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Lijst van afkortingen en verklarende woorden

Adat Gewoonterecht in Indonesië
ADEK Algemeen Delisch Emigratie Kantoor
AG  Agent-generaal
Ajer Water
Alang-alang Struikgewas
Atap Bladeren, dakbedekking van palmbladeren
AV  Algemene Vergadering van de NMG
AVROS Algemene Vereniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra
Balé-balé Indonesische rustbank, slaapgelegenheid
Bandjir Overstroming door zware regenval
BB  Het Departement van Binnenlands Bestuur
BGD Burgerlijke Geneeskundige Dienst
BGNI Bond van Geneesheeren in Nederlandsch-Indië
Bibit Jonge tabaksplant
Blanda Hollander
Boeboer Pap, brij
Boewang Wegwerpen
Bok Mevrouw
Controleur Controleur magistraat (Justitie)
CVE Chef van Exploitatie
DC  Districtscommissaris
Delibamij Deli Batavia Maatschappij
Di djemoer Gedurende uren in de zon staan als straf
Djahat Slecht, kreng, streng, misdadiger
Djilatang Brandnetels: jeuk veroorzakende bladeren
Djongkok Met gekruiste benen of gehurkt zitten
Dokter djawa Inlandse arts
Dollar Singapore Straits Settlements, 1 gulden = $ 0,80 
DPV Deli Planters Vereeniging
Drossen Weglopen, deserteren
GEOVG Gewestelijk Eerstaanwezend Officier van Gezondheid, Hoofdofficier
Gevoeg doen Defeceren, zich ontlasten
GG  Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië
Gluteaal tot de bilstreek behorend
Goedang Fermenteerschuur
Habis perkara uitroep: ‘Afgelopen!’
Ingenieur-directeur Mijndirecteur
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Kain Doek
Kampong Woonwijk, dorp, gehucht, verzameling woningen
Kanan Rechts
Kantjil Dwerghertje
KB  Koninklijk besluit
Kebon Aanplanting
Kedai Winkeltje
Kemadoe Jeuk veroorzakende bladeren
Kir  links
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
Klabangs duizendpoten
Kladi verkoelende bladeren
KNIL Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
KNMG Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der
   Geneeskunst
Koelie Gehuurde arbeider, contractarbeider, sjouwer, drager
Kongsi Chinezenverblijf
Kranie Inlandse of Chinese laborant
Lalang Hoog gras
Magistraat Gerechtelijk ambtenaar van justitie
Mandiën Baden, een douche nemen met een emmertje
Mandoer Opzichter, ploegbaas of voorman voor Javanen
Mata 1 mata = 0,386 milligram
MGD Militaire Geneeskundige Dienst
Mij. Maatschappij
Morbiditeit Ziektecijfer
NATM Nieuwe Asahan Tabak Maatschappij
NHM Nederlandsche Handelmaatschappij
NIRK Nederlandsch Indisch Roode Kruis
Njai Bedgenote van Europeanen in Nederlands-Indië
NMG Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
NFI Nederlands Forensisch Instituut
Niboeng Palmboom van het geslacht Oncosperma
NILS Nederlandsch-Indische Landbouw Syndicaat
NVTG Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde
OEN Ministerie van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid
Oentoeng malang Tegenspoed
OM Openbaar ministerie
Paitje Borrel
Parang Kapmes, hakmes of houwer
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Pararectaal Langs de endeldarm
Parit Slootje of kanaaltje ter afwatering
Pasanggrahans Logeergebouw voor reizende ambtenaren
Patjoeran Goot
Patoet Billijk, eerlijk, rechtvaardig
Peloepoe Gespleten bamboe
PG  Procureur-generaal
Pikolan Draagstok van bamboe
Pondok Lange loods, hut voor tijdelijk gebruik
RC  Rechter-commissaris
Resident Bestuursambtenaar; hoofd van een gewestelijk bestuur
Ringgit Munteenheid van Maleisië, Straitsdollar
Roemah tempoh Een tijdelijk hospitaal
Roemah toetoepan Opsluitingslokaal
Rotan Stengels of dunne stammen van rotanpalmen van het geslacht 
   Calamus. De rotanpalm groeit in de bossen van Sumatra, Borneo en  
  Celebes; de stengels worden gebruikt als vlechtmateriaal voor  
  meubels, manden, etc. 
R.v.O.T. Reglement van Orde en Tucht
Sembah Eerbiedige groet
Singkeh (Chinese) immigrant in Indonesië, Chinees voor nieuweling
Sirih Betelplant, genotmiddel
SM  Senembah Maatschappij
Snaar Meid
Soa  Seksuele overdraagbare aandoening
SOK residentie Sumatra’s Oostkust
Stadsverband Loods of kampong ter verpleging van zieken en paupers
Stinkers Malengers koelies te Deli en zij die incapabel zijn voor gewoon werk
Strootje Sigaret, lichte sigaar
SWK Sumatra’s Westkust
Tali blati Een eind dubbelgevouwen touw
Tandil Chinese opzichter, ploegbaas of voorman
Tandoe Draagstoel
Tbs  Terbeschikkingstelling
Tingkaps Luiken
Tjangkol Spade, graafijzer
Tjangkollen Met een spade de grond omspitten
Tjemara-boom Indische naaldboom
Toean Heer, meneer
Toetoepen In de doofpot stoppen
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Topi Hoofddeksel
Tong Tong Schaftuur
Visum repertum Autopsierapport, medisch rapport
VOC Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
Volksraad Installatie in 1918, adviserend orgaan bestaande uit 60 leden
Wd. Waarnemend
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 Voorwoord 

 Er is al veel geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse tabaksindustrie en 
andere cultures op Sumatra. Zeker nadat in 1987 Jan Breman zijn beruchte boek Koelies, 
Planters en Koloniale Politiek publiceerde, met daarin integraal opgenomen het zogeheten 
Rhemrev-rapport uit 1903. Maar ook al in de eerste helft van de twintigste eeuw, toen de 
koelieordonnanties met hun poenale sanctie een constante bron van discussie waren. Toch 
nam men pas definitief afscheid van dat beleid van wurgcontracten, ook wel ‘halfslavernij’ 
genoemd, in 1942. Intussen deden de voorstanders er alles aan om het beeld hoog te 
houden dat in de koloniale samenleving ‘iets groots werd verricht’. Een beroepsgroep die 
zeer aanwezig was in de koloniale realiteit maar over wie nog relatief weinig geschreven 
is, is die van de artsen. Zij waren eerstehands getuigen van de structurele misstanden die 
men buiten beeld trachtte te houden of afdeed als incidenten.

 In de jaren zestig van de 19e eeuw legden pioniers in de tabak (en kolen) op Sumatra 
de eerste fundamenten voor een winstgevende industrie die tot op de dag van vandaag 
bestaat. Naast werkgevers en contractarbeiders speelden ook artsen een belangrijke rol 
in het creëren van een klimaat waarin menigmaal medisch-ethische en morele regels 
overtreden moesten worden. De misstanden die Breman naar buiten bracht en die 
Nederland schokten, kwamen neer op stelselmatige onderdrukking en mishandeling 
van contract- en dwangarbeiders in Nederlands-Indië. De veelvuldige en stelselmatige 
mishandelingen, niet alleen het slaan met rotanstokken, maar ook publieke martelingen of 
het voorzien van te weinig voedsel of slechte woonomstandigheden, brachten de kolonia-
le medische wereld keer op keer als eerste after the fact in aanraking met de gevolgen  
ervan.

 Echter, hoewel ook toen al de beroepseer van de arts en een artseneed bestonden, was 
er nooit sprake van grootschalig verzet uit medische hoek om de wantoestanden rondom 
de patiënten die men onder ogen kreeg aan te kaarten en uit te bannen. Nee, in plaats 
daarvan leverden medici, artsen en wetenschappers en instanties als de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst ((K)NMG[1]) hun bijdrage aan de 
beeldvorming rondom Oost-Indië die ook de Nederlandse overheid en de planters koste 
wat het kost in stand wilden houden. Wat ook grotendeels gelukt is, tot Breman in 1987, 
37 jaar na de onafhankelijkheid van Indonesië, de ballon van het grootse verrichte werk 
definitief doorprikte. Toch slaagde men zo goed in de opzet dat er ook anno nu nog 
mensen zijn die geloven dat het niet zo erg is om dat beeld van destijds te blijven tonen 
zonder daarbij kanttekeningen te plaatsen.
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 Zo verscheen in maart 2018 het boek Daar werd wat groots verricht van de hand van 
cabaretier Diederik van Vleuten. Hij doet daarin de Oost-Indische familiegeschiedenis 
van zijn oom Jan uit de doeken. Er kwam ook kritiek, waarover van Van Vleuten in Trouw 
zei:

‘Boze reacties zijn daar ook altijd bij, vaak uit emotie of dommigheid. Gaat makkelijk op de 
mail: tik maar even snel op, dan kan meneer Van Vleuten het allemaal lezen. ‘U verdoezelt de 
geschiedenis, want u vertelt niets over troostmeisjes’, krijg ik dan te horen. Ik verdoezel niks. 
Ik vertel het verhaal van oom Jan, hij schrijft niks over troostmeisjes, dus heb ik ook niks over 
troostmeisjes te melden. Dat was mijn taak niet.’ (Salm, 2018)

 Van een cabaretier die een familiegeschiedenis op het toneel brengt, hoeft men dat 
inderdaad niet te verwachten. Maar, door een vergelijkbare redenering van Nederlandse 
artsen in Oost-Indische dienst bleven waar het ging om de inheemse arbeiders een eeuw 
lang de meest wanstaltige vormen van mishandeling gehandhaafd. De artsen werkten 
vrijwel zonder uitzondering voor de planters of voor de staat, die zelf de sancties tegen 
contractarbeiders had ingesteld, dwangarbeiders stelselmatig mishandelde, en dat alles 
decennium na decennium met hand en tand bleef verdedigen.

 Men zou kunnen stellen dat het niet de taak van artsen is om het een en ander 
aan de kaak te stellen. Wel was het hun taak om te bepalen of een contractarbeider fit 
genoeg was om zijn lijfstraf te ondergaan. Het was hun taak om half doodgeslagen, 
uitgehongerde mensen op te lappen zodat ze weer aan het werk konden. Het was hun 
taak wetenschappelijk onderzoek naar lokale ziekten te doen waardoor een gezondere 
arbeidersbevolking harder zou kunnen werken. Maar nee, het was niet hun taak om 
misstanden te onthullen of aan te kaarten. Noch was het de taak van de (K)NMG, die via 
haar leden op de hoogte was van wat er zoal voorviel in de Oost. Het was niet hun taak, 
nee, maar vanuit de medische beroepseer was het echter hun plicht!

 En ik bezondig mij hier niet aan een retrospectief oordeel: ook in de negentiende eeuw 
oordeelde men al zo over de verregaande schendingen van de lichamelijke integriteit van 
de inheemse contract- of dwangarbeider, daarvoor als slaaf. Officieel ging daarom vijf 
jaar na de slavernij ook het toedienen van rotanslagen als straf voor contractarbeiders 
overboord. Die afschaffing bleek echter een wassen neus die in de dagelijkse realiteit van 
Oost-Indië nooit doorgang vond. Hoewel Nederland in 1987 wakker schrok, had dat ook 
al in 1958 kunnen gebeuren. In dat jaar verschenen de memoires van de overleden Apie 
Prins, rond 1910 enkele jaren assistent op plantages van de Deli Tabak Maatschappij en de 
Senembah Maatschappij. In het boek Ik ga mijn eigen baan wond Prins geheel geen doekjes 
om de dagelijkse realiteit van het werk van plantageassistenten:
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‘Een Chinees een klap op zijn kale kop geven was doodgewoon. De Chinezen hadden kaal 
geschoren hoofden en droegen prachtige lange staarten met rooie of blauwe lintjes. Als ze 
hardnekkig lanterfantten of obstinaat werden deelde je een paar klappen met je kebonstok 
[rotanstok, NM] uit en habis perkara! (afgelopen). Je kon kiezen: er op los slaan, of alles over 
je kant laten gaan en je prestige verliezen. En ontslagen worden!’ [..] Als een Javaan, die van 
nature nooit haast heeft, plan plan (kalmpjes-aan) deed en dus volgens ons malas (lui) was, 
heette het: Lekas sedikit! (schiet een beetje op, gauw een beetje). Dat was wel het minste wat 
je zei, ook al was hij moe en al had hij de hele dag gewerkt. Met zachtzinnigheid kwam je niet 
verder. [..]’ (Prins, 1958: 229)

Het boek van Prins is een zeldzaamheid geworden:

‘[..] mede omdat er wellicht geen publicatie is waarvan zoveel exemplaren zijn gestolen (en 
naar mag worden aangenomen vernietigd) vanwege de minder vleiende passages aan sommige 
adellijke families gewijd.’[2]

 Of dat dan alleen die families betrof, of ook de passages over zijn tijd op Sumatra is een 
vraag die een waardevol onderzoeksproject zou verdienen. Men had veel over voor het in 
stand houden van het juiste beeld. Een voorbeeld daarvan, gerelateerd aan de medische 
koloniale wereld, vormen de volgende foto’s. Ze tonen het beeld van ziekenzalen voor 
contractarbeiders op Sumatra, zoals dat in de eerste helft van de twintigste eeuw door 
koloniaal Nederland werd gepresenteerd:

 Ziekenzaal in het Centraal Hospitaal, Tebing Tinggi, 1915-1940.

 Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024801.
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Ziekenzaal voor vrouwen op Sumatra; de arts doet zijn ronde, 1895-1939.

 Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 30038879.

 De realiteit van dergelijke hospitalen is vastgelegd in inspectierapporten zoals dat van 
adjunct-inspecteur Moorrees en de Gewestelijk Eerstaanwezend Officier van Gezondheid 
dokter Van Haeften uit 1909:

‘Over de eigenlijke verpleging der lijders is niets dan kwaads te vermelden. In het geheel zijn er 
maar zes zoo goed als niet geschoolde verplegers in dienst. Des nachts zijn de zieken op elkaars 
hulp aangewezen.’[3]

 Zieken met been- en voetwonden, geslachtsziekten en zij die een tymol-kuur moesten 
ondergaan, zaten met vijf à zes man op twee aan elkaar geplaatste slaaptafels. In de zaal 
met tyfuslijders, die soms naast zieken met malaria lagen, maakte men voor een deel 
gebruik van houten in plaats van ijzeren bedden, wat het noodzakelijke desinfecteren van 
de slaapplaatsen tegen besmettelijke ziekten bemoeilijkte. Moorrees en Van Haeften:

‘Bij een eventuele epidemie zou dit hospitaal een gevaar opleveren voor de gezondheidstoestand 
voor de gehele streek daaromheen.’[4]

 Tot liggen op een bed was er geen gelegenheid, vele patiënten lagen op de vloer. Het-
zelfde gebeurde in de vrouwenzaal. Op de dag van inspectie waren hier zestig vrouwen 
aanwezig voor behandeling. Samen hadden ze de beschikking over twintig slaaptafels. 
Om het hospitaal was er geen omheining en door een tekort aan personeel was er 
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weinig toezicht. In verband met de slechte huisvesting verlieten vele zieken ’s nachts het 
hospitaal om elders een slaapplaats te zoeken. Op de avond van de inspectie ontbrak er 
een honderdtal patiënten, zowel licht zieken als zwaar zieken. Op de dag van de inspectie 
lag in een van de zalen een dysenteriepatiënt op de grond die enkele dagen geleden uit 
het hospitaal wegliep en die men bij de rivier volledig ingestort terugvond.[5]

 Rudy Kousbroek publiceerde in 1992 in NRC een artikel over een tentoonstelling 
over de Sumatraanse tabakscultuur in het Tropenmuseum. Daarbij refereerde Kousbroek 
aan de beruchte publicatie De millioenen uit Deli van advocaat J. van den Brand, één van 
de mensen die het wel waagde om de chronische misstanden aan de kaak te stellen. 
Kousbroek schreef:

‘[..] het boek waarmee in 1902 een tipje werd opgelicht van de sluier die op geen foto te 
zien is, maar waar niet aan valt te ontkomen. Ook op de tentoonstelling zijn het alleen de 
bijschriften die verwijzen naar wat er achter de schermen gebeurde; de foto’s, het filmpje dat op 
een videoscherm te zien is, tonen smetteloze emplacementen, propere koelieverblijven, schone 
hospitalen, ordelijke tabaksplantages met nijvere werkkrachten, een keurig schooltje voor de 
koeliekinderen, ja zelfs een fraai verblijf waar oudere of arbeidsongeschikte koelies die niet naar 
hun geboorteland terug willen een rustige levensavond kunnen doorbrengen. En natuurlijk 
het groots dat werd verricht: de primitieve omstandigheden waarin wegen en spoorlijnen 
werden aangelegd, bruggen en huizen gebouwd en de hele rest. De harde werkers in witte 
pakken, tropenhelmen. Het officiële beeld, zoals het werd geschilderd in de gedenkboeken en in 
publikaties als De aarde van Deli van Willem Brandt.’ (Kousbroek, 1992)

 Het moge duidelijk zijn hoe ver deze realiteiten uit elkaar liggen en dat er de koloniale 
heersers veel aan gelegen was om die van de strak geregisseerde foto’s in stand te houden, 
en die van de rapporten zo veel mogelijk buiten beeld.

 Wat nu nepnieuws en framing heet, waren aan de orde van de dag om de realiteit te 
verdoezelen die het daglicht niet kon verdragen. Dat de koloniale medische beroepsgroep 
daarin een zeer grote rol speelde, terwijl die rol er op grond van de beroepseer zo anders 
uit had moeten en kunnen zien, is het onderwerp van dit boek. Als onderzoeker en 
voormalig huisarts zie ik het als mijn taak om dit onderwerp voor het voetlicht te brengen 
en ook de rol van de medici in het geheel kritisch tegen het licht te houden.

 Tot besluit nog een woord over de diversiteit van onderwerpen die in dit boek aan 
bod komen. Hoewel de rol van artsen en hun morele verplichtingen centraal staan, 
ontkom ik er niet aan uitvoerig stil te staan bij de historische ontwikkelingen inzake 
kolonialisme – de rol van Nederland in het bijzonder – en de wijze waarop men de 
tabaksindustrie organiseerde en ontwikkelde. De rode draad in deze onderwerpen wordt 
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gevormd door de feodale gezagsverhoudingen die de maatschappelijke organisatie in 
Nederlands-Indië kenmerkten gedurende de gehele koloniale periode. Machtsverschil 
was de basis voor dit bestel: de overheerser (de vertegenwoordigers van het moederland) 
oefende macht uit over de oorspronkelijke inwoners van dat werelddeel, en vooral over 
die mensen die in (loon)dienst waren van de Nederlandse machthebbers. Mensenrechten 
– een ‘uitvinding’ van de 20e eeuw – vormden in die machtsverhouding nauwelijks tot 
geen issue. Macht over de machtelozen wil gehandhaafd blijven. Om die reden kozen de 
Nederlandse vertegenwoordigers in Indië voor de handhaving van de gezagsverhouding 
het fenomeen straffen, en meer in het bijzonder de lijfstraffen, veelal toegediend met de 
rotanstok. Ik ga kort in op de evenknie en voorloper van deze aanpak in West-Indië: het 
zwepen van slaafgemaakten. De weerzinwekkende taferelen waartoe machtshandhaving 
met de rotanstok leidde, breng ik in beeld via enkele indringende casussen uit de 
tabaksindustrie, maar ter vergelijking ook met casussen uit de dwangarbeid en mijnbouw 
in Nederlands-Indië – de staat gaf in dezen zeker niet het goede voorbeeld. Alles tezamen 
genomen wil ik de impact van de machtsverhoudingen op het dagelijkse leven van een 
contractarbeider verhelderen om zo, als nevendoel, ook stem te geven aan al die vergeten 
individuen die steeds stemloos bleven.
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 Inleiding

 In 1903 veroorzaakte de publicatie De millioenen uit Deli van advocaat Van den Brand 
een golf van verontwaardiging over de behandeling van contractarbeiders in Nederlands-
Indië. De weerzin was zo sterk dat de regering een onderzoek gelastte, wat leidde tot het 
beruchte Rhemrev-rapport dat de anekdotische waarnemingen van Van den Brand door 
vastgestelde feiten bevestigde. Het beeld van een verschrikking achter de façade van 
mooie plaatjes die naar het moederland stroomden, mocht echter niet al teveel geweld aan 
gedaan worden. Beleidsmakers negeerden het Rhemrev-rapport en de wantoestanden 
konden tot ver in de twintigste eeuw blijven bestaan. Er is één beroepsgroep die dit al ver 
voor Van den Brand had kunnen voorkomen: de medische beroepsgroep.

 Waarom moest het een geschokte advocaat zijn die de klokken begon te luiden, als het 
de artsen waren die al decennialang het bewijs van de misstanden onder hun patiënten 
zagen? Uiteindelijk hebben de artsen vele malen meer gruwelen en de gevolgen daarvan 
onder ogen gekregen, dan Van den Brand en Rhemrev bij elkaar. Dagelijks hielden zij 
zich bezig met patiënten wier klachten het gevolg waren van zware mishandelingen. Van 
den Brand was de aanleiding voor alle commotie, maar dat hadden de artsen moeten 
zijn, en anders wel hun belangenvereniging (K)NMG. Zij hadden de levensverwachting 
en de kwaliteit van leven onder contractarbeiders in de tabaksindustrie al vroeg en zeer 
aanzienlijk kunnen verbeteren, als zij waren opgestaan voor hun patiënten, zoals de 
beroepseer ook toen al voorschreef.

 Enkele jaren terug deed ik onderzoek naar de koloniale geschiedenis van Nederlands-
Indië. Het was onder andere mijn doel om de achtergrond van de allereerste slachtoffers 
van de tabaksindustrie op Sumatra in kaart te brengen. Dat betrof een onderzoek naar 
de duizenden lijfeigenen, vrouwen, mannen en van hun ouders weggehaalde kinderen 
die tussen 1868 en 1930 als contractarbeiders en kindarbeiders van die ondernemingen 
op Sumatra op grond van koelieordonnanties (vanaf 1880) en de poenale sanctie moesten 
werken onder gruwelijke omstandigheden en stokslagen.

 Als voormalig huisarts viel mijn oog al snel op enkele details rond de medische 
koloniale wereld die ik niet uitvoerig in de geschiedschrijving was tegengekomen. Het 
bleek dat artsen een rol hadden bij het straffen van contractarbeiders. Zij moesten een 
contractarbeider keuren die een lijfstraf moest ondergaan. Dit waren geen incidenten, het 
gebeurde honderden keren per jaar, bij allerlei soorten bedrijven en overheidsinstanties. 
De artsen moesten bij de uitvoering van de straf aanwezig zijn en voor aanvang aangeven 
of de betreffende arbeider fit genoeg was om de straf te ondergaan. Dit bevreemdde mij 
omdat het betekende dat artsen in wezen de eerste getuigen waren van alle gruwelen en 
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misdaden tegen de menselijkheid die uit naam van de koloniale winsten tegen de lokale 
bevolking waren gepleegd. En dat dan nog los van de vele patiënten met lichamelijke 
kwetsuren die het gevolg waren van deze straffen, die zij toch ook dagelijks voorbij zagen 
komen. Echter, niemand leek zich af te vragen waarom de artsen niet meer ruchtbaarheid 
gaven aan deze grove en structurele schendingen van de lichamelijke integriteit van hun 
patiënten. Ik besloot dit thema verder uit te diepen en schreef daartoe aan prof. dr. Mart 
van Lieburg (Erasmus MC en UMCG, medische geschiedenis).

 (K)NMG-correspondentie
 Prof. dr. Van Lieburg was ook bibliothecaris van de (K)NMG en ik vroeg hem of 
hij beschikte over een lijst van leden die in de periode 1895-1915 in Nederlands-Indië 
werkten. Van Lieburg antwoordde ontkennend en vermeldde daarbij dat hij wel zelf 
beschikte over een database ‘met alle artsen in die jaren met gegevens over hun vestiging, 
maar gebruik of uitwisseling daarvan is vooralsnog alleen mogelijk binnen onderzoeksprojecten.’ 
Daarop antwoordde ik hem onder meer dat ik oud-huisarts was en legde hem mijn 
onderzoeksproject voor. Ik deelde hem onder meer mee dat ik interesse had voor in 
Nederland afgestudeerde (huis)artsen die in Nederlands-Indië op Sumatra voor het 
gouvernement of particuliere bedrijven waren gaan werken en vroeg Van Lieburg mij de 
volgende vragen te helpen beantwoorden:

 1. Een arts laat in opdracht van de Chef van Exploitatie (CVE, bedrijfsleiders) of  
  magistraat, de rotanstraf uitvoeren: slaan met de rotanstok, ondanks nog niet  
  genezen wonden van een eerdere bestraffing met dezelfde rotanstok. Is de arts of  
  de CVE en/of de magistraat verantwoordelijk voor deze gang van zaken?
 2. Heeft de arts een eigen verantwoordelijkheid?
 3. Overtreedt de arts hier in Oost-Indië de in Nederland afgelegde artseneed?
 4. Had de beroepsorganisatie (K)NMG de mogelijkheid de betreffende arts in Oost- 
  Indië op de geschetste werkwijze of diens gedrag aan te spreken of te corrigeren?

 Ondanks mijn herhaalde verzoeken kreeg ik van Van Lieburg geen enkele reactie 
meer. De correspondentie is opgenomen in Bijlage 1. Ook van een andere (K)NMG-
medewerker kreeg ik nul op mijn rekest: op mijn vraag of de destijds in Nederlands-
Indië al zeer gerenommeerde arts prof. dr. W. Schüffner lid was geweest van de (K)NMG 
antwoordde Connie Verheul van de ledenadministratie en GAIA dat ze deze informatie 
niet konden en mochten doorgeven.

 Ik vroeg me als gewezen huisarts af of de (K)NMG na honderd jaar nog iets te 
verbergen had over de respectabele Nederlandse artsen in de Oost. Ik ging verder met 
mijn onderzoeksproject en ontdekte wat de Nederlandse medische wereld verzwegen 
had en waarom ze zoveel verzwegen had.
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 (K)NMG-onderzoek

 Eerste artikelen van de (K)NMG-statuten, 1891.[1]

 De statuten van de (K)NMG laten duidelijk zien dat de maatschappij de intentie 
had om de koloniën bij de werkzaamheden te betrekken en ook daar de geneeskunde te 
bevorderen en indien nodig maatschappelijk op te treden. Twintig jaar later was er aan 
die intentie niets veranderd: artikel 1 bleef het hoofddoel van de Mij. (Benjamins, 1912: 
53) Dertig jaar daarvoor twijfelde men echter nog wel over de mogelijkheden om werk 
te verrichten in de koloniën, aangezien de toevoeging ‘en zijne Koloniën’ nog ontbreekt 
voor 1860.[2] Zodra men echter de koloniën binnen het bereik van de Mij. bracht, werd 
ook direct opgetreden.

 Het waren de jaren waarin Nederland de slavernij afschafte en de (K)NMG achtte 
het haar taak om zorg te dragen voor voldoende aandacht voor de gevolgen daarvan 
voor de gezondheidszorg in de West-Indische koloniën. In december 1862 stuurde het 
hoofdbestuur (HB) van de (K)NMG een stevige brief naar de minister van Koloniën om 
de aandacht te vestigen op een aantal punten en de afschaffing van de slavernij. Deze 
brief is als geheel opgenomen in Bijlage 2. Uit het schrijven van de Mij. blijkt een aantal 
zaken:

 1. Zij was zeer goed op de hoogte van wat er speelde in West-Indië.
 2. Zij mat zichzelf een houding van autoriteit aan.
 3. Zij bemoeide zich op hoog politiek niveau met de gezondheidszorg, zoals zij dat  
  nu nog steeds doet.[3]
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 Aangaande de misstanden onder contractarbeiders in Oost-Indië, die de (K)NMG-
leden werkzaam in de kolonie vanaf het begin (jaren 70 van de negentiende eeuw) vrijwel 
dagelijks voorbij zagen komen, bleef het evenwel opvallend stil: men maakte geen gewag 
van enige kennis, autoriteit en bemoeienis met deze zaken op enig politiek niveau. Dit 
terwijl ook destijds al onderkend werd welke rol de arts, en in diens verlengde dus de (K)
NMG, had kunnen spelen.

 In 1910 schreef de Gewestelijk Eerstaanwezend Officier van Gezondheid (GEOVG) 
Schijfsma in een rapport over misstanden bij de Ombilinkolenmijnen op Sumatra:

‘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 zoveel 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.’[4]

 Van de in Nederland afgestudeerde artsen was in 1912 ruim 90 procent lid van de 
(K)NMG. (Bertens e.a., 2016: 43) Er bestaat geen grond aan te nemen dat dit percentage 
in Nederlands-Indië veel lager lag. Sterker, de artsen daar die zichzelf verenigden in de 
‘Bond van Geneesheeren in Nederlandsch-Indië’ (BGNI) deden in die tijd dringende 
beroepen op de (K)NMG.

 In november 1909 liet het bestuur van de BGNI de (K)NMG onder meer weten dat al 
die tijd door hen in Nederlands-Indië ‘gestreden en geleden werd onder de onhoudbare 
stelsellooze toestanden’ die heersten in de Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD). De 
(K)NMG had de BGNI aan haar lot overgelaten. Over het werk op de ondernemingen, waar 
artsen veel zagen en meemaakten, maar op persoonlijke titel vaak niet de machtspositie 
hadden iets te doen tegen misstanden, schreef de BGNI:

‘Ook de periode toen het lang verkropte gevoel van hen, die beseften in zulk eene organisatie 
onnuttig onwaardig schijnwerk te verrichten, zich uitte door noodkreten in openbare geschriften, 
slechts onvoldoende de aandacht der chefs konden boeien, ook in ‘die’ periode liet de Mij. zich 
weinig aan ons gelegen liggen.

Had ze toen artikel 1 harer statuten ernstig opgevat en hare belangstelling gegeven aan de 
wijze, waarop de chefs op die noodkreten reageerden, ze had de hoofdfout in de organisatie 
kunnen doorzien en hare krachten in goede richting kunnen aanwenden.’[5]
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 Over het in 2013 in beeld gebrachte drama over de slavernij in Amerika Twelve years 
a slave schreef het (K)NMG-tijdschrift Medisch Contact ‘hoe slavernij in wezen het volstrekte, 
radicale tegendeel is van alles waar het begrip ‘zorg’ in zijn breedste betekenis voor hoort te staan.’ 
(Maassen, 2014: 483) Echter, toen begin twintigste eeuw onder de toeziende ogen van de 
(K)NMG Nederlandse artsen medewerking aan slavernijpraktijken op de tabaksplantages 
en in de koolmijnen van Sumatra verleenden, waren in patria de medische instituten 
opvallend stil.

 Artsenethiek in koloniale geneeskunde
 Rutger Jan van der Gaag, ex-voorzitter van de (K)NMG, schreef in 2013 in Medisch 
Contact:

‘Arts-zijn is een prachtig, veelzijdig vak. Het raakt aan de essenties van het leven. Zoals de 
artseneed stelt: ‘ten dienste van de medemens’. Wij zullen ‘zorgen voor zieken, gezondheid 
bevorderen en lijden verlichten’. De eed benadrukt dat we als arts de patiënt centraal stellen en 
zijn opvattingen eerbiedigen.’ (Van der Gaag, 2013: 49)

 Daar dacht men rond 1900 niet anders over, getuige deze uitspraak van de toenmalige 
directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (OEN) in Nederlands-Indië, mr. J.H. 
Abendanon:

‘Een geneesheer moet krachtens zijn ambtseed zijne hulp verleenen naar beste weten en 
vermogen. Heeft hij het in zijn vermogen om te helpen gelijk onderwerpelijk gebleken is, en 
weigert hij, zooals mede vaststaat, dan schendt hij zijn ambtseed, en dat dit wangedrag is 
spreekt van zelf, daar in het woord opgesloten ligt dat het toegepast kan worden wanneer 
iemand zich gedraagt geheel afwijkend van hetgeen de maatschappij van hem mag vorderen, 
op grond van een voorschrift waaraan hij zich geheel vrijwillig heeft onderworpen door het 
afleggen van den ambtseed.’[6]

 Over de mensenrechten schendende dokters op Sumatra, was het Tweede Kamerlid 
Henri van Kol duidelijk in zijn brochure Uit onze koloniën:

‘Aan geneesheeren die zich aan ergerlijk plichtverzuim schuldig maken, moest dadelijk de bev-
oegdheid tot uitoefening van de geneeskundige praktijk worden ontnomen.’ (1903: 108)

 Begrijpelijk was daarom de aan de in Oost-Indië verenigde Europese artsen gerichte 
waarschuwing van voorzitter dr. J. Schülein in 1905. In het dertiende Bulletin van den 
BGNI wees hij op de misstanden die
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‘[..] in Indië bestaan in de verhouding van de geneesheeren tegenover het publiek en tegenover 
de directies van ondernemingen, misstanden, die in staat zijn op den duur het hooge moreele 
standpunt, waarop de geneesheer behoort te staan, te ondermijnen en hem er toe zullen kunnen 
brengen, dat niet in de eerste plaats het welzijn zijner patiënten bij hem zal wegen, maar slechts 
zijn eigen belangen op zijn handelen van invloed zullen zijn, al druischen die ook in tegen de 
belangen der patiënten of der collegae.’[7]

 In sommige gevallen, zoals dat van dokter Mollinger (zie hoofdstuk 1), werd de 
artseneed zelfs aangewend om de stilte te verantwoorden: ‘“Tal van gevallen zijn mij als 
medicus bekend, maar ik was gebonden aan mijn ambtseed.”’(Bruinink-Darlang, 1986: 99) 
Desalniettemin moest deze arts in 1920 “vrijwillig” ontslag nemen omdat hij toch niet 
wilde blijven zwijgen.

 Nederlandse en andere Europese dokters in dienst van de industrie en de staat deden 
de medische ethiek echter moedwillig geweld aan in Nederlands-Indië. Ze verloren hun 
professionele autonomie en maakten vuile handen. Via haar leden kreeg de (K)NMG de 
ernst van de mishandelingen van zieke niet-Nederlandse arbeiders op Sumatra jaren 
eerder dan Van den Brand onder ogen, maar hun getuigenissen bleven verborgen.

 Publicatie
 In dit boek wil ik beginnen met een summiere beschrijving van de koloniale ge-
neeskunde en de rol van de (K)NMG. Vervolgens presenteer ik in hoofdstuk 2 een be-
schouwing van de wettelijke achtergrond van de veelvuldig vastgestelde mishandelin-
gen: de koelieordonnanties met poenale sanctie. Daarbij gaat ook aandacht uit naar de 
algehele koloniale cultuur die ertoe bijdroeg dat een ordonnantie waarin met geen woord 
over lijfstraffen wordt gerept, toch resulteerde in de structurele en excessieve toepassing 
daarvan. Daarbij wordt ook het medisch aspect niet uit het oog verloren. In de hoofd-
stukken 3, 4, 5 en 6 behandel ik respectievelijk de tabaksindustrie, de kinderarbeid en 
positie van de vrouw in die industrie, de dwangarbeid in het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger (KNIL)[8] en de situatie in de staatsmijnen. Daarbij vormt de tabaksindus-
trie het hoofdonderwerp. De dwangarbeid en het Mijnwezen komen ook aan bod omdat 
die onderwerpen laten zien hoe de staat het slechte voorbeeld gaf dat nog tot in de jaren 
30 in stand bleef. Het betrof hier een koloniale staat die zelf veelvuldig en stelselmatig 
lijfstraffen liet toepassen en wettelijk verantwoordde, maar die de particuliere onderne-
mingen onderzocht en op de vingers tikte op dat gebied. Veel meer dan op de vingers 
tikken, deed zij dan ook niet, want hoewel na Van den Brand en Rhemrev nog regelmatig 
stemmen opgingen tegen de poenale sanctie en voor afschaffing van de rotanstraf, bleven 
de systemen, in steeds veranderende vorm, in stand omdat de machtige planterslobby 
meende niet zonder te kunnen. Pas in 1942 was de poenale sanctie echt afgeschaft.
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 Schüffner
 Enige speciale aandacht gaat uit naar de zeer gerenommeerde arts en hoogleraar 
dr. W.A.P. Schüffner. Deze arts van Duitse origine stond er begin twintigste eeuw al 
om bekend de hygiëne in Nederlands-Indië eigenhandig op een hoger plan te hebben 
gebracht door bij de Senembah Maatschappij het goede voorbeeld te geven. Dat hij 
het succes van dat instellen te danken had aan de mogelijkheid de poenale sanctie in 
te zetten als men weigerde mee te werken, is een detail dat in besprekingen van zijn 
werk doorgaans niet voorbijkomt. Bekijken wij zijn werk van nabij dan zien we echter dat 
dr. Schüffner voorstander was van dwangmiddelen bij het doorvoeren van zijn plannen 
en ideeën. Voor zijn naaste collega’s zoals de eveneens zeer gerenommeerde dr. Kuenen 
gold hetzelfde. De hoogste regionen van de medische wetenschap waren voor de poenale 
sanctie en daarmee de facto voor de structurele mishandeling van arbeiders. Hoe zij dit 
als artsen met hun beroepseer rijmden, is een raadsel dat ik gaandeweg hoop te kunnen 
ontwarren.

