgebracht. Na de arrestatie van nog een aantal stakers en de komst

van enkele Chinezen die hun solidariteit wilden tonen, waren er in het totaal

420 Chinezen in kamp Suffisant aanwezig. (Kersten en Manning, 1987, deel V, p. 37)

Het kamp was niet berekend op zoveel mensen. Er was een tekort aan ruimte, voedsel

en sanitaire middelen. Daarnaast werd de toegang ontzegd aan de raadsman van

de Chinezen en een rooms-katholieke bemiddelaar. (Sint Jago, 2000, deel 1, p. 17)

Hierdoor ontstond een situatie die de CPIM-bewakers van het kamp omschreven

als ‘zeer explosief’. Een poging van de Vreemdelingendienst om op 17 april 1942

de leiders van de groep te scheiden, mislukte. (Sint Jago, 2000, deel 1, p. 18)
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De gouverneur van Curaçao besloot ondanks de ‘explosieve’ situatie samen met

CSM-onderdirecteur Van Eyk en algemeen militair commandant van Curaçao baron

Van Asbeck, de scheiding toch tot stand te brengen, waarbij geweld niet geschuwd

hoefde te worden. (Sint Jago, 2000, deel 1, p. 31) Op 20 april 1942 kreeg de hoofd-

inspecteur van politie van Curaçao, Van der Kroef, de opdracht van de commandant

van de militaire politietroepen Venema om 85 Chinezen te selecteren en over te

brengen naar een ander kamp. Hierbij kreeg hij hulp van acht beambten van de

Vreemdelingendienst van Curaçao, dertien politiemilitairen en een aantal bewakers

van de CPIM. (Sint Jago, 2000, deel 1 p. 19)

Van der Kroef installeerde zich achter een tafel op de binnenplaats van het kamp,

waar alle Chinezen zich inmiddels hadden verzameld. Hij beschikte over de namen

en pasfoto’s van de 85 Chinezen die naar een ander kamp overgebracht dienden te

worden. De voorgenomen scheiding resulteerde echter in gewelddadige confron-

taties. Hierbij vonden twaalf Chinezen de dood en waren er 44 gewonden, waarvan

er later drie aan hun verwondingen overleden. (Kersten en Manning, 1987, deel V,

p. 39) Aan de kant van de politie waren er vier licht gewonden. (Journaal van den

Districtmeester van het 2de district op Curaçao over de maand april 1942, maandag

20 april 1942)

Nadat de gewonden naar de ziekenhuizen waren vervoerd, lukte het zonder verdere

incidenten de Chinezen te scheiden. Ongeveer vijftig Chinezen werden van de grote

groep gescheiden en overgebracht naar een andere plek op het eiland.

Nasleep

Als gevolg van gebeurtenissen in kamp Suffisant ontstond er grote onrust op

Curaçao. De Chinezen stonden bekend als rustig en arbeidzaam en zouden zich niet

zonder goede reden verzetten tegen het gezag. (Sint Jago, 2000, deel 1, p. 38)

Honderden burgers verzamelden zich al snel bij het Sanatorium om hun medeleven

te betuigen. (Sint Jago, 2000, deel 1, p. 28) De autoriteiten leken dit incident echter

zo snel mogelijk in de doofpot te willen stoppen. De doden werden in de vroege

ochtend van 21 april 1942 begraven. Dit was zeer ongebruikelijk omdat begrafe-

nissen op Curaçao destijds traditiegetrouw in de namiddag plaatsvonden. Het

tijdstip van de begrafenis was niet bekendgemaakt en de lijkwagens reden zonder

gevolg naar de begraafplaats. (Sint Jago, 2000, deel 1, p. 29) De omgekomen

Chinezen werden begraven op het ‘kerkhof van de schande’ (Kolebra Bèrdè, in de

wijk Cas Chiquito), waar volgens de katholieke regels zondaars en criminelen moesten

worden begraven. De doden kregen slechts een anoniem graf, hoewel hun identiteit

bekend was. (Sint Jago, 2000, deel 1 p. 22-5) De Curaçaose autoriteiten kondigden
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verder een verbod af om over het incident te publiceren. (A History of Royal Dutch

Shell, p. 57: “Het CSM-Conflict; Door de Censor geschrapt.”; Van der Horst, 2004,

p. 92-3; Sint Jago, 2000, deel 1, p. 29) 

Het voorval bracht de Curaçaose autoriteiten, onder leiding van gouverneur Wouters,

in verlegenheid. De Chinese regering protesteerde bij de Nederlandse regering in

Londen tegen de gewelddadigheden tegen de Chinese stakers. Dit vanwege de

discrepantie tussen de eigen en de officiële Nederlandse lezing van het incident

(Kersten en Manning, 1987, deel V, p. 36). Deze officiële lezing was gebaseerd op

een memorandum van de directie van de CPIM en het proces-verbaal van de hoofd-

commissaris van politie, Van der Kroef, van april 1942. De Chinese regering drong

aan op een gezamenlijke onderzoek. (Sint Jago, 2000, deel 1 p. 49-51) Dit verzoek

wezen de Curaçaose autoriteiten af, voornamelijk om politieke redenen. (Kersten en

Manning, 1987, deel V, p. 361)

Er werd op Curaçao een eenzijdig onderzoek ingesteld (Sint Jago, 2000, deel 1,

p. 39-41) uitmondend in een rapport. (Rapport Commissie van Onderzoek door

Staten van Curaçao, 4 augustus 1942, Centraal Historisch Archief, afdeling CORVO:

Chinezenconflict) Vervolgens werd het incident zoveel mogelijk stil gehouden.

Dit beleid blijkt bijvoorbeeld uit een brief van de Nederlandse minister van

Buitenlandse Zaken, Van Kleffens, aan de Curaçaose autoriteiten, gedateerd

17 december 1942: 

“Ten einde te voorkomen, dat, hoewel de zaak van het incident gesloten is, de

(Chinese) Consul-Generaal dit punt toch bij den Gouverneur ter sprake zou brengen,

is het wellicht wenschelijk Dr. Kasteel erop te wijzen, dat, indien dit mocht gebeuren,

den Consul-Generaal terstond de mond moet worden gesnoerd.” (Brief van minister

Van Kleffens d.d. 17 december 1942, brief nr. 23328, ingekomen stuk no. 5347)

Het dossier over de exacte toedracht van de staking van de Chinezen op Curaçao

is nooit vrijgegeven. Tijdens de parlementaire enquête in 1948 over het Nederlands

regeringsbeleid tijdens de Tweede Wereldoorlog, is deze kwestie niet nader

onderzocht.

12 | C H I N E Z E N G E K W E T S T I N O O S T E N W E S T |



De Aprilmoorden - “geen aanleiding voor verder onderzoek”

Wat betreft het voorgaande geeft minister Plasterk aan zich te willen beperken tot de
feiten die bekend zijn en zich niet over te willen geven aan speculatie. Dit is in wezen
precies wat de SEOC ook wil. Het verschil tussen de twee standpunten schuilt in de
visie op de toevoeging ‘die bekend zijn’. Voor de minister betekent het iets als ‘hetgeen
binnen enige redelijk termijn uit de archieven gehaald kan worden’, waarbij hij een
lichte voorkeur lijkt te hebben voor die documenten waar ook eerdere regeringen hun
oordeel over de zaak op baseerden. Voor de SEOC betekent het: alles wat mogelijkerwijs
rondom deze zaak uit de archieven te halen is.

Volgens de minister levert het ambtsedig proces-verbaal van hoofdinspecteur Van
der Kroef (Bijlage 9), onderdeel van het onderzoeksrapport van de Staten van Curaçao
(Bijlage 17), de ‘enkele feiten’ die relevant zijn voor de Staat. Het feit dat er weinig
anders concreets over deze zaak te vinden is in de archieven, doet de minister afzien van
verder onderzoek.

Daarbij gaat de minister volledig voorbij aan de doofpotsfeer die vanaf het begin
rond deze zaak heeft gehangen, en die in het komende hoofdstuk uitgebreid aan bod
komt. Daarnaast gaat hij voorbij aan een ander punt, namelijk dat er hoogstwaar-
schijnlijk wel degelijk belangrijke documenten bestaan, zoals autopsierapporten.
Dit gezien de regelgeving van destijds en de manier waarop die op andere momenten,
door de in 1942 bij de verschillende betrokken instanties werkzame personen, keurig
werd nageleefd.

Iets wat de minister en diens onderzoekende ambtenaren mogelijk ontgaan is, maar
wat zeker niet aan de aandacht van de SEOC is ontsnapt, is de zeer slechte naam van
het Hof van Justitie van Curaçao in de eerste helft van de jaren veertig. Mr. Süthoff,
voorzitter van de Statencommissie die de schietpartij onderzocht, was in het dagelijks
leven voorzitter van het Hof van Justitie, dat bekendstond om haar luiheid, corruptie
en onbetamelijk gedrag. Ook deze ferme bewoordingen verdienen verderop nadere
toelichting om duidelijk te maken dat het met de waarheid en de rechtsvinding veel
minder objectief gesteld was dan de minister doet vermoeden als hij zonder meer het
proces-verbaal van Van der Kroef tot ‘leidend’ bestempelt.

Voorts zal ik aantonen dat de rechters van het hof niet schroomden de wet naar hun
hand te zetten en de Chinese stakers slachtoffer werden van op speciaal verzoek van de
CSM-top gecreëerde wetgeving die niet officieel met terugwerkende kracht inging,
maar wel als zodanig werd beschouwd. Op die manier kan men het incident met de
Chinezen snel in een voor de overheid en het betrokken bedrijf hanteerbaar kader plaatsen.
Een kader dat de huidige minister van Binnenlandse Zaken ook 71 jaar na dato niet
wenst te verlaten.
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Voor de SEOC is, bij gebrek aan meer vrij toegankelijke documenten over de zaak,
het historisch kader juist van wezenlijk belang en ook veel breder dan de enkele officiële
rapportages. Op basis van een uitgebreid onderzoek naar aanleiding van enkele
frappante uitspraken over Chinezen door bewindslieden, heb ik kunnen vaststellen dat
een cultuur van minachting, uitbuiting en geweld jegens Chinezen, wat in Oost-Indië
schering en inslag (om niet te zeggen “beleid”) was, deels bewust en deels in de loop
van de koloniale beslommeringen naar Curaçao is overgebracht. Een voorbeeld hiervan
is het relatieve gemak om gewapend geweld te gebruiken tegen een groep mensen,
zowel door degenen die de trekker moeten overhalen, als door degenen die de orders
uitdelen, en door degenen die verantwoordelijk zijn voor de regelgeving. In het tweede
hoofdstuk is daarom een uitgebreide beschrijving van dit overwaaien van geweld tegen
Chinezen van Oost naar West opgenomen.

Met de presentatie van dit alles blijven de vragen die de SEOC aan de minister stelde
van kracht en deze zullen dan ook in het afsluitende hoofdstuk weer aan bod komen,
in samenhang met de conclusies van het onderzoek dat in dit boek wordt gepresenteerd.
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Hoofdstuk 1: Nieuwe inzichten

In dit hoofdstuk komen een aantal bekende en onbekende zaken rondom het bloedbad
bij de Chinese staking van 1942 aan bod. Er bestond destijds al veel onduidelijkheid
over wat nu precies de positie van de Chinese stakers was, en dus ook over de vraag
onder welke regelingen zij vielen. Dat is van belang om te bepalen of van overheids-
wege juist gehandeld is. Zeker is dat de toegepaste regelingen pas tot stand kwamen na
het begin van, en mede naar aanleiding van, de staking. Dat de CSM bij het bestuur
aanstuurde op een status van oorlogsbedrijf was de directe oorzaak van alle verwarring.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Chinese diplomaten die de zaak wilden
onderzoeken vooral problemen ervoeren met de bedrijfsdirectie. Het was de directie die
vanwege de staking nieuwe bevoegdheden en dwangmaatregelen tot haar beschikking
probeerde te krijgen en die uit zichzelf opperde dat het gebruik van geweld een optie
zou kunnen zijn. Een hypothese die de Chinezen zeker hadden willen onderzoeken, is
die van een directie die vanwege personeelsproblemen de overheid voor haar kar spant
om een conflict te beslechten en om bij escalatie de handen in onschuld te kunnen wassen.

De Chinese diplomaten vonden evenwel geen gehoor bij de regering of elders met
hun roep om een gezamenlijk onderzoek. Ook op Curaçao zelf werd censuur toegepast
rond de staking en bij de Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-45 werd de
toch duidelijk sturende rol van de CPIM-directie losgekoppeld van wat men onder
regeringsbeleid verstond. Dit ondanks uitvoerig overleg tussen Londen en het gouver-
nement over de stakingskwestie, de nasleep daarvan en de regelgeving die in de loop
van die tijd en naar aanleiding van de bloedige staking werd ingevoerd.

Uiteindelijk draait het allemaal om waarheidsvinding. Los van het feit dat die van
meet af aan gedwarsboomd werd wat betreft outsiders (kranten, Chinese diplomaten),
roepen de officiële lezingen van het gebeurde op zichzelf ook veel vragen op. Getuigen-
verklaringen die de SEOC heeft kunnen optekenen, wijzen in een andere richting,
leidend tot de volgende hypothese: men wist dat er die dag geweld aan te pas zou komen.
Iets wat bestuurders van toen en nu stelselmatig blijven ontkennen.

1.1  Onrechtmatige internering Chinese Shell-stakers

Op 24 februari 1942, de dag dat de Chinese zeelieden in staking gingen, verzocht
de CSM het gouvernement meteen om tot oorlogsbedrijf bestempeld te worden, want
dat zou arbeidsplicht met zich mee brengen. Maar aangezien de regeling daarvan,
die wel werd gecreëerd, hoe dan ook pas na het begin van de staking in werking zou
treden, maakte het toepassen ervan met terugwerkende kracht op de Chinese stakers
die behandeling onrechtmatig.
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Chinese stakers op grond van PB 1941 no 146 in preventieve hechtenis 

achter prikkeldraad voor hun barak in het interneringskamp Suffisant.

1.1.1  CSM als oorlogsbedrijf: Chinese stakers de aanleiding, 

maar niet de oorzaak

Gouverneur Wouters veranderde regels na de aanvang van de staking op 24 februari
op verzoek van de CSM-directie. De volgende documenten tonen aan hoe dit in zijn
werk ging en onderbouwen dat de Chinese stakers er de aanleiding voor waren en
vooral ook wanneer een en ander in werking zou gaan treden:1
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1.  Nationaal Archief Curaçao, Aanwijzing van bedrijven waarin verplicht arbeid wordt verricht, 

(oud) - inventarisnummer 1.835.4, 1942.



| C H I N E Z E N G E K W E T S T I N O O S T E N W E S T | 17

Op 24 februari 1942 verzocht CSM-directeur Noorduyn de gouverneur om zijn bedrijf 

aan te wijzen als bedrijf waarin verplichte arbeid wordt verricht.



Op 27 februari 1942 wordt de Nederlandse regering in Londen 

door gouverneur Wouters ervan op de hoogte gebracht dat hij de CSM 

tot oorlogsbedrijf heeft verklaard.
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Gouverneur Wouters bevestigt aan de raad van bestuur dat hij deze beschikking 

van verplichte arbeid bij de CSM nodig vond, vanwege het verloop van de Chinese 

zeelieden bij dit bedrijf.
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Gouverneur Wouters berichtte de CSM-directie eveneens op 28 februari 1942 

en zond de directie het betreffende Publicatieblad 1942, nr. 30.
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De beschikking d.d. 27 februari 1942, die de CSM als vitaal bedrijf bestempelde 

dat verplichte arbeid kon afdwingen.
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Het Publicatieblad behorende bij de beschikking d.d. 27 februari 1942.

Aanleiding versus oorzaak: de geldkwestie

Het verloop van personeel was de aanleiding voor het verzoek van de CSM-directie
om als vitaal bedrijf te worden aangemerkt. Maar de oorzaak lag mogelijk enige maan-
den eerder, bij een bericht over de gevolgen van de inmenging van de VS in de oorlog.
Men achtte het van vitaal belang dat de Nederlandse scheepvaartmaatschappijen bij
het belonen van arbeid niet onder zouden doen voor de Amerikanen. Dit om een groot
verloop van personeel te voorkomen2:
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2.  Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementsarchief Curaçao, toegangsnummer 1.831 (oud): 

Gageregeling voor zeelieden, Bijlage B.
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Een bedrijf waar arbeid verplicht is, hoeft zich van de waarschuwingen in boven-
staand document weinig aan te trekken. Het kan bovendien een aardige besparing
opleveren.

1.1.2  Arbeidsplicht en internering Chinese bemanning van CSM 

was onrechtmatig

Op 28 juli 1942, ruim drie maanden na de schietpartij op de Chinese stakers van het
oliebedrijf CSM, wordt het ontstaan van Publicatieblad 1941 nr. 147, de ‘Wordings-
geschiedenis Bedrijvenbesluit’ beschreven door mr. L.A.L. Weeber, substituut-griffier
bij het hof van justitie op Curaçao. De tekst hiervan is integraal opgenomen in
Bijlage 16, aangezien deze twee belangrijke punten bevat: het overkomen van
strafmaatregelen uit Oost-Indië (zie hoofdstuk 2) en de aanvullingen en wijzigingen:



Hier is te zien dat vreemdelingen pas met het besluit Publicatieblad 1942 nr. 49 onder
de vaarplicht gingen vallen. Dit besluit werd uitgebracht op 21 maart 1942 en trad dus
ook toen pas in werking. De Chinese stakers waren ondertussen al lang geïnterneerd en
bijna een maand aan het staken.

Chinezen geïnterneerd in een kamp in Suffisant nadat zij betere lonen en hun 

oorlogsbonus wensten. De barakken worden streng bewaakt.

1.2  De doofpotcultuur

Van meet af aan hebben Nederlandse gezagsdragers in Londen en Curaçao getracht
de informatiestroom over de gebeurtenissen rond de schietpartij in eigen banen te leiden.

1.2.1  Chinese diplomaat vindt in Londen geen gehoor

De volgende documenten geven duidelijk weer hoe er werd omgegaan met de
vragen en verzoeken van de zijde van de Chinese diplomaten aangaande een mogelijk
gezamenlijk onderzoek naar de toedracht van de schietpartij op Curaçao.

Daags na de schietpartij stond de Chinese gezant op de stoep bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken te Londen. De gebeurtenissen op Curaçao bleken niet op zich te
staan wat betreft de behandeling van Chinese zeelieden (volledige tekst in Bijlage 8):
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Begin juni was het ministerie van Buitenlandse Zaken nog druk doende de Chinese
gezant tevreden te houden, getuige onderstaand voorstel aan de minister van Koloniën
voor een telegram naar de gouverneur van Curaçao (volledige tekst in Bijlage 14):

Op 8 september 1942 berichte het ministerie van Buitenlandse Zaken de minister
van Koloniën over de wensen van de Chinese gezant Wunsz King (volledige tekst in
Bijlage 20):
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Het verschil in visie kwam onderaan de brief aan bod:

Drie dagen later antwoordde de minister van koloniën in termen die aan duidelijkheid
niets te wensen overlieten (volledige tekst in Bijlage 21):

Ondanks dit alles was de zaak voor de Parlementaire Enquête Regeringsbeleid
1940-45 geen aanleiding om zich te buigen over regeringsbeleid (zie paragraaf 1.2.4).

1.2.2  Verder onderzoek niet toegestaan

Omdat voor het aanzien van Nederland in het buitenland imagoschade dreigde,
heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Eelco van Kleffens, niet willen meewerken
aan een onderzoek door de Chinese diplomatieke dienst naar de ware toedracht van
het gebeurde op 20 april. Dit kwam na de Tweede Wereldoorlog naar buiten in een nota
van gouverneur Wouters. Hieromtrent schreef de landsvoogd het volgende: 



‘(…), want als er maar iets gebeurde in het gebiedsdeel of als hij maar dacht dat er iets
gebeurd was, dat zijn departement raakte, was hij er als de kippen bij die zaak zó voor te
stellen alsof door het gebeurde of door wat hij meende dat gebeurd was, het aanzien van
Nederland in het gedrang kwam.’3

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de minister zich teweerstelde tegen de mening
van de Chinezen en hun oproep tot een gezamenlijk of onafhankelijk onderzoek. Tegen
het einde van 1942 was de zaak voor minister Kleffens allang beklonken en wenste hij
er verder geen woorden meer aan vuil te maken. Dit is op te maken uit de duidelijke taal
waarmee hij een advies voor gouverneur Kasteel opstelde:

“Ten einde te voorkomen, dat, hoewel de zaak van het incident gesloten is, de Consul-
Generaal dit punt toch bij den Gouverneur ter sprake zou brengen, is het wellicht wenschelijk
Dr. Kasteel erop te wijzen, dat, indien dit mocht gebeuren, den Consul-Generaal Terstond de
mond moet worden gesnoerd.” (Bijlage 22)

Mogelijk niet aandringen China

Tussen eind 1941 en eind 1943 blijkt uit de onderstaande notities dat er op hoog
niveau een zeer ontspannen relatie was tussen de latere minister van Oorlog O.C.A.
van Lidth de Jeude en de Chinese diplomatieke dienst. Dit gegeven maakt het mogelijk
begrijpelijk waarom China na de Tweede Wereldoorlog niet alsnog heeft aangedrongen
op een onafhankelijk onderzoek.