 Deze artsen bleken zo begaan met verbetering van de bedrijfswinst, en later als zij in 
overheidsdienst gingen met de groei van de economie in de regio, dat zij het goede werk 
dat zij verrichtten niet in dienst stelden van hun patiënten, maar van die winsten. Met de 
poenale sanctie van het werkcontract bij de hand, kon dokter Schüffner de winsten van 
zijn werkgever, de Senembah tabaksmaatschappij, enorm vergroten door de ziekenhuizen 
van dit bedrijf in gevangenissen te veranderen.

 Op de voorgrond zitten vijf blanken op een stoel; waarschijnlijk zijn het 

 de Europese dokters en andere hulpverleners.[9] 



30 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |



31|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

 Hoofdstuk 1 
 Geneeskunde onderdeel van kolonialisme op   
 Sumatra

 Alvorens te kijken naar de wijze waarop vele medici op Sumatra betrokken raakten 
bij of zelfs deelgenoot waren van misdadig geweld tegen inlanders, is het noodzakelijk 
een beeld te schetsen van de situatie waarin die betrokkenheid zo goed kon gedijen. In 
dit hoofdstuk presenteer ik een globaal overzicht van de geschiedenis van de koloniale 
medische zorg in Oost-Indië. Het ontbreekt aan ruimte om daarin uitputtend te zijn – het 
doel is veeleer te laten zien hoe de praktijk van Europese medici in de Oost eruitzag, 
omdat die praktijk de allochtone geneesheren heel veel ruimte liet voor eigen keuzes, 
goede en slechte!

 Behalve op de koloniale geneeskunde in de Oost richt ik hierbij speciaal ook de blik 
op de rol van de (K)NMG in die geschiedenis. Vervolgens zal ik tonen hoe via het militaire 
koloniale strafregime en de legitimerende wetgeving in het moederland, de medische 
zorg in de slavernij en de contractarbeid een kwalijke rol ging spelen. Een rol waarbij de 
arts niet alleen geen gevolg gaf aan de eed die hij aflegt, maar die ook duidelijk maakt 
dat de koloniale overheerser diezelfde eed verachtte en haar stelselmatig ondergeschikt 
maakte aan zijn eigen economische belangen.

 1.1 Achtergronden bij de koloniale geneeskunde in de 19e en 20e eeuw
 Voormalig Nederlands-Indië, de huidige republiek Indonesië, is een eilandenrijk ter 
grootte van Europa. De heterogene bevolking telt tegenwoordig ongeveer 250 miljoen 
zielen. Ten tijde van de Volkstelling in 1930, toen het gebied nog stevig in Nederlandse 
handen was, waren dat er rond de 60 miljoen. (Beets et al., 2002: 25) De inheemse 
bevolking verkeerde in de eeuwen van koloniale overheersing door de Nederlanders 
grotendeels in een middeleeuwse maatschappij, aldus Charles Willem Frederik Winckel, 
een Nederlandse arts die van 1907 tot 1914 officier van gezondheid was bij het KNIL. 
(1948: 1206)

 In Oost-Indië was tot aan het einde van de 18e eeuw het Nederlandse gezag in handen 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Tijdens het VOC-bewind was er 
nauwelijks sprake van enige geneeskundige zorgverlening aan de inheemse bevolking in 
de Indische archipel. (Hüsken-Nillissen, 1986: 2356) Na het Engelse tussenbestuur in 1816, 
zette men nog in datzelfde jaar de eerste gezondheidsdienst voor Oost-Indië op. Deze 
bestond uit de Militair-Geneeskundige Dienst (MGD), een Burgerlijke Geneeskundige 
Dienst (BGD) en een Vaccinatiedienst. Met deze laatste dienst had men al in 1804 op 
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bescheiden schaal een aanvang gemaakt, toen men was begonnen met het vaccineren van 
de bevolking tegen pokken. (Ibid.) De BGD was een afdeling van het departement van 
Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (OEN). (Hesselink, 2009: 256)

 Om bezuinigingsredenen ressorteerden in 1827 de drie diensten onder één afdelings-
hoofd: de ‘Chef van de Geneeskundige Dienst’. (Hüsken-Nillissen, 1986: 2357) Dat de 
keuze hiervoor op het hoofd van de MGD viel, lag aan het geringe aantal burgerartsen 
dat in die periode in Nederlands-Indië werkzaam was. In 1882 volgde er alsnog een op-
splitsing in een aparte burgerlijke en militaire dienst, maar daarbij bleef de chef van de 
MGD hoofd van de BGD. Pas in 1911 kwam er een definitieve scheiding van de BGD en 
MGD tot stand. Het departement van OEN kreeg een zelfstandige medische afdeling: 
het Hoofdbureau van de BGD. Dr. Schülein werd de eerste hoofdinspecteur van deze 
dienst met dr. Willem Thomas de Vogel (1863-1955) als souschef. Twee jaar later volgde 
De Vogel Schülein op als hoofd van de dienst. (Winckel, 1948: 1207) In 1920 werd de BGD 
hernoemd tot de Dienst der Volksgezondheid (DVG) om de verandering in aanpak meer 
recht te doen. In de tussenliggende jaren had De Vogel het centrale aandachtspunt van de 
dienst succesvol verlegd van individuele ziekenzorg naar bestrijding van besmettelijke 
volksziekten en de preventie daarvan, door zich te richten op verbetering van hygiëni-
sche omstandigheden. (Hüsken-Nillissen, 1986: 2357)

 De DVG had krachtens haar reglementen tot taak:
 a.   Het onderzoek naar de staat van de volksgezondheid en waar nodig de middelen  
  aan te wijzen tot verbetering en bevordering van de toepassing van die middelen;
 b.   De handhaving van de wetten en verordeningen in het belang van de gezondheid.  
  (Winckel, 1948: 1206)

 1.1.1 Europese artsen: het personeel van de BGD, MGD en DVG
 Eenieder die in Nederland de titel arts had verkregen, was ook in Nederlands-Indië 
bevoegd tot het uitoefenen van de geneeskundige praktijk. Dat de praktijk in Oost-Indië 
in niets leek op die in het moederland, deed er niet toe, met alle gevolgen van dien. 
In 1889 schreef een anonieme maar goed geïnformeerde bron onder het pseudoniem Si 
Bentèng een brochure gericht tegen deze situatie, tegelijk een pleidooi voor een leerstoel 
‘Indische geneeskunde’ aan een Nederlandse universiteit. De strekking van het pleidooi 
was dat men vroeger bij militaire opleidingen nog wel iets aan voorbereiding op Indië 
deed voor geneeskundig officieren, zij het zeer ontoereikend, maar dat er op het moment 
van schrijven helemaal niets van dien aard was, noch voor militaire noch voor civiele 
geneeskundigen. Medici die naar de Oost gingen, gooide men het diepe; zij moesten 
zichzelf maar zien te redden in dat onbekende gebied waar het klimaat, de demografische 
spreiding en gebrek aan kennis van de talen, zeden en ziekten van de inheemsen hun 
danig parten speelden.[1]
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 Hier vond men een blauwdruk van het geneeskundig personeel van zowel de BGD 
als de MGD in de negentiende eeuw. Dit personeel bestond bovendien voornamelijk 
uit officieren van gezondheid, naast de inheemse artsen die na 1851 afstudeerden aan 
de “dokter djawa”-schooltjes[2], omdat er relatief weinig civiele artsen in Oost-Indië te 
vinden waren, met alle gevolgen van dien:

‘Men vond deze in hoofdzaak in de grote steden op Java. Daar waren zij, naast hun particuliere 
praktijk, ten behoeve van de inheemse bevolking werkzaam in de stadsverbanden, hospitaaltjes 
annex polikliniek. Buiten de steden waren de werkzaamheden ten behoeve van de BGD en de 
controle op vaccinatie toevertrouwd aan officieren van gezondheid [..]

Aangezien militaire artsen alleen in de garnizoensplaatsen aanwezig waren, waren grote delen 
van de bevolking volledig verstoken van geneeskundige overheidszorg. Zo kon het gebeuren dat 
epidemieën al veel slachtoffers hadden geëist voordat het binnenlands bestuur de ernst van de 
toestand begon in te zien.’ (Hüsken-Nillissen, 1986: 2357)

 Vanaf 1910 werd de BGD over het algemeen waargenomen door officieren van 
gezondheid, door civiele geneesheren en in enkele grote plaatsen van Java door “stads-
geneesheren”. De meeste ziekenhuizen waren militaire hospitalen waar ook burger-
patiënten uit voornamelijk ambtelijke kringen terechtkwamen. Naast de hospitalen 
bestonden er de zogeheten ‘Stadsverbanden’, hospitaaltjes annex polikliniek. Dat waren 
donkere, onooglijke barakken, vaak gebouwd van gespleten bamboe en daardoor vaak 
besmet met wandluizen. (Winckel, 1948: 1207) Het aantal burgerartsen was gering. Dezen 
waren vooral te vinden in de grote steden op Java. Hier waren zij naast hun particuliere 
praktijk, ten behoeve van de inheemse bevolking, werkzaam in de Stadsverbanden. 
(Hüsken-Nillissen, 1986: 2357)

 De burgerartsen waren vaak op residentie- of afdelingshoofdplaatsen gevestigde 
particuliere geneesheren, die voor vierhonderd gulden per maand hun medische werk-
zaamheden ten behoeve van de bevolking deden. Gezien hun eigen medisch werk, 
konden deze dokters met de hygiënische verzorging van de uitgestrekte ressorten met 
honderdduizenden burgers niets uitrichten. (Winckel, 1948: 1207)

 Vergeleken met Europa was er op Java voor de ziekeninrichtingen, poliklinieken 
en particulieren een groot tekort aan artsen. Dokter Offringa, oud-directeur van het 
Petronella hospitaal en oud-hoofd van de dienst der Volksgezondheid in Nederlands-
Indië, schreef over de decennia voor de Tweede Wereldoorlog:
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‘In Holland werd één arts per 2000 inwoners nodig geacht. Voor Java alleen betekende dat 
bij een toenmalige bevolking van 36 millioen een aantal van 18.000 artsen. (Tot de Japanse 
bezetting was het totale aantal beschikbare artsen voor de gehele Archipel ongeveer 1400.)’ 
(Offringa, 1948: 2142)

 Gekoppeld aan de eerder aangehaalde Volkstelling 1930 krijgen we een beeld van de 
situatie in heel Oost-Indië: voor 60.000.000 mensen zouden naar Nederlandse maatstaven 
30.000 artsen nodig zijn geweest – 28.600 meer dan de 1400 die er daadwerkelijk waren. 
Het medisch onderwijs in Nederland en in Oost-Indië zou dit aantal geneesheren nooit 
kunnen leveren. (Ibid.) Het is dan ook niet verwonderlijk dat Offringa, naast deze 
numerieke problemen, wees op de economische onmogelijkheid van het doorvoeren van 
de Nederlandse maatstaven voor de gehele Oost-Indische bevolking. Het gouvernement 
noch de inwoners zelf hadden de kosten daarvoor kunnen opbrengen. (Ibid.)

 Al sinds begin twintigste eeuw was het in Nederland algemeen bekend dat verreweg 
de meeste afgestudeerde geneesheren die naar Indië wilden zich eerst van een luxeposi-
tie verzekerden. Nederlandse geneeskundigen die zich in de burgermaatschappij in 
Nederlands-Indië wilden vestigen, gingen contracten aan met een mijn- of landbouw-
maatschappij, of troffen een regeling met een collega die zijn praktijk wilde overdragen.[3] 

 1.1.2  Nederland haantje de voorste bij de Verenigde Naties, maar blind voor de  
 eigen koloniale praktijk
 Nederland stond vooraan bij het aankaarten van medisch-ethische misstanden in 
andere landen, met name ontwikkelingslanden. Onder leiding van J.A. Walkate, hoofd 
van het Bureau Humanitaire en Juridische Aangelegenheden, Directie Internationale 
Organisaties, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, kregen begin jaren tachtig van 
de twintigste eeuw

‘[..] de V.N.-Beginselen van Medische Ethiek hun beslag [..] in de Assemblee der Verenigde 
Naties. Voor een seminar over medische ethiek en mensenrechten, juni 1986 in Genève, besprak 
hij [Walkate, NM] de betrokkenheid van artsen bij lijfstraffen.’ (Walkate, 1987: 529)

 De consensus die bereikt was in de vergadering van de VN bestond hieruit: 

‘Artsen die meewerken aan de tenuitvoerlegging van lijfstraffen handelen in strijd met 
internationale bepalingen [..] met name [..] de beginselen der Medische Ethiek betreffende 
de rol van medisch personeel, in het bijzonder artsen, bij de bescherming van gevangenen 
en gedetineerden tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of 
bestraffing.’ (Ibid.)
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 En wat betreft het standpunt van de Nederlandse regering anno jaren tachtig meldde 
Walkate:

‘De Nederlandse regering, die actief heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de 
Beginselen van Medische Ethiek, is van mening dat medewerking door Nederlandse artsen aan 
de tenuitvoerlegging van lijfstraffen in strijd is met genoemde beginselen. Met het oog daarop 
heeft zij aan de ambassades in een aantal landen waar lijfstraffen ten uitvoer worden gelegd 
gevraagd de Beginselen van Medische Ethiek nog eens onder de aandacht van de plaatselijke 
autoriteiten te brengen en daarbij te beklemtonen dat van Nederlandse artsen geen handelingen 
mogen worden verwacht die met deze beginselen in strijd zijn. Weigeren Nederlandse artsen 
op grond van medisch-ethische overwegingen hun medewerking aan de tenuitvoerlegging van 
lijfstraffen, dan kunnen zij ten aanzien van de nadelige consequenties daarvan op de steun van 
de Nederlandse overheid rekenen.’ (Ibid.)

 In overeenstemming met deze internationale ontwikkelingen begon het Koninklijke 
Instituut voor de Tropen pas ruim na de onafhankelijkheid van Indonesië, bij de opleiding 
van artsen voor de tropen aandacht te besteden aan de medewerking van artsen bij de 
tenuitvoerlegging van lijfstraffen.

 Echter, in het jaar waarin Walkate in Medisch Contact schreef over zijn betrokkenheid 
bij deze ontwikkelingen binnen de Verenigde Naties, verscheen ook de roemruchte pu-
blicatie van Breman (1987) waarin hij de misstanden op Sumatra optekende uit de rap-
portage van Rhemrev en de stukken van de afgeserveerde klokkenluider Van den Brand 
die volgens Breman geen onthuller was – artsen en de media waren immers al veel langer 
op de hoogte van alle misstanden – maar een aanklager. Zo schreef hij naar aanleiding 
van de commotie rondom zijn boek:

‘Hij [V.d. Brand, NM] zette voor het eerst systematisch op een rij waaraan de Indische pers 
sinds jaar en dag op meer incidentele wijze aandacht schonk. De kracht van zijn brochures 
is dat hij aan de kaak stelde wat in de koloniale omgang vanzelfsprekend werd bevonden: de 
ontkenning van de menselijke hoedanigheid der koelies. Overtuigender nog dan uit zijn eigen 
ervaring als advocaat in Medan te putten, waren de berichten die hij uit kranten aanhaalde 
en het afdrukken van advertenties tussen de tekst door waarin koelies en vee in één adem als 
koopwaar werden aangeprezen.’ (Breman, 1988: 24)
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 1.1.3 De positie van de geneesheer in de koloniale samenleving
 Dat veel artsen het op Sumatra niet zo nauw namen met de beroepsethiek valt de 
individuele artsen maar voor een deel aan te rekenen. Ja, zij hadden zich als getuigen 
op de eerste rang eerder en harder teweer kunnen en moeten stellen, maar de koloniale 
samenleving was wel zo ingericht dat zij daarbij een groot risico zouden lopen hun eigen 
bestaansmiddelen te verliezen. Bovendien hoefden zij op steun van een Nederlandse 
belangenorganisatie als de (K)NMG niet te rekenen, die had zo haar eigen agenda.

 De gerespecteerde Nederlandse arts en hygiënist C. Elders was jaren in dienst van 
de United Langkat Tobacco Company. Pas in 1929, op een vergadering van de NVTG, 
maakte hij bekend wat hij daar had ervaren, namelijk dat

‘[..] een ‘arts in dienst’ niet slechts Hippocrates en Hygieia had te gehoorzamen. Maatregelen 
waarvan hij vond dat ze in het belang van de koelies moesten worden doorgevoerd, stuitten 
herhaaldelijk op een duidelijk ‘nee’.’ (Van Bergen, 2007: 41)

 Een discussie uit 1910 over de regeling van de positie van de Europese geneesheer 
bij de Ombilinmijnen te Sawah Loento is illustratief voor de mate waarin de artsen op 
Sumatra klemzaten tussen werkgeversbelangen en beroepsethiek. Dat wil overigens niet 
zeggen dat het niet anders kon. Deze anekdote over collega’s op Java laat dat duidelijk 
zien: 

‘Te Djocja had de administrateur eener suikerfabriek gemeend, als ,,geweldige” te moeten op-
treden tegenover den fabrieksdokter. Deze nam daarop zijn ontslag, en de overige geneesheeren 
namen een motie aan, waarin zij mededeelden, de fabriek niet ten dienste te zullen staan voor-
dat de administrateur de verkeerdheid van zijn houding zou hebben erkend en zich zou hebben 
verontschuldigd tegenover den beleedigde.’ (Pinkhof, 1909: 123)

 De Gewestelijk Eerstaanwezend Officier van Gezondheid (GEOVG) te Sumatra’s 
Westkust, hoofdofficier dokter Schijfsma, schreef op 26 augustus 1910 een brief met 
opmerkingen en aanbevelingen aan de gouverneur van Sumatra’s Westkust. Schijfsma 
vond het noodzakelijk een zekere mate van onafhankelijkheid van de medicus te 
waarborgen. Stibbe onderschreef de brief.[4]

 Caspersz verklaarde dat volgens het Staatsblad 1907, no 64, de Europese geneesheer 
opgenomen was onder de werknemers van de Ombilinmijnen ‘beneden den rang van 
ingenieur’.[5] Hieruit volgde, aldus Caspersz, dat de arts evenals alle andere werknemers 
van de mijnen aan deze chef ‘onmiddellijk – en met uitsluiting van alle anderen’ ondergeschikt 
was.
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 Schijfsma bracht naar voren hoe deze constructie in de praktijk uitwerkte. Op voor-
dracht van de bedrijfschef kreeg de medicus zijn benoeming en ontslag aangezegd. Deze 
chef zou zelfstandig de periodieke salarisverhogingen toekennen en bovendien tal van 
mogelijkheden tot zijn beschikking hebben om de arts een prettig leven te bezorgen. In 
deze positie zou de geneesheer zijn persoonlijk belang niet in de waagschaal stellen ten 
bate van hen wier medische belangen aan zijn zorgen zijn toevertrouwd.

 De CVE was zelfs van mening dat het Geneeskundig Staatstoezicht volstrekt geen 
bemoeienis had met de geneeskundige dienst van de Ombilin, zodat hij gerechtigd was 
de bij het reglement van de Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD) voorgeschreven 
inspecties van de GEOVG in zijn gewest, te weigeren.

 Schijfsma maakte bezwaar tegen de ondergeschiktheid van de geneesheer aan de 
bedrijfschef. Ook keurde hij het af dat de geneesheer zodanig deel zou uitmaken van het 
bedrijf dat hij zich daarmee volkomen één zou gaan voelen. Volgens Schijfsma behoorde 
de arts daarbuiten te staan:

‘[..] omdat de belangen van het bedrijf – zooals de chef daarvan die inziet – en die in de eerste 
plaats meebrengen, dat veel wordt geproduceerd, lijnrecht in strijd kunnen zijn met die van de 
arbeidsnemer.’[6]

 Schijfsma betoogde dat het niet ondenkbaar was dat de bedrijfschef, zoals steeds 
het geval zou zijn, gebruik kon maken van zijn overwicht om invloed te krijgen op de 
medische keuringen van de arbeiders. De opname in en het ontslag uit het hospitaal van 
zieke werknemers zouden dan bijvoorbeeld mede afhankelijk zijn van het al dan niet 
bestaan van een tekort aan personeel. Arbeiders die te zwak waren voor het werk in 
de mijn, maar geschikt voor het lichtere buitenwerk, zouden bij personeelstekorten een 
goedkeuring voor arbeid in de mijn krijgen, enkel omdat dit het bedrijf anders nadelen 
zou opleveren.

 Caspersz bevestigde min of meer deze redenering van Schijfsma. De CVE bracht in 
dat een goede gezondheidstoestand onder het werkvolk een eerste vereiste was en stelde 
vervolgens dat: 

‘zoodra die ophoudt en er veel zieken komen, zoodat ook veel lieden aan het werk worden 
onttrokken, zakt de productie en als dat gebeurt stijgen (onderstreping door Caspersz) meteen 
de productiekosten per eenheid. Bedrijfschefs kunnen dit verband nog beter begrijpen dan de 
medici.’[7]
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 Op grond van de rapportages van Stibbe en Schijfsma is duidelijk dat de visie van 
Caspersz in die jaren het beleid was in de mijnen. Om de productie hoog te houden, 
moesten de zieken die arbeidsongeschikt waren doorwerken. Voor artsen gold de 
verplichting daaraan mee te werken. Caspersz zag dan ook helemaal niets in het plan 
van Schijfsma om een zekere onafhankelijkheid voor arts te waarborgen: 

‘Zou de geneesheer los worden gemaakt van het bedrijf dan wordt de deur opengezet voor 
het omgekeerde veel ernstiger euvel, de eenzijdige opdrijving der arbeiders belangen. Dit 
gevaar is minder denkbeeldig, omdat de geneesheer dan voor niets weerhouden en zich enkel 
leiden latende door medische overwegingen, allicht in de verzoeking zal komen daaraan alles 
ondergeschikt te maken of te ver te gaan, verder althans dan de bedrijfsbelangen op zulk een 
oogenblik kunnen verdragen of wettigen.’[8]

 Caspersz vond dat de bedrijfschef het onderlinge verband wel kon beoordelen, maar 
niet de dokter en dat daarom de eerste over de laatste te zeggen moest hebben en dus zijn 
chef moest zijn en blijven. De CVE vreesde duidelijk dat een onafhankelijk geneesheer 
zich willekeurig te sterk als een natuurlijke beschermer van de arbeiders zou opwerpen 
en bij conflicten dienovereenkomstig zou handelen.

 De formulering van Caspersz is tegelijk frappant en tekenend: wat voor de arts zijn 
eerste motivatie zou moeten zijn, wordt door de CVE als een ‘verzoeking’ bestempeld, een 
verleiding waaraan de arts niet mocht toegeven. In wezen ging dat op voor de positie 
van alle artsen op Sumatra, zowel wat betreft de contractarbeiders op de plantages als de 
dwangarbeiders tewerkgesteld door de staat. De winst prevaleerde boven de patiënt en 
de arts had zich hiernaar te schikken, of kon vertrekken.

 1.1.4 Aandacht uit het moederland
 Voor Nederland lag de medische realiteit van Oost-Indië toch wel ver van het 
bed, getuige onder anderen de schrijver Si-Bentèng. Hij beschreef in zijn brochure hoe 
Nederlandse hoogleraren weinig aandacht opbrachten voor de koloniale ziekten en de 
omstandigheden daarvan, omdat ze die zelf nooit of zeer zelden voorbij zagen komen. 
De auteur wilde dat de hoogleraren niet kwalijk nemen omdat zij druk genoeg waren, en 
bovendien was er rond de tijd dat hij dit schreef toch wel serieuze aandacht voor de beri-
beri. In een voetnoot met enige uitleg hieromtrent liet Si-Bentèng zien wat de aanleiding 
voor die aandacht was (veel doden onder Nederlandse soldaten) en, waarschijnlijk 
onbedoeld, welke waardering de geneeskundige wetenschappers in Oost-Indië kregen 
(laag):
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 De zin waar deze voetnoot bij hoorde luidt: ‘Wel hebben we in den laatsten tijd eenige 
grootere en meer algemeene aandacht gezien voor de beri-beri, toen die door de bovenbedoelde, 
Nederlandsche Commissie nader was onderzocht.’[9]

 Ook in de publiciteit kwamen medische Oost-Indische zaken maar mondjesmaat aan 
bod. Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) was sedert 1857 het orgaan van 
de (K)NMG):

Het jonge Tijdschrift was [..] financieel, ideologisch én via personen sterk verbonden met de 
NMG. De hoofdredacteur die in 1884 aantrad, A.A.G.Guye, bleef zelfs tijdens zijn gerantschap 
secretaris van het NMG-hoofdbestuur. NMG-leden kregen het Tijdschrift met korting 
op de abonnementsprijs. Deze sterke verwevenheid zou ruim 80 jaar blijven bestaan. Dit 
voorkwam echter niet dat er voortdurend strubbelingen optraden over geld en competenties. 
De NMG eiste in ruil voor de financiële ondersteuning een aantal pagina’s op voor nieuws 
over beroepsaangelegenheden; de redactie van het NTvG verdedigde haar redactionele 
onafhankelijkheid en het wetenschappelijk karakter van het blad. (van ’t Hof, 2007(1): 654)

 Het was de bedoeling van het NTvG een medisch wetenschappelijk tijdschrift van 
allure te maken, een ambitie die in de eerste 40 jaar van haar bestaan onhaalbaar bleek:

‘Bij het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde was het in feite nog triester, 
want daar lieten ook de redacteuren goeddeels verstek gaan. Na vier jaar moest men tot de 
wrange conclusie komen: ‘...Wetenschappelijke Overzichten ontbreken nagenoeg geheel en de 
Wetenschappelijke Mededeelingen vormen een planloze verzameling van referaten en excerpten 
die maar al te dikwijls bloote vertalingen uit buitenlandsche tijdschriften waren’. Een reeks van 
reorganisaties – in 1883 vond de 4e plaats – kon daarin maar langzaam verandering brengen.’ 
(Van der Korst, 1991: 1780)
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 Si-Bentèng stelde vast dat er wat betreft Oost-Indië vooral personalia in het blad 
verschenen en daarnaast ‘niet zelden’ een artikel, maar dan vaak op instigatie van schrijvers 
‘uit het buitenland’.[10] Inderdaad levert de zoekterm ‘Nederlandsch-Indië’ in het archief 
van het NTvG voor 1900 gemiddeld nog geen artikel per jaar op. De besproken kwesties 
komen vooral overeen met de sporadische momenten dat de NMG aandacht schonk aan 
de Oost, zoals bij de discussies over een leerstoel voor Tropische geneeskunde in de jaren 
80 van de negentiende eeuw en begin twintigste eeuw.

 1.2 Koloniale geneeskunde en de (K)NMG
 Het was de plicht van iedere afgestudeerde Nederlandse arts om de belangen van de 
patiënt voorop te stellen. Het naar eer en geweten handelen vanuit deze plicht was voor de 
artsen in Oost-Indië lastig te realiseren (1.1.3). Hierbij woog de rol van een organisatie als 
de (K)NMG dan ook extra zwaar. Van belangenorganisaties mocht men, ten overstaan van 
de koloniale staat en de machtige planterslobby, serieuze ondersteuning van individuele 
artsen verwachten, zeker op het gebied van het welzijn van de patiënten. Als dat de 
hoofdtaak is van de arts, dan is dat tevens de kernwaarde van de belangenorganisatie. Bij 
de prestigieuze (K)NMG dacht men daar evenwel anders over, zoals uit diverse bronnen 
en geschiedenissen blijkt.

 In de periode tussen de Geneeskundige Staatsregeling van 1818 en de aanpassing 
daarvan via de Wet van Thorbecke uit 1865, richtte men in 1849 de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst op. Direct vanaf haar oprichting vormde 
zij de voornaamste partij in de talloze discussies in aanloop naar de wet van 1865. (Van 
der Korst, 1991: 1779) Naar eigen zeggen maakte de (K)NMG zich al sinds haar oprichting 
in 1849 sterk voor ‘de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid’.[11]

 In 1912 was 90% van de Nederlandse artsen lid van de (K)NMG. (Bertens e.a., 2016: 
43) Sinds 1949 mag de (K)NMG het predicaat ‘Koninklijk’ voeren. Overeenkomstig haar 
statuten bemoeide de (K)NMG zich ook al in de 19e eeuw met de geneeskunde in Oost-
Indië. Zo maakte professor Barend Joseph Stokvis (1834-1902), voorzitter van de (K)NMG 
in 1870, 1876 en 1884, als ook in 1892 en 1899, zich sterk voor een serieuze opleiding voor 
de naar Indië vertrekkende Nederlandse artsen, opdat dezen geschikt zouden zijn voor 
het werken aan de gezondheid van de inlanders. De (K)NMG stelde zich een stuk minder 
proactief op.

 1.2.1 (K)NMG-voorzitter Stokvis en de opleiding van Nederlandse artsen 
 voor Indië
 Hoogleraar Stokvis presenteerde zijn denkbeelden in een groot artikel in het weekblad 
van Nederlandse artsen, het NTvG. (1891: 245-52) Stokvis had bijzondere belangstelling 
voor het vaderlands koloniaal bezit en voor de gezondheid van de inwoners. Hij stelde 



41|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

enkele specifieke vragen. En over de in de koloniën werkende in Nederland opgeleide 
artsen nam hoogleraar Stokvis ook een duidelijk standpunt in:

 Dr. Stokvis had een sterke mening over de artsen die naar de koloniën gingen. 

 (1891: 246)

 Stokvis stond bekend als een ‘zeer befaamd Joods hoogleraar in de geneeskunde’; vanaf 
1877 bekleedde hij de leerstoel Inwendige geneeskunde, algemene ziektekunde en 
geneesmiddelenleer in Amsterdam. Hij was jarenlang dé vertegenwoordiger van de 
Nederlandse artsenstand. (Van den Ende, 2015: 37-8)

 In 1870 werd Stokvis benoemd tot voorzitter van de (K)NMG, doordat ‘de emancipatie 
van de Joden in medische kringen in de tweede helft van de negentiende eeuw ook op landelijk 
niveau dermate ver’ was gevorderd. (Ibid. 38) Deze hoogleraar stelde:

‘Wie in den bloei onzer koloniën belang stelt – en waar is de Nederlander die dit niet van 
zichzelf getuigt? –, wie erkent dat die bloei innig samenhangt en samenhangen moet met 
de gezondheid harer bewoners, kan niet onverschillig zijn omtrent de opleiding van hen aan 
wie die gezondheidsbelangen zijn toevertrouwd. Wij weten het: het zijn de in Nederland 
bevoegd verklaarde artsen, die hoofdzakelijk als Officieren van Gezondheid, zeldzaam als 
burgergeneeskundigen, naast enkele vreemde artsen, naast dokter-djawa’s enz. de Regeering 
moeten voorlichten omtrent alle onderwerpen, die de openbare gezondheid in onze koloniën 
betreffen, en landgenooten en inlanders in het behouden en herkrijgen hunner gezondheid 
moeten terzijde staan.’ (1891: 245)
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 De pas afgestudeerde Nederlandse artsen die zich wilden voorbereiden om in de 
koloniën, Oost- of West-Indië, in een werkkring te beginnen, zouden volgens Stokvis 
zeer weinig gebaat zijn met de oprichting van ‘een afzonderlijken leerstoel voor de theorie en 
praktijk der tropische ziekten.’ (Ibid.: 247) 

 Over wat de kersverse geneesheer zonder tropenervaring die in de kolonie wilde 
werken wel nodig had, schreef Stokvis:

‘Maar wel zal hij misschien moeite hebben de meest geschikte boeken te vinden en zeker zal 
het hem zwaar vallen zich een behoorlijke voorstelling te vormen van de geheel nieuwe, geheel 
vreemde voorwaarden, waaronder hij in de koloniën zal moeten praktizeeren. En als hij, belust 
op kennis van al wat met de uitoefening der geneeskunst in de tropen in verband staat, zich 
reeds in het moederland op de hoogte zal willen stellen van wat de Regeering in het belang 
van de openbare gezondheid in onze koloniën verricht, van de sterfte- en ziekte-statistieken 
in Oost en West, van de inrichting van hospitalen en gezondheids-etablissementen, van de 
geneesmiddelen der inlanders, van de wijze waarop de zieken in de tropen vervoerd en verpleegd 
worden, van de parasieten die slechts in de tropen voorkomen, van de vergelijkende pathologie 
der verschillende menschenrassen, van de naïve behandelingsmethoden door de inlanders 
toegepast, enz. enz., dan zal hij bij menig boek, bij menig Museum aan een doovemansdeur 
kloppen.’ (Ibid.)

 Stokvis zag het op de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883 gebaseerde 
Koloniaal Museum, met een Koloniaal Geneeskundige afdeling waarvoor zijn eigen 
kennis en diensten waren ingeroepen, als een middel om in deze onderwijslacune te 
voorzien. (Ibid.: 248) Hij mocht dan tegen een speciale leerstoel zijn, hij maakte zich wel 
sterk voor goed onderwijs:

‘Stokvis was een fervent voorstander van een gedegen opleiding op Nederlandse bodem, 
voorafgaand aan de uitzending. Echt openbaar stelling nemen in de kwestie ‘Indië of Nederland’ 
deed hij echter niet [..]’ (Bergen, 2007: 46)

 In de decennialange discussie die volgde, kwam men niet tot overeenstemming over 
de beste locatie voor tropisch geneeskundig onderwijs, in Nederland of in Indië, en welke 
methodische basis men moest hanteren, de klinische of de hygiënische. (Van Heteren, 
1991: 964)

 Binnen de (K)NMG werd er begin twintigste eeuw nog uitgebreid over gecorres-
pondeerd naar aanleiding van een onderzoek dat het HB instelde naar de wenselijkheid 
van een leerstoel Tropische geneeskunde. Daarnaast vroeg men zich af of men het beste 
de regering of de gemeente Amsterdam kon benaderen, in het geval zo een leerstoel 
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inderdaad gewenst bleek te zijn. Er werd een aantal prominenten om advies gevraagd 
en van hun meningen werd een lijvig dossier gemaakt dat onder het HB werd verspreid 
en door de bestuursleden van commentaar werd voorzien. Alles bij elkaar genomen 
leidde dit tot de conclusie dat het HB tegen een leerstoel was, en een cursus afdoende 
achtte. Bovendien maakten verschillende respondenten van de gelegenheid gebruik om 
de waarde die zij hechtten aan andere leerstoelen, die niets met Indië te maken hadden, 
naar voren te brengen.
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Onderzoek HB van de (K)NMG naar onderwijs m.b.t. Indië leidt tot 

verlanglijstje met niet aan Indië gerelateerde zaken.[12]

 Indië stond dus niet hoog op de prioriteitenlijst.
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 1.2.2 (K)NMG miste kansen bij Koloniale Tentoonstelling 1883 en in Koloniaal  
 Museum
 De ernstige medische misstanden bij de bedrijven op Sumatra waarover kranten 
regelmatig publiceerden en die vermeld stonden in het rapport van Rhemrev, deden 
zich in de laatste decennia in de 19e eeuw voor. Het HB van de (K)NMG had destijds 
een uitgelezen mogelijkheid om met haar inbreng op de Internationale Koloniale 
Tentoonstelling in 1883 in Amsterdam het medische vraagstuk op Sumatra aan te 
kaarten. Nederlandse artsen, maar ook andere koloniale mogendheden, hadden op een 
eerlijke manier geïnformeerd kunnen worden over de medische toestand op onder meer 
Sumatra. Zodoende zouden naast de Nederlandse ook de andere Europese artsen beter 
voorbereid zijn op een toekomstige baan in de kolonie. Dit zou kunnen bijdragen aan een 
meer humane behandeling van inheemse zieken. Helaas gooide de (K)NMG het over een 
meer algemene en oppervlakkige boeg.