O.C.A. van Lidth de Jeude

De in Londen residerende Chinese gezant Wunsz King had goede contacten met de
heer Jhr.ir. Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude (Van Lidth de Jeude).

Van Lidth de Jeude bekleedde in Londen van 26 mei 1940 tot 15 september 1942
de functie van regeringscommissaris voor vluchtelingen en van 15 september 1942 tot
23 februari 1945 was hij minister van Oorlog. (Van Lidth de Jeude, 2001, band I en II)

Van Lidth de Jeude, 6 december 1941: 
‘Vanmiddag in de Chineesche Ambassade, alwaar ik den Chineeschen ambassadeur
Dr. Wellington Koo heb ontmoet en eenigen tijd met hem gepraat heb. Tot mijn verrassing
was daar ook mme. Wunsz King, die onlangs uit Portugal is aangekomen. De kinderen zijn
naar Amerika gezonden. Alleraardigst met hen gepraat; het was waarlijk een ‘doux
rencontre’, alsof wij weer in Den Haag waren.’ (Van Lidth de Jeude, 2001, band I: 597-8)
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3.  NL-HaNA, Gerbrandy, 2.21.068, inv.nr. 114, Nota van gouverneur G.J.J. Wouters over zijn aftreden 

als gouverneur van Curaçao, 9-9-1957.



Op 7 maart 1942 verzoekt telegrafisch de Chinese ambassadeur in Londen,
dr. Wellington Koo, de stakers om weer te gaan varen.

Van Lidth de Jeude: En op dezelfde 7 maart 1942 was Wunsz King voorzitter bij een
lezing van Van der Laan (van de persdienst, vroeger van de Medan-courant in N.I.)
over de ‘Vriendschapsbanden tusschen China en Nederlands-Indië’, die gehouden werd in
the China Institute, Gordon Square. ‘Het was een zeer goede voordracht, gehouden voor een
vrij talrijke vergadering’, aldus Van Lidth de Jeude. (Van Lidth de Jeude, 2001, band I: 663)

Van Lidth de Jeude: 20 maart 1942: ‘Oef! Een zware ‘eet’dag achter de rug. Eerst een
lunch in Maxim’s Chineesch Restaurant in Wardour Street, als gast van mr. en mrs. Wunsz
King waarbij mede aanzitten Beelaerts, Van Tets, Van Weede en echtgenoote. Uitstekend en
overvloedig en vorstelijk ‘Chineesch’.’ (Van Lidth de Jeude, 2001, band I: 674)

Van Lidth de Jeude: 23/24 juni 1942: ‘Bij thuiskomst vond ik nog een briefje van Van
Kleffens (minister van Buitenlandse Zaken, NM), dien ik met zijn vrouw te lunch genood
had op 26 dezer met Wunsz King en echtgenoote, dat aanvangt met de woorden: ‘het speet
mij zeer, dat ik comedie tegen u moest spelen…’ toen hij de uitnoodiging aannam en niet
wilde zeggen, dat hij dan naar de USA zou zijn vertrokken in verband met den reis van
H.M., welke diep geheim werd gehouden. Ik kan hem het ‘comediespel’ gaarne vergeven.’
(Van Lidth de Jeude, 2001, band I: 728)

Op 25 juni 1942 heeft Van Lidth de Jeude een lunch in Cannaugh met de heer en
mevrouw Wunsz King en twee andere gasten, de heer en mevrouw Van Weede.
Van Lidth de Jeude: ‘ ‘Cider-cup’ in plaats van wijn en slechts twee gerechten, hors-d'oeuvres
en rundervleesch met toebehooren, zéér voldoende.’ (Van Lidth de Jeude, 2001, band I: 739)

Van Lidth de Jeude: 7 januari 1943: ‘Lunch in een der Savoy-private rooms aangeboden aan
minister Van Kleffens en echtgenoote. Minister Van den Broek, minister Delfosse (België),
minister Hoste en echtgenoote (België), mr. Briddle en echtgenoote (Amerikaans gezant),
mr. Wunsz King (Chin. Gezant, wiens vrouw ongesteld), mevr. Haccius, echtgenoote van den
vertegenwoordiger van het Internationale Roode Kruis alhier, die wegens geelzucht afwezig
(Zwitsersch maar Nederlandsche van geboorte) en den kapitein adjudant de Gruyter.
Zeer genoeglijk, hoewel een echte afdoener.’ (Van Lidth de Jeude, 2001, band II: 885)

Van Lidth de Jeude: 5 december 1943: ‘Lunch bij Wunsz King huize-Igleton, Main Avenue
Moor Park Middx, teneinde te ontmoeten mr. Hsi Yu-lin, vroeger lid van de Municipal
Council van het International Settlement in Shanghai en thans lid van de People’s Political
Council in Chungking, die voor enkele weken in Londen vertoeft. Mij werd verzocht een
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viertal personen op te geven, die China kennen. Dit waren Middelburg, consul in Hongkong,
Carrière, vertegenwoordiger J.C.J.L. Shanghai, Stigter, N.I. Handelsbank en Holtkamp,
N.Handel-Mij. Allen in mijn auto. Uitsteekende Chineesche lunch, door mevr.Wunsz King
met veel charme voorgezeten en met stokjes - zonder uitzondering - verorberd. Een over-
vloedig aantal gerechten, op de Chineesche wijze, hetgeen mij de opmerking ontlokt dat
Mad.King uitstekend Engelsch spreekt, doch één woord niet kent ‘rations’. Het gesprek heeft
niet veel om het lijf. Het zou gaan over postwar planning en nauwere samenwerking tusschen
China en Nederland (Ned. Indië). (…).’ (Van Lidth de Jeude, 2001, band II: 1132)

1.2.3  Censuur pers

De CSM en de overheid hadden vrij spel om de stakers in diskrediet te brengen en
onder druk te zetten om de staking te beëindigen. De drukpers was gecensureerd. Johan
Hartog, een Nederlandse journalist, wilde in maart 1942 over de Chinese zeelieden een
artikel in de Amigoe di Curaçao publiceren, maar dat werd gecensureerd. (Ribbens e.a.,
2008: 146)

Uit protest liet de redactie de plek waar het artikel gepland stond blanco en plaat-
ste rechts onder die lege plek alleen een citaat uit de Curaçaose Staatsregeling over de
afschaffing van de slavernij. Gouverneur Wouters strafte de krant voor deze actie met
een driedaags verschijningsverbod. (Howarth e.a., 2007: 57)

Artikelen uit de Curaçaose Staatsregeling die in de gewraakte krant werden geciteerd:
Art.4: 1. Slavernij wordt in Curaçao niet geduld.

2. Allen die zich op het grondgebied van Curaçao bevinden, hebben
gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.

Art (…): 1. Niemand heeft voorafgaand verlet nodig om door de drukpers
gedachten of gevoelens te openbaren.

1.2.4  Censuur bij verhoor Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945

Wat ik hier omschrijf als een doofpotcultuur strekt zich ook uit tot de Parlementaire
Enquête Regeringsbeleid 1940-1945 (PER). Tijdens het verhoor van Cornelis Willem van
Driel als getuige door de enquêtecommissie werd hem te verstaan gegeven dat hij over
de Chinezen niet hoefde te spreken.

Van Driel was stuurman en gezagvoerder (officier) bij de CSM en secretaris van de
CKO. In de kwestie rond de staking op de Lake-tankers van de CSM in februari 1942
was hij een bemiddelaar van de officieren. Tijdens zijn verhoor door voorzitter Schilthuis
van de PER op 6 juli 1948 kwam wederom censuur voorbij.
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Een artikel in de Amigoe di Curaçao over de gebeurtenis met de Chinezen 

in Kamp Suffisant, getroffen door censuur. (Howarth e.a., 2007: 57)



De heer Schilthuis stelde Van Driel een aantal vragen over het conflict tussen de
officieren en de CSM en de officier kreeg de gelegenheid in zijn antwoord rustig uit
te weiden. Maar toen Van Driel de vraag van voorzitter Schilthuis of de staking
‘uitsluitend officieren betrof’ beantwoordde met: ‘Er was al een staking van het mindere
personeel, van de Chinezen’ , wilde de voorzitter weten of het mindere personeel ‘
geheel uit Chinezen’ bestond.4

Op die laatste vraag van de PER-voorzitter wilde Van Driel ook enigszins uitweiden:
“Neen, alleen het machinekamerpersoneel en in enkele gevallen het dekpersoneel. Er waren
ongeveer 450 Chinezen, die op vrijwel alle schepen de machinekamer bemanden en voor een
gedeelte ook het dekpersoneel vormden. Zij waren reeds onmiddellijk in staking gegaan en
waren opgesloten. Dat is een heel conflict geweest.”5

De voorzitter wilde vervolgens weten waarom de Chinezen staakten. Toen de officier
in zijn antwoord de rol van de CSM-directie in dit conflict wilde aankaarten, floot men
hem terug:

Van Driel:
‘Er waren talrijke moeilijkheden met deze Chinezen. Naderhand ben ik ook betrokken geweest
bij de oplossing van dit conflict en hebben deze mensen mij doen weten: “Wij willen wel
gaan varen.” Toen heb ik mij in verbinding gesteld met die Chinese consul-generaal. Deze
heeft geantwoord: “Ik wel naar Curaçao komen” - hij was er wel eens geweest -, “mits deze
mijnheer Van Eyk (CSM-onderdirecteur, NM) verdwijnt.” U voelt wel, dat alle draden daar
een beetje naar toe lopen.’

Voorzitter Schilthuis:
‘Laten wij daarop maar niet al te ver ingaan; het heeft met het beleid van de regering,
voor zover het op Curaçao betrekking heeft, weinig of niets te maken.’6

Ik ben van mening dat Schilthuis het conflict kon loskoppelen van het regerings-
beleid omdat hij beschikte over een volledig dossier van het voorval op 20 april 1942 -
met andere woorden een dossier, inclusief autopsierapporten, waaruit de toedracht van
het gebeurde verduidelijkt zou kunnen worden. (Makdoembaks, 2008: 389-98)

32 | C H I N E Z E N G E K W E T S T I N O O S T E N W E S T |

..................................................................................................................................

4.  Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945, deel 3 c, p. 425-8, p. 432.

5.  Idem.

6.  Idem.



Omdat ik inzage wilde in het eerder genoemde PER-dossier, verzocht ik in 2011
minister Plasterk om dit dossier vrij te geven. Een specifiek antwoord op deze vraag
heb ik niet gekregen (zie Bijlage 1).

1.3  Autopsierapport blijft staatsgeheim

In zijn brief van 10 juli 2013 stelt minister Plasterk dat als ik van mening ben dat er
stukken ontbreken aan dit dossier, het mij vrij staat onderzoek te doen in een aantal
voor de hand liggende archieven, vooral het Centraal Historisch Archief in Willemstad
en het Nationaal Archief in Den Haag. Dit advies kwam als mosterd na de maaltijd,
want ik ben al enige tijd bezig de genoemde archieven uit te pluizen op relevant
materiaal. Toch blijven sommige documenten in nevelen gehuld. Zeer belangwekkend
in dezen zijn de autopsierapporten die destijds opgesteld moeten zijn.

Autopsie is bij wet geregeld wanneer een ambtenaar van de politie of militaire
politie betrokken is bij een gebeurtenis waarbij een slachtoffer valt. Hiervoor is het
Openbaar Ministerie verantwoordelijk. Omdat er bij de gebeurtenissen op 20 april 1942
zowel politie- als burgerslachtoffers vielen, is het vrijwel ondenkbaar dat er destijds
geen medische rapporten opgemaakt zijn. Sterker nog, de rapporten over de gewonde
politiemensen zijn later openbaar gemaakt (Sint Jago, 2000: 22-3). Maar wat betreft
de gewonde en gedode Chinezen is het tot op heden niet gelukt dergelijke stukken te
achterhalen.

Op 28 mei 2013 volgde overleg tussen topambtenaren van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een confrère van advocaat prof. Liesbeth
Zegveld en ondergetekende (auteur). Ik gaf toen de deskundigen van minister Plasterk
te kennen ‘overtuigd te zijn dat er nog documenten zouden moeten zijn die licht kunnen
werpen op de besluitvorming destijds, de toedracht van het voorval en de nasleep’. Hierbij vroeg
ik onder meer nadrukkelijk om het vrijgeven van het autopsierapport en het medisch
dossier van de doden en gewonden van het bloedbad. Na het laten uitvoeren van
archiefonderzoek concludeerden bovengenoemde ambtenaren het volgende: 

‘Van beide kanten is geconstateerd dat uit de thans voor handen zijnde informatie, die ook
ten grondslag heeft gelegen aan de door u in uw brief aangehaalde publicaties, de juiste
toedracht niet te achterhalen valt en dat daarmee ook een eenduidig oordeel over de gang van
zaken niet gegeven kan worden’. (Plasterk, 2013: 2)

Voor de Staat zijn in deze zaak “slechts enkele feiten relevant” en dat zijn feiten die
naar voren komen uit de beschikbare stukken. Dat niet-beschikbare stukken mogelij-
kerwijs een heel ander licht op de conclusies van de Staat kunnen werpen, lijkt niet ter
zake te doen. Het is op zijn minst bevreemdend dat de instantie die verantwoordelijk is
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voor het beschikbaar stellen van dergelijke stukken, bij het ontbreken ervan simpelweg
stelt zich te beperken tot de wel beschikbare stukken. Hoewel ik zal blijven zoeken,
zoals mij door Plasterk c.s. wordt aangeraden, onderbouw ik in deze paragraaf de
stelling dat deze documenten zeer zeker ooit bestaan moeten hebben - wat in wezen
grond genoeg zou moeten zijn voor de onderzoekers van de Staat om dieper te graven. 

Arts van het Sint Elisabeth hospitaal is begonnen met zijn autopsierapport: 

de doden worden van de gewonden gescheiden. 20 april 1942.

1.3.1  Bemoeienis vanuit Londen

De autoriteiten in Londen waren mogelijk betrokken bij de beslissing om de medisch
dossiers van de gewonde en dode stakers wel of niet te openbaren. De Nederlandse
regering bemoeide zich in de Tweede Wereldoorlog ook met andere medische zaken op
Curaçao. Dat blijkt onder meer uit de volgende passage van de arts Chris Engels:

‘Onder leiding van doktoren van de CPIM was al eind 1940 een cursus begonnen, waarbij
leerling-verpleegsters voor het diploma A ‘Nederlandse Wet op de Ziekenverpleging’
werden opgeleid; het diploma werd in 1942 gelijkgesteld door de regering in ‘Londen’.
(Engels, 1981:174)

Ook werd Chris Engels ‘door de regering in ‘Londen’ benoemd tot controlerend geneesheer
voor de’ tankschepen op Curaçao. (Engels, 1981:176)
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1.3.2  De patholoog-anatoom

Begin jaren veertig was dokter Philip Herman Hartz patholoog-anatoom op Curaçao.
Hoewel zijn rapporten nog niet gevonden zijn, is het vrijwel ondenkbaar dat hij niet
betrokken was bij het schouwen van de vijftien doden. In Indië had hij al ervaring
opgedaan bij medisch onderzoek onder Chinezen. Hartz werd in 1935 benoemd tot
patholoog-anatoom op Curaçao en bouwde in vier jaar tijd een laboratorium voor
histologisch onderzoek op. De pathologisch-anatomische afdeling van het laboratorium
van de Openbare Gezondheidsdienst werd, behalve door dr. Ph.H. Hartz, bemand
door zijn amanuensis, de heer A.L. Guillamse, en de laboratoriumhelper, de heer
F. Cathalina.7 Hartz was een gedreven arts, die zijn werk deed met veel interesse.
Hij publiceerde in Curaçao zo’n zeventig casuïstische artikelen (Hering, 2010), en
gedurende de Tweede Wereldoorlog werd herhaaldelijk pathologisch-anatomisch
onderzoek voor chirurgen in Suriname verricht. (Wagenaar Hummelinck, 1947).

Ph.H. Hartz, patholoog-anatoom. 

Foto: Rosheuvel, 1989: 59.

Onder meer was Hartz in 1941 betrokken bij de rechtszaak tegen de Chinese kwar-
tiermeester van het schip “Rosalia”, die een ander bemanningslid, ook van Chinese
afkomst, zo ernstig verwondde dat deze overleed. Dr. Hartz moest de doodsoorzaak
vaststellen (zie Bijlage 5).

Uit een dergelijke zaak blijkt duidelijk hoe men omging met de medische kant van
dodelijke slachtoffers van geweld. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat Hartz
niet zou zijn ingeroepen na de gebeurtenissen van 20 april 1942. Echter, tot op heden
ontbreken mededelingen van zijn hand hierover.
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1.3.3  Doden

De doden en gewonden van het schietdrama werden, behalve naar het Sanatorium,
ook naar het Sint Elisabeth Gasthuis (SEG) te Willemstad vervoerd. Uit de ‘Jaarverslagen
Departement Openbare Gezondheidsdienst 1942’ blijkt dat er tot 20 november 1942
(hierna werd de patholoog-anatoom Hartz ziek) op Curaçao in totaal 212 obducties
plaatsvonden, waarvan onder de obductiediagnosen in 17 gevallen sprake was van een
‘gewelddadige dood’.8 Van het totaal aantal secties vonden er 176 in het SEG plaats, de
overige in de andere ziekenhuizen en klinieken. Van de categorie obducties in het SEG
was er bij 14 sprake van een gerechtelijke sectie. Het is zeer aannemelijk dat het hier de
groep doodgeschoten stakers uit het kamp Suffisant betrof.9

1.3.4  Gewonden

Justitie liet ook bij gewonde geweldslachtoffers een medisch rapport opmaken. In
1941 was dr. M.J. Hugenholtz chirurg in het SEG. In die functie leverde hij aan Justitie
onder andere het medisch rapport inzake een niet dodelijke steekpartij tussen twee
schepelingen (zie Bijlage 5).

Ook dr. C.G. Aars, chef van de Militaire Geneeskundige Dienst en medeoprichter
van de Transportcolonne van het Curaçaose Rode Kruis (dat hulp bood aan de Chinese
slachtoffers op 20 april 1942 - Sint Jago, 2000: 28-9), stelde voor Justitie geneeskundige
rapporten op. Zoals in de zaak van een kleermaker die een andere man met een pistool
zwaar lichamelijk letsel had toegebracht (zie Bijlage 5).

Ook hier is het slecht denkbaar dat deze medici geen enkel rapport hebben opgesteld
naar aanleiding van de schietpartij.
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1.4  Getuigenverklaringen

Naast de analyse van documenten vormen de elders beschreven drie getuigenverkla-
ringen (zie 1.4.1) sterke aanwijzingen dat de autoriteiten (overheid en Shell-Curaçao) vóór
20 april 1942 beschikten over een goed opgesteld plan van aanpak, waarin hoogst-
waarschijnlijk de optie om desnoods met geweld werkwilligen van de stakers te scheiden
opgenomen was.

In deze paragraaf beschrijf ik de getuigenissen van drie leden van de Schutterij van
Curaçao, de heren Grovell, Mauricio de Palm (overleden eind 2012) en Julio Francisca.
Alle drie waren zij werkzaam in een kamp te Suffisant, enkele tientallen meters van dat
van de Chinese stakers, en zij maakten van nabij de schietpartij mee.

De verklaringen van de schutters Francisca en De Palm laten zien dat er in de
ochtend van 20 april geweld gebruikt zou gaan worden. Tijdens het schieten kreeg
Francisca de opdracht van korporaal Janse om op de plaats des onheils gewonden op
te halen. Tijdens het schieten was schutter De Palm druk bezig te exerceren en hij kreeg
het bevel van luitenant Van Tricht om vooral door te blijven marcheren, terwijl zijn
Amerikaanse buurmannen in paniek dekking zochten.

Van VKC tot MP, schutterij

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 en na de overgave
van Nederland op 14 mei 1940 was de defensie van Curaçao slecht georganiseerd.
Curaçao moest weerbaar gemaakt worden, er waren op dat moment weinig getrainde
manschappen en het legermateriaal was niet adequaat om een aanval vanuit zee af te
weren. ‘De toenmalige plaatselijke Militaire Commandant verkeerde in moeilijkheden.
Hij moest mobiliseren en beschikte over de kleine korpsen Mariniers en Militaire Politie
en Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC). Kapitein der Mariniers Langeveld en zijn korps
kregen opdracht tot het oprichten van een schutterij.’10

Kolonel Winkel en de VKC

De daadwerkelijke oprichting gebeurde na het Urbina-incident op 8 juni 1929.
De VKC was indirect betrokken bij de schietpartij. De militaire politie (MP) was
betrokken bij het neerschieten van de Chinese stakers in het kamp Suffisant. Kolonel
C.N. Winkel bevestigde in de Staten dat leden van de MP voormalige VKC’ers waren
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die onder leiding van kapitein Venema, commandant van het Militair Politiekorps,
en zijn instructeurs tot geschikte MP-leden waren opgeleid.11

Het kamp Suffisant was indertijd door de CPIM gebouwd op erfpachtsterrein voor
het onderbrengen van hoofdzakelijk buitenlandse werklieden. In het begin van de
oorlog werd een gedeelte hiervan gevorderd voor de legering van de VKC’ers. Bij de
komst van de Engelse troepen betrokken de VKC’ers andere barakken. De CPIM zou
geen bezwaar hebben Suffisant tot een centraal militair kamp te laten bestemmen,
mits een gedeelte tot de eigen beschikking bleef.12

Straatnaam in Suffisant bij de marinierskazerne vernoemd naar de oprichter van de

VKC op 23 juni 1929, kolonel C.N. Winkel. Ruim een jaar na het schieten door zijn

MP-leden op onwillige Chinese schepelingen in kamp Suffisant, zei Winkel in 1943

in de Staten dat ‘in zekere lagen van de bevolking gebrek aan discipline’ was.13

Schutterij en KNIL

Overheid, bedrijfsleven en leger gingen in overleg voor de oprichting van een
schutterij. Op Curaçao werd het “Schutterijbesluit 1940” (PB 1940 no 129) van kracht en
volgens de wettelijke bepalingen kende de schutterij alleen de dienstvakken infanterie
en artillerie.14 Voor de wettelijke basis moest er een verordening komen. De Staten van
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Curaçao had de “Schutterij verordening” aangenomen en de leiding van de schutterij
kwam in handen van de marine.15 De schutters waren dienstplichtige jongeren van
achttien jaar en ouder die aanvankelijk een militaire training kregen van de eerder
beschreven Nederlandse mariniers en officieren van het Koninklijke Nederlands-Indisch
Leger (KNIL).