 (K)NMG-gecommitteerden, dr. A. Guye en prof. dr. B. Stokvis. (Bron: Schoute e.a., 1924: 199).

 Het Uitvoerend Comité van de ‘Internationale tentoonstelling te Amsterdam’ (Paleis 
voor Volksvlijt) ontving in oktober 1882 van de heren D. Cordes (voorzitter) en S. de 
Clercq Wz. (gedelegeerd lid) van de (K)NMG, een serieus schrijven, dat zij vervolgens 
aan de minister van Koloniën voorlegde: 



46 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

‘Door het Hoofdbestuur der Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst is, bij monde van 
drie zijner gecommitteerden, Dr. A.A.G. Guye, Dr. F.J. van Leent en Professor Dr. B.J. Stokvis 
den wensch uitgesproken, dat de in 1883 te houden Internationale Koloniale Tentoonstelling 
zou worden dienstbaar gemaakt aan de uitbreiding onzer kennis van de geneeskundige 
toestanden en inrichtingen in de Koloniën.’ (volledige brief opgenomen in Bijlage 3)

 De leden van het Uitvoerend Comité Internationale Koloniale en Uitvoerhandel Tentoon-
stelling schreven verder aan de minister dat ze dit voorstel van de (K)NMG vrij gretig 
omhelsden en dat in overleg was ‘[..] besloten in de ontworpen Internationale Koloniale 
Tentoonstelling eene speciale afdeeling op te nemen [..].’ (zie: Bijlage 3) Die medische afdeling 
moest dan gewijd zijn aan:

 1.  de zorg voor de openbare gezondheidstoestand in de koloniën;
 2.  de regeling van de civiele en militaire geneeskundige dienst in de koloniën;
 3.  de verpleging, het vervoer en de inlandse behandeling van zieken en gewonden.

 Het comité liet de minister van Koloniën ook weten dat ze binnen een paar dagen het 
programma van deze speciale afdeling rond zou hebben en dat aan de bewindsman zou 
doen toekomen in de hoop dat hij het krachtig zou steunen:



47|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

‘Het geldt hier toch een uitnemend volksbelang, waarvan de behartiging door de verschillende 
Koloniale Mogendheden niet op dezelfde wijze geschiedt, en waarvan de toelichting door eene 
wetenschappelijke tentoonstelling van de verschillende wijzen waarop door de verschillende 
natien daarvan zorg wordt gedragen, belangrijke resultaten belooft.’ (zie: Bijlage 3)

 De minister van Koloniën vernam van het comité ook dat de (K)NMG voornemens 
was om aan de geneeskundeafdeling op de tentoonstelling:

‘[..] een Internationaal Congres voor Koloniale Geneeskunde te verbinden, waarin naar 
aanleiding der tentoongestelde voorwerpen, modellen, teekeningen, enz. rapporten zullen 
worden uitgebracht, en enkele hygienische en geneeskundige vraagstukken, van belang voor de 
Koloniën, zullen worden besproken.’ (zie: Bijlage 3)

 Toen de Internationale Koloniale Tentoonstelling van 1883 ten einde liep, begroette 
Stokvis met grote ingenomenheid ‘het weidsche en vorstelijk plan’ om op basis van de 
voorwerpen van die tentoonstelling en latere toevoegingen ‘een groot Koloniaal Museum in 
de hoofdstad te vormen’:

‘Aan dat groote Koloniaal Museum zou een bijzondere Afdeeling voor Koloniale Geneeskunde 
worden toegevoegd, en men had de vriendelijkheid voor de stichting dier Afdeeling mijn 
hulp in te roepen, daar ik het voorrecht genoot Voorzitter van het Comité voor de Koloniale-
Geneeskundige Tentoonstelling te zijn.’ (Stokvis, 1891: 248)

 Deze plannen gingen evenwel niet door. Wel richtte men een Etnografisch museum 
op, maar daar achtte Stokvis de afdeling Koloniale Geneeskunde niet op haar plaats. 
(Ibid.) Later kwam er alsnog, met medewerking van rector magnificus prof. J.C. Matthes, 
een Koloniaal-Geneeskundig museum (met onder meer voorwerpen van de ‘Koloniaal-
Geneeskundige Tentoonstelling’ van 1883) in de zogenaamde “de Ruyterzaal” van de 
Universiteit van Amsterdam. (Ibid.: 248-9) Het museum was anno 1891 nog niet optimaal 
voorzien en ingericht, aldus Stokvis, die pleitte voor opsplitsing in een drietal afdelingen:

‘Afdeeling I: zal alle bescheiden en voorwerpen bevatten, die betrekking hadden op de regeling 
van den geneeskundigen dienst en van het geneeskundig onderwijs in de koloniën; afdeeling II: 
alles wat tot de zorg voor de openbare gezondheid in de koloniën behoort; afdeeeling [sic] III al 
datgene, wat ‘met de behandeling en de verpleging van zieken in de koloniën in de ruimste zin 
in verband staat.’ (Ibid.: 249)

 Het ministerie van Koloniën besloot de voornoemde tentoonstelling met ƒ 150.000,- 
te subsidiëren. De organisatoren hadden graag een verhoging gezien van dit bedrag  
tot ƒ 175.000,- [13] Voor deze internationale tentoonstelling kwamen er naast andere 
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producten ook voldoende tabak uit Nederlands-Indië.[14] De (K)NMG maakte niet van 
de gelegenheid gebruik om de misstanden onder de contract- en dwangarbeiders die 
toen al volop aan de gang waren en waar juist hun leden, de artsen, als eerste getuige van 
waren, aan de kaak te stellen. Alsof men daarvan geen weet had.

 Iets meer dan tien jaar na Stokvis’ enthousiaste start met het museumproject beschreef 
C.E. Daniëls de tragische levensloop van de grote droom van de voormalig (K)NMG-
voorzitter. Daniëls zelf was degene die het museum in handen kreeg uit de nalatenschap 
van Stokvis. (Daniëls, 1903: 1359) Over wat daaraan voorafging, was hij heel duidelijk: 
Stokvis vond geen andere bevlogen zielen voor zijn droom een degelijke kennisbasis 
in te richten en te onderhouden. Zelf was hij niet in staat het museum naast zijn vaste 
werkzaamheden de aandacht te geven die het nodig had, met desastreuze gevolgen:

‘Daarom heeft het Koloniaal-Geneeskundig Museum, zonder bewaking, zonder verwarming, 
zonder verpleging (schoonhouden), zonder voedsel (aanvoer van nieuwe, ontbrekende zaken) 
van den aanvang af een kwijnend bestaan voortgesleept, om niet te zeggen dat het door zijn 
dualistisch karakter en door zijn organische gebreken, bij zijn geboorte reeds ten doode was 
opgeschreven; dat toen reeds de prognose hoogst ongunstig moest gesteld worden. Dit heeft 
STOKVIS al die jaren diep gegriefd; want hij wilde eigenlijk niet gelooven aan het onvoldragen 
zijn van zijn geesteskind, waar hij zich zooveel van had voorgesteld.’ (Ibid.: 1358)

 Daniëls zag zich na overleg met diverse instanties genoodzaakt de collectie die nog 
intact was te verdelen over het Koloniaal Museum en de universiteitsbibliotheek, en het 
Koloniaal-Geneeskundig Museum te Amsterdam te sluiten. (Ibid.: 1362-3)

 1.2.3 (K)NMG op de hoogte van misstanden
 Ondanks het belang van de geneeskunde voor zowel de inlandse als de koloniale 
bevolking van Nederlands-Indië, verwaardigde de (K)NMG zich het maar zelden om 
aandacht te besteden aan Oost-Indische kwesties. (Hesselink, 2009: 242) Toch blijkt onder 
meer uit de ontwikkelingen tussen 1881 en 1891 dat het (K)NMG-bestuur bijzonder goed 
geïnformeerd moet zijn geweest over de toestand van de geneeskunde in Oost-Indië, in 
al haar facetten. Hoe anders richtte men zo een tentoonstelling en later een museum in 
rond de genoemde thema’s? En ook vanuit haar statutaire doelstellingen is het bijzonder 
aannemelijk dat de (K)NMG goed geïnformeerd was over de gezondheidstoestand van 
de dwang- en contractarbeiders op Sumatra in de laatste decennia van de 19e eeuw.

 In het algemeen verliep de informatievoorziening als volgt: de artsen, officieren van 
gezondheid in Atjeh, maakten maandelijks wetenschappelijke verslagen op, met de door 
hen gestelde diagnoses. Die verslagen bevatten ook meldingen hoe sommige dwang-
arbeiders stierven aan of ernstig ziek werden ten gevolge van de wonden van de hun 



49|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

door het leger toegebrachte slagen met de rotanstok. Van dergelijke wetenschappelijke 
verslagen maakte de expeditionaire geneeskundige dienst een collectief wetenschappelijk 
verslag met statistiek op. De bevelhebber te Atjeh ontving een exemplaar en een ander 
exemplaar ging naar de chef van de Geneeskundige Dienst te Batavia.[15]

 Ook de (K)NMG moet met de inhoud van de verslagen van de chef van de Genees-
kundige Dienst te Batavia (Java) bekend zijn geweest. Het was immers de aangewezen 
manier om inhoudelijk op de hoogte te blijven over belangwekkende medische vraag-
stukken, zoals de morbiditeit en mortaliteit onder de inwoners en onder de (dwang-)
arbeiders op Java en op Sumatra.

 Daarnaast valt uit kleine details in publicaties op te maken dat de (K)NMG goed op 
de hoogte was. Zo schreef (K)NMG-voorzitter H. Treub in 1890 over zijn collega-dokter 
C.H. Stratz, die als eerste gynaecoloog in Indië werkte (1887-1892). Stratz opereerde 
veel vrouwen, jong en oud, die hem vanuit alle delen van de archipel in het hospitaal te 
Weltevreden opzochten. In het proefschrift van Hesselink staat:

‘Volgens professor H. Treub heerste in die jaren een ware furor operativus, zowel om geopereerd 
te worden als om te opereren. ”Mocht men denken dat ik overdrijf, dan herinner ik er aan hoe, 
een jaar of wat geleden, de naam van een jong operateur in Indië tot stam van een werkwoord 
geworden was, ten bewijze hoe populair het geopereerd worden daar destijds onder de dames 
was. Met opzet zeg ik ‘onder de dames’, want het is een treurig privilege van de sociaal hooger 
geplaatsten”. Hoewel Treub het niet met zoveel woorden zei, bedoelde hij het werkwoord 
‘stratzen’.’ (Hesselink 2009: 219-20, 416)

 Het HB bracht een voorstel in bij de 60e algemene vergadering van de Mij. De afdeling 
Breda vestigde de aandacht op het lijvige rapport van de in Indië ingestelde commissie tot 
reorganisatie van de geneeskundige dienst. HB-lid Treub nam geen blad voor de mond  
en noemde de afdeling naïef. Het moest vanzelfsprekend zijn dat het HB op de hoogte 
was:
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 HB-lid Treub schoffeerde eigen leden en liet zien hoe goed men wel op de  hoogte was.[16]

 Ook op een aan deze ledenvergadering voorafgaande HB-vergadering werd duidelijk 
dat men zich via verschillende wegen op de hoogte stelde van wat in Oost-Indië speelde. 
Uit de notulen van de vergadering van 25 april 1909:

 Het hoofdbestuur liet zich informeren door koloniale artsen met verlof in Nederland.[17]

 1.2.4 Een algemene blik op de werking van de (K)NMG
 Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom de aandacht voor de koloniën te-
kortschoot. Aan de ene kant blijkt bij nader onderzoek dat de nobele doelstellingen niet 
gelijk waren aan de motivatie om lid te worden en actief te zijn binnen de Mij. Aan de 
andere kant komt men in de eerste veertig, vijftig jaar nogal wat interne conflicten tegen 
waaruit met regelmaat het beeld naar voren komt van een zichzelf als oppermachtig 
positionerend HB.
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 Bestuurlijke arrogantie
 Zo leidde de onderwijskwestie waarin de (K)NMG een sterke adviserende rol speelde 
naar de regering toe begin jaren negentig van de negentiende eeuw tot het aftreden van 
het bestuur, waarvan Stokvis op dat moment voorzitter was. Wat wil het geval? Het HB 
had bij de regering, in het kader van voorgestelde wijzigingen van de Artsenwet in 1892, 
adviezen bepleit die bij de meerderheid van de leden geen draagvlak vonden:

 Dr. S.R. Hermanides schrijft over de gang van zaken bij de (K)NMG anno 1892.[18]
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 Het handelen van het HB onder leiding van Stokvis leidde tot een forse ver-
trouwenscrisis en een bevestiging van het beeld dat veel leden hadden van het HB en dat 
Hermanides als volgt omschreef:

 HB achtte zich feodaal heerser.[19]

 Uit het schrijven van het lid Hermanides blijkt verder dat dit zeker geen incident 
was binnen de Mij., maar veeleer een structureel voorkomend “misverstand” over de 
machtspositie van het HB ten opzichte van de Algemene Vergadering:
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 Het HB spreidde al vanaf ontstaan (K)NMG al feodale trekjes ten toon.[20]

 In één alinea legt Hermanides uit wat er van het HB verwacht werd, hoe het zich 
gedroeg en wat de implicatie daarvan naar de leden en afdelingen was:

 Het HB schoffeerde structureel leden en afdelingen met haar gedrag.[21]

 De grootste wandaad van het HB was dan ook, aldus Hermanides, dat het naar 
aanleiding van het lopende conflict was afgetreden. Het HB had geheel het recht niet om 
af te treden, dat was in wezen een belediging aan het adres van de instantie die het HB 
zelf had ingesteld: de Algemene Vergadering. In een brief van het HB waarin het haar 
aftreden nader verklaarde, deed het HB juist zelf haar beklag over de werkwijze van de 
afdelingen, die achter haar rug om waren gegaan en stelde dat het juist daarom wenste af 
te treden:



54 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

 

Het HB zet de beweegreden tot haar aftreden uiteen in 1892.[22]
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 Met andere woorden: het HB gaf geen krimp en trad liever af dan dat het toegaf 
zich een machtspositie te hebben aangematigd die het niet mocht en kon bekleden. Deze 
houding van het bestuur vinden we ook terug in het conflict met de Indische genees-
heren (zie volgende paragraaf). In de jaren negentig van de negentiende eeuw hield de 
bestuurscrisis aan en in de twintigste eeuw bleek de historisch gegroeide machtspositie 
van het HB nog lang onomkeerbaar. In het proefschrift van dr. Karel-Peter Companje over 
de historische relatie tussen artsen en ziekenfondsen komt de (K)NMG ook veelvuldig 
voor. Over de situatie bijna 25 jaar na de bestuurscrisis stelde Companje:

‘De NMG was in 1915 bestuurlijk een historisch gegroeide chaos. Ten eerste was er noch 
door het hoofdbestuur, noch door de leden in een Algemene Vergadering ooit een definitieve 
uitspraak gedaan over het karakter van de Maatschappij: was het een beroepsorganisatie, die 
de zakelijke belangen van de leden moest behartigen of een sociale club? Ten tweede was het 
hoofdbestuur overbelast. [..] Het Hoofdbestuur trad te centralistisch op, omdat het door alle 
interne twisten en maatschappelijke druk de eenheid in de Maatschappij trachtte te bewaren. 
Het probeerde daarom alle beslissingsbevoegdheden die niet bij de Algemene Vergadering lagen 
naar zich toe te trekken.’ (Companje, 1997: Y)

 Ook het archief van de NMG laat zien dat de kwestie sociale club of belangenvereni-
ging decennialang doorwerkte, niet alleen bij het hoofdbestuur, maar ook onder de 
leden. In het Medisch Weekblad van 28 juli 1900 is een artikel opgenomen over wat NMG 
belangrijke onderwerpen (zouden moeten) vinden, dat als volgt opent:
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 Gezelligheid of inhoud, dat was de grote (K)NMG-vraag.[23]

 Overigens bevond zich onder de onderwerpen die verderop in het artikel aan bod 
kwamen niets met betrekking tot de geneeskunde of artsen in Nederlands-Indië.

 Onverschilligheid leden
 In deze publicatie wordt er meermaals op gewezen dat artsen in Nederlands-Indië 
zich vaak in een benarde positie bevonden met individueel weinig invloed op historisch 
gegroeide structurele misstanden. Een organisatie als de (K)NMG had daar wel in op 
kunnen treden, als verzamelpunt van informatie en spreekbuis. Dit wil echter geenszins 
zeggen dat ik de stiltementaliteit van de meeste artsen daarmee vergoelijk. Zoals het HB 
zich een bepaalde houding aanmat, zo hadden ook de leden van de (K)NMG een bepaalde 
houding. Die hield de bestaande cultuur in stand. Een pamflet uit 1902 geschreven door 
een lid van de afdeling Rotterdam liet aan duidelijkheid niets te wensen over op dit 
gebied:
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 Meer dan 90% van de artsen in Nederland was lid van de Mij.[24]
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 Na een pleidooi voor collectieve verzekering keert de auteur aan het einde van zijn 
betoog terug naar een meer algemene beschouwing van het wezen van de (K)NMG en 
haar leden:

 Was er wel een geest van solidaire beroepseer te vinden binnen de (K)NMG?[25]

 ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’, het is niet meteen een instelling die men zou 
verwachten onder medici. Maar in relatie tot de gebrekkige aandacht voor Nederlands-
Indië en wat zich daar afspeelde, ligt hier wellicht wel een verklaring voor het feit dat 
men individueel noch collectief in verzet kwam tegen de misstanden.

 1.3 (K)NMG ondermijnde aanpak misstanden koloniale medische zorg
 Hoe de (K)NMG te werk ging als zij zich wel met Oost-Indische kwesties bemoeide, 
blijkt onder meer uit de kwestie van de reorganisatie van de BGD en het vroedvrouwen-
vraagstuk rond 1908.

 1.3.1 (K)NMG in de polemiek rond de kraamvrouwensterfte in Indië
 Begin 20e eeuw namen geneesheren van de BGNI veel misstanden waar in de 
burgerlijke gezondheidsdienst op Java. Lange tijd was er om organisatorische redenen 
sprake van veel vermijdbare sterfte, zoals door cholera en problemen bij verloskundige 
vraagstukken.

 Op verzoeken in 1905 en 1906 van de BGNI werd in 1906 de Commissie tot voorbereiding 
eener reorganisatie van den Burgerlijken Geneeskundige Dienst ingesteld. (Hesselink, 2009: 
238-9) Deze reorganisatiecommissie presenteerde in 1908 een goed rapport met een 
plan van aanpak ter voorbereiding van de beoogde BGD-reorganisatie. Dr. J. Schülein 
hielp dit rapport opstellen. De zeer ervaren Schülein had met ruime, onbevangen blik 
grondig gewerkt aan de vraagstukken rond de BGD en had de reorganisatie methodisch 
voorbereid.[26] Bij die reorganisatie speelde ook de aanpak van de grote sterfte onder de 
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kraamvrouwen en hun kinderen een rol. Dit was het vraagstuk waar de (K)NMG zich al 
actief in mengde sinds eind negentiende eeuw.

 H.B. van Buuren, civiel geneesheer te Kediri, dacht actief mee over het vraagstuk 
van de hoge sterfte onder de kraamvrouwen en ontwikkelde zelf plannen voor een 
andere aanpak. In 1898 verscheen een brochure van zijn hand getiteld Nog iets over 
de verloskundige hulp in Nederlandsch Indië, met een voorwoord van, op dat moment 
voormalig, (K)NMG-voorzitter Hector Treub. Van Buuren had zijn tekst opgestuurd aan 
Treub met het verzoek te zorgen voor spoedige publicatie in het Nederlandsche Tijdschrift 
voor Verloskunde en Gynaecologie. Hij gaf de tekst als brochure uit omdat dit tijdschrift 
niet snel genoeg verscheen. Van Buuren had zo’n haast zijn tekst gepubliceerd te krijgen, 
omdat hij enkele zaken wilde rechtzetten voordat de Tweede Kamer de kwestie zou 
behandelen. (Hesselink, 2009: 229) Zijn plannen werden evenwel afgewezen door zowel 
de GG als de minister van Koloniën. (Ibid.: 234)

 Ook ten tijde van de reorganisatiecommissie speelde Van Buuren nog een grote rol in 
dit vraagstuk en de (K)NMG bleef hem daarbij ondersteunen. Hij was fel gekant tegen 
de voorstellen in het rapport uit 1908 en vocht op verschillende fronten om de Tweede 
Kamer zo uitgebreid mogelijk te overtuigen van zijn standpunten. Wederom werd hij 
hierbij gesteund door de (K)NMG en wederom ook door de persoon Hector Treub.

Prof. Hector Treub (1856-1920), in 1886: hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie. 

Voorzitter (K)NMG, 1891 en 1910. (Bron: Schoute e.a., 1924: 199).
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 Van Buuren had het concept van een nieuwe brochure laten lezen aan leden van het 
HB van de (K)NMG. Naar aanleiding daarvan werd het Indische vroedvrouwenvraag-
stuk geagendeerd op de 60e algemene vergadering op 5 en 6 juli 1909. Er werd een voorstel 
ingediend om samen met de Gynaecologische Vereeniging een commissie te benoemen, 
om het vraagstuk van de verloskundige hulp in de Oost-Indische koloniën in studie te 
nemen. Een uitvoerig debat volgde omdat een aanzienlijk deel van de leden vond dat het 
onderzoek dat al in Indië was gedaan naar deze kwestie niet nog eens overgedaan hoefde 
te worden. Hier waren met name Van Buuren en Treub het niet mee eens. Die laatste 
herhaalde de vraagstelling en gaf daarna ongezouten zijn mening: 

‘Neen, dat rapport deugt niet,’ aldus Treub.[27]

  Toch waren veel leden het niet eens met deze stellingname. Hier manifesteerde 
zich andermaal de hooghartigheid van het bestuur dat zich niet al teveel gelegen wilde 
laten liggen aan zijn leden:

‘Het HB moest zijn hele gewicht in de schaal gooien om het voorstel er door heen te loodsen. [..] 
Na een hartstochtelijk pleidooi van Van Buuren werd het voorstel met 72 tegen 58 stemmen 
aangenomen. Er werd een commissie ingesteld bestaande uit de hoogleraar J.B. Kouwer en de 
geneesheren Van der Pol, Stratz en Persenaire.’ (Hesselink, 2009: 242-3)

 De reorganisatiecommissie was inmiddels ontbonden, maar de leden voelden zich 
desalniettemin geroepen fel te protesteren tegen de vernietigende kwalificatie van hun 
rapport door Treub:
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‘De commissie begon met te stellen dat men zich in Nederland misschien niet realiseerde 
dat in Indië niet alleen Chinezen, Inlandse intellectuelen en Indo-Europeanen, maar ook 
Nederlanders zich hogelijk ergerden over de manier waarop men in Nederland omging met 
Indische belangen, over “de bombastisch groote woorden en de armoedig kleine daden”. Het 
op de vergadering van de (K)NMG aangenomen voorstel had dergelijke gevoelens alleen maar 
versterkt. Vooral de inbreng van professor Treub moest het ontgelden; hij had immers de hele 
commissie ondeskundig verklaard en het rapport ondeugdelijk.’ (Ibid.: 243 & 420)

 Ook in het 19e Bulletin van de Bond van Geneesheeren in Nederland roerde men zich 
om nog eens goed duidelijk te maken:

‘[..] hoe weinig Treub georienteerd is in deze zaak waarover ZHooggel., een man van gezag, 
zulk een verpletterend oordeel durft vellen. Want ZHooggel. licht de Ned. Mij. tot bevordering 
der Geneeskunst in, niet door gezonde critiek uit te oefenen op het rapport zelf, doch door zich 
te werpen op de personen die het samenstelden.’[28]

 Over de oplossingen die Van Buren en de (K)NMG aandroegen, stelde men:

‘Het is ons niet gebleken, dat de Mij. tot bevordering der Geneeskunst in Nederland en ook 
in zijne koloniën, zich eenigszins op de hoogte heeft gesteld van deze lijdensgeschiedenis. Ze 
zou bevoegd en in staat geweest zijn deze symptomen te begrijpen. Het zou haar niet moeilijk 
zijn gevallen de ware oorzaak te doorzien en er op te wijzen, dat de al te zeer verwaarloosde 
geneeskundige hulp aan de bevolking door zulk slecht detailwerk geen haar breed vooruit werd 
geholpen.’[29]

Ook bespeurde men in Nederland een zeker angst voor alarm slaande Kamerleden. Zo 
wees bijvoorbeeld het Tweede Kamerlid ir. Henri van Kol al in 1903 op de toestanden in 
Deli en op de ontmaskering van de koelieschandalen vervat in het in 1902 verschenen 
boek van mr. J. van den Brand De millioenen uit Deli. Van Kol baseerde zich ook op de door 
dokter Tschudnowsky in 1904 geopenbaarde lijdensgeschiedenissen en hoge sterfte door 
mishandelingen op tabaksplantages op Sumatra:

‘De geneesheer Dr. J.A.C. Tschudnowsky die enige jaren op Sumatra gewerkt had, maakte in 
1904 in zijn brochure “contributions à la géographie médicale de l ‘Archipel Malais” melding 
van koeliemishandeling door kastijding, onwettige gevangenhouding, ontijdige dood van 
onschuldige of weinig schuldige koelies in moordende kerkers, martelingen als straf wegens 
desertie, veel sterfgevallen in overvolle schepen die contract-koelies vervoerden van Java naar 
Sumatra en in slechte hospitalen op Sumatra.’ (Bruinink-Darlang, 1986: 82). 
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 Volgens Van Kol was de informatie over de vaak wrede mishandelingen van de 
koelies van dr. J.A.C. Tschudnowsky al in 1898 geschreven:

‘In die brochure werd gewezen op de slechte hoedanigheid en op de onvoldoende hoeveelheden der 
voedingsstoffen; werd verhaald van lichamelijke kastijding, van onwettige gevangenhouding, 
en van ontijdigen dood van onschuldigen of weinig schuldigen in moordende kerkers. Hoe 
prostitutie tot syphilis, en het ontrukken van kinderen aan de moeder soms tot krankzinnigheid 
leidde; hoe desertie met martelingen werd gestraft; hoe overvulde schepen en slechte hospitalen 
velen deden bezwijken, terwijl aan de lijken niet eens een behoorlijk graf werd geschonken; hoe 
sarrende bejegening sommigen tot zelfmoord dreef, de laatste toevlucht dezer weerloozen....’ 
(1903: 104)

 Dergelijke verhalen kon men missen als kiespijn in het publieke debat en de BGNI 
was zich daarvan terdege bewust. Over de schone schijn tekende men op:

‘Eenige aandacht en belangstelling gewijd aan deze droevige geschiedenis zou haar zonder 
moeite hebben doen doorgronden, dat wat aan onze geneeskundige stand toen hier doormaakte, 
in nauwen samenhang stond met de wijze waarop het beschikbare geld misbruikt werd om 
het uit elkaar vallende gebouw van den Burgerlijke geneesk. dienst nog eenigen uiterlijken 
schijn van bruikbaarheid te geven.’(nadruk NM)[30]

 Uiteindelijk ging de Tweede Kamer deels mee met de voorstellen van de (K)NMG die, 
‘als mosterd na de maaltijd’, in 1912 nog een rapport uitgaf over de reorganisatie en de 
kraamzorgkwestie. (Hesselink, 2009: 246)

 1.3.2 Broer (K)NMG-topman zorgde voor gezonde Sumatra-tabak
 Om een indruk te geven van de drijfveren achter het in stand houden van de “correcte” 
beeldvorming is het navolgende zijpad illustratief.

 Op Sumatra werd in 1906 te Medan het Deli-Proefstation voor wetenschappelijke 
voorlichting over de Deli-tabakscultuur opgericht. In de tien jaar daarvoor maakte een 
voorloper van dit tabaksproefstation deel uit van het toen grootste instituut van het 
gouvernement, ’s Lands Plantentuin te Buitenzorg. Sinds 1880 was de directeur daarvan 
de Nederlandse botanicus en hoogleraar Biologie Melchior Treub, broer van (K)NMG-
bestuurslid en -voorzitter (1891 en 1910) Hector Treub.[31]
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Het Deli-Proefstation op Sumatra te Medan.[32]

 Eind 19e eeuw ontstond er in de tabakscultuur behoefte aan speciale landbouwkun-
dige voorlichting. Een schimmelziekte veroorzaakte ernstige schade aan de jonge tabaks-
planten op de zaadbedden. Er dreigde zelfs een tekort te ontstaan aan plantmateriaal. 
Daarom zocht een deel van de tabaksplanters in 1892 hulp bij ’s Lands Plantentuin te 
Buitenzorg, een instelling die in die tijd in Indië al als belangrijk wetenschappelijk cen-
trum bekend stond:

‘Na verschillende conferenties te Batavia en schriftelijke onderhandelingen met de Directies 
der Tabaksmaatschappijen in Holland werd, nadat ook de Directeur van de Buitenzorgsche 
tuin, Prof. Melchior Treub, een bezoek aan Deli had gebracht, op 15 September 1894 te Medan 
een overeenkomst gesloten tusschen het Bestuur der Deli Planters Vereeniging, waarin de 
tabakkers zich reeds lang hadden verbonden, en den Directeur van ’s Lands Plantentuin.’

 Een bedrag van ƒ 25.000,- kwam beschikbaar om in Buitenzorg een laboratorium op te 
richten. Hier kon men botanische en chemische onderzoekingen ten behoeve van de Deli-
cultuur verrichten. Dit laboratorium werd de VIIIe afdeling van ’s Lands Plantentuin 
onder de speciale naam van ‘Laboratorium voor onderzoekingen over Deli-tabak.’ Het was 
Treubs eerste cultuurinstituut uit een lange rij waarmee hij ’s Lands Plantentuin ging 
uitbreiden.
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 De VIIIe afdeling was dus een gouvernementsinstelling met subsidie van de Deli-
planters. Dr. J. van Breda de Haan was de eerste botanicus die tevens als chef van deze 
afdeling een aanstelling kreeg. In de planttijd kwamen jaarlijks regelmatig enkele botanici 
en chemici naar Deli. Ze verrichtten er onderzoekingen en gaven voorlichting om het een 
en ander in Buitenzorg uit te werken. In Medan bouwde men een woning die dienstdeed 
als laboratorium. Er kwamen tal van vraagstukken bovendrijven die betrekking hadden 
op de tabakscultuur en waarvan de wetenschappelijke bestudering een inzicht gaf in de 
juiste voor de Deli-cultuur zo specifieke eigenschappen.

 Melchior Treub, (1851-1910)[33]

 Prof. dr. Melchior Treub, directeur van ’s Lands Plantentuin,:

‘stemde erin toe op kosten der planters een botanicus naar Deli te zenden voor het doen van 
onderzoekingen. Deze botanicus was Dr. J. van Breda de Haan, die in April 1893 naar Deli 
vertrok en de ramp in kwestie onmiddellijk herkende als een typische schimmelziekte van de 
aard van die, welke in Europa en elders op de aardappel en wijnstok voorkwamen. De verwekker 
zelf bleek een tot dien onbekende soort van het geslacht Phytophthora te zijn.’[34]

Deze schimmel doopte Van Breda de Haan later Phytophthora nicotianae. Ook gebruikte hij 
het schimmeldodende bestrijdingsmiddel bouilli bordelaise (Bordeauxse pap: mengsel van 
kopersulfaat en gebluste kalk) dat men in Europa tegen de verwante ziekte al geruime tijd 
toepaste. Het was een groot succes. Tot 1930 was deze ziekte verder van ondergeschikt 
belang.
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 Het tussen de Deli Planters Vereeniging (DPV) te Medan en prof. Treub te Buitenzorg 
gesloten contract ontbond men met onderling goedvinden op 1 juli 1906, inclusief de 
opheffing van het Laboratorium voor onderzoekingen over Deli-tabak.

 Het uitzicht van prof. Melchior Treub. (Bron: Van Uildriks, 1893: 33)

 Op 1 juli 1906 stichtten de planters zelf een aparte vereniging: “Het Deli-Proefstation.” 
Dit nieuwe wetenschappelijke instituut voor de Deli-tabak kwam op eigen benen te staan 
onder een eigen directeur, maar de band met Buitenzorg bleef voorlopig wel in enige 
mate bestaan. Er werd voor het Deli-Proefstation een commissie in het leven geroepen, 
bestaande uit prof. Treub, de voorzitter van het bestuur van de nieuwe vereniging en 
de directeur van het Proefstation. Deze commissie had tot taak het opstellen van het 
werkprogramma en het voordragen tot benoeming en ontslag van personeel. Toen Treub 
in 1909 als directeur van Landbouw aftrad en naar Europa vertrok, verviel feitelijk dit 
contact met Buitenzorg. Zijn plaats in genoemde commissie werd ingenomen door 
het bestuurslid Karl Leonard Weigand. Weigand was topman bij de tabaksindustrie 
in Sumatra’s Oostkust; bij de Senembah Maatschappij (SM) was hij van 1905 tot 1913 
hoofdadministrateur. (SM, 1939: 6-7)
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Bron: SM, 1939.

 Op 1 juli 1913 kwam deze commissie te vervallen en in ditzelfde jaar volgde de 
benoeming van dr. L.P. de Bussy tot directeur van het Proefstation. De belangrijkste onder-
werpen van onderzoek waren de slijmziekte, de insectenbestrijding, de herbebossing 
en de begroeiing. In de jaren twintig van de 20e eeuw was het Deli-Proefstation in alle 
opzichten een wetenschappelijk instituut, ingericht op de zeer specifieke eisen, ‘die aan 
het product van de cultuur, een sigarendekblad, zoals in hoofdzaak de Sumatra-tabak is, gesteld’ 
werden. Het werkprogramma van de verschillende afdelingen van het proefstation werd 
sinds jaren door deze eisen bepaald.[35]

 1.3.3 Individuele dokters niet genoeg gewicht: de zaak-Mollinger
 De (K)NMG legde haar gewicht in de schaal om serieuze, op ervaring en kennis 
gebouwde voorstellen uit Oost-Indië van een eigen invulling te voorzien. De individuele 
artsen die op eigen titel poogden misstanden aan de kaak te stellen hadden het nakijken, 
zoals blijkt uit dit voorbeeld van dr. Mollinger.

 Nog ver na de publicatie van Van den Brand en het in een la geschoven rapport van 
Rhemrev bleven de misstanden op de plantages bestaan. Er waren artsen werkzaam 
in het ziekenhuis op Oost-Sumatra die de autoriteiten inlichtten. Deze dokters werden 
weggepest.
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‘Het beklag dat een geneesheer van een hospitaal twee jaar later deed over de slechte 
gezondheidstoestand waarin vele plantagewerkers verkeerden haalde al even weinig uit. Hij 
zag zich gedwongen ontslag te nemen. Voor zijn vertrek schreef hij een brief aan de directeur 
van justitie dat veel van zijn patiënten in een staat van ondervoeding opgenomen moesten 
worden dan wel wegens mishandeling medische verzorging behoefden.’ (Breman, 1988: 30)

 Het betrof hier de Nederlandse arts dr. Mollinger, die tot zijn ontslag in 1920 negen 
jaar als geneesheer werkte in het Centraal hospitaal te Kwala Simpang (Noordoost-
Sumatra). Daar constateerde hij ernstige tekortkomingen in de voeding en de be-
handeling van koelies. Mollinger was van mening dat deze zaken niet aan de aandacht 
van de bestuursambtenaren en de arbeidsinspectie hadden mogen ontgaan. Hij lichtte 
waar mogelijk deze autoriteiten in over de wantoestanden. De betrokken ambtenaren 
begrepen dit meestal niet en beschouwden het als bemoeizucht. Dit zorgde ervoor dat 
de verhouding van Mollinger tot de planters dermate scheef groeide dat hij zijn ontslag 
indiende en naar Nederland vertrok. (Bruinink-Darlang, 1986: 99)

 In de brief die hij bij zijn ontslag aan de directeur van Justitie stuurde, stelde Mollinger 
zich op het standpunt dat hij zijn bevindingen wereldkundig maakte ‘in het belang van 
de koelie en voor onze naam als koloniale mogendheid’. (Ibid.) Hij maakte onder meer 
gewag van willekeurige rijstverstrekking aan de contractarbeiders, waarbij men niet lette 
op het gewicht van de arbeiders. Dit was naar zijn mening een van de redenen dat vele 
koelies met ondervoeding te maken kregen. Hij schreef verder:

‘[..] dat in 1919 het officiële aantal klapzaken (mishandeling) dat was aangebracht bij de 
magistraat betrof 14 Europeanen en 89 mandoers. Veel mishandelingen kwamen niet ter kennis 
van de magistraat, omdat de mishandelde koelies weggemoffeld werden in de zogenaamde estate 
hospitaaltjes (ziekenzalen bij de ondernemingen).’ (Ibid.)