De belangrijkste taak van de schutterij volgens ‘PB 1940 no 129’ was om Curaçao te
verdedigen tegen vijandelijke aanvallen in oorlogstijd. Daarnaast moest zij enig tegen-
wicht bieden aan de bevriende legers van bijvoorbeeld Engeland en, na februari 1942,
Amerika, die verdedigingstaken kregen op het eiland. De heer F.A. Vromans (secretaris
directie CPIM en Statenlid) zei in 1943 tijdens een redevoering in de Staten van
Curaçao dat hij het belang van de schutterij zag ‘als een instituut dat zijn waarde heeft in
de opvoeding, (…) waar jonge menschen discipline leeren, orde, regelmaat, gehoorzaamheid,
plichtsbetrachting en andere deugden.’16

Een ander punt dat Vromans aanhaalde, kwam in oorlogstijd van pas: het opvoeren
van de weerbaarheid via het regelmatig oproepen van nieuwe lichtingen. Het aantal
schutters in de lichting van 1940 bedroeg 200 en er waren 210 VKC’ers op Suffisant.
De sterkte van de Nederlandse troepen bedroeg ongeveer 210 man.17 In november 1941
behoorden 750 minderen tot de schutterij van Curaçao.18 Er waren ideeën geopperd om
drie rangen in het leven te roepen, schutter 1ste, 2e en 3e klasse, met verschil in soldij,
om ijver en toeleg door promotie aan te moedigen. De soldij van de schutters bedroeg
respectievelijk ƒ 0,50, ƒ 0,75 en ƒ 0,90 per dag.’19
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Minachting en Oost-Indië als lichtend voorbeeld

Gouverneur Kasteel had geen hoge pet op van de inlandse schutter en merkte het
volgende op na kritiek in de Staten over de, in vergelijking met de inkomens van de
Amerikanen, lage soldij van de schutters: 

‘dat een schutter in zes maanden de korporaalstrepen op zijn mouw kan dragen indien hij
vooruit wil komen. Mocht echter zijn ontwikkeling dit niet gedoogen en zijn gedrag en
plichtsbetrachting van dien aard zijn, dat hij voor deze kwaliteiten onderscheiding verdient,
dan is ondergeteekende bereid te overwegen om, conform het voorbeeld van het KNIL in te
voeren den graad van schutter 1ste klasse met daaraan verbonden salaris.’20

Maar ook in de Staten was men niet direct positief over de schutters, getuige dit
citaat uit een van de vergaderingen:

’Als in afdelingen van de Staten Dr. Da Costa Gomez de stereotype vraag stelde, “Wat denkt
u van onze schutter”, was het antwoord dan steeds, dat er wel degelijk iets te maken is van
den Curaçaoschen schutter’, aldus de voorzitter.21

Deze minachting heeft er mogelijk aan bijgedragen dat de verklaringen van de
schutters niet hebben geleid tot nader onderzoek van partijen die betrokken waren bij
de schietpartij. Net als voor de Chinezen gold voor de mindere Curaçaoënaar:                 

‘Het waren maar schutters en kleurlingen.’

1.4.1  Drie bejaarde getuigen gevonden

De Nederlandse schutter sergeant W.C. Grovell en de Curaçaose schutters M. de Palm
en J. Francisca bevonden zich in de buurt van het kamp toen het schieten op de ochtend
van 20 april 1942 begon. Uit betrouwbare documenten kon auteur Sint Jago het relaas
van Grovell optekenen. De getuigenissen van de heren De Palm en Francisca kon ik in
2012 en 2013 vastleggen. De heren Mauricio De Palm en Julio Francisca waren rekruten
die behoorden tot de lichting van jongeren, geboren op respectievelijk 16 oktober 1922
en 22 juni 1922. Deze twee dienstplichtige schutters hadden hun kamp vlakbij het kamp
van de geïnterneerde Chinese stakers in Suffisant:

‘Hier waren niet alleen schutters, maar ook andere militairen gelegerd, zoals Canadezen, Afrika-
ners, Mariniers, VKC’ers, Koninklijke Marine enz. (…) In mei 1940 werden Engelse en Franse
troepen op de eilanden gelegerd, die in februari 1942 door Amerikaanse werden vervangen.’22
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Ooggetuige sergeant W.C. Grovell 

Van de dienstplichtige sergeant bij de schutterij W.C. Grovell werd in het blad
‘De Schakel’ (1974, nummer 2) een heel andere versie van de gebeurtenissen op 20 april
opgetekend dan zoals beschreven in het officiële proces-verbaal van Van der Kroef.
Grovell schreef: 

‘dat hij in de ochtend van 20 april 1942 met een groep ondergeschikten aan het exerceren was
op het terrein tegenover het kamp van de Chinese geïnterneerden. Hun oefening werd op een
bepaald moment danig verstoord door uit de richting van het kamp afkomstige geweerschoten.
Grovell en zijn kameraden zochten zo snel als ze konden dekking onder een barak in de nabij-
heid. Daar kwam hij een andere schutter tegen die hem mededeelde ‘dat een politiemilitair
zojuist een Chinees met zijn karabijn had doodgeschoten.’ Grovell bevestigde in het artikel,
dat hij ‘inderdaad de man badend in zijn bloed naast de hoofdingang levenloos op de grond
zag liggen.’ (Sint Jago, 2000: 27-8)

Schutter Grovell zei verder dat op dat moment de wachtcommandant in het wacht-
huisje heel nerveus aan het bellen was. Waarschijnlijk verzocht hij om versterking, want
kort daarna kwam er een legertruck van het merk ‘International’ aanrijden met achterin
een troep tot de tanden gewapende politiemilitairen. (Sint Jago, 2000: 27)

Een ogenblik later zag Grovell een hem bekende rechercheur (het zou de heer
Schouwé kunnen zijn) worstelen met een opstandige Chinees die niet wilde instappen
in een gereedstaande politieauto. Enkele zojuist gearriveerde ordehandhavers kwamen
de rechercheur assisteren en samen sleepten ze de Aziaat over de grond naar de wagen.
De overige geïnterneerden gingen hun landgenoot helpen. Grovell:

‘Er volgde een geworstel van jewelste bij het voertuig, tijdens welk het de Chinees gelukte zich
los te rukken van zijn belagers. Hij maakte evenwel de fout door het op een lopen te zetten
in de richting van de kamppoort. Deze daad kostte hem zijn leven, omdat hij onder vuur
werd genomen door de wetsdienaren. Hij kreeg onder meer een schotwond in het hoofd waar-
door hij ter plaatse stierf.’ (Sint Jago, 2000: 27-8)

Volgens Grovell werd dit laatste de overgebleven Chinezen te veel en bestormden
ze de politie die massaal van de vuurwapens en klewangs gebruik ging maken. Grovell:
‘De beschoten Chinezen renden als gekken heen en weer in het kamp om het vege lijf
te redden’. (Sint Jago, 2000: 28) Grovell zag hoe zij die geraakt werden op de grond vie-
len. Anderen lieten zich moedwillig vallen om niet geraakt te worden door de kogelre-
gen. Voor velen mocht dit niet baten, omdat ze liggend op de grond toch beschoten
werden, aldus sergeant-schutter Grovell. (Sint Jago, 2000: 28)
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Dit zagen 

de ooggetuigen 

Grovell en 

Francisca 

op 20 april 1942. 

Oog- en gehoorgetuige schutter J. Francisca

In 2012 en 2013 heb ik samen met de heer Wim van Lamoen, voorzitter van de
vakbond van ambtenaren STrAF (Sindikato Trahadornan di Aduana i Fiskalia),
gesprekken gevoerd met de voormalige schutter-chauffeur Julio Francisca. In april 2012
legde hij via zijn schoonzoon contact met ons nadat hij via de media hoorde van de
aanstaande herdenking van de Aprilmoorden.

Wim van Lamoen (rechts) 

thuis bij Julio Francisca in 2012. 

Verslag van het gevoerde gesprek met Julio Francisca in het bijzijn van de heer Wim
van Lamoen in 2012 en 2013:

‘Ik was schutter en chauffeur van Nederlandse militairen in hoge rangen in Suffisant. In de
oorlog waren er hier militairen, schutters en VKC’ers. Ik werd chauffeur van een Mercury-
personenauto en kon vier personen vervoeren, drie achter en één voor. Mijn taak was om de
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Nederlandse soldaten ’s morgens thuis op te halen en ’s middags weer naar huis te brengen. 
Op 20 april 1942, heel vroeg in de ochtend, was ik samen met ongeveer vijftien andere
schutters in de garage van Lucio Mercelina. De plaats is ongeveer 150 meter verwijderd van
het kamp van de Chinezen. Wij hoorden plotseling schoten uit die richting. Kort hierna, het
moet wel enkele minuten zijn geweest, belde Kopra primu23 Janse mijn garage op en ik moest
gelijk met de Mercury naar het Chinezenkamp gaan om gewonden naar het ziekenhuis te
vervoeren. Dat deed ik ook. Ik was binnen een paar minuten bij het kamp. Er was veel geschreeuw
en mensen liepen onrustig heen en weer. Vóór de poort lagen er enkele gewonden. Ik zag
geen ambulance en ook geen andere wagens in mijn omgeving. Samen met iemand anders
werden de beide achterdeuren opengetrokken en twee gewonde en kreunende Chinezen op
de achterbank neergelegd. Daarna ben ik met hoge snelheid, misschien wel 80 of 100 km
per uur, gelijk naar het hospitaal (Sint Elisabeth Gasthuis, NM) gereden. Bij het naderen
van de ingang zag ik dat de “dokters” en “zusters” al buiten de ziekenhuispoort naast een
paar brancards stonden te wachten. Toen ik vlakbij hen kwam, bleek dat ze op de twee
gewonden die ik vervoerde stonden te wachten. Verder zag ik geen andere wagen in de buurt.
Ze deden mijn achterdeuren open en namen de gewonden op de brancards mee naar binnen.
De achterbank was flink bevuild met bloed.’ 
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23. Formeel ‘neef’ maar in de spreektaal ook gangbaar als uiting van waardering, als in ‘de zeer geliefde korporaal

Janse’.

De militaire politie in actie tijdens het neerslaan van de staking van de Chinezen 

in de ochtend van 20 april.



Korporaal J.A. Janse had in de ochtend van 20 april 1942 Francisca opgedragen 

om gewonde Chinezen van kamp Suffisant naar het ziekenhuis te vervoeren.24
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24. NL-HaNA, Curaçao en Suriname / Marine, Korps Militaire Politietroepen, 2.12.33, inv.110, 

Transportcolonne van “Het Nederlandsche Roode Kruis”, wnd. Cdt. P. Rietkerk, 2-1-1942.



Julio Francisca ondersteunt zijn verhaal met heftige armgebaren, 2012. Foto: NM.

Met handgebaren probeerde Francisca mij, de heer Wim van Lamoen en zijn schoon-
zoon (2013) duidelijk te maken hoe we moesten rijden en hoe ernstig het eraan toe ging
en dat iedere minuut telde op dat moment. Om enkele belangrijke details te verifiëren
stelde ik Francisca met een tussenpoos van enkele minuten een paar keer dezelfde
vragen. Dan sperde hij zijn ogen wijd open, verhief zijn stem en deed weer hetzelfde
relaas, steeds met veel armbewegingen.

Francisca stond er versteld van dat bij het naderen van het ziekenhuis 

‘dokters en zusters’ al op hem stonden te wachten. Foto: NM.

Men mag aannemen dat korporaal Janse en personeelsleden van het ziekenhuis op
de hoogte waren van het feit dat er op die dag en dat tijdstip gewonden te verwachten
vielen. Opmerkelijk is ook dat Julio de opdracht kreeg de gewonden naar het bijna tien
kilometer verder gelegen Sint Elisabeth Ziekenhuis te vervoeren, terwijl er op dat moment
op een steenworp afstand ‘een noodziekenhuis te Suffisant was (Rosheuvel, 1989: 74)’. 
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Julio Francisca met ordernummer 1442 was chauffeur in groep I.25
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25. NL-HaNA, Curaçao en Suriname / Marine, Korps Militaire Politietroepen, 2.12.33, inv.110, 

Transportcolonne van “Het Nederlandsche Roode Kruis”, wnd. Cdt. P. Rietkerk, 2-1-1942.



Op een gegeven moment was getuige Francisca niet meer af te remmen. Medisch
gezien wilde ik vermijden dat het zeer emotionele gesprek bij de ruim 90-jarige
Francisca zou leiden tot enige medisch lichamelijke consequenties. Hij was bereid ons
naar de plek te brengen waar het voor hem allemaal begon op die maandagochtend.

Wim van Lamoen liet Julio Francisca de gereden route met zijn ‘ambulance’ 

van de schutterij van het kamp Suffisant naar het SEG op de plek des onheils 

uitstippelen. Foto: NM.

Rode Kruis / Transportcolonne en Schutterij

Na de oprichting van het Curaçaose Rode Kruis in 1931, als dochterorganisatie
van het Rode Kruis in Nederland, leidde het een slapend bestaan met in 1939 slechts
25 actieve deelnemers. In 1939 verzorgde dr. Ph.H. Hartz de eerste EHBO-lessen aan
de hulpverleners van de Transportcolonne. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940,
was de Transportcolonne van het Rode Kruis op Curaçao 82 man sterk ‘en door de
Algemene Militaire Commandant ingelijfd bij de Schutterij.’ (Rosheuvel, 1989: 55-60)

De door schutter Julio Francisca ondernomen hulpactie om de gewonden zo spoedig
mogelijk naar het ziekenhuis (SEG) te vervoeren, was ook een taak van de Transport-
colonne, een afdeling van de Curaçaose Rode Kruis. Maar deze afdeling werd veel later
ingeschakeld, ‘nadat alle andere medische en paramedische instellingen van het eiland in actie
kwamen.’ (Sint Jago, 2000:28-9)

In wezen had de leidinggevende van Francisca de taken aan hem overgedragen die
de Colonne had moeten doen.
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Gouverneur Wouters: oprichting Colonne

Tot 1940 hield het Curaçaose Rode Kruis zich bezig met de consultatiebureaus,
de tuberculosebestrijding en de bloedtransfusiedienst. Op 14 oktober 1939 presenteerde
de Transportcolonne zich voor het eerst bij gouverneur G.J.J. Wouters in fort Amsterdam.
Wouters hield een korte toespraak, ‘feliciteerde het bestuur van het Rode Kruis en hiermede
was de geboorte van de Curaçaose Transportcolonne een feit.’ Voor het goed functioneren van
de Colonne werden de leden in de oorlogsjaren 1940-1945 gemilitariseerd, met rangen
gelijkwaardig aan overeenkomstige militaire rangen. Het doel van de Transportcolonne
in de Tweede Wereldoorlog was om niet alleen de burgerbevolking behulpzaam te zijn,
maar ook om de Militaire Geneeskundige Dienst behulpzaam te zijn. De leden waren
(net als de schutters De Palm en Francisca) ook inzetbaar bij mogelijke aanvallen.
Hun taak was dan het verlenen van eerste hulp en het vervoeren van slachtoffers naar
de diverse ziekenhuizen. (Rosheuvel, 1989: 55, 58, 61)

Curaçaose Rode Kruis / Transportcolonne kwam later dan Francisca in actie. 

(Foto: Rosheuvel, 1989: 60)
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Op 20 april 1942 was er sprake van een ‘alarm-order’, maar de schutter Francisca zag
bij zijn aankomst bij het Chinezenkamp geen andere vervoerder.26
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26. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Marine: (Militaire) Instanties en Onderdelen in de Gebiedsdelen 

Curaçao en Suriname, 1934-1947, nummer toegang 2.12.33, inventarisnummer 110, Transportcolonne van 

“Het Nederlandsche Roode Kruis”, wnd. Cdt. P. Rietkerk, 2-1-1942.



De schutter-chauffeur Julio Francisca was met zijn auto als eerste op de plek des
onheils op 20 april. De Transportcolonne van het Rode Kruis op Curaçao was wel berekend
voor deze taak, maar kwam om niet nader verklaarde redenen pas veel later in actie.
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Korte afstand 

Suffisant-ziekenhuis. 

(Foto Ch. A. Rosheuvel, 

1989: 19)



Afstand Suffisant en St. Elisabeth Gasthuis in Willemstad

In bijna tien minuten bereikte schutter/chauffeur Francisca met zijn auto met
gewonden het ziekenhuis (SEG). De rijafstand met de personenauto bedroeg ongeveer
10 km. Hij reed met spoed, tussen 70 en 80 km/uur.

Gereden route: Strafkamp Suffisant (vlakbij kamp van Amerikanen) > Gosie weg >
Schottegatweg west > Weg naar Welgelegen > Roode weg > J.H.J. Hamelbergweg
(Willemstad / wijk Colon).

Julio Francisca staat naast de kazerne te Suffisant van waar hij de slachtoffers 

rechtstreeks naar het St. Elisabeth Gasthuis (SEG) moest vervoeren. 

De oorspronkelijke gebouwen zijn vervangen door modernere kazernes, 

sinds een aantal jaren in gebruik door de marine. Foto: NM.
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Francisca, schoonzoon ‘Nienoeskie’ en Van Lamoen staan ongeveer op de plek waar 

de gewonde Chinezen opgehaald werden. Van hier reed hij naar het ziekenhuis (SEG).

Ingang van het St. Elisabeth Gasthuis zoals het er in 1942 uitzag.
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Gehoorgetuige schutter Mauricio de Palm

Op 16 april 2012 had ik samen met de heren Wim van Lamoen en Randall Brute
(douaneambtenaar) een uitgebreid gesprek met de voormalige schutter bij kamp
Suffisant, Mauricio de Palm. Net als Francisca vernam ook hij via de media over de
aanstaande herdenking van de gedode Chinezen. Het gesprek vond plaats in de woning
van Mauricio, in het bijzijn van enige familieleden. Mauricio de Palm was op het
moment van de schietpartij aan het marcheren onder:

‘commando van luitenant Van Tricht: links, rechts, links rechts.' Plotseling hoorde hij
‘schoten uit de richting van de barakken waar de Chinezen gevangen zaten. In plaats dat de
luitenant commando gaf om te verspreiden, marcheerden de schutters rustig door in dezelfde
tempo in de richting van waar de schoten kwamen.’

Mauricio de Palm beschreef het schieten als mitrailleurvuur, de schoten vielen heel
snel achter elkaar zo van ‘rrrrrrrrrrrrtaktaktaktaktaktak….’. ‘De Amerikaanse militairen
echter namen positie en richtten hun geweren.’ Hieruit kan opgemaakt worden dat luitenant
Van Tricht op de hoogte moet zijn geweest van wat er op dat moment op die plek kon
gaan gebeuren. ‘De districtmeester van het tweede district meldde in zijn journaal van
3 en 4 maart 1942 dat de Amerikanen bij Suffisant, Maria Maai, enz. druk bezig waren
met het bouwen van kampementen, een hospitaal, munitiebergplaats en een begraaf-
plaats voor hun troepen.’27
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27. Nationaal Archief Curaçao. Gouvernements Secretarie Curaçao, Journalen tweede district: 1936 t/m 1942, 

oud-inventarisnummer 3.07.77.

Mauricio de Palm: thuis,16 april 2012, 

geboren 16 oktober 1922 (†27-10-2012).



1.4.2  Justitie op Curaçao betrouwbaar?

Al deze getuigenissen trekt de minister van Binnenlandse Zaken in twijfel vanwege
de leeftijd van de getuigen. Liever houdt de minister zich aan de feiten zoals opgetekend
in de officiële rapporten. Maar het zal de minister niet onbekend zijn dat een officieel
document, geschreven door een officiële gezagsdrager, niet per definitie ook de waarheid
over de inhoud van het geschrevene hoeft te bevatten.

1.4.2.1  De officiële verslaglegging

Ook in de officiële verslaglegging van de gebeurtenissen op 20 april 1942 zitten
discrepanties en ongerijmdheden. In de het rapport van de Staten van Curaçao over de
schietpartij staat het volgende:

‘[..] dat als leden van de zoogenaamde inlichtings-commissie twee autoriteiten n.l. de A.M.C.
en de Procureur-Generaal, wier verantwoordelijkheid voor het gebeurde nog moest worden
uitgemaakt, werden aangewezen, werd onjuist bevonden.’ (Bijlage 17)

Met andere woorden, de Staten wraken de waarheidsvinding door middel van het
principe ‘de slager keurt het eigen vlees’. Dit is in de ogen van de SEOC ook precies
het standpunt over de voor minister Plasterk leidende rapportage van hoofdinspecteur
Van der Kroef - de politieman van dienst is de eerste en in wezen enige betrouwbaar
geachte informant inzake het optreden van die politie. Het meest bevreemdende aan
het proces-verbaal van Van der Kroef is hetgeen hemzelf ook het meest frappeerde,
namelijk de plotselinge omslag bij de Chinezen. (Bijlage 9, p. 2)

Totdat men hen wilde scheiden, werden de stakers bewaakt door niet meer dan
twee, ongewapende CPIM-bewakers. Dit had tot de poging tot scheiding geen enkel
probleem opgeleverd (Bijlage 13, p. 1). Nu zouden de Chinezen uit het niets ineens zijn
overgegaan tot de “moordzuchtige” aanval waar Van der Kroef over spreekt? Kortom:
het meest cruciale feit dat de SEOC, en ook de minister, nodig zou hebben bij de
waarheidsvinding ontbreekt in het rapport opgemaakt door een van de weinigen die
werkelijk iets de gebeurtenissen had kunnen zeggen. Hier toont zich het nadeel van
‘de slager zijn eigen vlees laten keuren’ in de praktijk.

Vergelijk de stukken

Ín de bijlagen van het rapport van de Staten zitten twee rapportages van Van der Kroef
die ook aan deze publicatie zijn toegevoegd. De eerste betreft zijn eigen proces-verbaal
opgemaakt naar aanleiding van de gebeurtenissen op 20 april 1942 in Kamp Suffisant
(bijlage 9), het tweede betreft zijn verhoor van W. Inden, chef afdeling arbeidszaken bij
de CPIM, en H.A. Oetelmans, chef bewaking bij de CPIM. (Bijlage 13)
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Het loont de moeite om de passages over de aanvang van het incident naast elkaar
te leggen en daarbij zeer goed voor ogen te houden dat de eerste versie is opgetekend
door Van der Kroef puttend uit zijn eigen geheugen waar de tweede versie is opgete-
kend uit de monden van de heren van de CPIM:

Uit Bijlage 9, p. 2

Uit Bijlage 13, p. 3

56 | C H I N E Z E N G E K W E T S T I N O O S T E N W E S T |



Uit het verhoor door Van der Kroef blijkt dat beide heren van de CPIM ook oog-
getuigen waren van het gebeurde. Dat zij in nagenoeg dezelfde bewoordingen over de
gebeurtenissen hebben gesproken als de heer Van der Kroef zelf lijkt zeer onaannemelijk.
Opvallend detail in deze vergelijking is dat ook deze ooggetuigen niets melden over
de omslag van de Chinezen van vreedzaam naar moordzuchtig.

De SEOC concludeert onomwonden dat er op de feitelijkheid van de door minister
Plasterk naar voren gebrachte ‘feiten’, zeker het één en ander af te dingen valt, omdat
er op cruciale plekken hiaten in de waarheidsvinding vallen en de getuigenissen, al dan
niet bewust, naar de hand van de verhoorder zijn gezet.

Scheiding der Chinezen ging gewoon door na bloedbad

Een ander punt van aandacht is dat de scheiding van de Chinese stakers gewoon
doorging na de schietpartij en het afvoeren van de doden en gewonden. Van der Kroef:

“Nadat ik opdracht had gegeven de gewonden naar de ziekenhuizen te vervoeren (maar niet
het dichtstbijzijnde - zie vorige paragraaf, NM), stelde ik mij in verbinding met den
commandant der Militaire Politietroepen, wien ik het gebeurde mededeelde. Na eenige tijds-
verloop arriveerde laatstgenoemde ter plaatse, die vervolgens de leiding op zich nam, waarna
het separeren der Chineezen zonder verdere incidenten werd volbracht.” (Bijlage 9, p. 4)

Het memorandum van de CPIM over de gebeurtenissen, opgenomen in Bijlage 7,
bevestigt dit:

“Spoedig daarop (het doodschieten van 12 en verwonden van 44 mensen, NM) werd
wederom met de selectie doorgegaan. Er deed zich verder geen enkele incident meer voor en
alle Chineezen passerden zeer gewillig den Vreemdelingendienst. Na 3 uren was de selectie
voltooid en waren 50 man gescheiden van de rest en ondergebracht in een apart kamp.”
(Bijlage 7, p. 7)

Datzelfde memorandum verhaalt van de moeilijkheden die men ondervond bij
het vreedzaam scheiden van de stakers, die klaarblijkelijk niet van zins waren aan die
scheiding mee te werken (om vervolgens overheerst te worden, zoals het gezegde gaat).
Toch zouden het volgens de CPIM-directie de Chinezen zijn geweest die zich als eersten
gewelddadig hadden willen opstellen:

De CPIM-interpretatie van de onverklaarde omslag onder de Chinezen luidt als volgt:
“Kennelijk hadden de leiders der Chineezen gerekend op een herhaling der selectie en besloten
deze kort en krachtig met alle hun ter beschikking staande middelen, onmogelijk te maken.
Zij hadden zich dus geprepareerd op het bieden van tegenstand met geweld, doch de “leiders”
van het beraamde verzet hebben, klaarblijkelijk op het laatste moment bemerkende de niet
verwachte militaire macht, geen kans meer gezien het beraamde “verzet” af te gelasten,
met het hiervoren omschreven gevolg (de moorden, NM).” (Bijlage 7, p. 7)

| C H I N E Z E N G E K W E T S T I N O O S T E N W E S T | 57



Elke grond voor een dergelijke interpretatie van het hiaat in de waarheidsvinding
ontbreekt echter. Men zou ook kunnen zeggen dat de CPIM veel baat had bij de
plotselinge omslag van de Chinezen, want tot dan toe hadden zij zich niet zomaar
overgegeven aan de verdeel-en-heerstactiek van hun werkgever. Nu de schrik er goed
in zat, was de wens van de CPIM waar het hele drama mee begon alsnog snel in te
willigen. Het was de CPIM-directie zelf die het gebruik van geweld als optie voor
het volbrengen van de scheiding naar voren bracht. Dit blijkt uit het rapport van
procureur-generaal Van der Laan:

Deze zending (scheiding stakers op 17 april 1942, NM) mislukte, aangezien de Chineezen
elke medewerking weigerden en een Agent niet in staat was ruim 400 man te scheiden.
De Directeur der Maatschappij verzocht mij vervolgens om een stevige politiemacht voor
Maandag 20 dezer, teneinde de scheiding desnoods met geweld door te voeren. 
(Bijlage 10, p. 2/3)

Desalniettemin was ook de Gouverneur van mening dat de Chinezen het gebeurde
aan zichzelf te wijten hadden, blijkens deze passage bij het verzenden van het dossier
naar het Ministerie van Koloniën, op 4 juni 1942:

“Het is mogelijk critiek te leveren op formeele gedragingen, doch dit heeft met de eigenlijke
zaak niets uitstaande, aangezien niemand had kunnen vermoeden, dat de Chineezen, die zich
steeds kalm hadden gehouden plotseling een houding zouden aannemen, zooals zij gedaan
hebben. De Chineezen hebben het dan ook naar mijn meening geheel aan zich zelf te danken,
dat op hen geschoten is, aangezien uit alles blijkt dat van de zijde der politie verdedigend is
opgetreden.” (Bijlage 15)

Waarbij “alles” wederom de beide rapporten van Van der Kroef betreft en nog steeds
de plotselinge en onverklaarbare omslag het scharnierpunt blijft.

Het gebrek aan waarheidsvinding - had er bijvoorbeeld niet een onderzoek gedaan
moeten worden op de plaats des onheils, in plaats van al snel weer verder te gaan met
de scheiding? - laat de SEOC veeleer leunen naar een interpretatie waarbij de geringe,
mogelijk niet geheel vreedzame weerstand bij het zien van de politiemacht, op brute
wijze is neergeslagen. Met als doel de taak die een bedrijf bij de overheid had kunnen
neerleggen, voor eens en altijd naar behoren te kunnen uitvoeren. Een dergelijke
zienswijze is niet minder speculatief dan de Chinezen de schuld in eigen schoenen
schuiven.
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1.4.2.2  Het hof van justitie op Curaçao

Dat het hof van justitie te Curaçao bereid was mee te werken aan het in allerijl
creëren van wetgeving ten nadele van de stakers, is zeer wel te verklaren uit het gegeven
dat de leden van dit hof bepaald niet als zeer integer bekend stonden. De advocaat
die betrokken was bij de eerste poging om de stakers te scheiden in werkwillenden en
werkweigeraars, S.W. van der Meer, was ook de man die in 1945 een boekje open deed
over het hof van justitie op Curaçao28. Het hof werd naar zijn mening beheerst door
corruptie, eigenwaan en willekeur en deze aantijgingen werden onderschreven door
topambtenaren aan beide zijden van de oceaan.29 Er werd na de Tweede Wereldoorlog
in grote haast wet- en regelgeving doorgevoerd die vier van de vijf zittende leden van
het hof al dan niet vrijwillig zou doen opstappen.30

Belangenverstrengeling

Om te beginnen met de meest notoire van de leden van het hof, de heer Polvliet,
kan ik een citaat van gouverneur Brantjes aanhalen dat niet alleen de betrouwbaarheid
van de heer Polvliet ter discussie stelt, maar ook duidelijk de banden aan het licht brengt
tussen de rechterlijke macht en de machtige CPM.

Gouverneur Brantjes stelde de minister van Koloniën ervan op de hoogte dat over
dr. H. Polvliet, na diens benoeming tot lid van het hof van justitie op Curaçao, bekend
was dat zijn wijze van afrekening en afdoening van zaken bij het achterlaten van zijn
advocatenpraktijk te Zierikzee zeer te wensen overliet en dat hij ‘blijkbaar in financieele
moeilijkheden verkeerde’.31 Op zich werd dit al bestempeld als gedrag dat een lid van
het hof niet past, maar Brantjes ging verder:

‘Ook meen ik Uwe Excellentie niet onkundig te mogen laten van de omstandigheid dat
de heer Polvliet zich door een vroegeren directeur der toenmalig nog Curaçaosche Petroleum
Maatschappij, uit winstbejag, als tusschenpersoon (strooppop) heeft laten gebruiken bij den
aankoop van de plantage Cas Corrå’.32
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28. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief, Serie Z, 1941-1957, 

nummer toegang 2.10.36.52, inventarisnummer 12; verbaal 15 sept 1945 Q4 (Geheim).
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Letter L8 (Geheim).
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Letter U7 (Geheim).

30. NL-HaNA, Koloniën / Geheim Archief, 1941-1957, 2.10.36.52, inv.nr. 13; Verbaal 29 april 1946 V18 (Geheim).

31. NL-HaNA, Koloniën / Geheim Archief, 1941-1957, 2.10.36.52, inv.nr. 13; Verbaal 25 oct 1945 Letter L8 (Geheim).

32.  Idem.



Macht CSM: Polvliet niet in de Koloniale Raad, Eskes wel

Een uitgelekte kwestie rond diezelfde Polvliet geeft een beeld van de macht van
Shell op Curaçao. Tot 1936 was de Koloniale Raad op Curaçao een adviserend en
wetgevend lichaam. Deze Koloniale Raad was samengesteld uit een kleine intellectuele
minderheid die elke geestelijke band miste met de inheemse bewoners. In bepaalde
gevallen lijkt het lidmaatschap van de Koloniale Raad vooral te hebben gediend ter
bevordering van de eigen privébelangen.(Paula, 1989) 

Gouverneur Brantjes liet de minister van Koloniën in 1928 weten dat hij geen
bezwaren had tegen een eventuele voordracht van Polvliet als lid van de Koloniale Raad
(‘zoude dezerzijds geene afwijzende houding zijnde aan te nemen’33). Dit voorstel werd
door de minister van Koloniën afgewezen. De minister liet de gouverneur via zijn
topambtenaar het volgende weten: 

‘Hij is nl. geen voorstander van de vereeniging van het lidmaatschap van dezen Raad met
dat van de rechterlijke macht, omdat vooral in eene kleine samenleving als die van Curaçao
de onafhankelijkheid van de leden van de rechterlijke macht zoo goed mogelijk moet worden
verzorgd en het raadslidmaatschap deze in gevaar kan brengen.’34

De minister maakt zich dus zorgen om belangenverstrengeling.

Echter, in datzelfde jaar werd de secretaris van de directie van de Curaçaosche
Petroleum Industrie Maatschappij (onderdeel CSM), de heer G.H. Eskes, op voorstel
van gouverneur Brantjes wel benoemd tot lid van de Koloniale Raad door de minister
van Koloniën.35

Klachten Van der Meer e.a.

In het archief van het ministerie van Koloniën betreffende Curaçao is een apart
decimaal indexnummer opgenomen voor ‘Klachten over het Hof van Justitie’. Op de
indexkaart staat evenwel maar één klager vermeld en verder geen verwijzing naar
de vindplaats van diens klachten. Bij onderzoek naar de kwestie van het vrijwel
gelijktijdige ontslag van vijf van de zes leden van het hof van justitie zoals dat was
samengesteld ten tijde van het neerschieten van de Chinese stakers, kwam het
document van de klager wel tevoorschijn.
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Advocaat S.W. van der Meer stuurde verscheidene klachtenbrieven naar het
ministerie van Justitie te Londen alvorens zich te richten tot de verantwoordelijke
minister van Overzeese Gebiedsdelen. Hij uit daarin zware beschuldigingen van
luiheid en corruptie ten aanzien van de leden van het hof:

‘Mijn klacht is geweest dat de leden van het Hof van Justitie in kennis, in karakter en in
werklust te kort schieten. Inmiddels heeft de Heer Dr. C. Süthoff, President van het hof van
Justitie, kortgeleden nog juist op tijd het zinkende schip verlaten en is Procureur-generaal
geworden. Zulks heeft ten gevolge, dat er bij de geheele zittende magistratuur in dit
gebiedsdeel geen enkel persoon meer is, die geheel voldoet aan de redelijk eischen voor het
rechterschap. Deze uitspraak moge overdreven lijken, zij is het in werkelijkheid zeker niet.’36

Van der Meer onderbouwt deze oordelen onder andere met enkele sprekende voor-
beelden uit het handelen van de rechters Polvliet en Aberson.

Vonnis alvorens rechtszaak bij advocaat

Van de heer Polvliet werd gezegd dat hij buiten de rechtszaal om met betrokken
partijen over hangende zaken sprak. In dit verband geeft Van der Meer het voorbeeld
van een zaak op Bonaire, waarvoor vonnis was gevraagd, maar waarin de getuigen van
de verdediging nog gehoord moesten worden. Rechter Polvliet zond aan Van der Meer
een briefje met de vraag hoeveel getuigen hij van plan was te gaan oproepen. Als het er
niet teveel zouden zijn, kon hij wellicht gedaan krijgen dat het vliegtuig ’s middags
in plaats van ’s ochtends zou vliegen en de betrokkenen maar één dag op Bonaire
hoefden te zijn. Voor het gemak stuurde Polvliet het vonnis, dat hij al af had, mee ter
kennisname.37

Van voortrekken tot valsheid in geschrifte

Van der Meer stelt ook dat hij en andere praktizijns zich meermaals hebben beklaagd
over het voortrekken van zekere collega’s door Polvliet. Betrof het eerst de praktizijn
mr. Papier, later werd het “zijn goede vriend en chauffeur” mr. Baiz, waarover Van der
Meer in een brief aan mr. Süthoff, voorzitter van het hof van justitie (die hij geheel
reproduceert in de brief aan de minister), het volgende schrijft:

Het is misschien goed dat U.E.G.A. weet, dat herhaaldelijk door mij en andere praktizijns
verzocht wordt aan den griffier een bepaalde zaak, waarin dhr. Baiz voor de wederpartij
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optreedt, niet ter behandeling aan dhr. Polvliet te geven, wetende a priori hoe de beslissing
zal luiden. Bovendien krijgen onze clienten van te voren de mededeeling te hooren: “als de
Heer Polvliet in eersten aanleg moet beslissen verliest U”. Dat is al jaren de gewoonte.38

In een ander voorbeeld waarin mr. Baiz een rol speelt, wordt rechter Polvliet door
Van der Meer onomwonden bestempeld als iemand “die zelf in de gevangenis
thuishoort”. Hij noemt het “een grof schandaal” dat Polvliet “nog steeds als rechter
getolereerd wordt” nadat het volgende op Curaçao algemeen bekend werd:

“Op 23 Mei 1944 heeft de Heer Polvliet ten behoeve van zijn goede vriend en chauffeur,
den praktizijn Baiz, een echtscheidingsvonnis kunnen produceeren, zonder dat er een
rechtszitting is geweest, zonder dat er een vonnis is uitgesproken, zonder dat een Griffier of
deurwaarder er in gekend is geweest.
Dit levert op het strafbaar feit van valschheid in geschifte als ambtenaar gepleegd.
Maximumstraf: 9 jaar en 4 maanden.”39

De griffier protesteerde bij de president van het hof, wat leidde tot een brief van het
hof aan de PG om stappen te ondernemen. De akte werd daarop nietig verklaard door
de officier van justitie, maar voor Polvliet zelf had de zaak geen enkele consequentie.
“Er is hem,” zoals Van der Meer schrijft, “zelfs niet ‘aangeraden’ wegens ziekte voor-
loopig te eclipseren.”40

Rechter beïnvloedt verkiezingen

Het jaar 1945 was voor Curaçao een verkiezingsjaar. De regelgeving was zo dat men
zich als kiezer moest laten registreren, waarbij aan enkele voorwaarden voldaan moest
worden. Mocht dit niet binnen de gestelde termijn lukken, dan kon men bij de rechter
een verzoek indienen tot aanvulling van de kiezerslijst. In 1945 lieten rond de 4000 mensen
zich registreren en nog eens 580 dienden daarna een dergelijk verzoek in, “derhalve
bijna 15% van de kiezers, een groep groot genoeg om een of andere partij in het zadel
te helpen of te wippen”, aldus Van der Meer.41

Rechter Aberson liet van deze groep vrijwel niemand meer toe en zijn motiveringen
waren strijdig met de wet. Zo droeg hij ongeveer 100 rekwestranten op binnen enkele
dagen alsnog een bewijs van capaciteit te overleggen - een examen dat zij voldoende
ontwikkeld waren - dat zij bij hun aanmelding niet hadden kunnen tonen. Dit was een
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praktisch onmogelijk vonnis voor deze kiezers in verband met de trage werking van de
examencommissie. Rechter Aberson zelf nam vijf weken de tijd om tot dit vonnis te
komen.

Afwijzing kregen ook een andere groep van rond de 400 rekwestranten die op
correcte wijze van de regeling gebruik wensten te maken. Van der Meer citeert hier de
motivering van rechter Aberson: “de taak van de Rechter is niet ‘na sluitingstijd een
loketje open te houden voor het gemak en gerief van de kiezers’. Typische uiting van
den Heer Aberson die zich veel te gewichtig acht om in dit geval te doen wat de wet
hem zegt.”42

Dit is dan het instituut waarop wij ten volle moeten kunnen vertrouwen als het gaat
om de officiële verslaglegging van het gebeurde op 20 april 1942 en de dagen daarna.
Daar mogen redelijkerwijs vetgedrukte vraagtekens bij geplaatst worden, temeer daar
Van der Meer zeker niet de enige was met dergelijke kennis en grieven met betrekking
tot het hof.

Bevestiging van hogerhand

Wat frappeert, is dat in andere stukken die klachten in meer algemene bewoordingen
onderschreven worden door bewindslieden die zo hun eigen inlichtingen hieromtrent
hadden. Dit gold bijvoorbeeld voor de minister van Justitie, maar het archief van diens
ministerie ten tijde van het bewind vanuit Londen is tot 2020 volledig beperkt openbaar
(B-dossier).43

Ook de gouverneur van Curaçao zal van meer informanten dan alleen Van der Meer
het een en ander vernomen hebben, want op 18 september 1945 schrijft hij aan de
minister van Overzeesche Gebiedsdelen:

“[…] het staat objectief vast, dat het wenschelijk moet worden geacht ten aanzien van de
heeren van den Biesen en Polvliet zoo spoedig mogelijk de wet op de leeftijdsgrens in werking
te doen treden, daar, blijkens de mij uitgebrachte adviezen, de huidige toestand werkelijk niet
te lang uitstel meer gedoogt met het oog op het aanzien van de rechterlijke macht en de
gevoelens van de justiciabelen.”44
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De aangesproken minister had ook zo zijn eigen, niet nader genoemde informanten,
want in antwoord op het schrijven van gouverneur Kasteel schrijft hij dat hij bij de
Kamervoorzitter zal aandringen op spoedige behandeling van het wetsvoorstel,
gezien de inlichtingen van de gouverneur en “ook van betrouwbare zijden dezerzijds
ontvangen inlichtingen”.45 Bij deze passage staat de volgende, niet ondertekende,
notitie in de kantlijn:

“De toestand is eigenlijk al sedert jaren onhoudbaar. Twee leden die de 70 al passeerden,
waarvan de een vrijwel niets meer [inbrengt] terwijl de ander (evenals de [wnd voorz.]
van het hof) bekend staat als thans met schulden te kampen te hebben, en twee andere leden
op het punt van heengaan staande.”46

Nergens wordt duidelijk wie die inlichtingen verstrekte, maar de boodschap is
duidelijk.