 Mollinger meldde de autoriteiten ook dat in de planterskringen het “sla er maar op” 
inmiddels als stopwoord in gebruik was. De planters beschouwden de klappen namelijk 
als een stevige stimulans voor de contractarbeiders en in verband met de goede resultaten 
die men ermee bereikte. Soms namen de mandoers het over. Ook hoofdadministrateurs 
gebruikten hun handen en speelden voor eigen rechter. (Ibid.)

 Men hanteerde voor de nieuwe koelies een onderverdeling; de onbruikbare personen 
stuurde men naar de magistraat met verschillende klachten als aantekening: taak niet 
helemaal naar behoren uitgevoerd, bevelen niet opgevolgd. Volgens Mollinger sloeg 
men geen acht op het werkvolume van de nieuwe koelie; dit resulteerde in het grote 
aantal ongelukken onder de nieuwelingen: beenbreuk, door vallende bomen verpletterd 
worden, schedelbreuk. (Ibid.) Mollinger vervolgde zijn schrijven: 
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‘Vergeefs heb ik getracht te betoogen, dat een koelie op een nieuw geopende onderneming 
evenveel recht op bescherming heeft als op een reeds bestaande goed verdienende onderneming. 
Men is doof en blijft doof. Ik voor mij ben geneigd uit te spreken, dat de werkgever zijn 
plichten hoe schoon ook omschreven niet kent en evenmin zijn rechten, want al te vaak wordt 
misbruik gemaakt van de gedweeheid van de Javaansche koelie. Gevallen zijn bekend, dat méér 
dan tien uur aan één stuk werd gevorderd en geen behoorlijke schafttijd werd gegund. Vaak 
gingen de koelies ’s avonds niet terug naar de onderneming, maar moesten zij in het oerwoud 
overnachten.’ (Ibid.)

 En over de zieke koelies voegde Mollinger nog de volgende passage toe: 

‘Zijn behandeling als mensch bij ziekte en ongeval laat veel te wenschen over. De zucht hem 
voor zijn arbeid te behouden, deed de beheerder absoluut de plank misslaan in zijn berekening 
omtrent de geschatte werkcapaciteit van den koelie. Zieke koelies werden eerst in estate-
hospitaaltjes met zalfjes behandeld. Zij werden op de onderneming gehouden om hen direct 
als het kan weer aan het werk te zetten. De beoordeling van de opzending naar het centraal 
hospitaal lieten zij over aan de mandoer.’ (Ibid.: 99-100)

 Dokter Mollinger had honderden patiënten meegemaakt die slachtoffer waren van 
verwaarlozing en ziekten. Vaak gebeurde het dat de arbeider zijn vrije dag gebruikte 
of van zijn onderneming wegliep om op eigen gelegenheid de dokter van het centraal 
hospitaal te consulteren. Mollinger eindigde zijn brief als volgt: 

‘Dit schrijven is een kleine bijdrage ter betere beoordeling van feiten en toestanden zooals die 
thans in een cultuurstreek voorkomen.’ (Ibid. 100)

 In 1915 bleek uit een rapport van de toenmalige inspecteur van de BGD voor de 
Buitenbezittingen, dokter H.N. van der Heyden, dat dr. Mollinger toen al gewag maakte 
van zijn ervaringen. Over de door Mollinger geconstateerde misstanden in het Centraal 
hospitaal te Kwala Simpang, en de wijze waarop hij behandeld werd, schreef Van der 
Heyden: 

Dokter Mollinger kreeg weinig steun van de administrateurs van Kwala Simpang.[36]
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 Het rapport van geneeskundig inspecteur Van der Heyden kwam in handen van 
militair-gouverneur Swart van Atjeh. Deze stelde een niet mis te verstane brief op en 
stuurde die aan de geneesheer van het Centraal Hospitaal te Kwala Simpang:

Geneeskundig inspecteur H.N. van der Heyden had de misstanden in het 

Centraal hospitaal te Kwala Simpang al in 1915 aangekaart.[37]



70 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

 Getuige Mollingers “vrijwillige” ontslag enkele jaren later veranderde er weinig in 
zijn werkgebied.

 1.4 Geneeskunde, een ‘verlengstuk’ van de hardvochtige werkgever op Sumatra
 Voor de koloniale economie was het ontstaan van een plantagesamenleving in de 
residentie Sumatra’s Oostkust van grote betekenis. (Zweers, 1988: 59) Eenvoudige 
medische zorg kwam hierna vanuit Java en Madoera stapsgewijs op gang. Er was voor 
de burgers en werklui een chronisch tekort aan artsen en ander gekwalificeerd medisch 
personeel.

 De ontwikkeling van adequate medische zorg voor arbeiders op Sumatra nam in de 
tweede helft van de 19e eeuw een aanvang. Het effect was minimaal, met hoge ziekte- en 
sterftecijfers als resultaat. Deze toestand was vergelijkbaar met de gezondheidszorg op 
Java. Investering in betere zorg bleef achterwege. Op 26 november 1903 kreeg de Tweede 
Kamer een indicatie van de stand van de medische zorg toen Kamerleden een rapportage 
van de Duitse civiele arts op Java, de heer J. Schülein, inbrachten. In Semarang (Java) 
alleen al bleken in 1902 23.149 mensen aan malaria te zijn gestorven. Op Java was de 
sterfte onder zwangere vrouwen en kraamvrouwen heel hoog. Wat betreft verloskundigen 
waren er in 1903 voor 28 miljoen inwoners slechts 52 vroedvrouwen. (Schülein, 1904: 9, 6)

 Het heeft er alle schijn van dat artsen die onder deze omstandigheden moesten wer-
ken, die zich niet gesteund zagen door belangenorganisatie als de (K)NMG in Nederland, 
en die wisten dat als zij op persoonlijke titel zouden ageren tegen de toestanden, zij 
mogelijk hun baan zouden verliezen, daarom eieren voor hun geld kozen. In weerwil 
van hun beroepseer gingen zij meewerken aan het beeld dat men graag hooghield van de 
Nederlandse inbreng in Oost-Indië. Zij werden een verlengstuk van de machtige planters 
en hun belangenverenigingen en gingen een kwalijke rol spelen tussen de straffende 
planter en de onderdrukte contractarbeider.

 Bij mijn onderzoek bleek dat zelfs in de westerse medisch-wetenschappelijke wereld 
actieve en aldaar zeer gerespecteerde artsen voorstanders waren van het handhaven van 
de poenale sanctie in de koelieordonnantie. Dokter Willem Abraham Kuenen, directeur 
van het Pathologisch Laboratorium te Medan, sinds 1902 een compagnon van de tot heden 
geroemde dokter Schüffner en de leden van de ‘Geneeskundigen Kring’ in dezelfde stad, 
hebben zich in 1910 respectievelijk 1920 verzet tegen de afschaffing van de poenale sanctie. 
(Van Loghem, 1920: 63-4)

 Deze zwaargewichten droegen ertoe bij dat de poenale sanctie als dwanginstrument 
pas zeer laat werd afgeschaft. Dokter Schüffner werkte als een soort zendeling onder 
de duizenden arbeiders, waardoor hij een centrale rol speelde in de verhoging van de 
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tabaksproductie en winsten van de maatschappijen op Sumatra. Schüffners succesvolle 
werkwijze had veel weg van die van dominee J.G. Kals (1732) in Suriname, die vond dat 
zending nuttig was: ‘Omdat daardoor die Slaaffsche Menschen geschikter en bekwaamer zullen 
gemaakt worden om in dienst te kunnen gebruikt worden.’ (Van der Linde, 1987: 141)

 Dit terwijl in 1910 de toenmalig officier van gezondheid, dokter Schijfsma, er met 
betrekking tot het mijnwezen in Sawah Loento, juist op wees dat:

‘[..] het schromelijk misbruik, dat te Sawah Loento sinds jaar en dag werd gemaakt van de 
rotanstraf, reeds lang een einde zou hebben genomen, wanneer de medicus tijdig op dat 
misbruik had gewezen.’[38]

 De schuldigen waren zeer machtig.

Bron: SM, 1939.
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 Hoofdstuk 2 
 De geschiedenis van de poenale sanctie 
 en de betrokkenheid van artsen

 De poenale sanctie was van meet af aan een ongrijpbaar fenomeen. Over het algemeen 
wordt ze beschreven als onderdeel van de Koelieordonnantie van 1880 en latere versies; 
dat is slechts een deel van het verhaal. In die ordonnantie staat immers niets over 
lijfstraffen, jacht op koelies door plantagepersoneel, mishandeling en verkapte slavernij. 
Toch zijn dat de misstanden die zich onder het mom van de poenale sanctie veelvuldig 
voordeden. In dit hoofdstuk zal ik de geschiedenis van poenale sancties beschrijven, 
vanaf de introductie tot aan de afschaffing. 

 De poenale sanctie: van boete tot lijfstraffen
 De ‘poenale sanctie’ bestond uit een verzameling artikelen uit verschillende gou-
vernementele verordeningen. Dat begon bij de Koelieordonnantie van 1880 waarin de 
volgende artikelen waren opgenomen die verwijzen naar contractbreuk en de strafbaar-
heid daarvan:

Artikel 4. De werkman mag zich van de onderneming, waar hij werkzaam is, niet verwijderen 
zonder schriftelijke vergunning, afgegeven door den ondernemer, diens administrateur, of 
iemand door of van wege den ondernemer daartoe aangesteld. Hij is verpligt geregeld zijn 
arbeid te verrigten, de hem door den werkgever of diens opzigters gegeven bevelen getrouw na 
te komen, en in alles zich overeenkomstig zijn kontrakt te gedragen.

Artikel 8. Elke willekeurige inbreuk op het werkkontrakt wordt gestraft:
aan den kant van den werkgever met eene geldboete van ten hoogste f 100.- (één honderd gul-
den); aan den kant van den werkman met tenarbeidstelling aan de pu-blieke werken voor den 
kost zonder loon van ten hoogste drie maanden. Bij behoorlijk gekonstateerde voortdurende 
ongeschiktheid tot den arbeid, waarvoor de werkman zich verbonden heeft, kan de werkgever, 
met voorkennis van het hoofd van plaatselijk bestuur, het aangegaan kontrakt als ontbonden 
beschouwen.
De feiten, waardoor de werkman geacht wordt op zijn werkkontrakt willekeurig inbreuk te 
maken, zijn:
a. desertie;
b. voortgezette weigering om te werken.

Werklieden, die wegens het eindigen van hun werkkontrakt zijn ontslagen, of wier 
werkkontrakt door den werkgever willekeurig niet is nagekomen, dan wel ten gevolge van 
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behoorlijk gekonstateerde voortdurende ongeschiktheid tot den arbeid, waarvoor zij zich 
verbonden hebben, als ontbonden wordt beschouwd, worden — tenzij zij verlangen te blijven 
en ten genoege van het plaatselijk bestuur aantoonen genoegzame middelen van bestaan te 
bezitten of door werkzaamheid te kunnen verkrijgen — met de eerst mogelijke gelegenheid 
door liet plaatselijk bestuur voor rekening van den werkgever naar de plaats hunner herkomst 
teruggezonden, wanneer dit althans door den werkgever zelven niet wordt gedaan. Deze blijft 
voor het onderhoud van den werkman aansprakelijk tot het oogenblik van terugzending.

Artikel 9. Verzet, beleediging of bedreiging tegen de werkgevers of hunne opzigters, 
rustverstoring, opruiing tot desertie of tot dienstweigering, vechterij, dronkenschap en 
dergelijke vergrijpen tegen de goede orde, worden, indien het feit niet als misdrijf is aan te 
merken gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25.- (vijf en twintig gulden), of met 
tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste twaalf 
dagen.

Artikel 10. Het aanmoedigen tot niet naleving van werkkontrakten, of het begunstigen daarvan 
door des bewust aan weggeloopen werklieden huisvesting te verleenen, wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste f 100. {een honderd gulden), of tenarbeidstelling aan de publieke 
werken voor den kost zonder loon van ten hoogste drie maanden.

Artikel 11. Willekeurige inbreuk op het kontrakt, door den werkman gepleegd, wordt alleen 
vervolgd op aanklagt van den eigenaar of administrateur der onderneming, waartoe de 
werkman behoort. De werkman, die voor de eerste maal ter zake van desertie teregt staat, kan 
de straf voorkomen indien hij met goedvinden van den aanklager, vóór de oplegging vrijwillig 
naar zijn meester terugkeert.

Artikel 12. De werkman, die reeds éénmaal wegens willekeurige inbreuk op zijn werkkontrakt 
is veroordeeld, wordt voor de tweede maal gestraft met dwangarbeid buiten den ketting van 
drie maanden tot één jaar.

Artikel 13. Overtredingen van de voorschriften dezer ordonnantie, waartegen geen bepaalde 
straffen zijn bedreigd, worden gestraft, voor zooveel Europeanen en met dezen gelijkgestelden 
betreft, met eene geldboete van ten hoogste f 100.- (één honderd gulden)-, voor zooveel inlanders 
en daarmede gelijkgestelden betreft, met eene geldboete van ten hoogste f 25,- (vijf en twintig 
gulden) of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van ten hoogste 
twaalf dagen. (Stbl. 1880 no 133: 3-4)
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Deze allereerste koelieordonnantie is als geheel opgenomen in Bijlage 4.

 In de artikelen staat niets over lijfstraffen. Toch stond de poenale sanctie alom bekend 
als een legitimatie voor de toepassing van zulke straffen. Het venijn van deze verzameling 
artikelen zit dan ook in het feit dat zij overtredingen tegen het arbeidscontract onderbrengen 
bij het strafrecht en niet bij het civiel recht, zoals in gelijkwaardige omstandigheden tussen 
werkgever en werknemer zou gebeuren. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 1904 ook met de 
zeeman. Voor dat jaar werden aangemonsterde zeelui die niet aan hun verplichtingen 
voldeden ‘[..] door den strafrechter gegrepen’, maar na 1904 werden zij berecht door de 
burgerlijke rechter. (Stokvis, 1926: 4)

 Er lijkt ook sprake van een redelijk gelijkwaardige verhouding in plichten en straffen 
voor het niet vervullen daarvan, maar vanwege het onderbrengen van overtredingen 
in het strafrecht, kwamen de contractarbeiders er vele malen slechter vanaf. Binnen dat 
strafrecht bestonden namelijk nog andere bepalingen inzake het bestraffen van koelies, en 
die traden nu ook in werking bij contractbreuk. Waarbij opgemerkt zij dat de formulering 
van het besluit van Artikel 4, ‘en in alles zich overeenkomstig zijn kontrakt [dient] te 
gedragen’, dermate vaag was dat die ruimte liet voor alle mogelijke beschuldigingen van 
overtreding door de werkgevers.

 Op 13 augustus 1886 verleende Koning Willem III de gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië het recht om een reglement op het rechtswezen in werking te stellen 
voor Sumatra’s Oostkust. (Stbl. 1887 No 44) Dat gebeurde via publicatie in het Staatsblad 
no. 45 d.d. 21 februari 1887. Artikelen opgenomen in dit reglement gaven de planters en 
justitie in Nederlands-Indië de legitimering die zij nodig hadden om lijfstraffen toe te 
passen: 

‘Art. 202. In geval van misdrijf of overtreding, op heeter daad ontdekt, is een ieder bevoegd 
den verdachte aan te houden en te brengen voor eenen der met de uitoefening van 
politie belaste personen. Deze laatsten zijn, in geval van ontdekking op heeter daad, tot die 
aanhouding verplicht, alsmede tot de onmiddellijke aanwending van alles, wat dienstig 
kan zijn om het feit tot klaarheid te brengen.’ (Stbl. 1887 No 45: 42, nadruk NM)

 In de praktijk konden planters dus zelf de rol van politie op zich nemen. Sterker nog, 
in wezen deden zij dat al sinds ver voor de eerste koelieordonnantie:

‘Vóór 1872 nl. waren de Chineesche en Inlandsche arbeiders op de ondernemingen in Deli, 
Sultans-onderhoorigen en oefende de Sultan er de rechtspraak uit bij misdrijven en belangrijke 
overtredingen, terwijl de planters — daartoe geautoriseerd door den Sultan — zelf de kleine 
overtredingen behandelden.’ (Heijting, 1925: 3)
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 De koloniale bestuursambtenaar J.D.L. le Febvre schreef in 1918 dat de politiemacht 
in de jaren zeventig van de negentiende eeuw bij verre onvoldoende was en dat bijna 
al haar taken werden overgenomen door de planters. Die beriepen zich daarbij dan op 
artikel 26 van het Wetboek van Strafvordering, waarin ze zichzelf bevoegd verklaarden 
‘[..] om in geval van misdrijf of overtreding, op heeterdaad ontdekt, den verdachte aan te houden 
en voor de ambtenaren van het Openbare Ministerie te brengen.’ (Le Febvre, 1918: 10)

 Aangaande dat artikel 26 citeerde Heijting in zijn overzichtswerk over de historie van 
de poenale sanctie uit 1925 een brief van de planters aan de regering die klip en klaar liet 
zien hoe de situatie in elkaar stak:

‘[..]„in Deli durven wij gerust beweren dat zonder onze hulp de politie geen enkel misdrijf 
en geen enkele overtreding op de ondernemingen gepleegd op het spoor zou komen. Wanneer 
wij planters ons niet de moeite en kosten getroosten om de overtreders aan te geven, aan 
te houden, op te zenden, dan zouden zij zonder twijfel steeds vrij komen. Dat het met de 
opvatting der uitdrukking „betrapping op heeterdaad” daarbij niet al te nauw genomen kan 
worden, valt in het oog. En zoodoende vervullen de planters en hun ondergeschikten toch 
omdat de noodzakelijkheid het vordert en met de wet in de hand, de functiën die behoorden 
vervuld te worden door de ambtenaren en beambten bedoeld bij art. 2 van het Wetboek van 
Strafvordering”.’ (Heijting, 1925: 4)

 Refererend aan het werk De Arbeidswetgeving ter Oostkust van Sumatra uit 1904 van de 
hand van mr. H.J. Bool, stelde Heijting even verderop dat:

‘[..] van den aanvang af op de ondernemingen in hoofdzaak de politie werd uitgeoefend door 
de planters, en daarin kwam feitelijk geen verandering door de inwerkingtreding van de eerste 
Koelie-ordonnantie voor Sumatra’s Oostkust bij Stb. 1880, No. 133 [..]’ (Ibid.: 13) 

 Op verschillende manieren poogde men vruchteloos deze onrechtmatige politiefunctie 
van de planters tegen te gaan. Heijting citeerde Bool:

‘„Het was niet mogelijk een handelwijze die algemeen gevolgd werd als de meest natuurlijke en 
wettige en tot een diep gewortelde gewoonte geworden was, met één pennestreek onmogelijk 
te maken en te doen verdwijnen” [..]’ (Ibid.: 14, nadruk NM)

 Ook na het verschijnen van De millioenen uit Deli en en de rapportage van mr. Rhemrev 
lukte het de regering niet om de wetten en regelingen zo in te richten dat de poenale 
sanctie kon vervallen. Dit was met name toe te schrijven aan de constante druk van de 
planterslobby die ieder voorstel daartoe te vuur en te zwaard bestreed. Het zou tot in 
de jaren dertig van de twintigste eeuw duren voor deze daadwerkelijk werd afgeschaft, 
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niet uit verlichting of gewetenswroeging, maar omdat de Verenigde Staten economische 
sancties oplegden.

 2.1 Lijfstraffen
 Een laatste stap in de dagelijkse realiteit van de poenale sanctie is nog niet besproken: 
die van de wettelijke dwangmiddelen naar de in beginsel verboden lijfstraffen, de 
rottingstraf of rotanstraf – geselen met rotanstokken. Een discussie die Breman aanhaalde 
in zijn artikel uit 1988 en die zich afspeelde rond 1910, is te reconstrueren via Indische 
kranten. Zoals de planters vanaf het begin de politiefunctie hebben kunnen vervullen, 
zo hebben zij zich altijd al bediend van dergelijke strafmiddelen op grond van dezelfde 
zienswijzen en argumenten.

 Breman parafraseerde de strekking van het artikel dat de aanzet tot de discussie gaf:

‘Met bepalingen [..] maakte men van de ‘Delische koeliebeesten’ nog geen mensen. Een op 
de cultuurtrap zo laagstaand volk had slechts ontzag voor de knuppel en er zat daarom niets 
anders op dan die bij wijze van straf ruimschoots te hanteren.’ (1988: 39)

 Een ambtenaar bij het departement van Binnenlands Bestuur (BB) , de heer Mühlen-
feld, reageerde geschokt en pleitte juist tegen de herinvoering van lijfstraffen. Breman 
vervolgde, refererend aan reacties op Mühlenfeld in Locomotief van november 1910:

‘Zijn commentaar vond weinig bijval. Verschillende contra-betogen verschenen met als 
strekking dat tegenover de steeds brutaler wordende koelies alleen de rotan uitkomst bood. Dat 
tuig was van enkele dagen opsluiting door de politierechter opgelegd niet onder de indruk, zo 
liet een Deliplanter weten. Misdragingen dienden terstond gecorrigeerd te worden. In plaats 
van een aanklacht in te dienen, die bovendien lastig te bewijzen viel, was het beter het recht in 
eigen hand te nemen en de ellendeling murw te slaan.’ (Ibid.: 40)

 De verstandhouding tussen planters en koelies was overduidelijk verstoord en de 
racistische inslag die deze verstandhouding altijd al had gekenmerkt, kwam ongefilterd 
naar buiten. De discussie in de kranten kwam voort uit de plannen voor wijziging van 
de koelieordonnantie. Die waren op hun beurt het gevolg van de rapportages van de in 
1908 ingestelde Arbeidsinspectie. Deze moest in de buitengewesten toezicht houden op 
de handhaving van de bepalingen vastgelegd in de koelieordonnanties. Echter, door deze 
arbeidsinspectieregelingen voelden de planters in Deli zich minder sterk staan tegenover 
de contractarbeiders en verzochten zij tot verzwaring van de straffen voor deze koelies. 
(Bruinink-Darlang, 1986: 75-6)
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 In een brief van 17 oktober 1910 gericht aan de GG pleitte de resident van Sumatra’s 
Oostkust voor de belangen van 730 planters. Hij stelde voor de aan contractarbeiders 
opgelegde straffen te verzwaren, bij het niet nakomen van hun contractverplichtingen. 
De resident steunde de planters die in die tijd steeds vaker te maken kregen met geweld 
van de contractarbeiders tegen hun medewerkers:

‘”Was voorheen de planter – zoo redeneeren zij – zich ten volle van zijn overwicht over zijn 
koelies bewust, doordat hij hun door zijn soms hardhandig optreden ontzag en vooral vrees 
wist in te boezemen, sedert het optreden van de Arbeidsinspectie, waardoor de gelegenheid 
tot het uiten van klachten zooveel gemakkelijker gemaakt is en na de instelling van den Raad 
van Justitie ter hoofdplaats (Medan) is van dat bewustzijn, bij een groot deel der assistenten 
vooral, veel ingeboet, hetgeen onwillekeurig aan hun houding tegenover de koelies op het werk 
merkbaar is; deze laatste zijn zich hoe langer hoe meer van hun rechten bewust, hetgeen hen 
brutaler maakt in hun optreden tegenover de Administrateur en de Assistenten, waardoor het 
leven der planters in voortdurend gevaar verkeert.”’ (Ibid. 67)

 A.F. van Blommestein, hoofdambtenaar voor de arbeidswetgeving, was in die periode 
juist bezig met een nieuwe arbeidsregeling de rechtspositie te verbeteren van de 120.000 
Chinese en Javaanse contractkoelies te Sumatra’s Oostkust.[1] Mr. Van Blommestein was 
het geheel niet eens met de zienswijze van de resident en merkte in dit verband op:

‘[..] vast staat echter, dat in de meeste gevallen, dat een assistent of administrateur door een 
koelie werd aangevallen, deze te voren door genen was geslagen. [..] [de resident] vergoelijkt 
dit slaan. De planter, zegt hij, staat somwijlen tegenover een hem tergenden Chinees, die niets 
om zijn leven geeft en tot de onderste laag van de Chineesche maatschappij behoort en die op 
zulk een oogenblik alleen tot rede te brengen is door een zonder aarzeling flink toegebrachten 
klap of slag.’[2]

 Volgens Van Blommestein lag de oorzaak van de voor de planters zo onbevredigende 
toestanden niet in de herkomst van een groot aantal van de contractkoelies uit de onderste 
lagen van de maatschappij, maar wel ‘[..] in het in de koelieordonnantie belichaamde stelsel 
van gedwongen arbeid.’[3]

 Vergeet daarbij niet dat men in Europa zelf in deze periode heel anders tegen lijf-
straffen aan was gaan kijken. We moeten de handelswijze van een Europese koloniale 
mogendheid kunnen beoordelen tegen de achtergrond van ethische en morele verande-
ringen in Europa. Door de verlichting, veranderden eind 18e eeuw de opvattingen over 
straf in West-Europa:
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‘Lijfstraffen en executies werden als meedogenloos en primitief beschouwd. Ervoor in de plaats 
kwamen cellulaire gevangenissen, zoals in 1847 in Amsterdam en in 1866 in Rotterdam.’ (Van 
Santen, 2017)

 2.2 J.D.L. le Febvre en het ontstaan van de poenale sanctie
 Lang niet iedereen in de Oost was voorstander van de poenale sanctie en de hard-
vochtige behandeling van contractarbeiders. De stemmen van tegenstanders werden ech-
ter nimmer luid of omvangrijk genoeg om het tij te keren, ten overstaan van de macht van 
de planters en hun lobby binnen het bestuur. Desalniettemin leverden deze voices of reason 
vaak evenwichtige en duidelijke beschouwingen van de realiteit in Nederlands-Indië. 
Onder hen bevond zich de bestuursambtenaar Johan David Leo le Febvre (1870-1955). Al 
in 1907 publiceerde hij (anoniem) in de Sumatra Post, als kersverse arbeidsinspecteur, een 
serie artikelen over de poenale sanctie waarin hij niet alleen haar ontstaansgeschiedenis 
beschreef, maar ook uitlegde hoe de papieren sancties boete en gevangenisstraf in de 
praktijk veelvuldig tot mishandeling en lijfstraf konden leiden. In 1918, inmiddels was 
hij resident van Sumatra’s Westkust, bundelde hij die artikelen in een brochure die hij 
onder zijn eigen naam publiceerde. Mijn beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van 
de poenale sanctie in deze paragraaf is gebaseerd op die brochure. Om de waarde van de 
brochure te kunnen inschatten, is enige uitleg over de positie die Le Febvre noodzakelijk.

 2.2.1 Wie was J.D.L. le Febvre?
 Le Febvre begon in 1892 in Oost-Indië als aspirant-controleur, later controleur, eerst 
in de Padangse Bovenlanden van Sumatra’s Westkust, later in Palembang en Sumatra’s 
Oostkust. (Van Anrooij, 2009: 69) Let wel, de term ‘controleur’ duidde op een rang, niet 
op een functie. Het bestuur in Oost-Indië zat grofweg als volgt in elkaar:

Gouverneur-generaal

               Resident                        Resident                           Resident

      Assistent-resident               Assistent-resident   Assistent-resident

             Controleur                       Controleur                          Controleur

(Schema gebaseerd op Van Anrooij, 2009: 18)

 De controleur had zelf geen gezag, maar fungeerde als contactpersoon tussen het 
Nederlandse en het inlandse bestuur:
 

‘Zijn werkzaamheden omvatten o.a. het uitleggen van regelgeving aan inlandse functionarissen; 
het inspecteren van de cultures, van scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, wegen, bruggen, 
irrigatiewerken; het bijwonen van de maandelijkse vergaderingen van de assistent-wedono’s 
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bij de wedono’s [inlands districthoofd, NM] en van de wedono’s bij de regent. Hij was een 
echte veldwerker.’ (Ibid. 19)

 Aan de breedte van deze taakomschrijving is te zien hoe goed een controleur was 
ingevoerd in de dagelijkse praktijk die de uitkomst was van het koloniale beleid. Le Febvre 
voelde zich als een vis in het water bij het bekleden van de functie. Aan de westkust 
van Sumatra leerde hij de taal van de inlandse bevolking en ook maakte hij zich hun 
gebruiken en cultuur eigen. Zijn waardering voor deze zogenaamde Minangkabauers 
was groot en ook toen hij in Sumatra’s Oostkust ging werken als arbeidsinspecteur bleef 
hij dichtbij de inlandse bevolking staan. Het gevolg was dat hij weinig te spreken was 
over hun behandeling:

‘De koelies waren vaak slecht gehuisvest; ze kregen hun loon uitbetaald in zogenaamd 
‘Estategeld‘, dat zij alleen in winkeltjes op de onderneming konden omzetten in (slecht) voedsel; 
ze kregen een boete als ze te laat op het werk kwamen; ze moesten betalen voor ‘veldhulp’ enz. 
(Ibid. 69) 

 Geheel in overeenstemming met de beeldvorming die in stand gehouden diende te 
worden, moest Le Febvre na twee jaar alweer gedwongen ontslag nemen als arbeidsin-
specteur. Zijn rapporten waren voor de planters zo ongunstig dat men er klaarblijkelijk 
liever geen kennis van nam. Le Febvre keerde terug in het corps bestuursambtenaren en 
werd tot assistent-resident in Benkoelen benoemd en in 1915 tot resident van Sumatra’s 
Westkust. (Ibid.)

 Het was tekenend voor zijn handelen dat Le Febvre bij een regeringsonderzoek naar 
de oorzaken van de Djambi-opstand in 1916, diezelfde bevolking actief aanspoorde haar 
grieven kenbaar te maken. Zelf deed hij ook kond van zijn kritiek op het koloniaal beleid, 
maar daarvan zag hij in het rapport dat later verscheen niets terug. Dat was de reden zijn 
brochure uit te geven. Prompt werd hij in 1919 uit ’s lands dienst ontslagen. (Ibid.: 69-70) 
Officieel omdat zijn diensttijd erop zat, informeel en volgens hemzelf omdat hij te lastig 
was:

‘Hij was, zo stelde hij, voor de regering “geen gemakkelijke resident” geweest, evenmin voor 
“de Europeanen, vooral niet voor de knoeiers onder hen.” (Ibid.: 70)

 Dat inlandse groeperingen nog een rekest indienden om GG Van Limburg Stirum 
ertoe te bewegen Le Febvre aan te houden mocht niet baten, maar geeft wel aan op hoeveel 
sympathie deze Nederlandse bestuursambtenaar kon rekenen. (Ibid.) Het ontslag van Le 
Febvre openbaarde ook één van de vele manieren waarop het koloniale bestuur zichzelf 
in staat stelde de gelederen gesloten te houden.
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 2.2.2 Het ontslag van Le Febvre: ‘grootst mogelijke willekeur’
 Le Febvre zelf richtte zich aangaande zijn ontslag eerst tot de GG en later, toen hij 
daarop geen antwoord kreeg, tot de Tweede Kamer. Hij diende een rekest in om de minister 
van Koloniën ertoe te bewegen meer inlichtingen rondom zijn ontslag te achterhalen. 
Uit het verslag van de commissie die werd aangesteld om dit verzoek te behandelen, 
blijkt dat Le Febvre op niet al te subtiele wijze te verstaan was gegeven te vertrekken. Hij 
ontving deze privébrief van de GG:

‘Hooggeachte Resident,

Voor eene zoo goed mogelijke vervulling der dit jaar open-komende residentsplaatsen is zeer 
noodig tijdig een overzicht te hebben der te vervullen vacatures.

Daarom heb ik de eer U uit te noodigen mij te doen weten of U voornemens is ’s Lands dienst 
dezen zomer of, mocht er geen scheepsgelegenheid te vinden zijn, dit najaar te verlaten.

U gelieve de verzekering mijner hoogachting te aanvaarden.’ (HSG, 1921: 5)

 Vrij vertaald, staat hier: uw plek komt vrij, wanneer vertrekt u precies? Op dat 
moment moest Le Febvre de ontslagaanvraag die bij zijn pensioen hoorde nog indienen, 
maar het besluit stond duidelijk al vast. Le Febvre verwonderde zich over deze informele 
manier van “gedwongen ontslag”. De commissie kweet zich van haar taak en kreeg 
daarop bijzonder summiere antwoorden van de minister, destijds De Graaff.

 In een eerste schrijven stelde De Graaff dat het niet normaal was om met de GG te 
corresponderen over ontslag van pensioengerechtigden, dat Le Febvre zelf zijn ontslag 
had aangevraagd en dat hij niet zo ver had moeten gaan om privécorrespondentie in de 
openbaarheid te brengen. Nadat de commissie haar ontevredenheid over dit antwoord 
had betuigd, gaf De Graaff ronduit toe dat het inzetten van dergelijke privébriefjes een 
normale gang van zaken was om residenten op wiens aanblijven niet bijzonder prijs 
gesteld werd een hint te geven dat het tijd werd voor hun vrijwillige aanvraag voor eervol 
ontslag. De GG verdedigde zich tegenover minister De Graaff met de mededeling dat hij 
Le Febvre wel degelijk nog een antwoord had gezonden, wederom op persoonlijke titel, 
waarin hij de gepensioneerde resident in gelijke, gebruikelijke bewoordingen tekst en 
uitleg gaf. (Ibid.: 6)

 De commissie was op geen enkele manier tevreden met het resultaat van haar 
onderzoekingen en stak die mening in haar conclusies niet onder stoelen of banken:
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‘Het moet tot de grootst mogelijke willekeur aanleiding geven, indien de Regering iemand 
eenvoudig tot ontslag nemen dwingt, omdat — zooals de Minister het uitdrukt — op zijn 
aanblijven „geen bijzondere prijs wordt gesteld” of — zooals de Landvoogd zegt — hij niet 
onder degenen behoort op wier aanblijven „bepaald prijs wordt gesteld”. Beide uitdrukkingen 
laten aan vaagheid niets te wenschen over en zijn in strijd met de meest eenvoudige begrippen 
van eene behoorlijke rechtspositie. Maar bovendien, op deze wijze ontbreekt elke gelegenheid aan 
personen als adressant om te hooren wat tegen hen wordt ingebracht, zich daarna te verdedigen 
en dan alsnog zelfstandig te beslissen, of zij hun eervol ontslag al dan niet zullen aanvragen. 
De meerderheid van Uwe Commissie meent dan ook hare afkeuring te moeten uitspreken over 
een dergelijken gang van zaken.’ (Ibid.: 7, nadruk NM)

 Hier zien wij duidelijk één van de mechanismen aan het werk die het koloniale be-
stuur ter beschikking stonden om in wezen eenieder die een andere dan de staatsmening 
verkondigde indien het dat nodig achtte buiten beeld te plaatsen. Dit zelfs ondanks de 
aanzienlijke verdienste van een man als Le Febvre, die zich met zijn kennis van en ver-
trouwen onder de inlandse bevolking en bestuurders van grote waarde had betoond voor 
het handhaven van de machtspositie van het bestuur in zijn district.