Polvliet en Van den Biesen werden uiteindelijk bij Koninklijk Besluit ontslagen, maar
hen was daarbij, als het aan de subtop van het ministerie had gelegen, de gebruikelijke
dankbetuiging onthouden:

“N.B. De 7e afd heeft gemeend dat ‘dankbetuiging voor aan den Lande bewezen diensten’
minder op haar plaats zou zijn i.v.m. wat de Gouverneur blijkens het aangekaarte op blz 2/3
van dit concept heeft medegedeeld.”47

‘Het aangekaarte’ verwijst naar het hierboven aangehaalde schrijven van de
gouverneur van Curaçao van 18 september 1945.

De minister, die ook kennis had genomen van de klachten van Van der Meer, vond
dit klaarblijkelijk toch te ver gaan en noteerde in de kantlijn: “Dit motief komt mij niet
voldoende voor. Weglating van die dankbetuiging voor langdurige diensten (is haast
een blaam). Alsnog toevoegen.”48
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Hoofdstuk 2: Geweld tegen Chinezen 

van Oost naar West

De aanpak van de februaristaking van de Chinese contractarbeiders in 1942 doet
denken aan het optreden van de koloniale autoriteiten in de Atjeh-oorlog en het
toepassen van de koelieordonnanties in de Oost. De geschiedenis maakt duidelijk
waarom de Chinese stakers vanaf de eerste dag geen schijn van kans hadden tegen de
machthebber. De neerbuigende houding jegens hulpeloze arbeiders van Chinese
afkomst was geen incident. In de koloniale geschiedenis van Oost- en West-Indië
werden deze contractarbeiders al decennia systematisch geminacht, hard aangepakt en
gemarteld door de Nederlandse autoriteiten en particuliere bedrijven. Het koloniale
bestuur werd an sich al eeuwen gekenmerkt door machiavellistische machinaties,
manipulaties en fraude, die zich vooral uitten in opzettelijke geweldplegingen en
wreedheden tegen lokale bevolkingen. Veel bestuurders op Curaçao, van de overheid
en de CSM (Shell), waren jaren in dienst van het koloniale bestuur en bedrijven in
Nederlands-Indië. De ideeën achter de toen geldende ‘Poenale sanctie’ reisden met hen
mee naar de West, naar Curaçao alsook naar Suriname.

Aan de hand van een breed scala aan voorbeelden toon ik aan dat het met groot
geweld neerslaan van de staking van de ruim 420 Chinezen op 20 april 1942 een aanpak
was die besloten lag in de beleidscultuur van de in Nederlands-Indië functionerende
bestuurders van de overheid, het bedrijfsleven en het militair apparaat.

2.1  De ontbrekende strafsanctie op Curaçao

De heer mr. L.A.L. Weeber, substituut-griffier bij het Hof van Justitie op Curaçao,
schreef op 28 juli 1942 het document ‘Wordingsgeschiedenis Bedrijvenbesluit’ dat in
het voorgaande hoofdstuk ook aan bod kwam, in verband met de onrechtmatigheid
van de internering van de Chinezen (Bijlage 16). Maar in zijn beschrijving van de
totstandkoming van Publicatieblad ‘P.B. 1942 no. 147’ zegt Weeber ook een en ander
over de achtergrond van deze regeling. Zo was het de Nederlandsch-Indische regering
zelf, aldus Weeber, die het Curaçaose bestuur erop attent maakte dat:

‘[..] het wegens eventueele zetelverplaatsing van scheepvaartmaatschappijen van Indie naar
hier, van het grootste belang te achten was, dat de wettelijke positie van het personeel van
scheepvaartmaatschappijen en bijbehorende walorganisaties in Curaçao op overeenkomstige
wijze werd geregeld als in Indië.’
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Wat de regering hierbij specifiek zorgen baarde was dat:
‘[..] de voor het personeel dier bedrijven in Curaçao geldende regeling, opgenomen in de
Publicatiebladen van 1940 nos 73 en 116, betreffende de vordering van persoonlijke diensten
voor de scheepvaart, geenszins op volledigheid kon bogen. Er ontbrak daaraan o.m. een
strafsanctie, zoodat haar nut in de praktijk problematisch moest worden geacht.’

Gouverneur Wouters was volgens het schrijven van Weeber in eerste instantie nog
terughoudend ten opzichte van het invoeren van strafmaatregelen. Hij zag de problemen
die daaraan ten grondslag lagen toch vooral als een Oost-Indische aangelegenheid.
Maar vanwege de inmenging van Japan in de oorlog ging het belang van de olie-
industrie op Curaçao veel zwaarder wegen en zag de gouverneur zich genoodzaakt het
conceptbesluit, opgesteld naar aanleiding van het bovenstaande, versneld in te voeren.
Op basis van de Oost-Indische ‘Burgerdienstplichtverordening’ kwam een besluit tot
stand waarmee snel kon worden overgegaan tot:

‘[..] aanwijzing van de scheepvaartbedrijven als “vitale bedrijven”, gelijk in Indie is geschied.’

Met de oorlog als motief werden de koloniale dreiging en strafmaatschappij die de
Oost in wezen was alsnog naar het westen gehaald. Alsnog, want de CPM deed in 1924
al een poging daartoe.

2.1.1  PG Curaçao nog niet toe aan dwangarbeid

In augustus 1924 stuurde de CPM-directie een brief aan de gouverneur van Curaçao
met de mededeling dat er te weinig ongeschoolde arbeiders in de regio waren voor de
hand over hand toenemende hoeveelheid werk. Zij verzocht het bestuur daarbij,
opvallend genoeg, niet om wetgeving die het aantrekkelijk zou maken om voor de
CPM of op Curaçao te werken, maar om wetgeving die het straffen van onwillige
contractanten mogelijk maakt1:
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Het verzoek kwam terecht bij de toenmalige procureur-generaal van Curaçao, die in
zijn advies aan de gouverneur dergelijke vormen van dwangarbeid (waarvan hij het
bestaan in Suriname en Nederlands-Indië - de poenale sancties - terloops benoemt) liever
niet ingevoerd zag in Curaçao2:
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De PG probeerde in zijn advies in bedekte bewoordingen aan de gouverneur
duidelijk te maken dat het gebrek aan arbeiders geen probleem was voor de regio, maar
voor de CPM. Blijkbaar werkte men liever elders. Het lijkt mij niet toevallig dat de PG
daarop doorgaat met een verzoek om regelgeving richting arbeidsvoorwaarden, en niet
richting sancties:
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De PG toont duidelijk aan dat de kwestie om geld draait: of de CPM geeft geld uit aan
zogenaamde agenten op de andere eilanden en in de regio, of het bestuur draait op voor
de kosten van het creëren van wettelijke regelingen omtrent de gezochte arbeiders:

De PG bestempelt de poenale sancties en aanverwante regelingen als ‘gedwongen
arbeid’ en vindt ze niet passen binnen de wetgeving van Curaçao. De zittende minister
van Koloniën in Nederland was evenwel een heel andere mening toegedaan.

2.1.2  ‘Simon de Leugenaar’ steunde CPM in verzoek toepassen straffen

De minister van Koloniën ontving een afschrift van het verzoek van de CPM van de
gouverneur van Curaçao3:
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Minister Simon de Graaff, die vanwege het niet correct informeren van de Tweede
Kamer omtrent het ontstaan van de Nederlands-Indische Aardolie Maatschappij ook
wel ‘Simon de leugenaar’ werd genoemd4, ging snel akkoord met dit verzoek. De Graaff
stond bekend als een man van details, niet van grote lijnen. In het verbaal betreffende dit
verzoek werd dan ook een tekst van de afdeling voor West-Indische zaken opgenomen
met enkele suggesties voor meer strafbaarstellingen dan waar het bestuur op Curaçao
om vroeg5:
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Niet verwonderlijk aangezien de minister van Koloniën zich het jaar daarvoor nog
fel verzet had tegen een door de Tweede Kamer gewenste afschaffing, op termijn,
van de poenale sanctie op Sumatra’s oostkust. Het was de Kamer vooral te doen om de
regeling dat men een weggelopen arbeider die zijn werkcontract niet nakwam met
geweld kon terughalen en tewerkstellen.6

Waar de PG van Curaçao dus nog enige terughoudendheid betrachtte, evenals
gouverneur Wouters bijna twintig jaar later, werd van hogerhand in Nederland direct
ingezet op zware, sanctionerende regelgeving, zoals men dat gewend was bij het behandelen
van ongeschoolde arbeidskrachten in de Oost!

Hoe het bestaan onder dergelijke regelingen eruitzag, blijkt overduidelijk uit de
bespreking elders van de poenale sancties en de uitwassen daarvan in de praktijk.
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2.2  Behandeling van Chinezen in de Oost

Shell op Curaçao dankt zijn bestaan aan het vinden van olie op Sumatra in 1890.
Het Nederlandse koloniaal gouvernement was op dit Oost-Indische eiland al actief in
de winning van steenkolen in de Ombilinmijnen. Op Oost-Sumatra waren vooral
particuliere planters actief. In al deze bedrijven leverden Chinese arbeidscontractanten
een grote bijdrage. De zeer lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden maakten het
voor deze bedrijven mogelijk grote winsten te maken en daardoor investeerders te
lokken voor de verdere ontwikkeling van deze bedrijfstakken.

Chinese contractarbeiders te Langkat op Sumatra in Oost-Indië werkten tegen heel

lage lonen voor de Bataafse Petroleum Maatschappij, de voorloper van Shell. 

(Jonker e.a., 2007: 28)



Olie en tabak

Op verschillende afdelingen van tabaksondernemingen van de Langkat-onderneming
op Sumatra deden zich misstanden voor waarbij artsen en ander medisch personeel
getuigen waren, maar die informatie binnenshuis hielden. Zo ook toen drie Chinese
contractarbeiders ten gevolge van een mishandeling door de tandil (opzichter) van het
bedrijf voor geneeskundige behandeling in het hospitaal moesten worden opgenomen.
Ook de administrateur diende geen klacht in tegen de tandil. De publicatie van advocaat
mr. J. van den Brand, De miljoenen van Deli, had mogelijk kunnen leiden tot een veroor-
deling van de opzichter.

Op de onderneming Timbang Langkat, een afdeling van Langkat met 1215 werk-
nemers, deed zich het volgende voor:

In de ochtend van 27 november 1902 werden drie Chinezen, Liong Sie, Teoe Kow en Wong
Sang, die door een ronselaar op de onderneming waren gebracht maar weigerden om als
contractkoelie in dienst te treden, uit boosheid voor de weigering of om hen te dwingen, door
de hoofdkandil Tan A Seng moedwillig met de rotanstok mishandeld. Zowel in de loods in de
buurt van het huis van de tandil als onderweg van hier naar het kantoor van de onderneming
geselde hij de drie voorgenoemden een behoorlijk aantal keren met de rotanstok. Ten gevolge
hiervan werden de heren Liong Sie en Wong San twaalf dagen en de heer Teoe Kow achttien
dagen in het hospitaal van de onderneming opgenomen en verpleegd. Liong Sie vertoonde
vijftien huiduitslagen op zijn rug, de billen, het rechterbovenbeen en rechterbovenarm en de
rechterhand en Wong Sang had enkele huiduitslagen op de rug en de billen. De heer Teoe Kow
had een zwelling aan de linkerarm en hand met diverse huiduitslagen op genoemde plekken,
zijn rug en het zitvlak. Ook had hij in het midden van zijn linker ellepijp een gedeeltelijke
fractuur. Ook in deze zaak van mishandeling had de administrateur van de onderneming
geen aangifte bij de magistraat ingediend. (Breman: 351-2)

De toepassing van fysieke en psychische straffen, de zogenoemde poenale sancties,
moest ervoor zorgen dat een goedkope arbeider behouden bleef. Op grond van deze
ideologie, bekrachtigd in de beruchte wettelijke regels van ‘Koelieordonnanties’, werkten
vanaf 1853 Chinezen, en vanaf 1873 ook Hindoestanen en Javanen, tot in de jaren dertig
van de twintigste eeuw als koelies voor het Nederlands bedrijfsleven in Suriname.
Daarbij ging het om duizenden mensen. Deze paragraaf behelst een beschrijving van de
behandeling van de Chinese contractarbeiders in Nederlands-Indië.
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2.2.1  Oost-Indische poenale sancties

In de gouvernementssteenkolenmijnen in Sumatra’s westkust te Sawah Loento en
Doerian werkten dwangarbeiders en vrije arbeiders. In 1901 werkten er ongeveer 1650
dwangarbeiders (veroordeelden door het gouvernement), 886 ‘vrije koelies’ (Maleiers en
Niassers) en 260 Chinese ‘contractkoelies’. Het werk bestond vooral uit het loshakken
van de kool.7

Rond 1900 kwamen er veel misstanden aan het licht rond de werkomstandigheden
en behandeling van de arbeiders (delinquenten als dwangarbeiders, contractanten en
vrije lieden) in de kolenmijnen te Sawah Loento en Doerian. Topambtenaren van
diverse departementen raakten betrokken bij het onderzoeken hiervan. Hun conclusies
en aanbevelingen spraken elkaar op sommige punten tegen. Met name hun visies op
martelingen en andere wreedheden vormden aanleiding tot verschillen van inzicht en
mening.

Straf met de rotanstok

Sinds jaren was het te Sawah Loento traditie te straffen met de rotanstraf, omdat
door een gebrek aan cellen de toepassing van de wettelijke tuchtmaatregelen (art. 52
sub b., c. en d. van Staatsblad 1871 nr. 78) niet mogelijk was.8

In een geheim schrijven dd. 13 februari 1911 noemde gouverneur Ballot van Sumatra’s
westkust de rotanstraf ‘het veelvuldig en onbarmhartig ranselen’.9

Rotanstok Tropenmuseum coll.nr. A - 3731.

Werkonwilligen

Na een bezoek aan de steenkolenmijnen te Sawah Loento op 9 augustus 1901 meldde
de directeur van de OEN, Abendanon, in zijn verslag aan de directeur van Justitie
enkele bijzondere aspecten van de straffen die de arbeiders in de kolenmijnen te Sawah
Loento moesten ondergaan. Deze informatie citeerde Abendanon uit het verslag van
dr. Vorderman:
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7. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 170, Onderzoek van de directeur van Onderwijs, 

Eredienst en Nijverheid en de chef van het Mijnwezen te Sawah-Loento, 24 maart 1903, nr. 13.

8. NL-HaNA, Koloniën/Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking 

der wervingsordonnantie, 21 juni 1911, no 41, brief gouverneur van Sumatra ’s Westkust, de heer Ballot, 

dd. 13 februari 1911.

9. Idem.



‘[..] Om velerlei redenen, waaronder vooral om desertie van het werk, worden nog al dikwijls
veroordeelden op de politierol voor den Controleur van Sawah Loento gebracht en wordt den
straf van rotanslagen als correctiemiddel op de delinquenten toegepast.(…)”. ‘De dokter
djawa te Doerian beweerde dat dagelijks gemiddeld vier veroordeelden door hem
gekeurd werden op ‘geschiktheid voor deze afstraffing’, en dit kwam wel overeen
met de registers, omdat in 1900 minstens 1275 keren de rotanstraf werd opgelegd
(Abendanon corrigeerde dit getal naar 1570: 1194 met 20 rotanslagen, 246 met 15
rotanslagen en 130 met 10 rotanslagen) door de politierechter. Van deze 1275 man
zijn 185 na de strafuitvoering onder behandeling gekomen met wonden op de billen
die veroorzaakt waren door de rotanslagen. ‘Zes dezer zijn tijdens hun verblijf in het
hospitaal overleden aan uitputting, dysenterie, enz.’ Volgens de geneesheer blijven
dergelijke patiënten soms maandenlang onder behandeling in de ziekeninrichting.’10

Gouvernementskolenmijnen op Sumatra: Sawah Loento en Doerian

Volgens mijndirecteur (topambtenaar) Van Lier van Sawah Loento werd 90 procent
van de 3703 arbeiders veroordeeld tot een afstraffing met de rotan voor het niet op het
werk verschijnen of onderduiken.

Van Lier verwerkte zijn laatste getallen grafisch en poneerde zijn stelling met enige
trots: ‘uit deze grafiek kan men tevens de leer trekken, dat de rotanstraf wel degelijk een straf is,
die ontzag inboezemt.’11

Van Lier: ‘De afstraffing van de 612 man kan men moeilijk als strijdend tegen de eischen van
de menschelijkheid noemen. De straf voldoet m.i. tot een 5 malige toepassing, gaat men daarboven,
dan bereikt men er niets mede en komt dit met het menschelijk gevoel in strijd.’12

Van Lier merkte op dat onder de delinquenten vier arbeiders 22 keren, een andere
24 keren en een persoon zelfs 37 keren waren afgestraft met de rotanstok. Van Lier:
‘Een eenmalige veroordeling tot politioneel gestrafte kan wel in dien tijd 10 keer een afstraffing
met den rotan na zich gesleept hebben.’13
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10. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 966, Arbeidstoestand te Sawah Loento, 

verantwoording van de heren Van der Meer, Casparsz en Van Tiel. Beantwoording van het inspectierapport 

door de ingenieur-directeur Van Lier, 20 september 1912, nr. 39, geheime brief m.b.t. de beantwoording 

van het inspectierapport betreffende de Ombilinkolenmijnen, van inspecteur van de arbeid Stibbe 

dd. 12 november 1910 door Ingenieur-directeur R.J. van Lier, 3 juni 1911.

11. Idem.

12. Idem.

13. Idem.



In onderstaande tabel staat een overzicht van de meest voorkomende overtredingen
van dwangarbeiders en politioneel gestrafte contractanten die met de rotanstraf werden
bedreigd (eenzame opsluiting bestond niet in de kleine gevangenis van Sawah
Loento).14

1. Zonder geldige redenen wegblijven van het werk.
2. Zonder vergunning verlaten van het werk.
3. Drossen.
4. Luiheid of niet afwerken van een taak.
5. Niet slapen in de hun aangewezen kazerne.
6. Zich ophouden in de contractantenkazerne.
7. Het roken in de mijn.
8. Opzettelijk beschadigen van een veiligheidsmijnlamp (om een strootje 

te kunnen aansteken).
9. Stelen van kool uit een andermans wagen of hoop om de 

eigen wagens vol te krijgen en daardoor minder arbeid te verrichten.
10. Zich ophouden in de vrouwenkazerne.
11. Zich onttrekken aan het appel.
12. Het verkopen van verstrekte kleding.
13. Niet naar behoren verrichten van opgedragen werkzaamheden.
14. Te laat komen op het werk.
15. In het bezit zijn van een mes of ander wapen.

Koelieordonnantie: Indisch Staatsblad 1915, nummer 421, het volledige Staatsblad 

is opgenomen in Bijlage 2.
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14. Idem.
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2.2.2  Kritiek op koelieordonnantie

De Europeaan L.H.A. Kufahl was lid van de landsraad, lid van het rechtscollege en
beheerder c.q. administrateur van de onderneming Saint Cyr van de Deli en Langkat
Tabak-Maatschappij. Dit bedrijf behoorde tot de meest winstgevende tabaksplantages
van de residentie Oost-Sumatra, gelegen in de onderafdeling Medan van de afdeling
Deli. (Breman, 1987: 335) Officier van justitie J.L.T. Rhemrev stelde in opdracht van de
procureur-generaal een onderzoek in bij dit bedrijf en kwam ‘tot de ontdekking van
verschillende ergerlijke mishandelingen.’ Rhemrev besloot een strafvervolging in te stellen
tegen administrateur Kufahl en ook tegen de heer Lind, assistent op Saint Cyr, en
verzocht rechtsingang tegen de heer Kufahl. De rechter-commissaris onderzocht de
zaak en de administrateur werd een aantal mishandelingen van de contractkoelies ten
laste gelegd. (Breman, 1987: 335)

Casus

Chinese contractarbeiders droegen vaak een lange staart als haardracht. Bij mishan-
delingen moesten enkelen hun schoonheid met de dood kopen. In 1896 had admini-
strateur Küchenthal zich schuldig gemaakt aan doodslag op de Chinese ‘contractkoelie’
Tjew Ah Tjeng. De genoemde heer, toen administrateur van de onderneming Boga
Estaté, trok de Chinese arbeider bij de staart van een vijf voet hoge balé-balé. Als gevolg
hiervan stierf de arbeider een uur later. Vervolging bleef uit. Resident Kooreman
deponeerde de zaak. (Breman, 1987: 383) 

Geweld tegen de arbeider Tjew Ah Tjeng. 



Niet-dodelijk

De volgende mishandelingen waren niet dodelijk, maar waren eveneens zeer
ernstig. Bij een andere onderneming werd de contractarbeider Sak Pat Moey op
nagenoeg identieke manier mishandeld, waardoor het slachtoffer gedurende vijf dagen
in het hospitaal zorg nodig had. Bij het onderzoek van officier van justitie Rhemrev
bij de onderneming Arnhemia, afdeling Deli van de Rotterdam Deli Maatschappij met
849 personen in dienst, bleek dat de Chinese contractarbeider Sak Pat Moey door
administrateur A.E. der Kinderen met een rotanstok was ‘afgeranseld’. Hij kreeg ruim
tachtig slagen op zijn rug en armen, terwijl zijn paardenstaart werd vastgehouden. De
reden voor deze mishandeling was dat de arbeider, die pas een paar dagen eerder in
dienst trad, medicijnen tegen zijn hoofdpijn in het hospitaal wilde halen. Daarbij  betrad
hij het huis van de administrateur omdat Sak Pat Moey meende dat dit gebouw het
hospitaal moest zijn. De mishandeling leidde tot een vijf dagen durend verblijf in het
hospitaal. (Breman, 1987: 355) In hetzelfde bedrijf werd de Chinese contractarbeider
Wong A Tak, die bekend was met een ‘borstkwaal’ en daarom geen zwaar werk kon doen,
dagelijks door de Chinese kandil Lauw Liong Koe met de rotanstok geslagen wanneer
hij de kandil vertelde dat hij in verband met zijn ziekte niet in staat was om het werk te
verrichten. Officier van Justitie Rhemrev maakte begin augustus 1903 proces-verbaal
op tegen beide mishandelaars. (Breman, 1987: 355) 

2.2.3  Geneesheren betrokken bij lijfstraffen

In een geheime brief van 26 augustus 1910 schreef de GEOVG-dokter Schijfsma aan
gouverneur Ballot van Sumatra’s westkust over onder meer de lijfstraffen op de werk-
nemers van de Ombilinmijnen te Sawah Loento, dat:

‘[..] ook het schromelijk misbruik, dat te Sawah Loento sinds jaar en dag wordt gemaakt van
de rotanstraf, zou reeds lang een einde hebben genomen, wanneer de medicus tijdig op dat
misbruik had gewezen, wanneer bij hem steeds was levendig gebleven het besef, dat de
arbeiders in de mijn niet uitsluitend middel zijn tot het voortbrengen van zooveel mogelijk
kolen tot den laagst mogelijken productieprijs, doch menschen tot het behoud van wier fysieke
- en moreele gezondheid hij in de eerste plaats geroepen is.’15
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15. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking 

der wervingsordonnantie, 21 juni 1911, nr. 41, geheime brief van de gewestelijk eerstaanwezend officier 

van gezondheid, dr. Schijfsma aan de gouverneur van Sumatra ’s Westkust, dhr. Ballot, dd. 13 februari 1911.



Dokter verdedigde het martelen: medische gevolgen rotanstraf

In de eerste helft van juli 1910 maakte de gouverneur van Sumatra’s westkust, naar
aanleiding van een schrijven van het hoofd van het plaatselijk bestuur te Sawah Loento,
bezwaren tegen de toepassing van de rotanstraf en de wijze van nabehandeling van de
gestraften. Voor de gewestelijk eerstaanwezend officier van gezondheid (GEOVG) te
Padang, majoor Schijfsma, was dit aanleiding om bij zijn inspectie van 25 juli 1910
speciaal te letten op gevallen met verwondingen door de rotanstraf.16 Van alle patiënten
kwam meer dan de helft van de verwonding voor rekening van de rotanstraf.17

1908 1909
Aantal 2000 2000
Verpleegden 100 85
Overleden 57 44

De rotanstraf

De Ombilinmijnen te Sawah Loento op Sumatra waren gouvernementskolenmijnen.
Hier werden onder erbarmelijke leef- en werkomstandigheden Chinese en inlandse con-
tractarbeiders en dwangarbeiders tewerkgesteld. Regels uit de Koelieordonnanties
waren hier van kracht, met veel misstanden als gevolg. Veel overtreders werden flink
geslagen met de rotanstok en hielden er wonden en littekens aan over. Rond 1910 werd
naar aanleiding van een inspectierapport ook de positie van de controlerende dokters
van de medische dienst bekritiseerd.

De rotanstok was een veelgebruikt middel in Sawah Loento. Artsen waren in de
positie de martelingen met de rotanstok te laten stoppen, maar deden dat niet. Ze hadden
juist als medicus de dure plicht dit misbruik tegen te gaan en steeds van iedere dergelijke
mishandeling de overheid in kennis te stellen. De GEOVG onderschreef dat juist medici
hadden moeten constateren hoe die ‘middeleeuwsche straf’ hoogst demoraliserend werkte
en dat zij ‘moreel en fysiek het gevoel afstompt’ en daarom alle effect miste.19
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16. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking 

der wervingsordonnantie, 21 juni 1911, nr. 41, rapport inspecteur van de arbeid dhr. Stibbe, Batavia, 

dd. 12 november 1910.

17. Idem.

18. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking 

der wervingsordonnantie, 21 juni 1911, nr. 41.

19.  NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking 

der wervingsordonnantie, 21 juni 1911, nr. 41, bijlage L.

Enkele cijfers over de medische toestand 

van contractarbeiders.18



Schijfsma was er zeker van dat de medicus Van der Meer (zie hieronder) al jaren
geleden een voorstel had gedaan om een einde te maken aan het ‘inhumane, door en door
demoraliseerende strafstelsel van Sawah Loento’. Op de geringste overtreding stond de
rotanstraf voor de dwangarbeiders, maar volgens de statistieken vooral voor de politio-
neel gestrafte contractanten, dus de gewone inlanders. Op grond van hun arbeids-
contract en de koelieordonnantie stonden zij bloot aan deze behandeling.20

Artsen en de rotanstraf

Arbeidsinspecteur Stibbe, die een afstraffing van een arbeider met de rotan bijwoonde,
was opgevallen dat ‘de eischen van de menschelijkheid door den bij de afstraffing tegenwoor-
digen inlandschen geneeskundige niet steeds zijn in het oog gehouden.’21

Door dokter goedgekeurde Chinese contractarbeider voor de rotanstraf.
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20. Idem.

21. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking 

der wervingsordonnantie, 21 juni 1911, nr. 41, rapport inspecteur van de arbeid dhr. Stibbe, Batavia, 

dd. 12 november 1910.



Dokter Van der Meer

De Nederlandse geneesheer Van der Meer - tot begin 1910 werkzaam in de Ombilin-
mijnen - zag al die tijd vele rotanstraf-gewonden in het hospitaal, maar bracht de waar-
genomen toestanden niet onder de aandacht van de verantwoordelijke autoriteiten.22

In het hospitaal te Sawah Loento lagen veel arbeiders te genezen van oude wonden
opgelopen door de rotanstraf (de door Van Lier hieronder bedoelde ’zwakke elemen-
ten.’), om daarna door de dokter goedgekeurd te worden voor het mogen ondergaan
van een nieuwe straf met eenzelfde rotanstok. Dit laatste aspect, dat uit onderzoek naar
voren kwam, werd door de mijndirecteur niet duidelijk omschreven.

Midden 1911 bevestigde mijndirecteur (ingenieur-directeur) Van Lier dat ‘het de
gewoonte is geweest dat alle contractanten, die voor afstraffing opgezonden werden eerst voor
keuring naar het hospitaal gebracht worden. In geval zwakke elementen hunne taak niet hebben
kunnen afmaken en bij herhaling hiervan voor afstraffing voorgedragen worden, dan worden
deze in het hospitaal toch aangehouden en niet afgestraft.’23

Op 25 juli 1910 inspecteerde de GEOVG, dokter Schijfsma, het hospitaal van de
Ombilinmijnen te Sawah Loento. Behalve ‘gewone’ zieken zag hij veel dwangarbeiders
en politioneel gestraften als ook contractanten met min of meer belangrijke littekens en
nog niet geheel genezen wonden van eerdere straffen. Op de eerste zaal vond de dokter
‘onder anderen een veroordeelde die daar reeds maandenlang in behandeling was wegens een
- na de rotanstraf ontstaan gluteaal abces dat zich later in het pararectale bindweefselen over de
achtervlakte van de dij had uitgebreid, zonder dat het tot dusverre had mogen gelukken het
proces tot staan te brengen.’24

Op dezelfde en de daaropvolgende dagen vond dokter Schijfsma bij meer dwang-
arbeiders en politioneel gestraften belangrijke littekenvorming en nog niet geheel
genezen wonden op de billen. Voor de dokter was het moeilijk uit te maken of deze
littekens het gevolg waren van eerdere, nog niet genezen, door straf ontstane wonden.25
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22. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 966, Arbeidstoestand te Sawah Loento, 

verantwoording van de heren Van der Meer, Casparsz en Van Tiel. Beantwoording van het inspectierapport 

door de ingenieur-directeur Van Lier, 20 september 1912, nr. 39, geheime brief m.b.t. de beantwoording 

van het inspectierapport betreffende de Ombilinkolenmijnen, van inspecteur van de arbeid Stibbe 

dd. 12 november 1910 door Ingenieur-directeur R.J. van Lier, 3 juni 1911.

23. Idem.

24. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking der 

wervingsordonnantie, 21 juni 1911, nr. 41, rapport inspecteur van de arbeid dhr. Stibbe, Batavia, 

dd. 12 november 1910.

25. Idem.
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26. Idem.

27. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking der 

wervingsordonnantie, 21 juni 1911, nr. 41, rapport inspecteur van de arbeid dhr. Stibbe, Batavia, 

dd. 12 november 1910.

Wonden door rotanstraf

Volgens Schijfsma bleek uit de jaarverslagen van de laatste jaren dat ongeveer de
helft van de toegebrachte verwondingen onmiddellijk verband hield met de rotanstraf.
Dr. Schijfsma: ‘Echter wordt slechts een onbeteekenend gedeelte van hen, die de rotanstraf
hebben ondergaan en daarvan min of meer ernstige wonden hebben overgehouden opgenomen in
het hospitaal - Regel is, dat de delinquenten na de executie - al dan niet voorzien van een
verband op de gewonde deelen - weer worden gezet aan het zelfde werk, dat zij te voren hadden
en niet de eigenlijke mijnarbeiders b.v. daarom aan het z.g.n. “buitenwerk” worden gezet.’26

Ook een door ziekte verzwakte Chinese arbeider ontkwam niet aan de rotanstraf.

Zwepen op wonden

De GEOVG was van mening dat het werk in de mijn en het mijnwater niet bevor-
derlijk was voor een snelle genezing van de wonden, temeer omdat de verbanden tijdens
het werken vaak losraakten en het vaak voorkwam dat gestraften voor een andere
overtreding opnieuw straf kregen terwijl de oude wonden nog niet of nauwelijks
genezen waren. Schijfsma: ‘Het resultaat is dan, dat bij de eerste - of tweede slag, bloed
tevoorschijn komt, waardoor m.i. de bij de executie aanwezige geneeskundige behoort de
strafoefening te doen staken.’ Schijfsma zei dat onder deze omstandigheden het beoogde
effect van de rotanstraf vrijwel geheel verloren ging, omdat ‘onder invloed van het bij
herhaalde - snel op elkaar volgende - toepassing der straf op het zelfde individu allengs de door
litteekenvorming veranderde weefsels minder gevoelig worden.’27



Rotanstraf op oude littekens van de dunne huid van een Chinese contractant.

Drossen met wonden, rotanstraf op oude wonden

De GEOVG meldde dat de in maart 1910 afgetreden geneesheer had getracht
misstanden te voorkomen door ‘het opnemen in het hospitaal van al diegenen, waarop de
rotanstraf was toegepast, en waar of bloedende wonden daardoor waren ontstaan of ook secun-
dair weefselversterf en daardoor later het ontstaan van wonden kan worden verwacht’, met de
bedoeling een snellere genezing te bereiken dan bij een latere opname. Nevendoel was
het voorkomen van het drossen na de rotanstraf. Deze mensen komen ‘in een deernis
waardigen toestand uit de wildernis terug’. Zodoende duurde het langer voordat hun
zeer verwaarloosde wonden waren genezen, om vervolgens hernieuwde straf te krijgen
vanwege het weglopen van het werk. Zo kwam de gestrafte in een vicieuze cirkel.
Na twee maanden werd deze werkwijze gestaakt.28

2.2.4  Strafsancties toegepast op Chinese arbeiders: vernedering staat centraal

Contractarbeiders van Chinese afkomst hadden het extra moeilijk bij de onderne-
mingen op Sumatra. Het aangedane onrecht was werkelijk onmenselijk. Bij de onder-
neming Stabat, afdeling van de Langkat Tabak Maatschappij met 472 arbeiders, had de
hoofdtandil een Chinese arbeider vele stokslagen toegebracht op zijn hoofd, rug en
billen. De reden voor deze mishandeling was dat de werknemer van de tandil zijn bij
hem in bewaring gegeven 30 Straits dollar had teruggevraagd. (Breman, 1987: 353)
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28. NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 835, Koeliewerving. Enquête naar de werking der 
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Chinese arbeider vroeg naar zijn geld, maar krijgt stokslagen.

Op 9 mei 1902 had administrateur van dezelfde onderneming, E. Cowan, de Chinese
arbeider Wong Djoe, omdat deze slecht werk had geleverd, eerst een paar keer op zijn
hoofd geslagen en hem daarna met zijn geschoeide voet tegen zijn linkerbeen geschopt.
Ten gevolge hiervan viel Wong Djoe in een sloot en brak zijn linkerbeen. Zodoende lag
hij tot 2 september van dat jaar in het hospitaal van de onderneming. Vervolgens stuurde
men Wong Djoe naar China terug met 45 Straits dollar reisgeld. (Breman, 1987: 354)

De heer Wong Djoe kreeg flinke schoppen en daarna een oprotpremie.

Een andere kwestie, werkweigering, speelde zich af in de droogschuur van een kleine
onderneming in Deli. Hier zag mr. J. van den Brand vijf Chinese arbeiders op hun buik
liggen. Ze werden nadat ze weggelopen waren, opgepakt en bestraft. De administrateur
liet ze geselen.
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Geseling van arbeiders.

Ze lagen naast elkaar op een mat op de zandgrond, allen op hun buik en de rug van een
ieder was afgedekt met een stuk wit goed. ‘Eene andere ligging was niet mogelijk, daar achter-
en zijkant geheel en al wond was, veroorzaakt door slagen met bamboe, niet dunne bamboe, maar
bamboe van 3 à 4 cm middellijn, wat de wreedste wonden maakt’, aldus mr. J. van den Brand.
De gewonde arbeiders werden door de administrateur verpleegd en ‘eens in de week
kwam een dokter, die het oppertoezicht op de behandeling had.’ (Breman, 1987: 262-3)

Casus

In 1897 besloot de administrateur van een onderneming op Bekri, aan de oostkust
van Sumatra, een tandil van de onderneming te arresteren wegens moord en mishan-
deling van contractarbeiders en voor vervolging naar de autoriteiten (magistraat) te
sturen. (Breman, 1987: 365)

Aan officier van justitie Rhemrev deelde de administrateur van de bovengenoemde
onderneming mee dat de tandil twee Chinese ‘koelies’ van diefstal had verdacht en hen
daarom zo ernstig had mishandeld dat één van hen bezweek aan zijn verwondingen. De
tandil had hun armen achterwaarts op hun rug gebonden, daarna de staart van hun
haar aan een dwarslat met een touw bevestigd (zie afbeelding…). (Breman, 1987: 365)
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Chinese contractarbeiders opgehangen

aan hun staart.

Nadat de tandil de twee arbeiders
eerst met een steen een aantal keren op
hun borst had geslagen, liet de tandil hen
in deze toestand twaalf uren hangen.
Omdat de verdachten bleven ontkennen,
besloot de opzichter puntige niboeng-
stokjes in het weefsel onder hun nagels
te steken. Kort na deze ondervraging
stierf één van de mishandelde contract-
arbeiders. (Breman, 1987: 365) 

Casus

Een vergelijkbare wreedheid deed zich voor in 1898 op Loeboeq Estate, onder beheer
van De Bruine. Drie Chinese arbeiders waren gebeten door een dolle hond en naar
het Instituut Pasteur te Batavia gestuurd. Ze kwamen na een tijdje als hersteld op de
onderneming terug. Een van hen moest in het hospitaal van de onderneming worden
opgenomen. In een ‘vlaag van razernij’ sloeg hij de tandil van het hospitaal met een stuk
hout op zijn hoofd. De administrateur liet de krankzinnige Chinese arbeider als volgt
in het oppassershuis van de onderneming vastbinden. ‘Zijn staart werd omhoog getrokken
en vastgebonden aan een stuk hout, terwijl zijn handen met handboeien aan elkander werden
bevestigd.’ Anderhalve dag later overleed de contractarbeider in de oppasserswoning.
(Breman, 1987: 399-400)

Casus

In mei 1903 werd de Chinese ‘contractkoelie’ Lim Yap Tjeng op de onderneming
Tanah Item, gelegen in de afdeling Batoe Bahra, op een zeer beestachtige manier ver-
nederd, gepijnigd en gemarteld. Samen met de tandil Lim A Tong had de hoofdtandil
Lim A Kim deze contractarbeider als volgt te grazen genomen: ‘Eerst de beide handen en
voeten achterwaarts, met een stuk kabeltouw vastgebonden daarna dit touw aan zijn staart
bevestigd en dien Chinees vervolgens aan een paal gehangen, zoo dat zijn hoofd achterover werd
getrokken en een stuk van zijn staartvlecht werd afgerukt’. (Breman, 1987: 399) 
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Chinese contractarbeider in Oost-Indië krijgt straf.

De heer Lim Yap Tjeng werd enkele uren in deze toestand gelaten, met stokken
geslagen en gestompt op de borst. Op dat moment raakte het slachtoffer bewusteloos
en stopten de daders hun gewelddadigheden omdat ze dachten dat hij dood was.
Maar na een paar uren werd de arbeider opnieuw en op dezelfde wijze mishandeld.
‘In gebonden toestand als vorenomschreven, bleef hij van ’s avonds half zeven tot den volgenden
morgen negen uur.’ (Breman, 1987: 399) 

Casus

Op de onderneming Kisaran, afdeling Asahan van de Nieuwe Asahan Tabak Maat-
schappij met 1530 mensen in dienst, varieerde de administrateur de mishandelingen van de
contractarbeiders. Onderling leefden de werklieden soms in gespannen verhoudingen
en hadden ze ook conflicten die ze maar zelf moesten zien op te lossen. Tussen 1899 en
1903 was er tien keer sprake van moord en doodslag. (Breman, 1987: 370-1)
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Officier van justitie Rhemrev kreeg ook het volgende mee. In 1891 was een Chinese
contractarbeider belast met het sorteren van tabak in de fermenteerschuur. Hij was
vertrouwd met dit werk, maar die dag leek hij onwillig om de tabak goed te sorteren.
Daarom besloot de administrateur van Kisaran, de heer Denclau, de arbeider als volgt
te straffen: ‘Aan beide duimen werd een strik bevestigd en daarna werd het verlengde van de strik
over een dwarsbalk van het dak der ontvangkamer in die schuur gegooid’. (Breman 1987: 370-1)

Chinese contractarbeider aan zijn duimen opgehangen.

De arbeider werd vervolgens ‘aan dat touw naar boven gehaald, zóó dat slechts de toppen
zijner teenen de grond raakten’. Men liet hem in deze toestand minstens een paar uren
hangen. (Breman: 370-1)
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2.3  Dehumanisering van Chinezen: een Koninkrijk-brede praktijk

Liesbeth van der Horst is één van de weinige historici die in een publicatie over de
Tweede Wereldoorlog aandacht besteedt aan de gebeurtenissen op 20 april 1942 in kamp
Suffisant. Zij schrijft over de afkomst van de slachtoffers, daarbij de Curaçaose journalist
Johan Hartog citerend:

‘Overigens had het bloedbad wel tot politieke ophef geleid, maar niet tot grote
verontwaardiging onder de bevolking. ‘Het waren maar Chinezen, analfabeten. Niemand die
zich daar druk om maakte’, aldus Johan Hartog, journalist op Curaçao.’ (Horst, 2004: 94)

Dergelijke kwalificaties van de Chinezen waren zeker niet voorbehouden aan de
bevolking van Curaçao. Een eindeloze lijst van citaten van eenzelfde strekking zou op
te tekenen zijn uit de monden en pennen van bestuurders van bedrijven en overheids-
instanties. Die desondanks graag gebruikmaakten van de diep geminachte Chinese
arbeider van wie ze nagenoeg afhankelijk waren - een afhankelijkheid die afgevangen
werd, niet met respect, maar met strafmaatregelen.

Hier hoort een kanttekening bij. Bedrijven en instanties hadden een zwaarwegend
belang bij een publieke opinie zoals hierboven omschreven door Hartog: het laatste
waar een overheid die dwangarbeid faciliteerde en bedrijven die dwangarbeid toepasten
op zaten te wachten, was publieke verontwaardigheid daarover.

2.3.1  De Chinees: wel of niet hittebestendig, dat is de vraag

CSM-schepen en olieraffinaderijen op Curaçao waren rond 1900 een nieuw
economisch fenomeen voor het Nederlandse kolonialisme in de West. Chinezen
voldeden als arbeiders aan de voorwaarden van de voorlopers van Shell en de
Nederlandse regering: goedkoop, gemakkelijk te ‘hanteren’ en bij problemen weinig
steun of solidariteit van andere etnische groepen. De dreiging van het ontstaan van een
arbeidersbeweging was daardoor gering.