 2.2.3 Le Febvre: het ontstaan van de koelieordonnantie in Sumatra’s Oostkust
 Het centrale probleem van de poenale sanctie was dat deze van een contractbreuk 
tussen werkgever en werknemer een strafrechtelijke zaak maakte. Le Febvre begon zijn 
relaas over de historie van de gewraakte regeling dan ook bij een eerste strafbepaling tegen 
contractbreuk, die was opgenomen in het politiereglement voor de stad en voorsteden 
van Soerabaja.[4] Het betrof een straf op willekeurige vormen van contractbreuk door 
‘dienstboden of werklieden’. In 1851 werd de maatregel van toepassing voor heel Java 
en Madoera[5], met uitzondering van de Residentie Batavia, waar andere bepalingen 
golden. (Le Febvre, 1918: 3)

 In 1870 trad de zogeheten agrarische wet in werking die het particuliere onder-
nemingen mogelijk maakte om zich in Nederlands-Indië te vestigen. Op veel van die 
ondernemingen werkte men met arbeiders die van elders werden ingevoerd. Daartoe 
moesten de ondernemingen zich grote uitgaven getroosten zonder de zekerheid dat de 
binnengehaalde arbeiders in staat waren die investering terug te verdienen. Men vond 
de genoemde strafbepaling dan ook volstrekt onvoldoende om het risico dat de planters 
liepen enigszins te beperken. (Ibid.) In 1872 werd het Politiestrafreglement voor inlan-
ders afgekondigd. Hiermee kwamen de oude strafbepalingen te vervallen. Wat betreft de 
gevreesde contractbreuk moest artikel 2 no. 27 uitkomst bieden:
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‘Art. 2. Met een geldboete van ƒ 16 tot ƒ 25 of ten arbeidstelling van 7 tot 12 dagen worden 
gestraft: [..] 

No. 27. Die zich als dienstbode of werkman voor den gewone huurtijd of voor onbepaalden 
tijd bij de maand verhuurt en, zonder aannemelijke redenen, binnen den gewonen huurtijd of 
gedurende de loopende maand, zonder toestemming van den dienstgebruiker, zijn dienst verlaat 
of weigert te arbeiden; en zulks behoudens zijne burgerrechterlijke verplichting en ten ware het 
feit misdrijf mocht daar stellen’. (API, 1872: 7)

 Op deze nieuwe wetgeving werd totaal verschillend gereageerd. Terwijl het Neder-
landse parlement de regeling weer wilde schrappen vanwege de scheve rechtsverhoudin-
gen tussen werkgever en werknemer, wilden de planters van de regeling af omdat die 
nog niet ver genoeg ging. Het Tweede Kamerlid mr. Ch.J.F. Mirandolle diende in 1875 een 
motie in tot intrekking van het artikel die tot felle discussie en uiteindelijk een uitgestelde 
stemming leidde. De Staten-Generaal ontving adviezen en rapporten van de Indische 
autoriteiten. Die brachten de Tweede Kamer ertoe om de motie-Mirandolle op 26 februari 
1877 in gewijzigde vorm alsnog aan te nemen, waarbij de Kamer te kennen gaf:

‘[..] “dat behoudens de verplichting der Regeering om de rechtsverhouding tusschen 
werkgevers en van elders aangevoerde werklieden bij afzonderlijke verordening te regelen, het 
niet wenschelijk is art. 2 No. 27 van het politie straf-reglement voor inlanders nog langer te 
laten bestaan” [..] ’ (Le Febvre, 1918: 4)

 De toenmalige minister van Koloniën, Alting Mees, berichtte de GG hierover en beval 
aan om ‘op een zeer loyale wijze aan de bezwaren van de vertegenwoordiging tegemoet 
te komen’. Tegelijk echter deed de minister enkele voorstellen ter vervanging van het in 
te trekken artikel. Mees beval aan om:

‘1e. eene zelfstandige regeling te maken ten aanzien van de overeenkomsten tusschen werkgevers 
in Indiën van elders aangevoerde arbeiders, waarin straffen worden bedreigd tegen misleiding 
en bedrog bij het aangaan en bij de uitvoering van zoodanige overeenkomsten; [dus straffen 
tegen werkgevers en arbeiders].

2e. het inl. strafwetboek aan te vullen in dien zin, dat niet door den politierechter, maar door 
den strafrechter, in sommige duidelijk omschreven gevallen het verbreken van overeenkoms-
ten door inheemsche werklieden of het aanhitsen tot werkstaking kon worden gestraft.’ (Ibid. 
1918: 4)

 Deze adviezen zijn te beschouwen als een aanzet tot het creëren van de koelieordon-
nantie met een eigen poenale sanctie.
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 Ook de planters roerden zich in 1875. Ze kwamen op 17 juni van dat jaar bijeen 
en probeerden strafverhoging ingevoerd te krijgen. In 1876 dienden ze een concept- 
koelieordonnantie aan de regering, gebaseerd op de ordonnantie die in de Straits-
setlement gold. In het verzoekschrift werd tevens geklaagd dat de rechtspraak en de 
politiemacht van de gouverneur onvoldoende waren. Le Febvre: 

‘Reeds toen was de Delische invloed op de Indische Regeering en Volksvertegenwoordiging 
duidelijk merkbaar. Maar overigens wisten ze ook toen al zichzelf te helpen. Hoewel de werk-
man, die wegens overtreding van art. 2 No. 27 gestraft was, vrij was om te gaan, waarheen hij 
wilde, verbonden de planters zich er toe zulke werklieden alsnog verbonden aan hun werkgever 
te beschouwen, zoodat zij niet door andere werkgevers mochten geëngageerd worden (circulaire 
Planterscomitee No. 7). Ook bestond de praktijk [zie Bool. De arbeidswetgeving in de resi-
dentie Oostkust van Sumatra] „dat de werkman door den planter uit de gevangenis 
werd teruggehaald, voor zoover die werkman althans van zins was naar der onderneming 
terug te keeren[!] en het plaatselijk bestuur hielp mee die werklieden, aan lieden ge-
zonden namens de onderneming over te geven.’ (Ibid. 5, nadruk LF)

 Intussen was aan de directeur van Justitie naar aanleiding van het schrijven van de 
minister van Koloniën door de Indische regering opgedragen om met spoed voorstellen 
te doen. Le Febvre vervolgde de geschiedenis als volgt:

‘Door de departementschef zijn toen twee concept-ordonnanties ingediend, de eene tot regeling 
van de wederkeerige rechten en verplichtingen van werkgevers en der van elders ingevoerde 
werklieden op ondernemingen van landbouw en nijverheid in de bezittingen buiten Java en 
Madoera; de andere strekkende tot uitbreiding van eenige artikelen van het strafwetboek voor 
inlanders bij eventuele intrekking van artikel 2 No. 27.

Nadat die stukken herhaaldelijk waren behandeld en herbehandeld, werd ten slotte wegens 
meeningsverschil tussen den Gouverneur-Generaal en den Raad van Indië de beslissing des 
Konings ingeroepen en viel die beslissing in de vorm van een Koninklijk besluit van 12 Mei 
1879 No. 18 (Staatsblad No 203), waarbij art. 2 No. 27 werd ingetrokken en het wetboek van 
strafrecht voor Inlanders werd aangevuld met een nieuw artikel 328 a.’ (Ibid. 6)

 Le Febvre haalde vervolgens enige citaten aan uit de discussie en correspondentie 
over dit besluit tussen de minister van Koloniën Van Rees en de Indische regering.[6] 
Deze citaten geven bijzonder duidelijk weer wat precies de zwaarwegende bezwaren 
waren tegen het artikel 2 no. 27. Le Febvre:
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‘Omtrent art. 2 No. 27 heet het: „Wanneer men nagaat, dat dit artikel, alleen tenzij aannemelijke 
redenen mochten kunnen bewezen worden, elk verlaten van den dienst, of elke weigering 
om te arbeiden, strafbaar stelt, dan behoeft men nauwelijks de opmerking te maken, dat in die 
bepaling de kiem ligt eener grenzenlooze willekeur. Zonder eenige onderscheiding bedreigt 
zij straf tegen allerlei uiteenloopende handelingen en verzuimen, en schiet te kort waar zij 
overtredingen van bedenkelijken aard zou moeten treffen”. En verder: „Wordt het algemeen 
belang op den voorgrond geschoven om de bepaling te dekken, zooals ze daar ligt, dan kan men 
ook daaruit de dienstboden niet weglaten, zonder aan dat beginsel ontrouw te worden. Doch 
vat men dat algemeen belang op als synoniem met het belang der landelijke ondernemers, 
die door zoodanige bepaling het wegloopen of de dienstweigering hunner werklieden meenen te 
kunnen verhinderen, dan meen ik daartegenover ernstig te moeten twijfelen, voor eerst aan 
de bevoegdheid der Regeering om zich op die wijze als verdedigster van individueele 
belangen te mogen opwerpen, en ten andere aan het voordeel van zoodanige bepalingen voor 
de ondernemers zelf. Wordt door sommigen gevreesd, dat men door opheffing der geliefkoosde 
bepalingen den inlander tot overmoed en tuchteloosheid zou brengen, dan meen ik gerechtigd te 
zijn tot de vraag, of het niet veel gevaarlijker gevolg kan hebben voor de ondernemers, 
als hunne arbeiders voor elke tekortkoming in hun werk voor den rechter gebracht 
worden. Zal het telkens ondergaan van straf niet op den duur eene verbittering aankweeken, 
die wel eens. al brengt zij den bloei der onderneming niet in gevaar, zich tegen den persoon des 
ondernemers zou kunnen keeren?”. (De ondervinding heeft geleerd, dat hier juist gezien is).

En dan volgen de gedenkwaardige woorden van dien staatsman: „Hetgeen ik in vroegere 
betrekkingen van de verhoudingen tusschen ondernemers en werklieden heb waargenomen, 
heeft dan ook bij mij de stellige overtuiging gevestigd, dat de ongerieven, waarover men 
zich beklaagt, veelal veroorzaakt worden door de wijze waarop sommige ondernemers 
met hun werkvolk omgaan, stipte nakoming eischende der aangegane verbintenis, 
terwijl zij van hunne zijde ook door gemis aan genoegzame kennis van de geaardheid 
des Inlanders, sich geen moeite geven eene onderlinge gewenschte verhouding te 
bevorderen”. En dan heet het zeer terecht: „Alleen ten behoeve van zoodanige personen 
eene op zich zelf kwalijk verdedigbare bepaling te behouden, gaat niet aan”.’ (Ibid. 
6-7, nadruk LF)

 Het kan niet genoeg benadrukt worden dat men ook toen al, nog voordat de eerste 
koelieordonnantie een feit was, onderkende en begreep dat de door planters gewenste 
regelingen met poenale sancties in wezen geen ander belang dienden dan dat van die 
planters en dat de gevolgen ervan zeer ernstig zouden kunnen zijn. Alvorens verder in te 
gaan op deze voorspellende woorden van Van Rees en ze te toetsen aan de praktijk van 
de poenale sanctie die op het moment van schrijven al 25 jaar in werking was, keerde Le 
Febvre terug naar de geschiedenis van de eerste koelieordonnantie.
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 Terwijl de planters in 1876 hun concept-ordonnantie aanboden aan de regering, 
wezen twee ambtenaren, Groeneveldt en Albarda, die net in Deli waren geweest op 
de wenselijkheid van zo een regeling waarbij ze wezen op de overeenkomsten tussen 
toestanden in Deli en in de Britse kolonië. Ook vanuit Nederland nam de druk toe en 
daarom:

‘[..] werd door de Indische Regeering in een schrijven van 1 October 1877 aan den Resident reeds 
een regeling aangeboden. Na een vergadering met de planters werd advies aan de Regeering 
uitgebracht, waarop in Mei 1879 een gewijzigde concept-ordonnantie werd ontvangen en 
daarop werd den 13 den Juli 1880 bij Staatsblad 133 de eerste koelie-ordonnantie, nl. die voor 
de Oostkust van Sumatra, vastgesteld.’ (Ibid. 8-9)

 De in 1880 bij Staatsblad No. 133 afgekondigde koelieordonnantie werd in 1889 
vervangen bij Staatsblad 138 door een nieuwe ordonnantie en weer twee jaar later, in 1891 
bij Staatsblad No. 72 en aangevuld in 1897 bij Staatsblad No. 46. Deze had voor de andere 
gewesten van de Buitenbezittingen als voorbeeld gediend.

 Le Febvre: ‘De geschiedenis van haar ontstaan en de geheele inhoud bewijzen, dat zij meer 
ten behoeve van de werkgevers, dan wel van de werknemers is in ’t leven geroepen. Toch zou men 
denken, dat dergelijke wetten eerder tot bescherming van de werknemers, dan ten voordeele van 
Europeanen, die in den regel mans genoeg zijn om voor hun eigen rechten op te komen, zouden 
moeten strekken.’ (1918: 10)

De ter beschikking van de directeur van het departement van Justitie gestelde ambtenaar 
voor Chinese zaken, B. Hoetink – hij was eerst arbeidsinspecteur (Breman, 1988: 28) – 
onderschreef in juli 1902 deze zienswijze op de oorspronkelijke koelieordonnantie en 
somde de achterliggende motivaties op zoals hij ze zag:

‘1. ’Dat het billijk was aan de Deli-planters een waarborg te geven dat de onvermijdelijke 
voorschotten en uitschotten zouden worden teruggevonden in den arbeid van de werklieden 
die de voorschotten hadden ontvangen om dien arbeid te verrichten en voor wier aanwerving 
die uitschotten hadden moeten worden gedaan;

2. ‘Dat de belangrijke Delische tabakindustrie, die ook voor de schatkist steeds grootere 
voordeelen afwierp, alleen kon bloeien wanneer de in haren dienst zijnde koelies tot geregelden 
arbeid konden worden verplicht;

3. ‘Dat voor een behoorlijke exploitatie van eene landbouw-onderneming, orde en tucht onder 
de koelies een onontbeerlijke vereischte zijn.’ (1903: 24-5)
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 De eenzijdige focus op de belangen van de planter zou al snel uitmonden in de 
bekende misstanden uit het begin van de twintigste eeuw.

‘Een ordonnantie was er nu, maar, zegt de Heer Bool in bovengenoemd werk: „het was er verre 
van af’. De oude gewoonten en gebruiken werden niet dadelijk verlaten, de werklieden werden 
niet alle volledig op de hoogte gebracht van de rechten, die zij nu hadden gekregen.” Al spoedig 
bleek, dat het toezicht onvoldoende was. Reeds in 1882 ijvert de Resident voor de instelling van 
een protectoraat voor Chineezen en klaagt over de misbruiken bij de werving van Javanen.’ (Le 
Febvre, 1918: 9)[7]

 Gekoppeld aan de onrechtmatige politiefunctie van de planters en het ingeburgerde 
gebruik van slaven en arbeiders angst aanjagen middels zweep- of stokslagen, betekende 
de poenale sanctie voor de inlandse arbeider naast een vorm van dwangarbeid ook een 
bedreiging van zijn lichamelijke integriteit.

 2.3 ‘De oude gewoonten’: de slaaf zwepen, de contractarbeider klappen
 Het moge duidelijk zijn dat de planters en hun medewerkers in de poenale sanctie 
een legitimering zagen voor het toepassen van lijfstraffen, zoals zij dat al vanaf het begin 
gewoon waren te doen. Om te laten zien hoe het kwam, is een breder perspectief nodig. 
Het Nederlandse koloniale bedrijf bediende zich zowel in Oost als in West van angst 
inboezemende machtsmiddelen.

 2.3.1 Stokslagen een erfenis uit de slavernij
 Het zwepen van mensen heeft een historische oorsprong. Angst en pijn staan hierbij 
centraal als doel ervan. Het politioneel zwepen van arbeiders als straf stamt uit de 
slaventijd in de Nederlandse koloniën. Het doel was om de slavenarbeiders vrees aan 
te jagen en daarmee de productie op de plantages te verhogen. Het zwepen vond in het 
openbaar plaats en het werd gadegeslagen door de andere slaven. Het geschreeuw en 
de ontstane verwondingen van de gestrafte slaven vormden een waarschuwing voor de 
omstanders. Meermalen kwamen deze slachtoffers te overlijden.
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Surinaamse slavin in blok op tenenstand gezweept op rug en billen: tussen 1667 en 1863.

 In deze paragraaf presenteer ik enkele taferelen uit de tijd van het Nederlandse sla-
vernijverleden in de 18e eeuw in Suriname. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er 
weinig verschil was betreffende de achtergrond van de strafoplegging en de tenuitvoer-
brenging van de straf. Die geschiedenis vormt wel een blauwdruk voor de latere behan-
deling van contractarbeiders in Nederlands-Indië.

Slavernij in Suriname, juli 1733: ‘Bij examinatie bevonden is, alsoo hij een mulatin sodanig geslaagen 
had dat er stucken vleys uijt haer lyff syn gevallen, en andere onmenselyke behandelingen, en op 

desselffs plantagie op staaken gevonden syn twee neger coppen die hy dood geschooten off geslagen 
heeft, en dien door sulke onmenselyke behandelingen , van sulke quaadaardige en

 brutaale meesters’[8]
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 Bij de betrokken koloniale functionarissen in Oost en West waren de desastreuze 
gevolgen van de zweep wijd en zijd bekend. De ambtenaren, zoals in het volgende 
schrijven uit Suriname blijkt, maakten daarna heel trouw aantekeningen van hun daden.

In 1755 werd in Suriname op de kostgrond Voorburg een slaaf door zijn directeur dood gezweept: 
’[kantlijn] doodgeslagen Neeger / Den commandant der fortresse heeft een brieff geschreeven kennis 
gevende dat de Directeur op de kostgrond voorburg een Neger dood gesweept heeft waar van ik den 

H.r Raad fiscaal kennis heb laaten geeven, / Dingsdag den 26.e Aúg: 1755’.[9]

 Arbeiders ernstig verwonden door zwepen om de productie te vergroten was een bij 
wet gereguleerde en beschermde maatregel. De volgende casus uit 1736 illustreert dat.

 Casus
 In november 1736 werd een klacht van slavenmeester Mathijs van Overschelden 
door het Hof van Politie en Criminele Justitie, voorgezeten door gouverneur Raye, in 
behandeling genomen. Van Overschelden beklaagde zich over de maatregelen die raad-
fiscaal Gerard van Meel tegen hem genomen had betreffende de mishandeling van zijn 
slaaf Prins. Het bericht dat men hierover aan de gouverneur schreef, is opgenomen in 
bijlage 5; citaten in de volgende beschrijving van de casus komen uit die bijlage.

 De slaaf Prins was door raad-fiscaal Van Meel in de Joodse Savanne gevonden met 
vele door zweepslagen veroorzaakte wonden op het lichaam. Prins vertoonde ‘verscheijde 
gaaten in sijn lichaam’ en ‘daar de worme leevendig uijtliepen waarop gemelde dienaar hem heeft 
gevraagt aan wie hij toe behoorde, hoe hij soo gequest quam en wat hij daar deede.’

 Hierop liet Van Meel de slaaf in het militair hospitaal opnemen en de verwaarloosde 
zweren behandelen door dokter Jan Crönert. Daar de meester van de slaaf Prins, de heer 
Van Overschelden, zonder de medische kosten voor zijn rekening te willen nemen, zijn 
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slaaf terug wilde hebben, zag deze zich genoodzaakt zich te beklagen bij het Hof van 
Justitie. Het hof gelastte de slavenmeester Mathijs van Overschelden te ontslaan van 
kosten en schade en de slaaf Prins aan hem terug te geven.

Slaaf Prins wordt op tenenstand op zijn borst en buik gezweept.

 Ook bij de straf met de rotan werd de gestrafte soms in tenenstand geslagen. De 
arbeider is machteloos en de huid rekt uit en scheurt, waardoor de pijnzenuwen beter 
geraakt kunnen worden en de straf dus effectiever wordt.

 “Ziekteverzuim”
 Surinaamse slaven die zichzelf wat rust wilden gunnen en daarna de straf wilden 
ontlopen, doken onder in de ondoordringbare bossen. Enkelen die niet konden weglopen, 
pleegden zelfmoord (verstikking door het inslikken van de tong) of verwondden zichzelf 
of gebruikten bepaalde kruiden om koorts of een ander ziekteverschijnsel te krijgen.

 Dergelijke taferelen deden zich later ook voor in de Oost. Dit bleek bijvoorbeeld toen 
mijndirecteur Van Lier reageerde op het rapport van hoofdofficier Schijfsma, die over 
de oorzaken van de verzuimde dagen van contractanten vermeldde dat ook ‘het grootste 
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aantal in te halen dagen veroorzaakt wordt door vrijheidsstraffen.’[10] Het idee was dat een 
straf uitzitten een “aangename” afwisseling was van het mensonterende mijnwerk. Op 
het voorgaande reageerde directeur Van Lier als een ambtenaar uit de slaventijd: ‘De 
mijn moet zulke kwade elementen streng in de hand houden, daar een toegeven van haar niet te 
overziene gevolgen naar zich sleepen kan.’[11]

 Een ander voorbeeld deed zich voor in de steenkolenmijnen te Sawah Loento. In 1911 
rapporteerde waarnemend officier van gezondheid 1e klasse, dokter Moltzer, van de 
geneeskundige dienst, aan mijndirecteur Van Lier dat om het onaangename mijnwerk te 
ontlopen de arbeiders trachtten zich in het hospitaal te laten opnemen:

‘Dientengevolge trachtten zij op allerlei wijzen n.l. zich door vervuiling van kleine wonden, 
door het inwrijven van de oogen met vies water of scherpe vochten, door het inhaleeren van 
prikkelende stoffen, ulceraties, eczemata, conjunctivitiden en bronchitiden op den hals te halen, 
ten einde zich opname in het hospitaal eenige dagen rust te verzekeren.’[12]

 2.3.2 Elektrocutie contractarbeider in West-Indië
 In deze studie komen op enkele punten foto’s uit West-Indië voor die aantonen dat 
men daar andere ideeën had over het inrichten van ziekenhuizen dan in de Oost. Dit 
betekent echter niet dat de contractarbeiders een betere behandeling kregen, nadat de 
slavernij was afgeschaft. Een bijzonder schrijnend voorbeeld daarvan kwam ik tegen in 
de persoon van de Nederlandse psychiater dr. J. Scholtens.

 Hij was vanaf rond 1909 werkzaam in Buitenzorg, had een goede reputatie als arts 
en werd door de overheid en bedrijven betrokken bij arbeidsconflicten met zieken.[13] 
Voordat Scholtens in de Oost terechtkwam, deed hij dienst in de West waar hij ruim acht 
jaar lang directeur was van Wolffenbuttel, een psychiatrische instelling in Suriname. De 
volgende casus laat zien dat hij ondanks zijn ambtseed eerder voor de belangen van 
de Europese werkgever opkwam dan voor de patiënt, in dit geval de Brits-Indische 
contractarbeider Daod no 1212/Le, werkzaam op plantage Hazard.

 Casus: Martelen als “behandeling”
 Het kwam vaak voor dat de ziekmelding van Brits-Indische arbeiders (contract vol-
gens de koelieordonnantie) door hun werkgevers (planters) beschouwd werd als uiting 
van luiheid. De plantagedokter verwees de arbeiders, na overleg met de districtscommis-
saris, wegens werkweigering naar het krankzinnigengesticht in Paramaribo, Wolffenbut-
tel. Hier werd nagegaan of er sprake was van ziekte of van simulatie van ziekte.

 Na een dergelijke observatie in Wolffenbuttel van 8 september tot 26 oktober 
1903 was Daod teruggeplaatst op zijn oude werkplek. Maar omdat hij niet werkte en 
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wartaal sprak op de plantage werd Daod enkele weken later, op 16 december, door 
de districtscommissaris, na overleg met dokter Bueno Bibaz, wederom ter observatie 
opgenomen door Scholtens, geneesheer-directeur van Wolffenbuttel.[14]

 Deze keer paste Scholtens op Daod een behandeling met elektrische schokken toe. Al 
was het feitelijk geen behandeling, maar een verhoormethode: Scholtens wilde weten of 
Daod de waarheid sprak.

 
 Scholtens droeg Daod niet veel later over aan de PG, waarbij hij over zijn superieure 
behandeling onder meer het volgende meedeelde:
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‘Nadat ik Daod wederom gedurende 11 dagen heb geobserveerd blijf ik bij mijne verklaring, dat hij 
niet krankzinnig is. Zijn uitingen die aan het bestaan van krankzinnigheid kunnen doen denken, 

zijn terug te voeren tot simulatie; gelijk hij ook zelf bekende toen ik hem met een sterken elek-
trischen stroom ,,behandeld” had,’ aldus de geneesheer-directeur van Wolffenbuttel, J. Scholtens.[15]

 Elektrocutie was één van de mishandelingsmethoden die in Nederlands-Indië op 
contractarbeiders werden toegepast. Rhemrev, officier van justitie op Java, vermeldde na 
zijn onderzoek van misdrijven tegen contractarbeiders op tabaksplantages te Sumatra’s 
Oostkust in zijn rapport diverse gevallen van vergelijkbare “behandelingen”, één daarvan 
behelsde het ‘geval van een zieke vrouw die elektrische schokken kreeg toegediend, zo hevig dat 
ontregeling van blaas en ingewanden het gevolg ervan waren.’ (Breman, 1988: 37)

 In de vrijheidsoorlog in Indië heeft Nederland deze verhoormethode voortgezet. Pagee 
beschrijft een vergelijkbare martelmethode door een soldaat ingezet tegen een gevangen 
genomen vrijheidsstrijder op Bali in 1947: ‘Elektroden worden aan zijn genitaliën vastgemaakt 
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om hem met stroom tot bekentenissen te dwingen.’ (Pagee, 2016) In diezelfde tijd dienden 
Nederlandse militairen de Javaan Yasman elektrische schokken toe en onderwierpen hem 
aan waterboarding om hem informatie te ontlokken.[16]

 2.3.3 Slavernij en rotanstraf in Nederlands-Indië

Telegram van GG Idenburg over het einde van de slavernij, in 1912![17]
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 Toen op Bali de slavernij werd afgeschaft, was de koloniale overheid al bijna een eeuw 
bezig om in alle gewesten de slaven van de raja’s en andere vorsten een beter leven te 
bezorgen. Na het Engels bestuur van de kolonie trachtte GG Godert Alexander Gerard 
Philip baron van der Capellen het lot van de slaven te verbeteren. Van der Capellen was 
groot voorstander van het afschaffen van de slavernij. Op eerste kerstdag 1825 bracht 
hij een resolutie uit waarvan de algehele toonzetting er een was van betrokkenheid 
en medeleven. Deze resolutie is in haar geheel opgenomen in bijlage 6. Tenzij anders 
aangegeven, komen de citaten in deze paragraaf uit dat stuk.

 GG Van der Capellen gaf in zijn inleiding aan dat de resolutie onder meer het gevolg 
was van ‘zorgen steeds gestrekt om den lijfeigenen eene zachte en menschlievende behandeling 
van hunne meesters te verzekeren, en hen te beveiligen tegen alle willekeurige of ongeëvenredigde 
en daarom onrechtvaardige bestraffing.’ Van der Capellen vervolgde:

‘Wij hebben hierin het spoor gevolgd, Ons van de vroegste tijden af door de Hooge Regering dezer 
landen aangewezen. Overal hebben Wij blijken aangetroffen van de vaderlijke bezorgdheid dier 
Regering voor de ongelukkige slaven, zigtbaar in eene menigte van beschermende bepalingen 
te hunnen behoeve en tot verzachting van hun lot, van tijd tot tijd gemaakt, en die dan ook het 
gewenscht gevolg hebben gehad dat hier te lande de slaven over het algemeen, en met weinige 
uitzonderingen, eene billijke en menschelijke behandeling van hunne meesters ondervinden.’

 De artikelen toonden de menslievendheid en welwillendheid van het bestuur. Zo 
werd in artikel 14 bepaald dat een slaaf die wegens ziekte of ‘onbekwaamheid’ door zijn 
eigenaar hulpeloos en onverzorgd was achtergelaten, na een rechterlijke vaststelling van 
de feiten door deze rechter vrij kon worden verklaard. In artikel 32 was geregeld dat 
eenieder verplicht was zijn slaven ‘met zachtheid te behandelen en goede en behoorlijke zorg 
voor dezelve te dragen.’

 Maar evengoed nam GG Van der Capellen in zijn menslievende resolutie ook de 
straffen op waarvan men in de tweede helft van de negentiende eeuw al zou gaan inzien 
hoe mensonterend deze waren. Diverse artikelen waren hoogstwaarschijnlijk bedoeld om 
willekeur tegen te gaan, maar laten desalniettemin duidelijk zien hoe normaal en wettig 
het was om de rotanstraf toe te passen.

 Artikel 47 betrof de straf met rotanslagen of celstraf. Tot 30 rotanslagen of een 
gevangenisstraf van niet langer dan 14 dagen zouden opgelegd worden aan slaven die 
zich bezondigden aan een van de volgende overtredingen:

‘1. Die weigeren de diensten en werkzaamheden te verrigten, welke in billijkheid van hen 
kunnen worden gevorderd;
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2. Die zich oneerbiedig jegens hunne meesters gedragen, en hen met woorden of gebaarden 
beleedigen;

3. Die zich door gedurige verwijdering en rondloopen aan hunnen dienst onttrekken;

4. Die bevonden zullen worden hunne meesters valschelijk te hebben beschuldigd van hen te 
hebben mishandeld;

5. Die zich aan geringe ontvreemdingen van eetwaren en dergelijke kleinigheden zullen hebben 
schuldig gemaakt;

6. Die hunne kleederen zullen hebben verkocht of verpand;

7. In het algemeen, die zich opzettelijk of door verzuim zullen hebben schuldig gemaakt aan 
misslagen, voor welke zij in billijkheid eenige correctie verdienen.’

 In geval van recidive van dergelijke overtredingen zouden de slaven een straf van 
ten hoogste 60 rotanslagen en een gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden opgelegd 
mogen worden, aldus de bepalingen van artikel 48. In artikel 49 werd bepaald dat de 
schuldig bevonden slaven de straf van rotanslagen ten huize van de eigenaar en in het 
bijzijn van ‘eenen officier van policie’ zouden ondergaan. En artikel 53 schreef voor dat 
slaven die hun meesters sloegen, zonder hen te verwonden, met maximaal 60 rotanslagen 
en 2 jaar dwangarbeid gestraft konden worden.

 Het zou nog meer dan 80 jaar duren voor de slavernij in Nederlands-Indië overal 
was afgeschaft, maar met de rotanstraf werd in de decennia na de resolutie van Van der 
Capellen al korte metten gemaakt. Uiteindelijk werd deze om humanitaire redenen en op 
voorspraak van toenmalig minister van Koloniën Fransen van de Putte in 1865 afgeschaft.
[18] Die afschaffing bleek echter een puur papieren aangelegenheid.

 Zo sloot het Nederlands-Indisch gouvernement in 1901 een overeenkomst met be-
stuurder Abdullah van Sanggar (Celebes en Onderhorigheden) om enkele hervormingen 
in te voeren. Hierbij verboden de koloniale autoriteiten onder meer de slavernij en de ‘ver-
minkende of martelende straffen, waaronder ook de straf van rotanslagen’ onder de Indiërs.[19] 
Desondanks pasten de overheid en de planters de straf (poenale sanctie) met de rotanstok 
toe op de inlandse arbeiders van mijnen en plantages op Sumatra.

 Nog in 1925 werd de rotanstraf verdedigd door mr. W.K.S. Haastert, oud-rechter in 
Nederlands-Indië. Aanleiding vormden berichten over een staatsmijn waar jaarlijks meer 
dan de helft van de inlandse arbeiders rotanstraffen kreeg. Van Haastert verhaalde van 
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de keer dat hij zichzelf één slag met rotanstok had laten toedienen om eens te ervaren 
hoe dat voelde. Dit nadat hij een jongen van rond de 18 geluidloos 20 slagen had zien 
ondergaan. Zelf zette hij het bij die ene klap op een schreeuwen en kon hij langer dan een 
week niet zitten van deze proefklap. Uit dit verhaal concludeerde Van Haastert:

‘De rottanstraf, mits “mit Umsicht, und Einsicht, und Nachsicht, und Rücksicht, und 
Vorsicht” toegepast, om eens met Börne te spreken, is de eenige straf waarvoor de inlander 
gevoelig is. De rest lapt hij aan zijn vereelte voetzolen.’[20]

 2.3.4 Inhumane rotanstraf: de staat gaf het slechte voorbeeld
 Hoewel dus afgeschaft in 1866 bleef de rotanstraf als tuchtmiddel onder 
dwangarbeiders tot in de twintigste eeuw gehandhaafd. Aangezien deze straf al zo 
ingeburgerd was, gaf de koloniale staat hiermee het slechte voorbeeld. Terwijl de planters 
werden aangesproken op hun wreedheid, bleef de straf in de staatsmijnen gewoon van 
toepassing.

 De heer B. Hoetink, ambtenaar voor Chinese zaken, rapporteerde in september 1901 
over de straf met de rotanstok te Sawah Loento. Hij schreef onder meer:

‘”In de vroegere periode van mijn diensttijd ben ik herhaaldelijk bij dergelijke afstraffingen 
tegenwoordig geweest met geen ander doel dan om misbruiken te voorkomen. Ik heb toen 
gelegenheid gehad te merken, dat de rotanstraf een barbaarsch middel is om orde en tucht te 
handhaven.”’ (Bruinink-Darlang, 1986: 118-9)

 Hoetink zei verder dat de rotanstraf weinig afschrikwekkend was en dat de vrees 
voor de rotan er bij vele dwangarbeiders niet diep in zat. Toch was hij geen voorstander 
van het afschaffen van de toepassing van deze straf met de rotanstok: ‘“[de straf] zal zoo 
moeten geschieden, dat alleen pijn doch geen letsel wordt toegebracht”, “maar”, vervolgde hij, 
“ik kan mij niet voorstellen, dat tucht en orde in een kolonie van dwangarbeiders kunnen bestaan, 
wanneer het straffen aan den lijve wordt afgeschaft.”’ (Bruinink-Darlang, 1986: 119)

 De directeur van OEN, mr. J.H. Abendanon, deelde de visie van Hoetink op het 
beleid van de straf met de rotanstok op dwangarbeiders in Sawah Loento niet. Begin 1902 
herinnerde hij de gouverneur-generaal eraan dat hij er in zijn schrijven van augustus 1901 
aan de directeur van Justitie op had gewezen:

‘dat, indien het toedienen van rotanslagen als tuchtmiddel gehandhaafd wordt, maatregelen 
behooren te worden genomen om dit tuchtmiddel tot de geringste afmetingen terug te brengen 
en dat in geen geval aan mandoers over dwangarbeiders geheel in strijd met wettelijke 
bepalingen en voorschriften met medewerking van het Bestuur mag worden toegestaan om 
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onder hun toezicht gestelde dwangarbeiders door middel van rotanslagen hun werk te laten 
verrichten.’ (Bruinink-Darlang, 1986: 120)

 Zoals het voorbeeld van Van Haastert liet zien, gebeurde dit tot in de jaren twintig 
van de twintigste eeuw nog veelvuldig.

 Ook ten tijde van de rapportage van Stibbe kwam dit argument naar voren. In mei 
1911 schreef de afgetreden ingenieur-directeur (mijndirecteur) Van Tiel aan de directeur 
van gouvernementsbedrijven dat het omwille van de orde voor de mijn van belang 
was dat arbeiders bij een overtreding gestraft zouden worden en dat dit uitsluitend ter 
beoordeling was aan de controleur (magistraat). Op den duur werden de politioneel 
gestrafte ‘koelies’ bij overtreding door de controleur met de rotan gestraft. De mijndirectie 
moest zich daarbij neerleggen, aldus Van Tiel.[21] Zijn voormalig collega, mijndirecteur 
Van Lier, concludeerde na bestudering van enkele rapporten en brieven, waaronder dat 
van Stibbe, dat:

‘[..] alle gewraakte misstanden voortspruiten uit de toepassing van de rotanstraf [..] ieder 
betoog hierop neerkomt, dat er door de Justitie met den rotan te veel geslagen werd.’[22]

 Toepassing van de rotanstraf was geregeld in het ‘Reglement van orde en tucht’ voor 
gevangenissen dat dateerde van 1878 en waarin was opgenomen:

‘IV. Van de straffen.