Het in stand houden van een minachtend, denigrerend en onderdrukkend jargon
rondom de Chinese contractarbeiders kende een breed draagvlak. Wat dat betreft
spreekt alleen al de titel van de publicatie van H.J.J. Wubben over Chinese immigranten
in Nederland, ‘Chinezen en ander Aziatisch ongedierte’ (1986) boekdelen. Een titel die
overigens is afgeleid van een document van het ministerie van Justitie uit 1931, waarin
toenmalig minister Jan Donner, of een van zijn ambtenaren, in de kantlijn schreef:
‘Als een volk zijn nationaliteitsgevoel verliest, dan worden zijn vrouwen misbruikt
door Chineezen en ander Aziatisch ongedierte’. (Wubben; 1986:95)

De dehumanisering van Chinezen begon dus niet bij de rotanstok, maar bij de manier
waarop men over deze mensen dacht en sprak. Neem bijvoorbeeld deze passage uit het
jaarverslag 1908-1909 van de zeeliedenbond ANZB, over de Chinese aanwezigheid op
de handelsvloot als ‘Het Gele Gevaar’:
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‘Jonge, jonge, die kleurlingen, dat zijn me nog eens kereltjes voor de reders. Dat ploetert, dat
zweet niet, dat stinkt in de logiezen en moppert niet, dat smult in rijst met stokvis als een
trekhond.’ (…) ‘De kleurlingen moeten geweerd worden zolang de werkloosheid in Europa
zo schrikbarend groot is, en zij moeten altijd geweerd worden, tenzij dat zij dezelfde eisen als
wij, aan hun lichaam en geest hetzelfde toekennen als de Europeanen, wier ogen zijn geopend
voor het recht dat de arbeider heeft op welstand en vrijheid.’ (Wubben, 1986: 33-34)

Of deze passage uit Wubbens boek:
‘Zelfs de socialisten op Nederlandse bodem lieten zich van hun andere kant
kennen als het ging om de ‘Chinese proletariër - de koelie - , die in 1911 door de socialist
A. Lievengoed omschreven werd als ‘klimaatproof, taaie-sobere, werkwillige spaarzame
Chinese koelie’.’ (Wubben, 1986:21)

Dat de Chinese koelie of schepeling ‘klimaatproof’ zou zijn, was destijds een
wijdverbreid idee. Zo werden vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw voor het zware
mensonterende werk van stokers en tremmers op de eerste Shell-tankers, de
zogenaamde monitors of “strijkijzers”, goedkope Chinese zeelieden ingezet. Hierover
schreef G.W. Bakker in zijn geschiedenis van de CSM:

‘De monitors waren niet ideaal voor de opvarenden. Op de terugweg lagen ze in geladen
toestand doorgaans met het dek onder water. Ten gevolge hiervan moesten dan alle
ventilatoren op het voordek worden gedemonteerd en de gaten solide worden afgedekt met
ijzeren platen, die daarop met bouten werden vastgezet. Door gebrek aan ventilatie was
de stookplaats zo heet, dat alleen Chinese stokers en olielieden in staat waren onder die
omstandigheden te werken.’ (Bakker, 1962: 44)

Dergelijke praktijken gaven voeding aan de vooroordelen over de hardwerkende
Chinezen. Dr. F van Heek, die in 1936 het eerste zogeheten ‘wetenschappelijk rapport’
over Chinese immigranten in Nederland schreef, vermeldt over de vermeende hitte-
bestendigheid van het Chinese volk: ‘Door medische deskundigen is deze betere
bestandheid der Chineezen tegen hooge temperaturen, voor zoover ons bekend, nog
niet vastgesteld.’(Heek, 1936:103) Maar wie denkt dat Van Heek de Chinezen een warm
hart toedroeg, komt bedrogen uit. Hij zag onder meer veel heil in onderzoeken naar
een oplossing voor het ‘Chinezenvraagstuk’: brengen Chinezen wel of niet economische
voordeel? Sowieso was Van Heek voorstander van het alleen toelaten van Chinezen die
voor werkelijke economisch voordeel zorgden:

‘O.i. behooren de oudere der Chineesche schepelingen in Nederland zonder twijfel naar China
gerepatrieerd te worden, van de jongeren dienen alleen diegenen in ons land te blijven die
geregeld aangemonsterd worden. [..] Nog altijd bevinden zich pl.m. 1200 Chinezen in ons
land en zijn pl.m 1000 Chineezen vanuit onze havens aangemonsterd, die na afloop van hun
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contracttijd naar Nederland terugkeren. Nu deze lieden verouderen beginnen zij meer en
meer een sociale last voor ons volk te beteekenen, terwijl de vraag rijst of zij door jongeren
vervangen zouden moeten worden, indien onze scheepvaart daartoe behoefte zou voelen.’
(Heek, 1936: 106)

Twee pagina's eerder rekende Van Heek zich een economisch motief voor deze voor-
gestelde deportatie (die overigens enige tijd serieus is overwogen door de Nederlandse
regering in de jaren dertig):

‘Terwijl de ondernemer aldus pl.m. f 740,- per maand wint op zijn arbeidsonkosten door
Chinezen te monsteren verliest de Nederlandsche volksgemeenschap ongeveer f 1200,-
per maand door den meerderen werkloosheidssteun welke zij geven moet [..]’ (Heek,
1936:104-105)

Het onderzoek van Van Heek was koren op de molen van de toenmalige macht-
hebbers in Nederland die weinig op hadden met het groeiende aantal Chinezen.
Woorden als ‘deportatie’ en ‘concentratiekamp’ maakten deel uit van het jargon.

2.3.2  Het ‘Chineezenvraagstuk’ in de jaren dertig in Nederland

Chinese zeelieden van de CSM in Curaçao hadden een historische band met hun
familie en vrienden in Rotterdam en Amsterdam. Ontmoetingen werden echter
bemoeilijkt door de opkomst van anti-Chinese sentimenten bij de bevolking en de
overheid. Begin 1933 woonden in Rotterdam 1136 en in Amsterdam 300 van de bijna
tweeduizend Chinezen in Nederland. (Van Heek, 1936: 24) Het doel van Justitie en de
Vreemdelingendienst was om het aantal Chinezen in de grote steden te verminderen,
te beginnen met degenen zonder geldige verblijfspapieren. De politiek ging zich met het
‘Chinezenvraagstuk’ in de twee hierboven genoemde steden bemoeien. In 1927 liet het
socialistische Tweede Kamerlid Brautigam de volksvertegenwoordiging ‘de aandacht
vestigen op het gevaar, dat langzamerhand’ de Nederlandse vloot met buitenlanders zou
worden bemand ‘en hekelde de sociale misstanden, waartoe het aanmonsteren van Chineezen
in’ Nederlandse havens aanleiding gaf. (Van Heek, 1936: 99)

Maatregelen bleven niet uit. In 1936 mochten Chinese zeelieden die in Nederland
woonden en zich in een buitenlandse haven hadden laten aanmonsteren, niet meer naar
Nederland terugkeren. (Van Heek, 1936: 91) Deze verkapte vorm van uitzetting van
Chinezen was sinds een paar jaar mogelijk en had bijgedragen aan machinepersoneel
voor de CSM. In 1934 liet de hoofdcommissaris van politie te Rotterdam, de heer Mr.
L. Einthoven, verordonneren dat:

‘[..] Chinezen die door de Koninklijke naar Curaçao werden gestuurd om daar werkzaam te
zijn in de olieraffinaderij of kustvaart, géén identiteitskaart zouden ontvangen en dus ook niet
voor terugkeer naar Rotterdam in aanmerking konden komen.’ (Wubben, 1986: 166)
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Gezien al het voorgaande is het nauwelijks bevreemdend dat buitenlandse onder-
zoekers het conflict van april 1942, dat Nederland graag in een economische context
beschouwt, veeleer zagen in het licht van de verregaande discriminatie jegens de
Chinese schepelingen:

‘These grave incidents (de Aprilmoorden, NM) formed part of a broader protest by Chinese
seamen on dutch and other Allied ships against the various forms of discrimination from
which they suffered.’ (Howarth e.a., 2007: 60)

2.3.3  De roep om Oost-Indische advies

De Chinese gemeenschap op Curaçao, vooral actief als handelaren in de horeca,
was tegen deze achtergrond niet in de maatschappelijke positie om de zeevarende
landgenoten achter het prikkeldraad van kamp Suffisant de helpende hand te bieden.
Velen waren voor hun verblijf afhankelijk van de vreemdelingendienst. Wel hebben ze
het mogelijk gemaakt dat drie van de vijftien gedode stakers toch op een humane wijze
ter aarde konden worden besteld.

Dat de hierboven genoemde Chinese gemeenschap alle reden had om voorzichtig-
heid te betrachtten, is te begrijpen uit het schrijven aan de minister van Koloniën
(pagina 99). Hun landgenoten in de andere Nederlandse kolonie, Suriname, hadden al
decennia te kampen met jaloerse arme burgers en consumenten. De Oost-Indische amb-
tenaar werd te hulp geroepen om te leren omgaan met de groeiende bevolkingsgroep:29
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29. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Geheim Archief, 1901-1940, nummer toegang 2.10.36.51,

inventarisnummer 139, Litt. O/1, Chinezen in Suriname, 3-1-1912.

Chinese werknemers in de horeca op Curaçao bewezen drie van de vijftien gedode 

stakers een laatste eer.



2.4  Goed voorbeeld doet goed volgen - behandeling Chinezen in de West

De meest tragische verbinding tussen de Oost en de West vormt zonder twijfel de
kolen die de Chinese stokers en tremmers op de CSM-schepen moesten verstoken, tegen
lage lonen en onder mensonterende omstandigheden; kolen, afkomstig van Nederlands-
Indië, die door onderbetaalde en bijzonder wreed behandelde Chinezen uit de mijnen
werden gehaald.

Ook wat beleid en de uitvoering daarvan betreft, werd in de West veel verbinding
gemaakt met de Oost. Op allerlei fronten, van architectuur tot strafmaatregelen, sijpelde
de harde werkelijkheid van de koelies in de Oost door in het West-Indische leven in het
algemeen en dat van de Chinese schepelingen in het bijzonder.
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2.4.1  Vrouwenarbeid: het voorbeeld uit de Oost leidt

In de Tweede Wereldoorlog hadden de Nederlandse Antillen te kampen met een
arbeidstekort. Bedrijven en het leger (schutterij) visten in dezelfde vijver naar de meest
geschikte mannen. Dit trachtten de autoriteiten aan te pakken door de vrouwen te
mobiliseren voor diverse werkzaamheden, de zogenoemde ‘Vrouwenarbeidsplicht’.

In de volgende discussie door een commissie van de Staten over de arbeidsplicht
voor vrouwen op Curaçao, valt op dat een ambtenaar bij de ontwikkeling van regelingen
over de vrouwenarbeidsplicht zijn persoonlijke Oost-Indische ervaring erbij betrekt.
Deze kwestie vermeld ik hier zonder al te veel commentaar, om te laten zien dat op
Curaçao deze handelwijze zich in bijna alle sectoren van de maatschappij voordeed.30
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30. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Marine: (Militaire) Instanties en Onderdelen in de Gebiedsdelen 

Curaçao en Suriname, 1934-1947, nummer toegang 2.12.33, inventarisnummer 110, Staten van Curaçao, 

zittingsjaar 1942-1943, Landsverordening tot regeling van de burger- en vrouwenarbeidsplicht - Curaçao, 

24-11-1942.



Een commissie van de Staten buigt zich over nieuwe wetgeving.
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De militaire macht houdt een oogje in het zeil om hun rol in de politieke 

besluitvorming niet te laten verzwakken.
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31. NL-HaNA, Curaçao en Suriname / Marine, 2.12.33, inv.nr. 110, Staten van Curaçao, zittingsjaar 1942-1943, 

Landsverordening tot regeling van de burger- en vrouwenarbeidsplicht - Curaçao, 24-11-1942.

De voorbereiding op wet- en regelgeving rond Vrouwenarbeidsplicht op Curaçao
waarop de invloed van Nederlands-Indië haar stempel zou gaan drukken31:
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2.4.2  KNIL - tuchtstraffen en de arbeidsplicht in 1942

Batterijcommandant M.C. Schram de Jong van het KNIL trachtte in april 1942 zijn
Oost-Indische kijk op de aanpak van ongewenst gedrag in het Nederlandse-Antilliaanse
leger toe te passen. Via garnizoenscommandant Langeveld liet algemeen militair com-
mandant baron Van Asbeck op zeer opmerkelijke gronden, met vooroordelen over de
inlandse bevolking, zijn ideeën opzij schuiven.32

In de volgende correspondentie wordt ingegaan op de aanvraag van een tuchtklasse
en de reden van afwijzing van de KNIL-commandant Schram de Jong:

108 | C H I N E Z E N G E K W E T S T I N O O S T E N W E S T |

.........................................................................................................................................................................................

32. Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Marine: (Militaire) Instanties en Onderdelen in de Gebiedsdelen 

Curaçao en Suriname, 1934-1947, nummer toegang 2.12.33, inventarisnummer 110, M.C. Schram de Jong, 

Kustbatterij Aruba, Tuchtklasse, 7-4-1942.



KNIL-commandant had haast om Antilliaanse overtreders van regels op de hem zo 

bekende Oost-Indische manier aan te pakken.33
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33. NL-HaNA, Curaçao en Suriname / Marine, 2.12.33, inv.110, M.C. Schram de Jong, Kustbatterij Aruba, 

Tuchtklasse, 7-4-1942, p. 1t/m 6.



Algemeen militair commandant baron Van Asbeck riep de hulp in om het verzoek van

de KNIL-topman te beoordelen.
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Commandant van de mariniers, Langeveld, verwijst naar Nederland om zijn twijfel

van het nut van een tuchtklasse te onderbouwen. Op deze manier zou hij nog een heel

lange lijst van argumenten kunnen aanhalen, omdat men daar kritischer naar 

vernederende straffen keek.
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Langeveld kaart een belangrijke reden aan. In lid ad 1b beschrijft hij het probleem van

het gebrek aan kader voor een tuchtklasse. Hierbij verklaart hij onbedoeld de reden

waarom de Chinese onwillige schepelingen geen behandeling kregen volgens de interne

regels. Met name konden zij niet door de juiste personen bewaakt en behandeld worden,

enz. (zie aldaar). Ook is de karakterisering van de inheemse burger zeer negatief, 

zeer zeker voor de Chinese vreemdelingen.
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Punt 3d lijkt een steek onder water te zijn en tracht de Oost-Indiër duidelijk te maken
dat in West-Indië een schoenmaker zich bij zijn leest moet houden.
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Baron Van Asbeck kan opgelucht ademhalen. Geld en personeel had hij nu even niet.

2.4.3  Vooroordelen en strafsancties

16 juni 1890 was de oprichtingsdatum van de N.V. Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie (KNMEP).
In 1899 vond men, met steun van de Nederlandse regering, in Oost-Indië op Sumatra
een grote oliebron bij Perlak (Noord-Sumatra = Atjeh). (Jonker e.a., 2007: 51-4)
Met gewapende steun van gouverneur Van Heutsz van Atjeh en de rajah van Perlak
kon de oliemaatschappij verder tot ontwikkeling komen. (Jonker e.a., 2007: 52) Enkele
jaren daarvoor had dezelfde Van Heutsz in zijn hoedanigheid als generaal van het
Nederlandse koloniale leger dit gebied al gepacificeerd, waarbij hij de mensenrechten
ernstig schond. Bij deze oorlogvoering werden Chinese dwang- en contractarbeiders
ook betrokken om hand- en spandiensten voor zijn leger te verrichten.
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Chinese dwangarbeiders achter prikkeldraad in Atjeh Noord-Sumatra. (1910).

Op 26 februari 1907 werd de Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) opgericht,
gezeteld te ’s Gravenhage. Tien jaar later, op 21 juli 1917, volgde de oprichting van de
Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij (CSM) met als thuishaven Willemstad.
(www.cnooks.nl), (nl.wikipedia.org) Qua organisatiestructuur, bestuur en beleid is de
Curaçaosche Scheepvaart Maatschappij (CSM) van de Shell (CPIM) vergelijkbaar met
het zusterbedrijf in Nederlands-Indië. Zelfs het hoofdkantoor van hun olieraffinaderij
op Curaçao is architectonisch in Oost-Indische stijl gebouwd, met rijen bomen en wat
al niet meer.

Typische Oost-Indische architectuur van het hoofdkantoor van de Curaçaose 

Petroleum Industrie Maatschappij te Willemstad: 1946; foto: Collectie Tropenmuseum.

Amsterdam.Coll.nr.10021678.
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Hoofdgebouw van de Bataafse 

Petroleum Maatschappij 

te Batavia: 1900-1940; 

foto: Collectie Tropenmuseum. 

Amsterdam. Coll.nr. 10014922.

Ook het personeelsbeleid was een kopie uit de Oost. Naast veel bestuurders van Shell
waren ook veel functionarissen bij de overheid, leger, militaire politie, burgerpolitie
enz. van Curaçao eerder, op enigerlei wijze, gestationeerd in Oost-Indië. Klachten van
werknemers loste men op met dwang en drang. De leiding had min of meer vrij spel
met hun personeel, voor het merendeel uit verschillende landen afkomstig. Vooral
de CSM-zeelieden hadden het zwaar te verduren en moesten regelmatig het werk
neerleggen om verlichting te krijgen van het zeer zware werk voor de lage lonen.
Desondanks verklaarden hoge functionarissen op Curaçao dan dat ‘[…] “gevaarlijkheid
voor orde en rust of de weigering van de werknemer” voornamelijk verband moet houden
met “een sociaal of moreel defect van het individu, eventueel een ras defect”.’34

2.4.4  Straf in Oost is werk in West

Je zou kunnen stellen dat Chinese zeelieden de CSM welvaart hebben bezorgd en
hiervoor veel tegenspoed moesten incasseren. Op de eerste, grotere CSM-tankers van de
jaren twintig bijvoorbeeld, de zogenaamde monitors (in Nederland strijkijzers genoemd),
wilde het bedrijf vooral Chinezen laten varen. De reden hiervoor kwam al eerder aan
de orde: ‘Door gebrek aan ventilatie was de stookplaats zo heet, dat alleen Chinese stokers en
olielieden in staat waren onder die omstandigheden te werken.’ (Bakker, 1962: 44) Veel van
deze categorie Chinese arbeiders werden onder erbarmelijke omstandigheden ingezet
als stokers, tremmers en oliemannen op tankers en schepen van Shell-Curaçao. 

Dit probleem bij de CSM was structureel zo bleek toen in maart 1942 ook een aantal
Bonairianen van negen Lake-tankers het werk neerlegden. Zij hadden haast dezelfde
grieven en wensen als hun Chinese collega’s. Aan het eind van deze paragraaf zal ik
deze kwestie kort toelichten.
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Bemanning: werk en verblijf

De meeste schepelingen werkten als stoker, tremmer of olieman. De secundaire
arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden voor de Chinese bemanningen
leidden al sinds de oprichting van de CSM tot veel klachten, onderhandelingen en,
als reactie daarop, beloften tot verbeteringen.

Shell kon weinig mensen vinden die voor zo’n lage beloning onder zulke mens-
onwaardige omstandigheden wilden werken. Een ander reden van Nederlandse reders
om Chinese zeelieden in dienst te nemen, was ‘het tekort aan tegen tropenhitte bestand
zijnde stokers.’ (van Heek, 1936: 17) De Chinezen hadden weinig keus: óf een honger-
dood sterven óf sterven voor je vrouw en kinderen. Want die gezinsleden bleven
achter met een heel karig weduwepensioen waarmee zij het in China beter hadden dan
een werkloze. En dan te bedenken dat dit succesje dankzij enkele werkstakingen
behaald werd. Het werk dat de mannen, de meesten gezinshoofden van een gezin in
Rotterdam of China, zich moesten getroosten op de CSM-schepen was zeer zwaar en
levensbedreigend. Jaarlijks bezweken enkele van deze mannen, die dan hun laatste
rustplaats vonden op de begraafplaats Kolebra Bèrdè.

Werk is straf

Vijftien jaar voor de veldslag in het strafkamp Suffisant voeren meer dan drieduizend
Chinezen, voornamelijk stokers en matrozen, op Nederlandse schepen. (Van Heek, 1936: 18)
Vooral de stokers hadden het zwaar. Wubben schrijft dat het werk van een stoker
‘vooral in de tropen van een onmenselijke zwaarte was’. De mannen van middelbare leeftijd
stonden in hun blootje tot hun middel, in totaal acht uur dagelijks, in het kolengruis,
‘zwetend en ploeterend voor de open stookvuren’ in een omgeving waar het vaak warmer
dan 55 graden Celsius werd. De stoker moest vier tot zes vuren bijhouden. Wubben:
‘Door overmatig vocht- en daardoor zoutverlies werd hij ook nog bedreigd door spierkrampen,
de gevreesde stokersziekte’. In vier uur tijd moest een stoker tussen drieënhalf en vier ton
kolen verwerken. De kolenbunkers op de schepen was de werkplek van de tremmer.
Met ‘zware onhandige kruiwagens’ bracht hij koolbrokken naar de stookplaats die de
stoker dan op de roosters wierp. (Wubben, 1986: 54) Na een aantal jaren is de stoker
meestal uitgewerkt en hij kan dan meestal aangesteld worden als donkeyman of
olieman in de machinekamer. (Wubben, 1986: 54)

De werkomstandigheden van de Chinese stoker op de CSM-tankers zijn in wezen te
vergelijken met de straf, genaamd di djemoer, die Ismat, een contractkoelie op Sumatra,
een paar decennia eerder moest ondergaan, omdat hij een regel van de Koelieordonnanties
had overtreden.
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Ismat

Ismat was weggelopen waarna Batakkers hem terugbrachten. Voor het oppassers-
huis op het voorerf van de administrateurswoning werd met een dikke stok of een stuk
hout zijn rug net zo lang bewerkt totdat hij bloed overgaf en ‘in zwijm’ viel. Ismat moest
ook gedurende veertien nachten achter elkaar, van zes uur ’s avonds tot de volgende
ochtend zes uur, en ook overdag (in de hete zon) gedurende veertien dagen, op het
terrein van de oppasserswoning buiten blijven staan, de zogenoemde ‘di djemoer’.
(Breman, 1987: 335-6)

Ismat staande in de hitte van de zon.