Art. 52. Wegens vergrijpen tegen orde en tucht kunnen de gevangenen worden gestraft met:

a. onthouding van sirie en van tabaks- en siriegelden voor niet langer dan één maand;

b. eenzame opsluiting voor niet langer dan acht dagen;

c. eenzame opsluiting voor niet langer dan acht dagen om den anderen dag op water en rijst;

d. eenzame opsluiting voor niet langer dan acht dagen om den anderen dag op water en rijst 
en gesloten in ijzeren boeijen;

Gedurende den tijd dat deze straffen ondergaan worden, mag den gevangene niets boven en 
behalve het door den lande verstrekt rantsoen uitgereikt worden;

e. rottingslagen, het getal van twintig niet te bovengaande, voor bij uiterlijk gewijsde 
veroordeelde inlanders;
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alles onverminderd de straffen bij algemeene verordening tegen overtreding en misdrijf 
bedreigd.’ (Staatsblad 1878, no. 78: 11-12, nadruk NM)

 De toestanden met de contractarbeiders op de particuliere ondernemingen op Noord-
Sumatra vertoonden grote gelijkenis met die van de dwangarbeiders op West-Sumatra. 
De contractkoelies waren ook niet vrij, ze waren met handen en voeten gebonden aan het 
arbeidscontract. Ook hier sloegen de mandoers met de rotanstok en schopten en trapten 
de assistenten. (Bruinink-Darlang, 1986: 119)

 In een lesboek voor de Middelbare Koloniale Landbouwschool Deventer (zie paragraaf 
2.7) verzuchte de auteur B.M. Alkema aangaande de samenwerking van regering en 
publieke sector bij het geleidelijk afschaffen van de poenale sanctie: ‘Maar zal het resultaat 
daarvan werkelijk vruchtbaar wezen, dan moet de Regeering zelf een voorbeeld geven. Het valt 
te betreuren, dat zij het nog nooit deed.’ (Alkema, 1929: 46, nadruk NM) Alkema verwees 
hierbij naar een proefschrift over de arbeidswetgeving in Nederlands-Indië uit 1926. De 
auteur daarvan, dr. K.J. Boeijinga, liet in enkele passages over de tinwinning in Oost-
Indië zien hoe aanpassingen in de koelieordonnanties aan de ene kant een verbetering 
inhielden, maar aan de andere kant een verslechtering, voor de inlandse contractarbeider. 
Over het “Algemeen Reglement op de uitoefening van het bedrijf der Gouvernements-
tinwinning in het gewest Banka en Onderhoorigheden” van 1920 (Staatsblad 1920, no. 
224) schreef Boeijinga:

‘Omtrent de hoofdlijnen der Koelieordonnantie valt echter nog op te merken, dat de eenzijdige 
strafbedreiging, in de Koelieordonnantie aanvankelijk al bijzonder groot, in deze regeling 
volkomen is geworden, want van strafbedreiging jegens den werkgever is geen sprake meer. 
Alleen de arbeider wordt bedreigd. Ook zijn de overtredingen in deze regeling niet tot 
klachtdelicten gemaakt, zooals in de Koelieordonnantie, terwijl een voorwaardelijke straf wegens 
desertie voor de eerste maal niet genoemd is. Een belangrijke verbetering in de toepassing van 
poenale sanctie is de weglating van het gestelde in artikel 23 der Koelieordonnatie, waarbij elke 
niet met een speciale straf bedreigde overtreding van de voorschriften der Ordonnantie en van 
de bij de overeenkomst overeengekomen bedingen, strafbaar wordt gesteld. Zoodoende kan de 
koelie op Banka niet voor elk wissewasje met den strafrechter in kennis komen. Alleen is door 
het weglaten van een omschrijving, wat onder willekeurige inbreuk op de overeenkomst wordt 
verstaan, zooals in de Koelieordonnantie in artikel 19 plaats vindt, nog een ruime gelegenheid 
open gebleven tot het vervolgen van niet met name genoemde delicten.’ (Boeijinga, 1926: 87-
88, nadruk NM)
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 Deze realiteit gold ook de koelieordonnanties voor de Oostkust van Sumatra: steeds 
weer werden ze bediscussieerd en gewijzigd, maar nooit in die mate dat de eenzijdige 
strafbedreiging geheel kwam te vervallen, niet bij de particuliere cultuurmaatschappijen, 
en zeker niet bij de staatsbedrijven.

 2.4 Pieter Endt en de praktijk van de koelieordonnantie
 Dr. Pieter Endt, in 1920 docent Staatsinrichting op een hbs in Almelo en later direc-
teur van de Wereldbibliotheek, schreef in 1919 een zeer inzichtrijke monografie over de 
praktijk van de koelieordonnantie tot dan toe.

 Wat betreft de beginperiode, zoals al door Le Febvre omschreven, noteerde dr. Pieter 
Endt onder meer:

‘„Het onschatbare goed der vrijheid” — gelijk het een Ned.-Indiese slavenordonnantie van 
1825 nog onder de indruk der grote Franse revolutie noemt — dit onschatbare goed, kon 
dus enkel en alleen krachtens regionale uitzonderingswetten voor de buitenbezittingen den 
daar geimmigreerden koelie onthouden worden. En de eerste dier uitzonderingswetten, 
op aandrang van J. T. Cremer en andere Deli-tabakplanters in het leven geroepen, was de 
Koelie-Ordonnantie voor de Oostkust van Sumatra van 1880. Welker inhoud in hoofdzaak 
overeenstemde met de coolie-ordinance die in de Straits-Settlement het licht der Britse vrijheid 
plaatselik verduisterde.’ (1919: 9)

 Endt merkte onder meer op dat de meeste naar Deli geïmmigreerde koelies Chinezen 
uit Singapore of Penang waren, die zich op de plantages in de Straits of in de Federated Malay 
onder vergelijkbare voorwaarden als die van de KO van 1880 en die van werkcontracten 
van Deli probeerden te verhuren. (Ibid.: 9-11)

 Pieter Endt meldde dat ‘toen het vaak barbaarse wervingssysteem’ van deze Chinezen uit 
Singapore vervangen werd door de directe immigratie van hen vanaf de inschepingshaven 
Swatow in China naar Deli, het aantal Javanen dat in Deli kon werken al iets was 
toegenomen. In 1889 was de wetgever genoopt de mogelijkheid van vrije immigratie 
en vrije arbeid voor deze Javaanse contractarbeiders open te stellen. Maar in delfde 
periode volgde invoering van een tweede regionale uitzonderingswet: een KO voor de 
westkust van Sumatra. Na 1889 maakte men zelden gebruik van de regels uit die tijd. De 
hoofdinhoud van de KO van 1880 bleef ondanks de wijzigingen van 1889, van 1911 en 
1915 ongewijzigd. (Ibid.)

 Endt beschreef in 1919 de in die tijd aan de arbeider toekomende rechten, waaraan de 
Deli-planter moest voldoen. De rol van de ‘sterke arm’ bij desertie van de koelie was dan 
ook zeer ingrijpend:
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‘Van het standpunt van den arbeider gaat het om een ruil: zijn vrijheid wordt gedeeltelik in 
beslag genomen en daarvoor in de plaats garandeert hem de regering een minimum welstand 
in den vorm van een tienurige arbeidsdag (geen minimumloon; het loon moest „een kwestie 
blijven van vraag en aanbod!”); in den vorm van een behoorlik onderdak, van voldoend bad- en 
drinkwater, van gratis verpleging in geval van ziekte etc. De verplichting om voor deze dingen 
te zorgen legt de Staat den werkgever, den Deli-planter op. Van het standpunt des planters ziet 
de ruil er dus zó uit: hij moet de bovengenoemde materieële dingen aan den koelie schenken 
— en hij ontvangt daarvoor in de plaats de arbeidszekerheid, dat is niet enkel de zogenaamde 
poenale sanktie op het arbeidskontrakt, maar vooral ook de terugvoering „met den sterken arm” 
van iedere koelie die wegloopt. De sterke arm is — zo zeggen de kenners uit de planterswereld 
— ons nog veel meer waard dan de poenale sanktie. Deze laatste heeft volgens hen vooral een 
preventieve werking; vrees voor ~de boei” moet den werkman weerhouden desertie te plegen. 
Maar de terugvoering naar de plantage-onderneming door of van wege de politie is de Daad 
zelf. Het is het straffe, het absolute ingrijpen in de individuele vrijheid; het Gij zult in het 
arbeidsleger; zo als een hond ontsnapt naar zijn ouwe baas die hem verkocht, en dan door een 
glimlachende geleider wordt teruggevoerd naar den rechtmatigen kooper, — zo wordt hier de 
mens onder bewaking van andere gehoorzame mensen weer geleid naar hem die recht heeft op 
zijn arbeidskracht’, aldus Endt. (Ibid.)

 Over ‘Nienhuijs, Janssen, Cremer en de andere kapitalistiese pioniers der Buitenbezittingen’, 
zei Endt het volgende:

‘Zij hebben van de regering de in hun petities zo onstuimig verlangde arbeidszekerheid uit Art. 
2 No. 27 teruggekregen, in de vorm van de koelie-ordonnantie 1880, een arbeidszekerheid die 
van het arbeiders standpunt — wij zagen het boven — onvrijheid, gebondenheid, semi-slavernij 
betekent. In ruil voor de hun geschonken zekerheid moesten deze planters en ondernemers 
den koelie behoorlik behandelen, hem geregeld met zekere materiële benodigdheden verzorgen, 
onderdak, verpleging enz. Wat is daartegen? is dit geen eerlike ruil?’

Stellig niet; dit kan voor de zwakste partij in de ekonomiese strijd nooit een aannemelike, eerlike 
koop zijn. Zij zal — naar het oude spreekwoord — altijd degene zijn die bij de ruil huilen moet; 
en dat niet alleen omdat men de onbewuste bruine arbeidsmassa niet om haar toestemming 
heeft kunnen en willen vragen, maar ook omdat de wetgever toentertijd niet het flauwste begrip 
kon hebben van de ontwikkeling van het Indiese rechts- en vrijheidsgevoel, van de groei van het 
volksbewustzijn, zo als wij die tans in Oost-Azië beleven. En de gehele regeling was indertijd 
immers maar als een tijdelike uitzonderingswet gedacht! Doch de billikheid in de ruil wordt 
natuurlijk een paskwil, indien (zo als dit in Deli van 1880 tot 1904 het geval was) de wettelike 
en de kontraktuele bepalingen niet door een speciaal lichaam worden gekontroleerd. Dan wordt 
de ruil een schandelike, een koopmanschap met het mes op de keel.’ (Ibid.: 13)
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 Endt schreef verder dat het gewestelijk bestuur de arbeidscontracten registreerde en 
niet naar de gevolgen keek, zijnde de zeer vele ongerechtigheden. De plantages werden 
niet door de arbeidsinspectie bezocht, om de sociale maatregelen, die in ruil voor zijn 
arbeidszekerheid de werkgever wettelijk voorgeschreven waren, te handhaven en kracht 
bij te zetten. Volgens Endt was mr. J. van den Brand de eerste die hierover zijn felle 
verontwaardiging liet blijken. (Ibid.)

 2.4.1 De Millioenen uit Deli
 In zijn brochure De Millioenen uit Deli hield Van den Brand een pleidooi voor radicale 
verbetering van het ‘afgrijselijke lot’ van de contractarbeider, dat zelden eerlijker, 
welsprekender en scherper werd geformuleerd. Endt zei dat Van den Brand diep gekrenkt 
was in zijn begrip van menswaarde en over de ‘weerzinwekkende koelie-mishandelingen’ in 
Deli schreef. (Ibid.)

 Endt schreef verder over Van den Brand:

‘Hij ontmaskerde het grove egoïsme, de grenzenloze onverschilligheid van den planter, hij 
onthulde de misdadige laksheid van het gewestelik bestuur dier dagen, dat de wet liet verstoffen 
op de boekenplank en nimmer de moeite nam er de centrale regering van Buitenzorg op te 
wijzen, dat zijn taak te omvangrijk en te zwaar was, indien men zijn handhaving van de 
bepalingen der ordonnantie verwachtte; dat uitbreiding van personeel of nog beter het instellen 
van een arbeidsinspektie naar Europees voorbeeld, een nijpende noodzakelikheid werd. Wat Des 
Yoeux gedaan had in 1871 voor de Britse West-Indiese koloniën, — deed van den Brand voor de 
Oostkust van Sumatra. Maar zijn woord was vlijmender dan dat van den Brits-Westindiesen 
ambtenaar, zijn stem klonk hartstochteliker en de vlam van het christelik geloof joeg zijn 
diepgevoelde ergernis aan. Hoe ook persoonlik belaagd en in het nauw gebracht, hij bleef te 
Medan wonen tot op den huidigen dag en zette zijn heilige campagne tegen de twintig jaar 
lang opgehoopte koelieschandalen voort door een drietal andere brochures op zijn „Millioenen 
uit Deli” te laten volgen. (Ibid.: 13-5)

 Endt schreef ook dat de Kamerleden Van Limburg Stirum en vooral Van Kol getuigenis 
aflegden van de rilling die het overtuigend bewijsmateriaal van Van den Brand door het 
land liet gaan. Na lang aandringen volgden er twee staatsenquêtes rond de toestanden op 
Deli, waarbij vooral de tweede, de geheim gehouden enquête van de ambtenaar Rhemrev, 
vernietigend was voor de critici van Van den Brand. Rhemrev verklaarde dat de feiten in 
de genoemde brochure van A tot Z op waarheid berustte. Endt:

‘Tevergeefs had men op Deli gepoogd de strafzaken te ontsluieren, de getuigen te verduisteren, 
alle sporen van de misdaden uit te wissen; door gevaarlike middelen als recherche en spionage 
kwam Rhemrev ten slotte toch achter de waarheid, en zijn bondig rapport werd een monument 
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van strenge onpartijdigheid en eerlikheid zoals Hollands koloniale „Geheim-diplomatie” er 
slechts zeer weinige kan tonen.’ (Ibid.)

 Volgens Endt leidde de kwestie rond Van den Brands brochure in Deli tot de oprichting 
van een raad van justitie en voor alle districten van de Buitenbezittingen de instelling van 
een Arbeidsinspectie.

‘Voor Deli is men niet verder gegaan dan de toepassing der beide reeds genoemde Idenburgse 
(minister van Koloniën, NM) remedies: betere rechtsspraak en een tijdelike arbeidsinspektie 
welke in 1907 in een permanente werd omgezet. Het hoofdprobleem, dat der poenale sanktie 
heeft men in die dagen wel aangeraakt in de Tweede Kamer, doch men durfde het systeem niet 
te lijf gaan, dank zij vooral de weifelende houding der uiterste linkerzijde.’ (Ibid.: 15)

 2.4.2 Van Blommestein en de ‘halfslavernij’
 Endt schreef verder dat de Tweede Kamerleden Van Kol en Troelstra een motie 
indienden voor de afschaffing van de poenale sanctie, ten gunste van een motie van Van 
de Velde-Fock die een minder vergaande strekking had. Een jaar later werd Fock minister 
van Koloniën en was de zaak van de baan, nadat de Kamer mededeelde dat naar het 
oordeel van deskundigen in Indië de strafsanctie onmisbaar was. (Ibid.16) 

 Maar daarmee was de zaak allerminst afgedaan. Opnieuw Endt:

‘De regering gevoelde behoefte iets te doen in die richting en zij betrad de lange lijdensweg 
van plannen maken, van bestudering; na vele jaren een wetsontwerp dat geenszins een 
eindpaal, wel echter een mijlpaaltje, een wegwijzer en vooral een rustpunt beduidde. Dat is het 
wetsontwerp van Van Blommestein van 1911 met zijn 129 uitgebreide artikelen in stee van 
de 24 welke (sinds 1915) de koelieordonnantie voor Deli telt, met zijn strenge scheiding van 
publiek en privaatrecht, met zijn geleidelike afschaffing der straf- en dwangbepalingen. Want 
de poenale sanktie wordt in het ontwerp-Van Blommestein niet hals over kop opgeheven: voor 
twee kategoriën n.l. voor den veldkoelie op de tabakplantage, en voor den arbeider die voor het 
eerst een arbeidsovereenkomst tekent (emigratiekontrakt) zou de strafsanktie voorlopig blijven 
bestaan. Voor de eerste kategorie met de motivering, dat de grote zorg, die de teelt van hel 
produkt eist, een engere gebondenheid van den veldkoelie wettigt, daar hij de man is die een 
belangrijk stuk van de verantwoording draagt; voor de tweede kategorie op grond van de moeite 
en de kosten die zich de werkgever voor de aanwerving op Java en het transport van den koelie 
naar Deli heeft moeten getroosten’, aldus Endt. (Ibid.16)

 Naast de geleidelijke afschaffing van de straf- en dwangbepalingen, bevatte het 
ontwerp van Van Blommestein een ruimere uitbreiding van sociale wetgeving die al 
in de koelieordonnantie aanwezig was. Planters klaagden dat hierdoor grote groepen 
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geïmmigreerde arbeiders van plantage naar plantage zouden gaan zwerven om het 
steeds een maand op een andere onderneming te gaan proberen. Het nadeel voor de 
arbeider was dat de poenale sanctie behouden bleef. De te straffe band met de plantage 
werd losser. (Ibid.)

 De planters droegen vele bezwaren aan tegen Van Blommesteins wetsontwerp. Deze 
planters wilden hun heilige huisje, de poenale sanctie, in stand houden en dienden tal 
van rekesten en betogen in bij de Nederlands-Indische regering, deels opgesteld door hun 
rechtsgeleerden, deels door hun voormannen:

‘Scherp heeft Van Blommestein de grief tegen de poenale sanktie geformuleerd. Wij hebben 
boven van het verschil tussen de materiëele voordelen en de daarmee verkochte vrijheid 
gesproken; Van Blommestein echter belicht de samenhang dier beide elementen. Wij spraken 
van een ruil: de werker geeft zijn vrijheid, ontvangt woning, verpleging, wettelik vastgestelde 
arbeidstijd. Van Blommestein zegt: wat is de invloed van deze halfslavernij, van deze 
hooggeprezen arbeidszekerheid op de bepalingen omtrent woning, verpleging, arbeidstijd en 
op de arbeiderstoestanden in het algemeen. Hij raakt daarmee het hart van de kwestie, en hij 
vindt voor dit kausaal verband de formuleering; een abnormaal overwicht van den werkgever, 
een overwicht zó groot, dat het door geen arbeidsinspektie duurzaam kan worden gefnuikt.’ 
(Ibid.: 17)

 Over ‘de verslagen der arbeidsinspektie en koeliewerving in Ned.-Indië’ schreef Endt 
nog het volgende:

‘Zij zijn belangrijk, zowel om hun inhoud als om datgene wat erin wordt verzwegen of slechts 
terloops aangeduid, .... Een inspekteur en een adjunktinspekteur van den Arbeid zijn ook 
mensen, en zij praten evenals ieder ander liever over hun succes, dan over de gevallen waarin 
zij niets bereikt hebben; liever van de uren waarin het hun gelukte het abnormale overwicht 
van de kapitalistiese ondernemer te verzwakken, dan van de dagen dat een achterwaartse 
koncentratie om zuiver taktiese redenen hun snel verfrommeld communiqué vormde. Leerzaam 
is het dan ook het arbeidsrapport te leggen naast de lijvige jaarverslagen die machtige Deli 
Planters Vereeniging of de Avros (de werkgeversorganisatie in de rubberkultuur) geregeld ter 
perse leggen; hier is het ontcijferen van spiegelschrift méér dan een zinloos gezelschapsspel....’ 
(Ibid. 18)

 Nu wij dan via Le Febvre en Endt een beeld hebben gekregen van de poenale sanctie 
is het moment gekomen om te kijken naar de rol die de koloniale geneesheer bij dit alles 
speelde.
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 2.5 De rotanstraf en de koloniale geneeskunde
 Rotan is een materiaal dat komt van de rotanpalm (Calamus rotang). Deze groeit als 
een heel lange liaan onder andere in de bossen van Sumatra, Borneo en Celebes. Het 
basale deel van de plant groeit 10 meter of langer, waarna de slanke, taaie stam van enkele 
centimeters in diameter 200 meter of meer horizontaal groeit. Het is uiterst flexibel en overal 
even dik. De kern van de stengels is in tegenstelling tot bamboe vol, wordt ook versneden 
in verschillende diktematen en wordt dan riet genoemd. De hardere buitenlaag, de schors 
van de rotanstengels, wordt in verschillende breedtematen versneden om wikkelingen, 
bindingen en vlechtwerk (onder andere stoelzittingen) mee te maken. Van de stengels 
maakt men door vlechttechnieken bijvoorbeeld manden en meubelen. De stokken zijn 
gewild en duur.[23] Aan rotan was er haast nimmer een tekort.

Indonesiërs transporteren dikke stengels rotan te Makassar. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60038650.

 Naast het gebruik van de rotan in de bouw- en meubelindustrie werd de rotanstok 
gebruikt voor de lijfstraffen:

‘Rotanstraf. Een lijfstraf voor de bevolking als deze niet uitkwam voor de cultuurdiensten of 
anderszins in de opinie van de Nederlandse bestuursambtenaar tegenover het gouvernement 
tekortschoot. De bestuursambtenaar kon deze straf van geseling met de rotan tot een maximum 
van twintig slagen per overtreding opleggen, zonder dat er een rechter aan te pas kwam. Alleen 
al in de residentie Soerabaja werden in de jaren 1861 en 1862 door het Europese bestuur niet 
minder dan 76.000 zweepslagen uitgedeeld! Resident Otto van Rees gaf opdracht de straf niet 
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meer uit te delen. In 1866 werd deze lijfstraf in geheel Nederlands-Indië afgeschaft, behalve 
voor de tucht in de gevangenissen en het leger.’[24]

 De in de zon gedroogde rotan is zeer berucht om zijn pijnlijke wonden (rotan werd er 
stevig en ijzerhard van).

Het drogen van rotan; Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10009743.

 De lengte en de dikte van de rotanstok varieerden in bijna alle gevangenissen en zelfs 
het gewicht verschilde naarmate het stadium van indroging. De slag had meer kans te 
verwonden bij een zware rotanstok. Een rotan van 89 cm lengte en 2 cm dikte woog in 
gedroogde staat 25 gram en na een nacht in water te zijn geweekt 120 gram. (Bruinink-
Darlang, 1986: 113-4)
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Rotanstok (met handschrift); Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. TM-3731.

 Iedereen die op een onderneming enig gezag had ‘[..] voerde bij het werk in de onderneming 
in den regel een stok of rotting als distinctief’, aldus B. Hoetink, de ter beschikking van de 
directeur van het departement van Justitie gestelde ambtenaar voor Chinese zaken. 
(Hoetink, 1903: 73-4)

 Leden van het Deli Planters Comité en belangrijke industriëlen deelden in 1902 de 
heer Hoetink onder meer mee wat ze van oordeel waren over

‘[..] de waarde welke een stok in de handen van een Europeaan voor hem had als middel om de 
koelies te intimideeren, om hen van een aanval af te schrikken of om zich bij een onverhoedschen 
aanval tegen hen te verweren.’ (Ibid. 74)

 Hoetink was het niet helemaal eens met het laatste argument van de heren en gaf zijn 
eigen visie: ‘Dat het loopen met een stok er toe leidt om dien te misbruiken waardoor aanvallen 
worden uitgelokt, blijf ik daarentegen volhouden.’ (Ibid.)

Rotanstok. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. TM-3731.

 De rotanstok kon op allerlei manieren misbruikt worden. In gevangenissen weekte 
men de rotanstokken soms, om hardere slagen te bevorderen. BGD-inspecteur Vorderman 
vermeldde het volgende misbruik:

‘“Vroeger werden de rotans in de gevangenis te Glodok te Batavia in urine geweekt, gelijk dit 
ook te Atjeh usance was, met de bedoeling de rotans scherper te maken d.i. de uitwerking met 
het oog op verwonding te verhoogen. Sedert dit ontdekt werd, is het verboden.”’ (Bruinink-
Darlang, 1986: 114)

 De kracht van de rotan mag men niet onderschatten. Men bouwde er zelfs bruggen 
mee over brede rivieren.
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Een rotanbrug over de Bangko bij Kota Baroe, Padangse Bovenlanden, Sumatra’s Westkust; foto gemaakt 
tijdens de Sumatra-expeditie van 1877-1879; Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. 

Coll.nr. 60002747.

 2.5.1 Dokters betrokken bij schendingen van de lichamelijke integriteit
 De rol van koloniale artsen was simpel: de artsen in dienst van het bedrijf moesten de 
door de straf met de rotan verwonde werknemers geschikt maken voor de zware arbeid 
of om opnieuw gezweept te worden. (Breman, 1987: 246) Ex-mijndirecteur Van Tiel wees 
er in dit verband nog op dat die dokter evenwel geen enkele werkelijke zeggenschap over 
zijn patiënt had. Hij stelde dat een geneesheer of dokter djawa het toedienen van een 
rotanstraf van een schuldige met nog niet genezen littekens van een eerdere afstraffing 
medisch kon keuren, maar dat het aan de controleur of ambtenaar was (die namens hem 
de afstraffing moest bijwonen), om de schuldige eventueel uitstel van straf te verlenen.
[25]

In 1900 beschreef dokter A.G. Vorderman, inspecteur voor de Burgerlijke Geneeskundige 
Dienst, in zijn verslag de medische gevolgen bij dwangarbeiders:

‘In 1900 waren niet minder dan 1275 (de directeur van OEN mr. J.H. Abendanon, corrigeerde 
dit getal naar 1570 op een totaal van 2493 arbeiders) dwangarbeiders met rotanslagen gestraft. 
Van dit aantal waren 185 na afloop van de strafuitoefening onder behandeling gekomen wegens 
wonden veroorzaakt door de rotanslagen. Tijdens hun verblijf in het hospitaal waren zes 
overleden aan uitputting.’ (Bruinink-Darlang, 1986: 116-7)
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 Vorderman meldde verder dat dergelijke patiënten soms maandenlang in de zieken-
inrichting bleven. (Ibid.: 116)

Voorbereiding van een variatie op de straf van een arbeider met de rotanstok. Meestal gebeurde dit op 

de ontblote billen.

 Volgens Vorderman werd de straf met de rotanstok vooral wegens desertie van het 
werk als correctiemiddel aan de dwangarbeiders opgelegd. Gemiddeld keurde de dokter 
djawa dagelijks vier veroordeelden tevoren op de geschiktheid voor het ondergaan van 
de rotanstraf. In het schrijven van de controleur B.B. van Sawah Loento op 5 juli 1901 
aan de gouverneur van West-Sumatra bestond er een bepaalde last ‘met slaan op te houden 
zodra tot bloedens toe geslagen was.’ (Ibid. 116-7)

 De directeur van OEN mr. J.H. Abendanon, merkte naar aanleiding hiervan op dat:

‘[.] het niet bepaald noodig is om tot bloedens toe te slaan om de rotanstraf vreeswekkend 
te doen zijn. De ervaring heeft in het algemeen geleerd, dat onbarmhartig slaan geen goede 
gevolgen heeft en de gemoederen verhardt en tot tegenstand en wegloopen prikkelt.’ (Ibid. 117)
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 2.5.2 Staatsgeweld bij dwangarbeid medisch afgebakend
 Ook veroordeelde dwangarbeiders werden eerst door een geneesheer medisch 
onderzocht of ze lichamelijk wel geschikt waren om de straf met de rotanstok te 
ondergaan zonder nadelige gevolgen voor hun gezondheid. De veroordeelde werd dan 
meestal aan een verticaal in de grond geplaatste paal vastgebonden met stevig touw. 
(Bruinink-Darlang, 1986: 113) 

 Voor overtredingen werden 20, 15 en 10 rotanslagen toegekend. Een aantal van de met 
de rotanstok gestrafte arbeiders raakte hierdoor gewond en moest zich laten behandelen. 
Enkelen moesten de straf met de dood bekopen. Evenals elders vond het slaan plaats in 
de landsgevangenis, meestal op de ontblote billen, nadat de veroordeelde werknemer aan 
een paal was gebonden.

Contractant ondergaat stokslagen met een rotanstok.
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 In geval de rotanstraf gehandhaafd zou blijven, achtte Vorderman het nodig dat:

‘[..] de directeur van Justitie per circulaire bepaalde voorschriften zou uitvaardigen betreffende 
het voorafgaand geneeskundig onderzoek; de aanwezigheid van een geneeskundige bij de 
straftoepassing om te kunnen waarschuwen wanneer voortgang van de slagen ontraden moest 
worden; omschrijving van de wijze van bevestiging aan staande paal; voorschrift om een 
stevige ruime gedesinfecteerde wit keperen broek te gebruiken tijdens de straftoepassingen; 
desinfectie van de huid en de rotans vóór de afstraffing; aangeven van de lengte en dikte van de 
rotans; verbod de rotans tevoren te weken zelfs niet in zuiver water; gebod om beurtelings links 
en rechts te slaan ter voorkoming dat alle slagen op één plek terecht zouden komen.’ (Bruinink-
Darlang, 1986: 114)

 Vorderman bevestigde dat bij hard aangebrachte slagen op de naakte huid, vooral 
als dunne en zwiepende rotans gebruikt werden, na de tweede slag een onderhuidse 
bloeding ontstond en na enkele slagen de huid stuk ging, waardoor de volgende slagen 
eigenlijk op wonden werden toegediend, hetgeen een vorm van marteling was. Dit 
was mogelijk niet de bedoeling van de wetgever. Soms viel de veroordeelde flauw. ‘Het 
ontstaan van huidwonden met de kneuzing op de delen waarop geslagen werd, beschouwden vele 
artsen als een deel van de straf’, aldus Vorderman in zijn verslag. (Ibid.)

 Deze opstelling van de aanwezige artsen werd onderschreven door arbeidsinspecteur 
Stibbe die een afstraffing van een arbeider met de rotan had bijgewoond waarbij het hem 
was opgevallen dat

‘[..] de eischen van de menschelijkheid door den bij de afstraffing tegenwoordigen inlandschen 
geneeskundige niet steeds zijn in het oog gehouden.’ (26)

 De eerder aangehaalde Schijfsma ging in zijn bijdrage aan de rapportage van arbeids-
inspecteur Stibbe ook in op de rotanstraf en de medische gevolgen daarvan. In de eerste 
helft van juli 1910 maakte de gouverneur van Sumatra’s Westkust, naar aanleiding van 
een schrijven een maand eerder 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 Schijfsma was dit aanleiding om bij zijn inspectie d.d. 25 juli 
1910 speciaal te letten op die gevallen van toegebrachte verwondingen veroorzaakt door 
de rotanstraf. Onder de patiënten die met toegebrachte verwondingen in behandeling 
werden genomen, bleek minstens 50 procent voor rekening van de gevolgen van de 
rotanstraf te komen.[Ibid.]

 De Nederlandse geneesheer Van der Meer, die tot begin 1910 werkzaam was in de 
Ombilinmijnen, had tot die tijd vele rotanstraf-gewonden in het hospitaal gezien, maar 
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had de informatie over de waargenomen toestanden niet onder ogen gebracht van de 
verantwoordelijke autoriteiten.[27]

 In het hospitaal te Sawah Loento lagen veel arbeiders te genezen van oude wonden 
ten gevolge van de rotanstraf (de door Van Lier in het navolgende bedoelde ‘zwakke 
elementen’), om daarna door de dokter goedgekeurd te worden voor het mogen ondergaan 
van een nieuwe straf met de rotanstok. Midden 1911 schreef mijndirecteur Van Lier 
hierover 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.’[28]

 Op 25 juli 1910 had Schijfsma het hospitaal van de Ombilinmijnen te Sawah Loento 
geïnspecteerd en andere taferelen aangetroffen. Behalve zieken die wegens andere 
verwondingen dan van de rotanstok waren opgenomen, zag hij veel dwangarbeiders en 
politioneel gestraften als ook contractanten met min of meer belangrijke littekens en nog 
niet geheel genezen wonden daar ze vroeger weleens politioneel waren gestraft. 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.’[29]

 Op dezelfde dag en de daaropvolgende dagen vond Schijfsma bij meerdere 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 
en wonden zouden zijn ontstaan doordat de door een vorige straf ontstane wonden on-
voldoende genezen waren.

 De GEOVG vond dat een oplossing van het vraagstuk onmogelijk was zolang de 
rotanstraf het enige tuchtmiddel was dat te Sawah Loento op de veroordeelden en 
politioneel gestraften kon worden toegepast. Hij zei dat deze toestand in strijd was met 
de bedoeling van het Reglement van orde en tucht in de gevangenissen vastgesteld bij 
Staatsblad 1871 no 78, waar de rotanstraf ‘slechts in aller laatste instantie en als zwaarste straf’, 
werd genoemd.



113|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

 Volgens Schijfsma bleek uit de jaarverslagen van de laatste jaren dat ongeveer de helft 
van de toegebrachte verwondingen onmiddellijk verband hield met de rotanstraf:

‘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.’

 De GEOVG was van mening dat het werk in de mijn en het mijnwater niet bevorder-
lijk waren voor een snelle genezing van de wonden, temeer omdat de verbanden tijdens 
het werk vaak losraakten. Ook kwam het vaak voor dat deze arbeider voor een andere 
overtreding opnieuw gestraft moest worden, terwijl de oude wonden nog niet of nau-
welijks 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.’

 Schijfsma meldde dat de in maart 1910 afgetreden geneesheer Van der Meer 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 secundair weefselversterf en daardoor 
later het ontstaan van wonden kan worden verwacht’, met de bedoeling een snellere genezing 
te bereiken dan bij een latere opname.’

 Dit had ook de bedoeling om het drossen na de rotanstraf te voorkomen. Deze mensen 
komen ‘in een deernis waardigen toestand uit de wildernis terug’ en het duurde langer voordat 
de tegen die tijd zeer verwaarloosde wonden waren genezen, waarna zeker opnieuw de 
rotanstraf voor het weglopen werd toegepast en zo kwam de gestrafte in een vicieuze 
cirkel. Schijfsma meldde echter ook dat deze barmhartige opstelling van de geneesheer 
na twee maanden alweer werd gestaakt. In 6.5 wordt de zaak ‘Van der Meer’ uitgebreider 
belicht.
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 2.6 Vooraanstaande artsen Schüffner en Kuenen voorstanders poenale sanctie
 In het verslag van de Nederlandsche Vereeniging voor Tropische Geneeskunde van 
28 oktober 1917 liet de opsteller, prof. dr. Nieuwenhuis, zien op welke wijze de medische 
wetenschap in Nederlands-Indië verbonden was met de poenale sanctie:

‘Men heeft daar [in Deli, NM] te doen met de verbetering der hygiëne onder contractkoelies, 
d.w.z. onder koelies, die zich verbonden hebben onder bepaalde voorwaarden het werk op de 
plantages te verrichten. Op het verbreken of schenden van deze contracten staat tot zegen van 
hun arbeid en hun persoonlijk welzijn straf. dit is de poenale sanctie, die de Deli’sche toestanden 
geheel beheerscht, ook op hygiënisch gebied. Hierdoor wordt het den koelies bijgebracht, dat 
zij hebben te gehoorzamen, ook wanneer zij niet begrijpen, waarom het gaat. Hierdoor is het 
mogelijk geweest, de zegenrijke hygiënische maatregelen te nemen, die door SCHÜFFNER en 
KUENEN voor dat milieu zijn uitgewerkt.’ (1918: 386)

 De door hoogleraar Nieuwenhuis als zegenrijk bestempelde maatregelen van de 
artsen Schüffner en Kuenen hielden onder meer het volgende in:

‘1. Centralisering der ziekenverpleging, ook der eenvoudige en nog niet gediagnostiseerde 
gevallen. De koelies zijn daarvoor gebracht, ook van soms urenver afgelegen plantages, naar 
een goed ingericht centraal hospitaal eener maatschappij, waar het mogelijk is ieder geval goed 
te bestudeeren en te behandelen. Tegelijkertijd wordt de zieke onttrokken aan het schadelijke 
van zijn kameradenomgeving en is hij voor dezen niet langer een gevaar.

2. Gedwongen keuring en quarantaine der nieuw aangekomen, volwassenen en in het algemeen 
gezonde nieuw-aangekomen Chineezen en anderen. Dus de mogelijkheid tot het voorkomen 
van den invoer van infecties en andere zieken van buiten. Ook hier is de opneming van iederen 
verdachte en zijn afzondering en behandeling mogelijk.

3. Het verbeteren der drinkwaterverhoudingen door het verstrekken van gekookt water in den 
vorm van thee (zie onderstaande opmerking) op de velden, waardoor voorkomen werd, dat de 
koelies uit de rivier en de sloten slecht, dikwijls besmet water dronken. De in Medan aangelegde 
drinkwaterleiding kon slechts eenige nabijgelegen plantages voorzien.

4. Het zelfbouwen van goede verblijven der plantagearbeiders met faecaliënafvoer, toezicht op 
de reinheid, op den aard der voeding, enz.’ (Ibid.)
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Prof. dr. J.E. Dinger, hoogleraar in Leiden, stelde dat dokter Schüffner de wereld begin 
1900 had getoond dat

‘[..] het mogelijk was, door hygiënische maatregelen de sterfte onder de inheemse arbeiders op 
de ondernemingen omlaag te brengen tot op een peil, dat vergelijkbaar was met dat in Europa.’ 
(Dinger, 1951: 3723)

 Kanttekening
 Deze vaststelling van Dinger en punt 3 in het zojuist genoemde lijstje nopen mij tot 
een nooit eerder naar voren gebrachte kanttekening: een vergelijkbare methode was al in 
de 18e eeuw standaard in gebruik bij de slaven in de Engelse koloniën, onder andere op 
Jamaica, waar men zag dat door het gebruik van thee met suiker, de slaven langer bleven 
leven en harder konden werken.[30] Mogelijk had deze informatie dokter Schüffner en 
hoogleraar Dinger en anderen kunnen bereiken.

 2.6.1 Kuenen en collega’s mordicus tegen afschaffen poenale sanctie
 In paragraaf 2.1 zagen we hoe mr. F.A. van Blommestein, hoofdambtenaar voor 
de arbeidswetgeving, rond 1910 met een nieuwe arbeidsregeling de rechtspositie van 
contractkoelies wilde verbeteren. Hij had een wetsontwerp geschreven voor het afschaffen 
van de poenale sanctie in de koelieordonnantie.[31]

 Kuenen en andere dokters werkzaam in Sumatra’s Oostkust, verbonden aan de 
Vereeniging tot bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indië, wilden 
deze poenale sanctie voor de contractarbeiders juist handhaven.

 Kuenen en collega’s stelden in 1910 de hygiënische en geneeskundige voorwaarden 
voor de contractarbeiders in Deli vast. Hierbij waren ze van mening dat bijvoorbeeld 
niet alleen verdiensten, maar ook gezondheid van de mensen maatgevend was bij de 
beoordeling van welvaart van bewoners:

‘Waar nu eene goede hygiëne als een der hoofdzaken van welvaart geldt, daar moet men 
omgekeerd eischen, dat bij de beoordeeling van de welvaart van een volk of eene bepaalde 
klasse van menschen de hygiënische omstandigheden, waaronder deze lieden leven, als een der 
voornaamste zaken in aanmerking zal worden genomen en dat het althans bij eene dergelijke 
beoordeeling ongeoorloofd is, slechts min of meer idieele eischen te bespreken of slechts de 
onmiddellijke verdiensten als maatstaf van de welvaart te nemen, terwijl de hygiëne eenvoudig 
wordt weggelaten!

De ondergeteekenden nu meenen, dat deze fout door den ontwerper [Van Blommestein, NM] 
van de nieuwe arbeidsregeling is gemaakt. Uit enkele bepalingen blijkt wel, dat de ontwerper 
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het verstrekken van geneeskundige hulp noodig acht, doch uit niets blijkt, dat hij zich de 
vraag gesteld heeft, welken invloed de door hem voorgestelde veranderingen in de verhouding 
tusschen werkgever en arbeider op de hygiënische toestanden der arbeidende klasse in Deli zal 
uitoefenen.

De ondergeteekenden zijn van oordeel dat deze invloed een noodlottige zal zijn en willen in 
hetgeen volgt, de gronden voor deze meening uiteen zetten. In de laatste 20 jaar valt een groote 
vooruitgang op hygiënisch gebied in Deli te constateeren. Steeds wordt meer zorg aan de 
woningen der koelies besteed, steeds wordt nauwkeuriger op het verstrekken van goed voedsel 
en goed drinkwater gelet, en de geneeskundige dienst is steeds sterker en krachtiger geworden. 
Het is aan een gelukkige samenwerking van Bestuur, planters, doktoren en in de latere jaren 
mede aan de arbeidsinspectie te danken, dat deze vooruitgang is tot stand gekomen.’ (Van 
Blommestein, 1910: 4)

 Kuenen en collega’s onderbouwden deze zienswijze met enkele cijfers: in Sumatra’s 
Oostkust waren ongeveer 120.000 contractarbeiders werkzaam; 22 Europese medici en 
3 dokters-Djawa waren betrokken bij hun zorg. Er bestonden 17 centrale hospitalen, 3 
nieuwe waren in aanbouw; verder was er nog een aantal plantagehospitalen. Het centraal 
Pathologisch Laboratorium stond in Medan, waar pathologische en bacteriologische 
onderzoekingen voor alle aangesloten maatschappijen en het gouvernement werden 
verricht; een quarantainestation voldoende voor 1000 man was in aanbouw. (Ibid.: 5)

 De stichtingskosten van al deze inrichtingen bedroegen ettelijke tonnen en de jaar-
lijkse exploitatie bracht eveneens hoge onkosten met zich mee. Voor de meeste onderne-
mingen bedroegen die tussen 7 en 9 gulden per contractkoelie in het jaar, hetgeen de 
gezamenlijke uitgaven voor 120.000 man op 960.000 gulden per jaar bracht. Al dit geld 
was in Deli niet tevergeefs besteed; de arbeider ondervond de voordelen in ruime mate, 
de sterftestatistieken toonden dit aan. In 10 jaar tijd was de sterfte onder de contractarbei-
ders (koelies) van 60 op 1000 tot 15 op 1000 teruggebracht. Kuenen en de zijnen schreven 
hierover:

‘Ten eerste blijkt uit de werkelijk schitterende vermindering van de sterfte, dat wij in Deli op 
den goeden weg zijn; ten tweede blijkt, dat, daar de cijfers der verschillende maatschappijen 
relatief weinig verschillen, deze goede toestanden geen uitzonderingen voorstellen, doch daar 
bereikt kunnen worden, waar een ernstige wil en een krachtig streven bestaan; men mag dus 
verwachten, dat elders, waar misschien tot heden minder gunstige resultaten werden verkegen, 
hetzelfde zal kunnen worden bereikt, indien het in centraal Deli gevolgde systeem ook daar zal 
worden ingevoerd.
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Het is moeilijk te zeggen, hoever wij in Deli zijn gekomen in vergelijking met elders, want 
goede statistieken van de tropen bestaan nog nergens. Doch eenige zaken kunnen wij met 
zekerheid vaststellen.’ (Ibid.)

 De artsen noemden de streng ingevoerde centralisatie van de geneeskundige dienst 
als een van de hoofdzaken van het gunstige resultaat. En hiermee bedoelden ze het 
volgende:

‘Steeds is in Deli door de koelie-ordonnantie den werkgever de verplichting opgelegd om voor 
kostelooze geneeskundige behandeling zijner contractkoelies te zorgen. Ingevolge dit voorschrift 
had iedere onderneming haar eigen hospitaaltje, waarin de zieken werden opgenomen en 
verpleegd. Een enkele medicus had 5 of meer, soms zelfs 15 van dergelijke estates-hospitalen 
onder zijn zorg, terwijl er meestal een centraal hospitaal naast de woning van den dokter 
bestond, waarin de zwaar-zieken, die de medicus bij zijne bezoeken op de ondernemingen vond, 
werden opgenomen. De groote afstanden bij de slechte verkeerswegen maakten deze inrichting 
noodzakelijk; het gevolg was, dat de bezoeken van den dokter op de estates-hospitalen vaak 
dagen uiteen lagen, en bv. éénmaal in de week of éénmaal in de 14 dagen plaats hadden.’ (Ibid.: 
7)

 Daarnaast werd de aandacht gevestigd op het feit dat in de tussentijd de kleine 
hospitalen onder toezicht stonden van matig geschoolde inlandse verplegers. Door 
onvoldoende toezicht en tucht, vluchtten ’s nachts veel zieken weg. Ook stierven er 
zieken voordat de dokter hen kon bezoeken. Kuenen en zijn collega’s beschreven hoe 
in de latere jaren de hospitaaltjes waren verdwenen. Er waren betere wegen gekomen 
waarover alle zieken naar het centrale hospitaal konden worden vervoerd en de dokter 
en zijn Europese hulp hielden voortdurend toezicht. Ook de verpleging en behandeling 
werden in handen van deskundigen gelegd en besmettelijke patiënten konden in aparte 
barakken geïsoleerd worden. (Ibid.) Kuenen et al. waren bijzonder trots op de medische 
verworvenheden in Deli:

‘De groote voordelen van dit centralisatie-systeem moeten aan iedereen duidelijk zijn; de 
Eerstaanwezende Officieren van gezondheid, die vaak ter inspectie rondgaan, spreken daar, 
waar nog estates-hospitalen bestaan, van toestanden, die onvoldoende genoemd moeten worden 
tegenover het in Midden-Deli overal doorgevoerde centralisatie-systeem.’ (Ibid.)

 Volgens de artsen was er maar één aanwijsbare reden dat de centralisatie zo 
succesvol was in Deli, en dat was de beschikbaarheid van dwangmiddelen onder de 
koelieordonnantie oude stijl:
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‘Het is aan de koelie-ordonnantie te danken, dat de koelie naar het hospitaal gaat. De werkman 
in Europa roept uit eigen beweging de hulp van den medicus in en verzekert zichzelf van 
die hulp door het oprichten van ziekenfondsen; in landen, waar ongelukken- en ziekten-
verzekeringen bestaan, wordt hij gedwongen om zich tot den dokter te wenden, zelfs indien 
hij dit niet uit zichzelf wenschte, daar hij anders het recht op de premie zou verliezen. Hier 
in de tropen is dit geheel anders, want de inlander voelt uit zichzelf niet den drang om den 
Europeeschen geneesheer te raadplegen uit onkunde en ongemotiveerde vrees; zijn fatalisme 
en zijn beperkt vermogen om zoover in de toekomst te zien, dat het voor hem beter is om voor 
korten tijd zijn vrijheid van beweging prijs te geven terwille van herstel van gezondheid, doen 
hem meestal weigeren zich onder behandeling te stellen, indien men hem geheel uit zichzelf laat 
kiezen.’ (Ibid.: 9-10)

 De artsen schreven dat vanuit een hygiënisch standpunt gezien, het dus het bindend 
contract en de bestaande wetten waren die het in Deli mogelijk maakten om de arbeiders 
in zeer gunstige hygiënische omstandigheden te brengen en:

‘[..] hem deze zegeningen der Europeesche beschaving deelachtig te doen worden; wij weten, 
dat dit in onze koloniën nog nergens is gelukt; ook in de meeste koloniën van andere naties is 
men lang niet zoo ver als wij hier in Deli zijn, zooals aan een ieder onder de medici, die zich 
van de desbetreffende literatuur op de hoogte houdt, bekend is.’ (Van Blommestein, 1910: 19)

 Kuenen en zijn collega’s trokken dan ook de volgende conclusies:

‘1. De medici van Sumatra’s Oostkust, die het als hun taak hebben betracht om een goeden en 
deugdelijken geneeskundigen dienst in Deli te scheppen en die de huidige inrichting vaak eerst 
na scherpen strijd met de planters hebben doorgezet, beschouwen het als hun plicht en hun 
recht om de vrucht van dien arbeid ook tegen den Wetgever te verdedigen.

2. De medici van Sumatra’s Oostkust meenen met alle kracht te moeten waarschuwen tegen 
het Ontwerp van Mr. van Blommestein, omdat dit het in Deli bestaande hygiënische systeem 
met ondergang bedreigt.

3. Het is de plicht van den Wetgever om hetgeen in Deli op hygiënisch gebied is bereikt, voor 
ondergang te behoeden, en zoodanige voorschriften vast te stellen, dat men aldaar in dezelfde 
richting als tot heden verder zal kunnen werken.

4. De gunstige hygiënische toestanden in Deli zijn een onmiddellijk gevolg van de bestaande 
Koelie-ordonnantie, die ten eerste: voorkomt, dat de koelies een zwervend leven gaan leiden, en 
ten tweede: door dwangbepalingen zorgt, dat de hygiënische voorschriften worden nageleefd.
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5. Daar de tegenwoordige ordonnantie over het tweede punt van de vorige conclusie onduidelijk 
is, is het noodig om de verplichting van den arbeider om hygiënische voorschriften op te volgen 
nader te regelen en door geschikte dwangbepalingen voor hem bindend te maken.

6. Bij de invoering van den vrijen arbeid zullen de hygiënische toestanden in Deli op 
betreurenswaardige wijze achteruitgaan door den onwil der onwetende arbeiders, die vrij 
zullen zijn zich aan iedere verplichting te onttrekken; daardoor zal tevens de bereidwilligheid 
der werkgevers om voor hygiënische doeleinden grootere uitgaven te maken noodzakelijk 
verminderen, daar dergelijke opofferingen weinig of geen nut zullen stichten, waar de arbeider 
vrij gelaten wordt ieder voorschrift in den wind te slaan en ieder aanbod tot hulp te weigeren.’

‘Aldus vastgesteld op de Vergadering der Afdeeling Sumatra’s Oostkust der Vereeniging tot 
Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch-Indië, gehouden op den 
l2den September l910. Namens de leden, W. A. KUENEN.
Voorzitter.
J. A. KNEBEL.
Secretaris.’ (Ibid.: 21-2)

 Laat duidelijk zijn dat artsen als Kuenen en Schüffner hierbij in dienst stonden, niet 
van de slecht behandelde patiënten, maar van de gezondheid van de ondernemingen. 
Eén van de gevolgen van de via dwang opgelegde hygiënische maatregelen van deze 
geleerden en de drijfveer waarom het naar mijn mening allemaal draait, is:

‘De rechtstreeksche winstvermeerdering, die in Deli door de toepassing van de hygiëne 
verkregen wordt en de beschikbaarstelling van betrekkelijk zeer groote kapitalen, die daardoor 
mogelijk is.’ (Nieuwenhuis, 1918: 386, nadruk NM)

 De stabiele gezondheid van de koelie betekende grotere economische voordelen voor 
de ondernemer, maar niet voor de arbeider. Deze kon met zijn goede gezondheid door 
verbeterde hygiëne voor hetzelfde loon en tegen de dezelfde oneerlijke voorwaarden 
(koelieordonnanties) met vrees voor straf (poenale sanctie) zwaarder en langer belast 
worden.

 Gedwongen hygiëne en ziekenzorg ook voor planters
 De dwangmiddelen bij het invoeren van de centralisatie richtten zich overigens niet 
sec tot de contractarbeiders, zoals de volgende casus laat zien. Ook tegen beheerders 
werd soms proces-verbaal opgemaakt voor het niet handelen naar de richtlijnen en het 
aan hun lot overlaten van zieke contractarbeiders.
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 Casus
 De beheerder van de onderneming Kedaton, F.C.A. van Blommestein, werd in 1915 
geconfronteerd met het overlijden van de contractarbeider Wiriodikromo, die geen 
enkele medische zorg had gekregen voor zijn overlijden. Van Blommestein meende 
onder de maatregelen van Schüffner de arbeider niet meer naar het estatehospitaal te 
mogen zenden, terwijl hij zulke sterke persoonlijke grieven had tegen de arts in het 
Centraal Hospitaal dat hij de zieke man – vergiftiging, aldus Van Blommestein – ook 
niet daarnaartoe had laten gaan. Adjunct-Inspecteur van Arbeid Van Exter onderzocht de 
zaak en maakte proces-verbaal op.
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De zieke arbeider Wiriodikromo kreeg geen doktershulp en stierf.[32]

 Een dergelijke casus was geen incident, zo toont ook de hierna beschreven mededeling 
uit hetzelfde dossier, die betrekking had op de de onderneming Tandjonang Zuid, waar 
genoemde Van Blommestein niet beheerder maar superintendent was:
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Zieke arbeiders op de plantage stierven ten gevolge van slechte medische zorg.[33]

 Ook de hospitalen gingen niet altijd vrijuit. Het rapport van Van Exter bevat geregeld 
klachten over het personeel van het Centraal Hospitaal van de Lampongse districten 
te Kedaton. Administrateur en tevens geneesheer van de inrichting was dr. J.F.M. 
Hammacher. Een van de grieven die beheerder Van Blommestein jegens Hammacher had, 
was dat naar het centraal hospitaal gezonden zieke arbeiders daar hardhandig behandeld 
werden. Van Exter nam een dergelijke zaak tegen Hammacher zelf in behandeling:
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Dokter Hammacher zou een werkvrouw hebben geslagen.[34]

	 2.7	Afschaffing	poenale	sanctie	en	vrije	arbeiders
 Idenburg, in zijn rol als minister van Koloniën, had het Rhemrev-rapport in 1904 
ontvangen en de gruwelijke feiten gelezen, maar had her niet openbaar gemaakt. Hij 
volstond met de aantekening: ‘Een treurige geschiedenis van lijden en onrecht.’ (Kuiper e.a., 
2010: 187) In 1911 wees Idenburg op het ‘hondsche’ optreden van veel ondernemers, maar 
ook zijn opvolger als minister van Koloniën, De Waal Malefijt (1909-1913), en de latere 
GG De Graeff weigerden de poenale sanctie af te schaffen; pas in de jaren 30 maakte druk 
van Amerika en de Volkenbond een einde aan de gedwongen arbeid. (Kuiper e.a., 2010: 
187-8) Werkgevers en de regering wilden de moreel verwerpelijke poenale sanctie blijven 
toepassen. Zij waren van mening dat deze nodig zou zijn voor de arbeidszekerheid.

‘De werkelijke reden, waarom de afschaffing van de poenale sanctie wordt tegengehouden, is 
dat de ondernemers – en in hun voetspoor de Indische regeering – de financieele gevolgen 
daarvan vreezen.’ (Comité Nieuw-Indië, 1923:9 -10)
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 Vanaf het begin werkte de contractant onder druk, onder voortdurende bedreiging 
met straf. Een straf die hij dagelijks uitgedeeld zag. Volgens een verslag van de Arbeids-
inspectie waren in 1922 aan Sumatra’s Oostkust duizenden contractkoelies gestraft 
wegens overtreding van de koelieordonnantie. Op sommige ondernemingen werd 
meer dan 30 procent van de contractanten jaarlijks gestraft. In het gouvernementsbedrijf 
van de Ombilinmijnen (Sumatra’s Westkust, NM) was dat percentage zelfs 60 tot 70.  
(Ibid. 1-2)

 Over het stelsel van de koelieordonnantie waren vooraanstaande leden van het 
Comité Nieuw-Indië kritisch:

‘Het stelsel brengt dus mee een intimideeren en onderdrukken van den arbeider, die afhankelijk 
is van de willekeur van den ondernemer welke reeds bij voorbaat van de sanctie van den 
strafrechter is verzekerd. De contractkoelie wordt door de werkgevers slechts beschouwd als 
een deel der machine, die hunne ondernemingen drijft, een deel, dat door strafbedreiging 
gedwongen wordt, ieder bevel van den ondernemer, betreffende den arbeid, op te volgen.’  
(Ibid, 2)

 Maar een hooggeplaatste ambtenaar op Java zei rond 1920 tegen onderzoeksjournalist 
Marcus Blankenstein dat hij tegen de poenale sanctie op zichzelf geen ernstig bezwaar 
zag. Volgens de topambtenaar was het ‘de enige manier om de koelie te dwingen tot naleving 
van zijn aangegane verplichtingen.’ (Blankenstein, 1929: 42)

 Tegen de arbeidscontracten met strafbepalingen nam het verzet zowel nationaal 
als internationaal (Internationale Arbeidsorganisatie te Genève) toe. Dit leidde tot een 
geleidelijke afschaffing van de ‘poenale sanctie’. In 1936 volgde opnieuw een herziening 
van de koelieordonnantie, waarbij verregaande beperkingen van de arbeidscontracten 
werden ingesteld. Toch werkten er eind 1939 in Sumatra’s Oostkust nog 297 contractar-
beiders die vielen onder de bepalingen van de koelieordonnantie met strafsancties.[35]

 2.7.1 Vrije arbeid kon wel succesvol zijn
 Rond de Volksraad van augustus 1926 betoogde het Volksraadslid Jozef Stokvis 
(1923-1931) dat als de arbeider vrij was, hij zich aan kwellingen kon onttrekken en zijn 
werkgever er evenveel belang bij had om hem goed te behandelen. Daarnaast merkte hij 
op dat ‘zonder opheffing van de koloniale heerschappij de vrije arbeid niet waarlijk vrij zal kunnen 
zijn.’ (Stokvis, 1926: 12-3)

 In de Volksraad van 1926 kwam ook een rapport van de Arbeidsinspectie ter sprake. 
Het was een opsomming van de tekortkomingen van de planters. Eén van de inspecteurs 
verzekerde dat de overheid achter de feiten aan zou blijven lopen,
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‘omdat de meeste conflicten uit het wezen van het stelsel zelve voortvloeien, die geen hooger 
ideaal kent, dan de laagst mogelijke productie- en openingsprijzen’ al spoedig een ‘arbeidshel’ 
schept. (Ibid.: 11-2)

 Verder kwam ter sprake dat met het karakter van de arbeider niet, of hoogstens 
onder druk van bestuur of Arbeidsinspectie, rekening werd gehouden en dat als hiervan 
geen sprake zou zijn, het leed niet te overzien zou zijn geweest en dat vrij zeker het 
hele arbeidsstelsel te gronde ging. Deze arbeidsinspecteur benadrukte ook dat de 
ondernemingen zelf niet de minste interesse hadden voor de grote groep arbeiders op 
hun ondernemingen. De arbeidsinspecteur over de ondernemers:

‘Weet deze de juiste toon te treffen, gaan zijne eischen de grenzen der billijkheid niet te buiten, 
en voor alles, is hij onder alle omstandigheden en voor ieder gelijkelijk rechtvaardig, met volle 
eerbiediging tenslotte van de lichamelijke onaantastbaarheid van zijne werklieden, dan zal hem 
normaal niet alleen geen leed geschieden, doch zal men hem gaarne helpen waar men kan, en 
een als acuut verschijnsel toch bij ieder wel eens voorkomende fout in het optreden gaarne 
verdragen.’ (Ibid.: 12)

 Stokvis, die net als anderen voor de positie van de contractarbeider als vrije arbeider 
pleitte, wees erop dat als de ondernemer wilde voorkómen een bruikbare werknemer te 
verliezen, dit voor hem aanleiding zou zijn om deze koelie behoorlijk te verzorgen en de 
‘graad van uitbuiting te verlichten.’ Men zou niet zo snel mishandelen en vernederen, als de 
contractarbeider een vrij man was; de slechte aanpak kon alleen ‘loonend zijn, als men hem 
als slaaf bezit, als de man niet weg kan’. (Ibid.: 13)

 De vrije arbeid met sterke sociale wetten en een ambtelijk apparaat om deze te hand-
haven, moesten de wapens zijn waarvoor de koloniale schande van de poenale sanctie 
zou wijken, aldus Stokvis:

‘Alleen door vrijen arbeid kan er ontspanning komen in de arbeidsverhouding, door de poenale 
sanctie geschapen. Een goed loon, een menschelijke bejegening en de Javaan zal in vrijheid 
werk gaan zoeken buiten zijn overbevolkt en verarmend land.’ (Ibid.)

 Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer
 In de jaren 20 van de twintigste eeuw toonden onderzoekers van de Middelbare 
Koloniale Landbouwschool in Deventer, die zich bezighielden met arbeidswetgeving  
in Nederlands-Indië, aan dat met vrije arbeidskrachten in de olie-industrie op Sumatra  
op economisch verantwoorde wijze gewerkt kon worden. (MKLD, 1920) In wezen bete- 
kent dit dat de argumenten van Schüffner en Kuenen om de poenale sanctie niet af te schaffen,  
op zwakke gronden berusten. Ook was het bedenkelijk dat de regering zeer slap optrad 
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om de wetgeving te wijzigen ten faveure van vrije arbeiders voor het plantagewerk.

‘Zelfs dan, als de Regeering luisteren zal naar de velen, die in deze dagen pleiten voor behoud 
der strafbepalingen en meer zal hooren naar de stem van de belanghebbenden, wier mond in de 
2e kamer bij de behandeling der jongste Indische begrooting de heer Gerretson was, dan naar 
de waarschuwing van den heer Idenburg in de 1e kamer, toch moet de dag komen, waarop de 
«poenale sanctie« tot de geschiedenis zal behooren.

Maar dan moet ook de vraag onder de oogen gezien: Wat komt er in hare plaats ?

Die vraag is trouwens al vrij oud en er zijn al heel wat pogingen gedaan om haar behoorlijk 
op te lossen.

Natuurlijk zal men met »vrije« arbeiders moeten werken, wat stellig niet wil zeggen contract-
looze werklieden. Bij de te sluiten contracten zullen zeer stellig aan de ondernemers gelijke 
beschermende rechten moeten worden toegekend als aan de koeli’s.’ (Ibid.: 39)

 De regering zei al vele keren in haar rapporten dat de planters weinig moeite deden 
om met vrije arbeiders te werken. Mogelijk speelde een rol dat de ondernemer voor zijn 
plantage aan het benodigde aantal contractkoelies kon komen, waardoor niet verwacht 
kon worden dat hij met vrije arbeiders zou gaan werken. Dit gold temeer daar de regering 
zelf niet het goede voorbeeld gaf. Deze had misschien maatregelen moeten treffen, 
bijvoorbeeld door het aantal contractarbeiders wettelijk te verminderen, waardoor 
de planters gedwongen waren geweest te proberen uit deze koelies vrije arbeiders te 
kweken:

‘Stel er zijn 200.000 arbeiders noodig voor de O.K.S. De Regeering zou hebben kunnen 
beginnen met die 200.000 arbeiders toe te staan naar de bepalingen der vigeerende K.O. maar 
met deze restrictie: over zooveel jaren mogen er niet meer zijn dan 190.000 en over zooveel 
jaren niet meer dan 180.000. Dan zouden de planters genoodzaakt geweest zijn vrije arbeiders 
te kweeken en wij meenen, overtuigd als wij zijn van hun energie, ze zouden aan ‘t noodige 
getal gekomen zijn ook. De wijze waarop had de Regeering aan belanghebbenden kunnen 
overlaten aan wie ‘t het best zou zijn toevertrouwd, al zou steun daarbij van Regeeringszijde 
niet zijn geweigerd.’ (Ibid.: 39-40)

 De Bataafsche Petroleum Maatschappij had bewezen dat op deze manier wel 
degelijk vrije arbeiders te kweken waren. Een groot aantal arbeiders in haar dienst waren 
overeenkomstig ‘Staatsblad 1911, no 540, ten tweede’ geworven. Uit een verslag van de 
maatschappij bleek dat van de 3000 arbeiders die in dienst waren bij de maatschappij te 
Pangkalan Brandan, 94 procent uit vrije arbeiders bestond. Na het uitbreken van de oorlog 
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daalde dit aantal tot 80 procent en dat aantal bleef sindsdien op dat niveau. Onder deze 
werknemers waren er honderden met 15 tot 25 dienstjaren. Om hen heen groepeerden 
zich de nieuwe arbeiders en ondeugdelijke collega’s werden meestal door de arbeiders 
zelf verwijderd. Na beëindiging van het contract bleven de meesten op het werk. Het 
verloop was onder normale omstandigheden zeer laag.

‘Vrouwen worden ook in beperkt aantal aangevoerd, maar meestal als huwelijksmateriaal; op de 
uitlossing wordt een vastgesteld systeem toegepast, dat slechte praktijken verhindert.

De tucht wordt streng gehandhaafd, zonder ruwheid of mishandeling, waartegen streng 
gewaakt wordt. De maatschappij zorgt er zooveel mogelijk voor, dat de menschen zich op hun 
gemak gevoelen. Ze hebben hun eigen moskee’s, hun eigen geestelijken, hun eigen amusementen, 
hun scholen en bovenal overvloedig drink- en badwater. Een uitgebreid werkliedenreglement 
regelt o.a. de maximum en minimumloonen. Boven alles wordt echter aan een fatsoenlijke en 
rechtvaardige behandeling gehecht. Buitensporige dingen en assistenten-moorden als in Deli 
plaats hebben, komen niet voor.

[..]

Nu is het waar, dat eigentlijk koeliewerk door deze menschen niet verricht wordt. De meesten 
zijn van gewone koeli’s tot een »pangkat«, een ambt, opgeklommen, zoodat vergelijking met het 
werk op de cultuurondernemingen niet geheel mogelijk is. Maar het succes, dat de »Bataafsche« 
heeft met haar vrije arbeiders bewijst toch de mogelijkheid, om werklieden met een contract 
zonder «poenale sanctie« te verkrijgen.’ (Ibid.: 40)

 Het had dus anders gekund, zo stond in deze brochure. Enkele jaren later bleek deze 
de basis te zijn voor een publicatie van B. Alkema, leraar aan de MKLD en lector aan de 
Universiteit Utrecht, onder dezelfde titel. (Alkema, 1929) Dit lesboek voor de leerlingen 
van de MKLD ging nog uitgebreider in op de poenale sanctie en de argumenten van 
de voor- en tegenstanders. Maar de toonzetting veranderde niet wezenlijk ten opzichte 
van de eerdere brochure. Alkema wenste zich niet te mengen in de discussie, maar 
legde in zijn beschrijving voor de leerlingen wel meer dan voorheen de nadruk op de 
verantwoordelijkheid van de regering:

‘Wanneer de Regeering van Nederdandsch-Indië in 1880 een fout beging ten aanzien van 
de arbeidsregeling op de O. K. S., dan is toch op deze fout heel de partikuliere nijverheid in 
dat gewest gebaseerd. Wanneer dan diezelfde Regeering meent, dat de tijdsomstandigheden 
een andere regeling noodig maken; een regeling, waarin het recht van den werkman een meer 
geldende factor wordt, heeft zij niet het recht haar fout van toen en volgende jaren te wreken 
aan de partikuliere nijverheid.’ (Ibid.: 43)
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 Alkema beschreef hoe diezelfde regering keer op keer bleef zeggen dat afschaffing 
van de poenale sanctie onvermijdelijk was, maar in haar daden het tegendeel liet zien. 
De regering en de particuliere cultuurbedrijven, zo stelde Alkema, moesten nauw gaan 
samenwerken om ervoor te zorgen dat de strafbepalingen mettertijd zouden verdwijnen. 
Hij handhaafde daarbij de stelling dat werken zonder de contracten onder poenale 
sanctie mogelijk was. Dit deed hij op basis van de resultaten van de werkwijze bij de 
Bataafse Petroleum Maatschappij. (Ibid. 46-7) Aldus bleef het centrale punt van de 
Middelbare Koloniale Landbouwschool te Deventer overeind: afschaffing was wenselijk 
én mogelijk en de regering zou daar zorgvuldig voor moeten zorgdragen, met de nadruk 
op zorgvuldig:

‘Ten slotte wordt nog opgemerkt dat dikwijls wordt gewezen in verband met een mogelijke 
afschaffing der P. S. [poenale sanctie, NM] op Suriname, dat economisch gedood zou wezen 
door die afschaffing der slavernij, ’t Komt ons voor, dat dit onjuist is. Niet de afschaffing zelf, 
maar de wijze waarop, is hier de oorzaak. Er is daar geen behoorlijke tijd van overgang geweest.’ 
(Ibid. 48)

 De brochure stamde uit circa 1920. De eerste druk van Alkema’s boek uit 1926, het 
jaar waarin ook het in 2.3.4 aangehaalde proefschrift van Boeijinga verscheen. De 2e druk 
van Alkema’s boek, waarin hij dat proefschrift meenam, werd in 1929 gepubliceerd. Al 
die tijd werd er gepraat over hoe het anders moest. Maar het ging niet anders. Men bleef 
halsstarrig vasthouden aan de intussen aloude vorm van gedwongen arbeid met alle 
uitwassen van dien.

 2.7.2 Nederland haalt bakzeil: om geld, niet uit menslievendheid
 De poenale sanctie was echter altijd al een kwestie van geld, en niet van welwillende 
experimenten met arbeidssystemen die de inlanders mogelijk meer ten goede zouden 
komen. Alles stond in dienst van de winsten en pas toen die begin jaren dertig in het 
geding kwamen, voerde men serieuze veranderingen door.

 In 1929 ontdekte de Amerikaanse senator John J. Blaine bij het bestuderen van de 
tabaksproductie op Sumatra de werking van het Nederlandse systeem met koelie-
ordonnanties en contractarbeid onder poenale sanctie. Op dat moment was men in de 
Verenigde Staten bezig met de protectionistische Smoot-Hawley Tariff Act. Die wet 
kende een clausule die het verbood om producten te importeren die met dwangarbeid 
geproduceerd waren. Blaine stelde voor die clausule aan te vullen met een importverbod 
op producten geproduceerd op basis van contractarbeid onder poenale sanctie. Die stelling 
was iets te algemeen, waardoor bijvoorbeeld de voor de VS belangrijke rubberimport in 
gevaar zou komen.
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 Ook zag de planterslobby in Nederlands-Indië de bui al hangen en stuurde twee 
delegaties naar de VS om te pogen dit amendement van de Smoot-Hawley Act te stoppen. 
Uiteindelijk werd de formulering bijgesteld naar een importverbod op producten 
geproduceerd via contractarbeid onder poenale sanctie die ook in de VS geproduceerd 
werden. Dit betekende: tabak.
 
 Vlak voordat de wet in 1932 in werking trad, verklaarden de tabaksplanters verder 
af te zullen zien van arbeid onder poenale sanctie. Intussen had de Nederlandse regering 
in 1931 ook de eerste maatregelen in die richting genomen. In 1936 en 1939 werden die 
maatregelen verder uitgebreid, waardoor men in 1942 kon spreken van afschaffing van 
de poenale sanctie. (Gould, 1961: 30)
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 Hoofdstuk 3 
 Angst, geweld en wegkijken in de 
 tabaksindustrie op Sumatra

 Sumatra is een groot eiland in Nederlands-Indië. Qua oppervlak behoort het tot 
de vijf grootste eilanden in de wereld met een lengte van ongeveer 1760 km en een 
maximale breedte van 400 km. Ten tijde van de koloniale overheersing door Nederland 
was Sumatra een zogeheten Buitengewest. (Zweers, 1988: 8, 10) Hier werden de 
grote tabaksmaatschappijen gevestigd, zoals de Deli Maatschappij en de Senembah 
Maatschappij. In die tijd achtte men het gebied dat bekendstond als Deli mogelijk de 
rijkste kolonie van de wereld naast de diamantdistricten van Zuid-Afrika.[1]

Sumatra’s Oostkust. Bron: Weisfelt J. De Deli Spoorweg Maatschappij als factor 

in de economische ontwikkeling van de Oostkust van Sumatra, 1972.
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 Ten tijde van het ontstaan van die grote tabaksmaatschappijen was Deli een voormalig 
sultanaat. Het gebied strekte zich vanaf de oostelijke kustplaats Medan uit naar de 
westkust, in het noorden en zuiden geflankeerd door respectievelijk Langkat en Serdang. 
Door een verdrag met de sultan kwam Deli in 1858 onder Nederlands gezag. (Van 
Uildriks, 1893: 189) Laboean Deli is de oude hoofdplaats en ligt waar de vertakking van 
de rivier van Deli tot delta begint. De plaats telde ongeveer 10.000 inwoners in 1885.[2] 
Enkele uren stroomopwaarts van Deli ligt Medan. Medan groeide uit tot de hoofdplaats 
van Deli en van de residentie ‘Sumatra’s Oostkust’ (SOK):

‘[..] de standplaats van den resident, van den overstekommandant van de troepen, van den 
rechtsgeleerden voorzitter van den landraad, van den predikant, van de vertegenwoordigers 
van de Deli-maatschappij, van de Deli-spoorwegmaatschappij en der Nederlandsche 
Handelmaatschappij; het is de woonplaats van vele ambtenaren, officieren en handelaren, 
middelpunt van den handel in Boven-Deli.’ (Van Uildriks, 1893: 196)

 Dat succes dankt Sumatra’s Oostkust aan haar vruchtbare grond. Die bestond uit een 
dikke laag teelaarde met zachte klei als ondergrond, die geschikt was voor verschillende 
producten zoals rijst, indigo, kokosnoten, pisangs, nootmuskaat, maar vooral ook tabak. 
(Ibid.: 189)

 3.1 Pioniers tabaksindustrie Sumatra
 In 1862 vestigde een Arabier de aandacht van een handelsfirma in Batavia op de 
streek genaamd Deli, waar inlanders peper en tabak produceerden voor de inlandse 
markt. Hij wendde voor dat hij grote monopolies, onder meer op tabak, had verkregen 
van de toenmalige sultan van Deli, Mahmood Perkasa Alam. Dit was de aanleiding 
voor twee handelshuizen om over te gaan tot een handelsexpeditie die plaatsvond in 
maart 1863 en waarbij zich Jacobus Nienhuijs aansloot. Nienhuijs, de zoon van een 
voorname tabakshandelaar in Amsterdam, had het verbouwen van tabak geleerd op de 
tabaksonderneming Willem III bij Rhenen en in Duitsland. Op het moment van de expe-
ditie was hij tabaksplanter op Java en hij trok naar Sumatra speciaal om te onderzoeken 
hoe geschikt de Delische gronden zouden zijn voor de tabakscultuur. (Westerman, 1901: 
2-3; Anon., 1941: 4-5)

 Toen de expeditie in Deli was aangekomen, bleek de Arabier een zwendelaar te zijn 
en de handelaren keerden onverrichterzake terug naar Java. Maar Nienhuijs bleef. Door 
wat liefdadigheid van onder anderen de sultan verkreeg hij de middelen om zich te 
huisvesten. Na enige mislukte pogingen om op eigen gezag een kleine plantage te starten, 
voorzag een Rotterdamse firma hem van de nodige middelen, wat resulteerde in de eerste 
zending tabak naar Nederland: 50 pakken in 1864. Een jaar later, met 120 Chinese koelies 
uit Penang aan het werk, waren dat er al 189. De kwaliteit van de tabak was dusdanig 



133|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

dat de zendingen van Nienhuijs onder kenners grote belangstelling teweegbrachten 
en al snel ook tot financiële ondersteuning van zijn productie leidde. Niet in de laatste 
plaats omdat Nienhuijs, die speciaal was overgekomen naar Amsterdam, zeer voordelige 
conceptcontracten van de sultan van Deli meebracht. Uiteindelijk werd op 28 oktober 
1869, in overeenkomst met de Nederlandsche Handelmaatschappij, de Deli Maatschappij 
opgericht. (Ibid.)