Verblijf

Dieren in een dierentuin hadden het beter dan de Chinese bemanning op de CSM-
tankers. De Vreemdelingenpolitie had deze mannen verboden de schepen te verlaten.
Voor een paar uur vertier mochten ze met toestemming van de Vreemdelingendienst
onder toezicht zich op het vasteland van Curaçao begeven. Koken, eten, soms baden,
bijna schouder aan schouder slapen, dat alles moesten de mannen, jong en oud, in de
overgebleven krappe ruimte van de tankers doen. Deze situatie was vergelijkbaar met
die in de Ombilin-kolenmijnen van de regering op Sumatra in Oost-Indië. Hun land-
genoten werden op vergelijkbare wijze bij elkaar gestopt, maar dan in een smerige loods.
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Loods als huisvesting voor 125 contractarbeiders (Chinezen en inlanders) 

voor de steenkolenmijnen te Doerian (Sumatra).35

En dan te bedenken dat de leefruimte voor de tientallen Chinezen op de CSM-tankers
veel kleiner was en de ventilatie niet of slecht functioneerde.

2.4.5  Zeeliedenstakingen 1931, 1939 en 1940

Staking 1931

In een eerdere publicatie schreef ik al over deze staking. In de context van deze
studie ondersteunt het mijn visie over de behandeling van de Chinese schepeling, maar
dan met een andere invalshoek. Ik zal daarom deze staking hier in het kort bespreken.
In 1931 gingen twaalf Chinese zeelieden van de CSM in staking, vanwege een korting
van één pond op hun gages. Ze kregen bij het wisselen ƒ 8,- tot ƒ 8,50 per pond in plaats
van ƒ 12,50 per pond. (Schaap, 1931) Eerder woonden zij in Rotterdam en werden zij
voor twee tot drie jaar door de CSM gecontracteerd. De heer Sirks, hoofdcommissaris
van politie in Rotterdam, was toen al van deze contracten op de hoogte. Na het ontslag
van de twaalf volgde uitzetting uit Curaçao. Uitwijzing gebeurde begin november 1931
op gezag van de chef van de Vreemdelingendienst van Curaçao, de heer Meersma.
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Als reden gaf Meersma op dat de door de CSM ontslagen stakers geen middelen van
bestaan hadden.36 (Makdoembaks, 2012: 18-9) Het ministerie van Koloniën gedoogde
het machtsmisbruik van de autoriteiten bij de overheid en het oliebedrijf met Oost-
Indische wortels. De gevolgen van dit beleid voor Chinese contractanten kwamen
enkele jaren eerder aan het licht.

Staking 1939, discriminatie leidt tot dode en gewonde

Bij het uitbreken van WO II op 3 september 1939 werd het onrustig onder de Chinese
bemanning van de tankers aan de ‘Oceaan Pier’ (Isla) bij de olieraffinaderij vlakbij
Willemstad. Op woensdag 20 september 1939 gingen 50 Chinese schepelingen in staking
op de Isla. De stakende zeelieden bevonden zich toen in een huis. De Vreemdelingen-
dienst werd ingeschakeld om orde op zaken te stellen. Volgens de lezing van de
districtmeester kwamen de stakers ’s avonds tot verzet en moest de politie van de
Vreemdelingendienst gebruik maken van hun vuurwapens. Een Chinese staker vond de
dood en een medestaker en landgenoot werd gewond afgevoerd. Meteen zette de
opgeroepen burgerpolitie het terrein en het huis af waarin de schepelingen zich
bevonden. Het terrein van de Oceaan Pier werd door de militaire politie afgezet.
Het bleef verder rustig in de nacht.

Het opmerkelijke bij de aanpak van onwillige zeelieden is het verschil met de
behandeling van Europese stakers. Deze stakers werden volgens de toen geldende
bepalingen door de Vreemdelingendienst benaderd en geholpen, terwijl diezelfde
dienst de Chinese zeelieden met dwang en intimidatie weer wilde laten varen.37

De oceaanvloot van Shell betrok zijn Chinese bemanning voor een belangrijk deel uit
Rotterdam. (Wubben, 1986: 82) Nooit is er iets bekend geworden van een mogelijk
onderzoek van overheidswege of berichtgeving over die misstanden in de media.

Staking 1940

De CPIM en CSM hadden van de koloniale machthebbers carte blanche bij loon-
conflicten met hun Chinese werknemers. In het verlengde hiervan waren de overheid
en Shell-Curaçao in de Tweede Wereldoorlog ook in de gelegenheid om de Chinezen
massaal het land uit te zetten. Het is dan nog steeds niet duidelijk waarom dit in 1942
bij de grote CSM-staking (elders beschreven) in eerste instantie niet gebeurde, maar in
1940 wel. 
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De Tweede Wereldoorlog was amper een feit of er brak bij de CPIM een loonconflict
uit met de Chinese bemanning. De kwestie ging om een wijziging van de wisselkoers
van het Engelse pond. Deze zeelieden, varende op veertien CSM- en oceaantankers,
wensten hun gage uitbetaald te krijgen tegen een wisselkoers van van een pond sterling
op tien gulden. De CPIM hield echter voet bij stuk door negen gulden voor een Engelse
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Onwillige Chinese zeelieden werden gewelddadig aangepakt en hun Europese collega’s

werden volgens de regels en met fluwelen handschoenen behandeld.38
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38. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernements Secretarie Curaçao, IV. 07. Jaarverslagen.
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39. Nationaal Archief Nederlandse Antillen, Gouvernementsarchief Curaçao, toegangsnummer 1.831 (oud): 

Gageregeling voor zeelieden, Bijlage B.

pond te verrekenen. De schepelingen gingen niet akkoord met het voorstel en in eerste
instantie vroegen ze ontslag. Tevens stelden ze de autoriteiten voor om volgens hun
contractvoorwaarden terug te mogen keren naar hun oorspronkelijke aanmonsterings-
haven, Rotterdam, Londen of Singapore. Maar na bemiddeling van de Chinese
diplomaat uit Trinidad leek er een oplossing in het verschiet te liggen. (Makdoembaks,
2012: 29-30)

Telegram van gouverneur Wouters aan de minister van Koloniën.39



Warbonus voor Europeanen (blanken). 

Per midden 1940 kregen Europese opvarenden (dus niet de Chinezen) een oorlogs-
toeslag van vijf pond sterling. Dit gold voor de bemanning van Nederlandse zeeschepen
en niet voor de bemanning van tankschepen (oceaantankers) en lokale vaart (CSM).
Mogelijk speelde dat ook een belangrijke rol in het voorgaande conflict met de Chinese
bemanning. Anderhalf jaar later, in 1942, lag deze kwestie ook ten grondslag aan de
grote staking van de Chinese bemanning van de CSM-tankers.

Niet bekend is of de uitgezette 100 stakers uit de groep van de ongeveer 150
Chinese CSM-zeelieden ook op boven afgebeelde wijze achter prikkeldraad geïnterneerd
waren en/of er doden en gewonden te betreuren vielen. De methode Oost-Indië leidde
meestal tot enkele sterf- en ziektegevallen.
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Minister van Koloniën Welter informeert gouverneur Wouters over de gageregeling

voor zeelieden. Geen warbonus voor Chinezen.40
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De Chinese consul kon uiteindelijk een overeenkomst sluiten met zijn landgenoten.
Maar de CPIM had de uitzetting van 100 van de circa 150 stakers al in werking gesteld,
de passages waren al betaald en dus was het volgens gouverneur Wouters onmogelijk
het terugsturen stop te zetten. Over het lot van de vijftig andere stakers heb ik in de
archieven niets kunnen terugvinden. Mogelijk dat zij als werkwilligen een aparte
regeling hebben getroffen met de directie van Shell en de overheid. Dit verliep immers
bij de grote staking van 1942 op identieke wijze.

Telegram gouverneur Wouters. Terugzending van 100 van de 150 zeelieden 

van Shell-Curaçao.41
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Gageregeling voor zeelieden, Bijlage D.
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Hoofdstuk 3: Conclusies

Vormen de gebeurtenissen voor, op en direct na 20 april 1942 voldoende grond
voor verder onderzoek? Die vraag is oppertuun na het afwijzende antwoord van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op enkele verzoeken van de
Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao, waarvan ik voorzitter ben.

Volgens het antwoord van het ministerie gaat het om een andere vraag, namelijk of
men wel of niet het proces-verbaal dat destijds is opgemaakt door de betrokken
politiefunctionaris, als ‘feitelijk waar’ beschouwt. Het ministerie doet dit wel en
daarmee is de kous af. De gebeurtenissen zijn te betreuren, maar aanleiding om verder
onderzoek te doen, en de slachtoffers als oorlogsslachtoffers te erkennen, of fouten van
overheidszijde toe te geven, vormen ze niet. De minister kan zich daarbij voorstellen
“dat de Stichting een ander besluit meer op prijs had gesteld.” (Bijlage 1, p. 6).

Dat had de stichting zeker en zij laat het er dan ook niet bij zitten.

In deze publicatie wordt een zeer gerede twijfel aan de waarheidsvinding van des-
tijds gepresenteerd. Nieuwe inzichten in archiefmateriaal tonen aan dat regelgeving
onrechtmatig is toegepast en slecht is nageleefd met betrekking tot de Chinese stakers.

Daarnaast heb ik laten zien hoe men vanaf het begin heeft geprobeerd enig ander
onderzoek naar de kwestie te dwarsbomen via diplomatiek spel, censuur en dood-
zwijgen.

Juist omdat er zo weinig echt feitenmateriaal is, zou het de moeite lonen om
documenten als de autopsierapporten, waarvan het bestaan zeer aannemelijk is, te gaan
zoeken in de regeringsarchieven. De SEOC blijft van mening dat het ministerie deze
documenten zelf had moeten kunnen voorleggen, in plaats van te stellen dat voor
verder onderzoek geen gronden bestaan.

Autopsierapporten zijn zo belangrijk omdat de vraag of het genoemde proces-
verbaal de waarheid is of niet, vrijwel geheel draait om de vraag hoe hevig het geweld
van de Chinezen was. Dat wil zeggen hoe hevig de plotse, voor alle betrokken instanties
geheel onverwachte, ommezwaai van vredig staken naar moordzuchtig oproer bij de
Chinezen werkelijk was. Aan de hand van de verwondingen van de slachtoffers valt
vrijwel zeker het een en ander te zeggen over hun positie en de wijze waarop zij
beschoten zijn.
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Zoals de zaken nu liggen, blijft overeind dat het belang dat de CPIM had bij dit verzet
groot was, omdat hun onderhandelingen steeds vastliepen. Ook heb ik uitgebreid
uiteengezet hoe een algehele houding van minachting en lage drempels voor het
gebruik van grof geweld zeer gangbaar waren in de koloniale omgang met Chinezen
- aanvankelijk voornamelijk in de Oost, maar naarmate de situatie daar meer en
meer als goed voorbeeld voor het oplossen van problemen in de West begon te gelden,
ook steeds vaker op de Antillen.

Naar aanleiding van dit alles zal de SEOC blijven zoeken naar meer feiten en
ondertussen ook blijven proberen de Nederlandse regering ervan te doordringen dat
voor haar kritiekloze overname van de onderzoeken van destijds geen grond bestaat.

Intussen blijven wij ook u, de lezer, bij dit proces betrekken door u steeds weer in de
gelegenheid te stellen uw eigen oordeel te vormen met de archiefstukken in de hand.
Want voor het vormen van een eigen oordeel laat deze geschiedenis veel en veel meer
ruimte dan de mening van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
doet vermoeden.
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Nawoord

Op 13 september 2011 stuurden advocaten L. Zegveld en A. Scheltema Beduin
namens de SEOC een brief aan de Nederlandse regering. Daarin werd de Staat verzocht
15 Chinese contractarbeiders die op 20 april 1942 door overheidsagenten werden dood-
geschoten als oorlogsslachtoffers te erkennen, alsmede om zijn rol bij de gebeurtenissen
te erkennen. De Staat werd gevraagd te laten weten of hij hiertoe bereid was, dan wel
of hij bereid zou zijn een onderzoek in te stellen naar de toedracht van het noodlottig
voorval. Onderzoek door de SEOC schetst namelijk een ander beeld van hetgeen zich
die dag in Kamp Suffisant voltrok. Bij brief van 10 juli 2013 liet de Staat echter via zijn
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat hij daar niet toe
bereid was.

Het boek Chinezen gekwetst in Oost en West is een reactie op die brief, en tevens een
voortzetting van het historisch onderzoek door de SEOC. In het boek stelt de stichting
voorop dat op het antwoord van de minister heel wat valt af te dingen. Zo zou de minister
zich voornamelijk hebben gebaseerd op de rapportage vanuit ‘Justitie op Curaçao’,
die indertijd ‘als bijzonder slecht en onbetrouwbaar’ bekend zou hebben gestaan. De
minister heeft daarnaast regelgeving van toepassing geacht die pas in werking zou zijn
getreden nadat de staking was begonnen. De stichting stelt zich voorts op het standpunt dat,
op basis van haar onderzoek, sprake is van ‘een redelijk vermoeden van voorbedachte
rade en doelbewuste inzet van dodelijk geweld’ tegen de stakers op 20 april 1942. De
stichting stelt tot slot dat er sprake is van een doofpotaffaire; er zouden in dat verband
relevante documenten zijn die door de overheid niet beschikbaar zijn gesteld.

Op verzoek van de SEOC heeft het kantoor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers
de tekst van het boek geanalyseerd om te bezien of er voldoende (juridische/bewijs-
technische) onderbouwing is voor deze stellingen. De analyse is verricht door
mr. A. Vossenberg en gezien door mr. L. Zegveld.

Conclusie

De advocaten trekken de volgende conclusie: ‘Concluderend was het destijds door de
lokale autoriteiten verrichte onderzoek onvolledig. Hoewel de naderhand door/namens
de Staten verrichte enquête in beginsel gebreken in het oorspronkelijke onderzoek had
kunnen ondervangen, is naar aanleiding van het rapport van de onderzoekscommissie
geen aanvullend vervolgonderzoek verricht. Indien er destijds concrete aanwijzingen
bestonden dat het noodweer(exces)scenario niet klopte, hadden de Staten daar
geen genoegen mee moeten nemen. Voor zover bekend waren daar in 1942 echter
geen aanknopingspunten voor, behoudens de opstelling van de Chinese autoriteiten.
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Hoe aannemelijk de vermoedens van die autoriteiten waren, was weliswaar het uitzoeken
waard, maar kan op basis van de beschikbare informatie niet worden getoetst. De
verklaring van Grovell1 is pas in 1974 beschikbaar geworden toen deze werd gepubliceerd
in DE SCHAKEL; als zijn verklaring deel had uitgemaakt van het oorspronkelijke
dossier, had het aanleiding moeten zijn voor verder onderzoek.

Op basis van de stukken kan niet worden beoordeeld of de Nederlandse Staat ook
thans nog relevante stukken en documenten achterhoudt. Ook voor de stelling dat er
‘staatsgeheime’ autopsieverklaringen zijn is geen steun. Hoewel de minister in zijn brief
van 10 juli 2013 inderdaad uitgaat van het proces-verbaal van Van der Kroef, informatie
van de inlichtingencommissie en het rapport van de onderzoekscommissie, mocht hij
dat in beginsel doen. Althans, zonder concreet, aannemelijk bewijs dat er sprake moet
zijn geweest van een alternatief scenario. Hoewel op basis van het manuscript genoeg-
zaam vaststaat dat de Chinese contractarbeiders onheus en beschamend werden
behandeld, is voor een dergelijk alternatief scenario op basis van de in dit manuscript
uiteengezette gegevens onvoldoende steun. Derhalve kan niet gesteld worden dat
de Staat nu onrechtmatig handelt door geen officieel vervolgonderzoek in te stellen.’

Reactie namens SEOC

Gang van zaken

De regering van Curaçao riep in 2012, per proclamatie, 20 april uit tot een nationale
herdenkingsdag, dit naar aanleiding van een onderbouwd verzoek van de SEOC (zie het
boek De Aprilmoorden). Bij de voorbereidingen van de uiteindelijke proclamatie had ik
nauw en vertrouwelijk contact met Statenlid X, die de aanvraag van de SEOC in
behandeling nam.

Dit Statenlid van Curaçao had toegang tot geheime documenten en deelde mij onder
vier ogen mee dat in documenten beschreven staat hoe de Chinese stakers op 20 april 1942
zonder enige reden standrechtelijk werden geëxecuteerd. Voor hem was dit voldoende
reden om deze dag tot nationaal herdenkingsdag te laten uitroepen.

Getuigenverklaringen

Alle drie de getuigenverklaringen (en niet alleen die van sergeant Grovell) geven
voldoende aanwijzingen dat op 20 april (nadat op vrijdag 17 april de scheiding door de
autoriteiten van werkwilligen van de stakers mislukt was) opzettelijk geweld mogelijk
was. Wellicht is één en ander in juridisch opzicht onvoldoende hard, maar de aanwij-
zingen zijn onverminderd krachtig, en nu door (in)directe getuigen bevestigd. Het
SEOC blijft derhalve bij het standpunt dat er sterke aanwijzingen zijn dat het doden
van de Chinese stakers met voorbedachten rade is gebeurd.

...................................................................................................................................................................................

1.  Een ooggetuige die duidelijk het door de staat (destijds en ook nu nog) aangehangen scenario weerspreekt.



| C H I N E Z E N G E K W E T S T I N O O S T E N W E S T | 131

Betrouwbaarheid hof van justitie/politie

Via geheime documenten van het Nationaal Archief in Den Haag heb ik kunnen
aantonen hoe onbetrouwbaar het hof van justitie in de Tweede Wereldoorlog was.
Onder verantwoordelijkheid van dit hof functioneerden ook de politie en inspecteur
Van der Kroef. Helaas is dit gegeven door mr. Vossenberg onvoldoende meegewogen
in haar betoog. Haar analyse en die van de Nederlandse staat (bij monde van minister
Plasterk) zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het rapport van politie-inspecteur
Van der Kroef, die als zodanig deel uitmaakte van een onbetrouwbaar instituut en dus
bepaald niet onafhankelijk was. Diezelfde justitiële instelling wordt later nota bene om
de genoemde reden door de Nederlandse staat gereorganiseerd.

Autopsierapport

Advocaat Vossenberg gaat ervan uit dat de medische rapporten mogelijk niet
bestaan. Zij baseert haar mening op de zienswijze van de Staten in 1942. Echter, ook
voor de Staten hadden de medici toentertijd een geheimhoudingsplicht. Mr. Vossenberg
had de Nederlandse staat op dit punt kunnen wijzen.

Verbod op onafhankelijk onderzoek door China/Amerika

Dit aspect is door mr. Vossenberg niet in haar analyse opgenomen. Het is een zeer
belangrijke indicatie dat de Nederlandse staat de ware toedracht rond het met zinloos
geweld beëindigen van een staking van Chinese zeelieden in de doofpot wilde houden.

Dossier Parlementaire Enquête Regeringsbeleid 1940-1945

Hiervoor geldt, grosso modo, het voorgaande. Ik heb kunnen aantonen dat er sterke
aanwijzingen zijn dat de enquêtecommissie met een dossier werkte dat niet voor een-
ieder openbaar is. Tijdens het verhoor van de heer Van Driel, wilde deze getuige een
boekje open doen over de dood van de Chinese schepelingen, maar hij moest van de
voorzitter met zijn verklaring stoppen.

Hoe verder?

Op 20 april 1942 zijn vijftien Rotterdamse-Chinese stakers van Shell-Curaçao door
de Nederlandse overheid standrechtelijk vermoord in Kamp Suffisant (Curaçao). Er zijn
aanwijzingen dat de doden vielen door een geplande actie van de autoriteiten op
Curaçao. Hoewel de bewijsvoering juridisch gezien mogelijk niet voor 100 procent
waterdicht is, doet de SEOC een moreel appel op de overheid. Een rechtsstaat moet
de waarheid uit het verleden willen achterhalen en, waar nodig, erkennen. Het zou de
Nederlandse staat sieren tijdens de 4-mei activiteiten ook deze vergeten slachtoffers te
herdenken. De SEOC houdt derhalve vast aan haar verzoek: herdenk op 4 mei ook die
Chinese slachtoffers.



De regering van Curaçao riep in 2012 via deze proclamatie 20 april uit tot 

een nationale herdenkingsdag. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

bevestigde daarmee dat er sprake was van een executie.
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