‘Eerst later zou blijken, dat Nienhuijs door geluk juist daar zijn tabakscultuur begonnen was, 
waar door een zeer bijzondere constellatie van de bodem dit slechts mogelijk was. En wel op het 
betrekkelijk zeer beperkte gebied, waar een vruchtbare alluviale laag rust op een voor de tabak 
zeer bijzonder geschikte oude lahar. Buiten dit kleine gebied heeft de tabak nooit goed willen 
gedijen.’ (Anon, 1941: 5)

 Tabak werd het Deli-product bij uitstek. In 1893 stond de geschiedenis van het product 
als volgt bekend:

‘De plant behoort tot de solaneeën, een plantenfamilie, waaronder vele vergiftige gewassen 
voorkomen, maar die toch onzen aardappel mede onder hare leden telt. Laat ons even hare 
historie ophalen. Eerst in 1496 werd in Europa de aandacht op de tabak gevestigd. Columbus 
had, toen hij voor de tweede maal Amerika verliet, op het eiland St. Domingo een spaanschen 
monnik achtergelaten, Romano Pano. Deze monnik deelde in datzelfde jaar mede, dat de 
inboorlingen van het eiland de zonderlinge gewoonte hadden, een zeker kruid, kohoba, te rooken 
uit pijpen, die zij tabako’s noemden. Ook wel wikkelden zij een gedroogd blad van dat kruid in 
een maïsblad, staken het eene eind van het rolletje aan en trokken met den mond aan het andere 
einde er rook uit. Die rolletjes noemden ze ook tabako’s. De pijpen, door de Indianen gebruikt, 
hadden den vorm van een holle vork, waarvan zij de tanden in de neusgaten staken, terwijl 
ze het trechtervormig eind over een bekken hielden, waarop droge kohoba-bladeren lagen te 
smeulen. Op die manier ademden zij den rook in.

In 1519 vonden de Spanjaarden het roken in Mexico algemeen in zwang. De Mexicanen 
mengden onder de tabak nog rozenbladeren of welriekende hars en toen de veroveraars de 
vredespijp werd aangeboden, mochten zij die niet weigeren. Weldra kregen ook de Spanjaarden 
smaak in het roken; zij noemden de plant tabak en een klein eiland, waar die plant veel groeide, 
Tabago van de kleine Antillen [Trinidad en Tobago, NM], werd er naar genoemd.’ (Van 
Uildriks, 1893: 201)

 Men bracht enkele tabakszaden naar Europa die onder meer in 1558 in Lissabon 
werden uitgezaaid. De planten trokken de aandacht van de Franse gezant en deze nam 
een paar plantjes en zaden mee toen hij in 1560 naar Parijs terugkeerde. Hij gaf ze als 
botanische merkwaardigheid als geschenk aan regentes Catharina de Medicis, die het aan de 
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Parijse botanische tuin aanbood. Karel IX, haar zwakbegaafde zoon, kreeg van haar de 
raad om tegen hoofdpijn de snuif te gebruiken. Het voorbeeld van het hof werd al snel 
gevolgd en niet veel later begonnen mannen en vrouwen overal in Frankrijk de gewoonte 
van het tabak snuiven te ontwikkelen. (Ibid.: 201-204)

 Er ontwikkelden zich ook medische toepassingen. Door hete damp werd uit de verse 
tabaksbladeren olie geperst die werd gebruikt tegen hoofdpijn, maagpijn, hoest, jicht en 
kiespijn. De Engelsen leerden tegen het einde van de 16de eeuw de tabak kennen. Ze 
begonnen die te roken of te „drinken”. Die gewoonte brachten ze mee uit Virginia. Ze 
vervaardigden aarden pijpen zoals die van de Indianen: ‘Hun matrozen en soldaten deelden 
hun bekendheid met het roken aan de Hollanders mee en later in de dertigjarigen oorlog ook aan de 
Duitsers, toen ze de „winterkoning” in Bohème als hulptroepen dienden.’ (Ibid.: 204)

En net als tegenwoordig was er ook toen al sprake van stevige weerstand tegen en afkeer 
van het roken:

‘De universiteit van Oxford verklaarde in 1605, dat het roken een uitvinding des duivels was; 
paus Urbanus VIII vaardigde in 1692 den kerkban tegen de rokers uit, doch een van zijn 
opvolgers, Benedictus VII, hief die in 1724 weer op. Van die banvloek ontheven, heeft dan de 
tabak haar wereldverovering tot stand gebracht en hoewel er nog steeds gegronde, aan de lessen 
van de hygiëne ontleende bezwaren tegen het geurig kruid kunnen worden ingebracht, vindt 
het in alle rangen en standen en onder alle hemelstreken zijne vurige vereerders, die, als ze in 
Deli vertoefden, zeker niet zouden verzuimen de tabakscultuur in oogenschouw te nemen.’ 
(Ibid.: 204-5)
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Sumatra’s Oostkust. Bron: Breman, 1987.

 3.1.1 Tabaksproductie in vogelvlucht
 Verderop in dit hoofdstuk ga ik dieper in op het productieproces van de tabak, 
vooral omdat  vrijwel iedere fase daarin zijn eigen vormen van dwang, mishandeling en 
misbruik kende. Om een idee te geven van hoe men er in de negentiende eeuw tegenaan 
keek, wend ik mij tot de in die tijd veelgelezen voormalig aardrijkskundeonderwijzer, de 
plantenkenner en schrijfster Frederike J. van Uildriks.

 In 1893 vierde de Deli Maatschappij haar 25-jarig jubileum. Een tropische jungle 
van moeras en ondoordringbaar bos met meters dikke bomen werd binnen enkele jaren 
omgetoverd in een winstgevende landbouwstreek:
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‘De Nederlandse ondernemingsgeest maakte zich meester van dat terrein dat veel beloofde 
en, aangevangen in Deli hebben de landbouwondernemingen zich daar van alle beschikbare 
gronden meester gemaakt en hebben noordwest- en zuidoostwaarts de armen uitgestrekt naar 
de aangrenzende gebieden van Langkat en Serdang. De voornaamste ondernemer is de in 1869 
opgerichte Deli-maatschappij, die haar zetel heeft te Amsterdam en waarin de Nederlandsche 
Handel maatschappij voor een flink kapitaal is betrokken.’ (Van Uildriks, 1893: 192)

 Onder de vele terreinen van Sumatra’s Oostkust gaf de Europese industrie de voorkeur 
aan Deli. Reden was dat in 1866 hier de sultan regeerde, die de Europese ondernemers 
graag ontving en steeds bereid was de bedrijven gronden af te staan. De sultan overleed 
in 1873. (Ibid.)

 Van Uildriks schreef dat begin september het veldwerk ten einde liep en dat geleidelijk 
alle contractarbeiders naar de fermenteerschuur werden gestuurd om de tabaksbladeren 
soort bij soort te leggen. Koelies, Chinezen of Javaanse vrouwen en de assistenten zaten 
dan allen bijeen bij de tabak. De arbeiders op een verplaatsbare planken vloer, bedekt 
met matten; zij maakten de bundels los en legden ze in de vakjes. De sorteerder, met 
zijn rug naar het licht, was het middelpunt van een halve cirkel met in de vloer gestoken 
stokjes die de verschillende soorten tabak scheidden. Hij ontving een aantal bossen van 
de optimaal gefermenteerde tabak, die hij blad voor blad tussen de stokjes legde. In het 
geheel schiftte hij een zestiental variëteiten: donker, bruin, vaal, geel, een paar soorten 
van grof, spikkel en stuk. Van Uildriks:

‘Tegenover hem zitten zijn helpers, die de bladen van elk deze soorten naar de lengte uitspreiden, 
in vier afmetingen verdeelen en deze tot bossen binden van 35 tot 40 bladen. Tandils en 
assistenten zien toe, geen fouten worden gemaakt, geven inlichtingen en zorgen voor de orde. 
De den volgenden morgen van de bundelaars aangenomen bossen worden op de balé-balé 
uitgespreid en het bedrag genoteerd ten voordeele van den maker, waarbij per bundel …wordt 
berekend; deze z.g. „fijne” bossen worden nu weder op stapel gebracht en gefermenteerd, tot de 
verzending ongeveer in Januari eenen aanvang neemt. Dan zijn de meeste koelies weg.’ (Ibid.: 
213, 216, zie ook: Prins, 1958: 233)

 Van Uildriks constateerde dat de beste tabakskenners, de bundelsorteerders, in de 
ontvangkamer de verzending voorbereidden en deze de bundels soort bij soort in de op 
de grond gemaakte vakken wierpen. Elke stapel werd afzonderlijk gepakt en geperst in 
balen van 80 kilo en gelijk gemerkt volgens hoedanigheid en afmeting. In de hal zaten 
de ontvangers van de correct gesorteerde bundels. Hierbij hielden een assistent en een 
administrateur voortdurend toezicht, omdat een zorgvuldige sortering en verpakking op 
den duur de waarde van een merk verhoogden. (Ibid.: 216) 
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Het bewerken van de tabaksbladeren. De bewerkte bladeren worden uiteindelijk opgestapeld, 

Sumatra, 1910-1930. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046791.

 Het gehele proces kende een militaristisch karakter. Zo is ook te zien op de volgende 
afbeelding van de voorlaatste fase, de keuring door Europese deskundigen: alle werk-
lieden zonder overhemd, blootsvoets, hurkend, streng, ordelijk, met eenzelfde onder-
linge afstand en hurkend in lijn.

De tabaksbladeren en de oogst worden bekeken en gekeurd, Sumatra, 1910-1930. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046787.
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Bron: E.M.Th. Hoenkamp-Mazgon, 1986, p. 24, fig. 2
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 Over de nazorg op de landbouwgronden

‘Als de tabak van de velden is, ook de tweede snit, die opschiet uit de stronk van de gekapte plant 
en soms even goed is als deze, wanneer n.l. het toenassen of snijden met groote zorg geschiedt, 
wordt een deel van de velden met rijst beplant door de schuurbouwers of de bevolking. De rest 
wordt wildernis, evenals het eerstgenoemde land na één rijstoogst. Men is dan echter volstrekt 
niet onverschillig, welke soort wildernis er komt. Is het jong bos, dat opkomt en wordt dit niet 
vernield door brand, dan kan men er zeker van zijn, dat deze bosgrond na vijf of acht jaar weder 
een uitstekend product zal kunnen leveren. Komt er echter lalang of hoog gras, dan verarmt de 
grond. Met zorg voor bosgroei kan Deli goede tabak blijven voortbrengen; zonder die zorg gaat 
dat niet.’ (Van Uildriks, 1893: 212)

 3.1.2 Het succes van de tabaksmijnen: de miljoenen uit Sumatra
 Voor de Deli-tabak die Nienhuijs in Nederland aanvoerde, bedong hij vanaf het begin 
hoge prijzen. (Ibid.: 216) Dat trok vanzelfsprekend snel andere ondernemers aan behept 
met de Hollandse handelsgeest. Spoedig nadat de Deli Maatschappij zich in Medan had 
gevestigd, volgden de Arendsburg-maatschappij (oprichting in Rotterdam), de Deli 
Batavia-maatschappij, later de Amsterdam-Deli-Compagnie, die hun hoofdkwartieren 
in dezelfde streek vestigden (Ibid.: 197) De exploitatie van tabak vond plaats in Oost-
Sumatra in de districten Deli, Langkat, Serdang en Asahan en overal was er groei:

‘Er werden oostelijk en westelijk wegen naar Serdang en Langkat aangelegd en, hoe gebrekkig 
bij gemis aan regeeringszorg deze verbindingen ook waren, vooral in den regentijd, al spoedig 
trok de plaats het civiel en militair bestuur tot zich; de sultan bouwde in de buurt een paar 
paleizen, tal van Europese, Maleisse en vooral Chineesche winkels verrezen er, en nu telt de 
plaats eenige duizenden inwoners en is het centrum van spoorwegen naar de ankerplaats 
Belawan, naar Deli Toewa, Boven-Langkat en Serdang.

Op 16 Februari 1888 werd de spoorlijn van Belawan naar Laboean voor het verkeer geopend 
en thans verdringen zich in eerstgenoemde havenplaats de stoom- en zeilschepen, worden 
er telkens weer nieuwe pakhuizen bijgebouwd, is er een kampong in aanbouw en zijn zeven 
komende en evenveel vertrekkende treinen nauwelijks in staat alle goederen en passagiers te 
vervoeren. De sectie Laboean-Medan werd op 25 Juli 1886 voor het publiek verkeer geopend, 
terwijl de afstand Medan-Serdang 8 Februari 1890 gereed kwam.’ (Ibid.)

 Op de beurs in Amsterdam en in Rotterdam groeide het aantal verhandelde pakken 
kostbaar Deli-dekblad sterk. Na de eerste 50 pakken van Nienhuijs werd er in 1870 al 
voor een totale een half miljoen gulden verhandeld, tien jaar later was dat 11,25 miljoen 
en in 1915 zelfs 64,7 miljoen gulden. (Kousbroek, 1992) In 1875, toen de oogst veel te lijden 
had onder zware regenval, had de productie van Deli, Langkat en Serdang toch nog een 
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waarde van vier miljoen gulden. (Van Uildriks, 1893: 216) Nienhuijs nam Medan onder 
handen. Hij vestigde er een assistent-resident en enkele jaren later, in 1887, werd Medan 
de hoofdplaats van het gouvernement voor de regio Sumatra’s Oostkust. (Stichting 
Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001721, bron: P. Boomgaard, 2001)

De Deli-laan te Medan. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001721

Het beeld van deze laan geeft een idee van de grote kloof in de door de planters en 
overheid gecreëerde klassemaatschappij. Aan deze Deli-laan zal men alleen Europeanen 
tegenkomen (uitgezonderd hun knechten). De kans om er een vertegenwoordiger van de 
inheemsen te ontmoeten was nihil.



141|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

Groepsportret met planters, onder wie J. Nienhuijs, op de tabaksplantage Tandjong Morawa van de 
Senembah Maatschappij, 1912. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. 

Coll.nr. 60022968.

 Nienhuijs was behalve tabakspionier en succesvol ondernemer op Sumatra ook 
een exponent van de tijdgeest die men per se verborgen wilde houden achter de façade 
van grootse verrichtingen. In 1871 moest Nienhuijs Sumatra’s Oostkust hals over kop 
verlaten, om een aanklacht voor het doodgeselen van zeven koelies te ontlopen. Naar 
buiten toe bleef men volhouden dat de reden zijn slechte gezondheid was. Intern bekeek 
men of de waarheid nog om te buigen was:

‘In een poging deze schandvlek op het verleden uit te wissen liet de Deli Maatschappij in 
1875 een officieel onderzoek instellen, maar de controleur waaraan deze delicate opdracht 
werd toevertrouwd slaagde er niet in de beschuldiging te weerleggen. Zijn conclusie luidde 
dat niet kon worden vastgesteld dat de beweerde feiten ongegrond waren (Sumatra Post 14-
5-1913). Ook naar deze belastende uitspraak zal men in de koloniale standaardwerken over de 
Sumatraanse plantages tevergeefs zoeken.’ (Breman, 1988: 22)
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 Nienhuijs werd later opgevolgd door hoofdadministrateur Cremer. Toen deze in 1883 
definitief naar het vaderland terugkeerde, was het aantal ondernemingen van de Deli 
Maatschappij toegenomen van één tot elf. In 1870 bedroeg de productie 1315 pakken 
tabak van ongeveer 158 kilogram per pak; dat aantal nam in 1883 toe tot bijna 22.000 
pakken. Het maatschappelijk kapitaal groeide in dezelfde periode van 300.000 gulden tot 
twee miljoen gulden,

‘terwijl van 1871 tot 1883 jaarlijks gemiddeld 73 procent dividend werd uitgekeerd. In deze 
fenomenale ontwikkeling deelden verschillende andere tabaksondernemingen in Deli, waarvan 
het product door tussenkomst van de Deli-Maatschappij, die tevens als commissionair optrad, 
werd verkocht.’ (Fasseur, 1979)

 Ook was de heer Jacob Cremer ‘met zijn aanzienlijk in Deli verworven kapitaal een 
steunpilaar van de Amsterdamse industriële en zakenwereld.’ (Ibid.)

J.T. Cremer.[3]

 3.1.3 De Deli Planters Vereeniging
 J.T. Cremer (die in 1897 minister van Koloniën werd) kwam in 1871 in Medan aan en 
door repatriatie van Nienhuijs in 1871 werd hij administrateur, later hoofdadministrateur 
van de Deli Maatschappij. Op initiatief van Cremer werd op 23 april 1879 de Deli’s Planters 
Vereeniging (DPV) opgericht en in 1883 repatrieerde hij. (Volker, 1928: 21, 29), (Fasseur, 
1979) 
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 Het bestuur van de DPV bestond uit de heren J.T. Cremer, A. Breker en Jhr. H.J.L. 
Leyssius. (Volker, 1928: 33) Onder hun bewind werden de Deli Maatschappij en de DPV 
groot. In 1869 bedroeg het vermogen van de Deli Maatschappij ƒ 300.000, in 1873 werd 
dit ƒ 500.000, in 1876 ƒ 800.000, in 1878 ƒ 2.000.000, in 1884 ƒ 4.000.000, in 1919 was het ƒ 
13.500.000 en in 1927 beliep het kapitaal ƒ 30.000.000. (Volker, 1928: 29). Een indicatie van 
waardering van deze bedragen krijgt men door ze naast de kosten van levensonderhoud 
van een inlandse of Chinese arbeider te plaatsen. Deze kosten van levensonderhoud 
waren nimmer boven de 40 cent per dag uitgekomen (37,7-38,6 cent). (Volker, 1928: 25)

 Het allereerste doel van de DPV was eenheid te brengen ‘in de behandeling van 
het werkvolk en samenwerking te verkrijgen op het gebied van arbeidsregeling en import van 
arbeidskrachten.’ (Volker, 1928: 21) Onder leiding van deze vereniging vond de immigratie 
plaats van Chinese en Javaanse werknemers. In 1927 werkten op de tabaksondernemingen 
74.000 arbeiders (28.000 Chinezen, 45.000 Javanen, onder wie Javaanse 8000 vrouwen, 
en 1000 Klingalezen) onder de bepalingen van de koelieordonnantie; daarnaast waren 
er 21.200 (12.000 Javaanse vrouwen, 2500 Javaanse mannen, 3100 Bantammers en 
Bandjarezen, 3400 zogenaamde Javaanse kolonisten en 200 Klingalezen) werkzaam onder 
de bepalingen van de zogenaamde vrije arbeidsregeling. (Ibid.: 67)

Het probleem waar Nienhuijs tegenaan liep alvorens de Rotterdamse firma hem te 
hulp schoot, was het vinden van arbeiders. In Deli bevond zich geen bevolking die 
zich voor de werkzaamheden op de ondernemingen beschikbaar stelde. Het was voor 
de cultuurondernemingen in het algemeen een punt van zorg om zich steeds van het 
benodigde werkvolk te voorzien. (SM, 1939: 65) De exploitatie van tabak in de dunbevolkte 
districten van de oostkust van Sumatra was zeer arbeidsintensief. Dit was reden voor 
de Deli Maatschappij om Chinese koelies te werven en later ook Javaanse en Klingalese 
contractarbeiders. (Zweers, 1988: 59)

 3.2 Inlandse arbeiders

‘De voornaamste werkkracht vormen de Chinezen; de arbeid op de velden en in de 
fermenteerschuur is in hoofdzaak in hun handen. Zij komen meestal hier uit de zuidelijkste 
provincie van China, Kwang Tung, waarvan Canton de hoofdplaats en Swatow de voornaamste 
haven voor de inscheping der koelies is. Volgens opgaaf van het Planters-comité te Medan 
was het aantal Chinezen, gevestigd op landbouwondernemingen van leden van de Deli-
Plantersvereeniging in Deli, Langkat en Serdang op I mei 1890 tot 40.662 gestegen, van wie 
slechts 7½ procent uit de provinciën Foekian en Hainan gezamenlijk afkomstig waren.’ (Van 
Uildriks, 1893: 220-1)
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 Inheemsen van Deli behoorden niet tot de vaste arbeiders van de ondernemingen. Zij 
hielpen bij de bouw van schuren en huizen en het openkappen van bossen:

‘Zo bewijzen de Maleiers, de bewoners der kust, slechts enkele diensten als schuitenvoerders, 
boschkappers of schuurbouwers. lets meer doen de Battaks, uit de hoge binnenlanden, die geen 
voldoende voeding vinden op hunne slecht bebouwde, ontboste, door droogte en sterke winden 
geteisterde hoogvlakten. Zij komen zich voor enige tijd op de ondernemingen vestigen, waar zij 
niet als vaste werklieden, maar als aannemers bijna al het bos kappen, schuren en koeliehuizen 
bouwen en als beloning niet alleen geld, maar ook een deel van de afgeplante grond voor hun 
eigen rijstcultuur erlangen. Met hen is ook in de aanvang de tabakscultuur beproefd, maar 
terwijl de velden van de tegelijkertijd daarvoor gebruikte Chinezen er prachtig uitzagen, waren 
de hunne verwaarloosd, bedorven door insecten en uitschietende loten.’ (Ibid.: 221)

 De Javanen behoorden tot een andere groep contractarbeiders. Ze maakten wegen 
en afwateringen en in de afgeplatte velden van de ondernemingen plantten ze jong bos 
aan en hielden die schoon. Ze waren ook betrokken bij ondernemingen van koffie, cacao, 
bamboe, nootmuskaat en grondbewerking. (Ibid.: 221-3)

 Van Uildriks noemde nog een groep werklieden, de Boyans:

‘Dat zijn de eilanders van Bawean, het ten N. van Java gelegen eilandje, die te Singapore 
die naam hebben gekregen. Ze deden daar als staljongens en koetsiers dienst, en gaan nu in 
clubjes van twintig en dertig onder een mandoer naar Deli als schuur- en huizenbouwers, zijn 
rustig en vertrouwbaar en zeer zuinig. Noemen wij nu nog enige honderden Bandjareezen, 
die meestal meekomen met de Bandjermasinsche schepen, welke de maloeka-matten voor de 
verpakking van Bomeo naar Deli aanvoeren, dan hebben wij de voornaamste groepen arbeiders 
aangewezen.’ (Ibid.: 223) 

 3.2.1 Goedkope arbeidskrachten
 Dokter Heinemann, werkzaam in Sumatra’s Oostkust wond er geen doekjes om: 
‘Arbeidszekerheid is de conditio sine qua non’ en hij stelde dat de geschiedenis van de 
ontluiking en van de ontwikkeling van het gewest SOK ook de geschiedenis was van het 
streven om de cultures van arbeidszekerheid te voorzien. (Heinemann, 1936: 2271) 

 Sumatra’s Oostkust was een dunbevolkte subtropische jungle (oerbos) en om de 
plannen van de Deli Maatschappij te realiseren, namelijk het ontwikkelen van grote 
en dus winstgevende tabaksplantages, moesten grote arealen grond geschikt gemaakt 
worden voor de aanplant van tabak.
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 Anderson en Van der Aa van tabaksondernemingen in SOK hadden erop gewezen 
dat de bevolking schaars was en ook minister Baud van Koloniën was in 1848 van mening 
dat dat ‘het bezit van de moerassige Oostkust van Sumatra wegens haar karige bevolking van 
weinig waarde’ was. In 1858 werd de bevolking in dit gebied, dat bijna drie keer zo groot 
is als Nederland, door de gouvernementscommissaris geschat op ongeveer 32.000. (Ibid.: 
2271)

 Zoals eerder vermeld, legde Nienhuijs in 1863 de eerste steen voor de tabakscultuur 
in Sumatra’s Oostkust. Hij en anderen hadden dringend arbeiders nodig. (Ibid.: 2271)

 En omdat de lokale bewoners, Maleiers en Batakkers ‘in de ogen van de kolonisten 
onwillig en ongeschikt waren’, werden er voor het zware werk grote aantallen goedkope 
contractarbeiders, koelies genoemd, aangevoerd. Deze werklieden werden gehaald uit 
de binnenlanden van China, Java, Ceylon en Brits-Indië. Rond 1900 werkten bijna 100.000 
contractarbeiders op de landbouwondernemingen in SOK. In het begin zaten de koelies 
vast aan een contract van vijf jaar (later van drie jaar), en ’[..] om dit leger mannen draaiende 
te houden, moest er ook een leger dienstbare en werkende vrouwen worden georganiseerd.’[4]

 Het werk van de vrouwelijke contractanten op de tabaksondernemingen bestond 
hoofdzakelijk uit het zoeken van wormen, het plukken van tabaksbladeren, het aandragen, 
stapelen en sorteren van tabak en het schoonhouden van de wegen. (Hoetink, 1903: 65-6)
Na afloop van het contract bleven de meeste arbeiders in SOK. Enkelen werden mandoer of 
tandjil (respectievelijk voorman van Javaanse of Chinese koelies). Anderen kozen ervoor 
om huis- en tuinbediende bij de baas te worden: ‘Javaanse vrouwen konden opklimmen tot 
huishoudster of worden ongevraagd de bijslaap van de blanke vrijgezel.’[5]

 De tienduizenden Chinese, Javaanse en Klingalese koelies tekenden een driejarig 
arbeidscontract. Als zij wegliepen, konden ze sinds 1880 krachtens de poenale sanctie door 
de politie worden teruggehaald. Ook voor overtredingen van andere bepalingen die in 
het contract stonden, konden bestuursambtenaren die tevens als magistraat optraden, 
straffen opleggen. De meeste planters beschouwden de arbeiders als werkslaven en 
speelden vaak eigen rechter. (Zweers, 1988: 87)

 Tijdens de slavernij waren werkgevers verzekerd van werklieden, maar na de officiële 
afschaffing van deze vorm van arbeid, moesten ondernemers met medewerking van de 
staat zelf proberen aan zo goedkoop mogelijke arbeiders te komen. De geïmporteerde 
koelies hadden het niet makkelijk op de plantages.
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 ‘Met name op het afgelegen Sumatra, waar nauwelijks centraal gezag aanwezig was, maakten 
ondernemingen zich schuldig aan praktijken die grensde [sic] aan slavernij.’[6] En zeker 
in het begin gold dit ook voor de Deli Maatschappij. Anders dan zijn collega’s stond 
journalist en politicus Stokvis in de bloeitijd van deze onderneming kritischer tegenover 
de geconstateerde misstanden in SOK. Hij trachtte de essentie van de gecontracteerde 
arbeiders te verklaren:

‘De slavernij was toen juist afgeschaft en een koelieordonnantie was er nog niet. De Deli-
ondernemers lieten toen uit Zuid-China koelies (zie foto hierna, NM) aanwerven en de overheid 
vaardigde voorschriften uit tegen misleiding en dwang bij het aannemen van die ,,huurlingen”, 
die volgens een verouderde wet van…1825 voor den tijd van 8 jaren konden worden gebonden. 
Die mogelijkheid bestond nog uit den slaventijd; de genoemde ,,huurlingen” heetten toen, in 
tegenstelling tot de slaven, vrije lieden!’ (Stokvis, 1926: 5)

Chinese opzichter met Chinese koelies op het tabaksveld, ca. 1890. Bron: Stichting Nationaal 
Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001799.
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 3.2.2 Aankomst en huisvesting Chinese contractarbeiders
 Grote groepen gecontracteerde arbeiders uit China werden bij aankomst in groepen 
in zee gebaad. Hierna moesten ze naakt van de brug een eind langs de haven wandelen, 
met hun handen hun geslachtsdelen bedekkend. Na een paar honderd meter mochten ze 
het kantoor van het immigratiebedrijf binnenlopen.

Nieuw aangebrachte Chinese contractarbeiders (Singhes) na in zee gebaad te hebben, 
allen naakt op weg naar het Havenkantoor.[7]

 De verwelkoming en de huisvesting van de Chinese koelies hadden zeker humaner 
gekund. Dit lag wel degelijk binnen de mogelijkheden van de tabaksplanters, getuige de 
indiensttreding van de zoon van een Nederlandse medicus, Adriaan Pieter (Apie) Prins, 
bij de Deli Batavia Maatschappij (zie 1.3).

 De Chinese contractarbeiders van de tabaksplantages werden ook in krotwoningen in 
achterstandswijken van dorpen gehuisvest. Ook dit had beter en humaner gekund. Geld, 
mankracht en materiaal hadden de ondernemingen genoeg. En in de praktijk werd dat 
ook aangetoond bij de huisvesting van het hoger personeel.
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Planterswoning met twee poserende planters op een tabaksonderneming in Deli. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60038664.

 Rond 1893 werden de huizen van de contractarbeiders niet gelijkvloers gebouwd, 
maar vijf voet van de grond. De vloer en wanden waren van planken. Er waren twee 
woonhuizen en in elk konden achttien mensen verblijven. Ze stonden samen op enige 
afstand van elkaar en vormden een pleintje met ertegenover het huisje van de tandil, 
de baas van zesendertig man. Drie van deze ploegen of kongsies stonden onder één 
assistent. De tandil blies op een hoorn of sloeg op het seinblok (tong-tong) als teken tot 
het beginnen of eindigen van het werk. (Van Uildriks, 1893: 205-8)

‘Elke kongsie heeft vier schuren te harer beschikking, die ze de een na de ander moet vullen, dus 
heeft een assistent in twaalf schuren het werk na te gaan en op het drogen en bundelen het oog 
te houden, wat geen kleinigheid is. ’(Ibid.)

 De Chinese arbeiders kwamen in voor hen slecht ingerichte wijken (lage kosten) en 
winkelstraten terecht. De sanitaire en hygiënische situatie was erbarmelijk:
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Straat in Medan met Chinese winkels en ambachten.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001774.

 3.2.3 Javaanse en andere contractarbeiders
 De ondernemingen gingen over tot het contracteren van Javanen toen de Chinese 
regering de ‘uitvoer’ van ‘koelies’ bemoeilijkte. De Javanen bleken zulke bruikbare werk-
nemers te zijn dat zij later de meerderheid onder de ‘koelies’ vormden. (Stokvis, 1926: 6)
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Groep aangekomen Javaanse koelies.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001800.

 De overplaatsing van de grote mensenmassa’s naar terreinen in SOK die nog 
geleidelijk moesten worden ontwikkeld, bracht grote hygiënische problemen met zich 
mee. In de jaren 1860-1895 waren de ziekte- en sterftecijfers aanzienlijk. (Kouwenaar, 
1948: 1293) De verklaring van het laatste lag voor een belangrijk deel aan vermijdbare 
omgevingsfactoren waardoor epidemische ziekten vele slachtoffers konden maken:

‘Kan een tropische bevolking zich in haar eigen land in stand houden, overplaatsing naar elders 
kan verschillende gevaren opleverende gevolgen hebben: men wordt blootgesteld aan andere 
infectieziekten waarvoor geen immuniteit is verkregen, de samenstelling van de voeding kan 
zich aanzienlijk wijzigen, de noodzakelijke dichtere opeenwoning op een beginnende plantage 
vergeleken met de dessa brengt grotere kansen van besmetting, en zo zijn er meer gevaren op te 
sommen.’ (Kouwenaar, 1948: 1293)

 In de buurt van de plantages verrezen goedkope, eenvoudige kampongs en barakken 
voor de contractarbeiders. De paden, rioleringen (zie foto Kampong Lahlang) en voor-
zieningen voor een redelijk veilig en onbekommerd leven waren daarbij niet inbegrepen. 
Pas in de jaren dertig van de 20e eeuw kwamen er meer gezinswoningen voor de arbei-
ders. Aan het einde van het jaar 1934 woonde ruim 40 procent van de Javaanse contract-
arbeiders van de Senembah Maatschappij in gezinswoningen. (Heinemann, 1936: 2272)
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Kampong Lahlang, Sumatra, 1885-1895.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001764.

 De ondernemingen in Sumatra’s Oostkust importeerden ook uit Brits-Indië (huidi-
ge India) goedkope arbeidskrachten. De Kling-koelies waren voornamelijk in dienst 
als ossenhoeders, karrenvoerders en graafwerkers. (Hoetink, 1903: 68) Van Uildriks 
meldde dat de Klingalezen, emigranten van de kust van Kalinga of Coromandel, goed 
met vee konden omgaan en er beter voor zorg droegen dan de Javanen. Ze waren zeer 
welkom op de ondernemingen, waren spaarzaam en hadden weinig nodig voor hun 
levensonderhoud en gebruikten geen opium, vlees of alcohol. (1893: 223)

‘Ze komen meestal van Pinang en Singapore, maar het zou voor den landbouw op Sumatra 
en ook voor de mijn- en koffieondernemingen van veel belang zijn, wanneer zij van de kust 
van Coromandel rechtstreeks konden worden aangevoerd; doch de werving en het contracteren 
zijn voor Nederlands Oost-Indië in Brits-Indië niet toegestaan, zodat slechts weinige Klings 
naar Deli komen en dan op eigen gelegenheid. Wel wil de Brits-Indische regering de emigratie 
toestaan, maar op voorwaarden, die onze regering nog niet heeft willen aanvaarden.’ (Ibid.)
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Groep Klingalese koelies met vrouwen en kinderen.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001798.

 Na aankomst in SOK werden de contractanten gehuisvest in houten loodsen, meer 
een hok dan een huis. Hun directe meesters hier waren de mandoers (opzichters) en 
de Europese assistenten. De mandoers, meestal geronseld uit ongure elementen, waren 
handlangers van de ondernemers. (Stokvis, 1926: 10)

 Lage lonen
 De aangevoerde contractarbeiders op Sumatra ontvingen een te laag loon. In de jaren 
twintig, begin 20e eeuw, bedroeg het contractuele dagloon van de Javaanse arbeider 
op Sumatra 42 cent, op Zuid-Sumatra was het op verschillende plaatsen 41 cent. De 
vrouw kreeg overal 5 cent minder. Bij een nieuw contract werd het loon met 5 cent per 
dag verhoogd. Sommige maatschappijen verhoogden het loon nogmaals na een aantal 
dienstjaren. (Blankenstein, 1929: 61)

 De poenale sanctie zorgde voor de planter niet alleen de arbeidszekerheid van de 
gecontracteerde arbeider, maar vormde ‘[..] ook wel degelijk een verzekering van een bepaald 
loonpeil.’ En die loonhoogte was lang niet overal gelijk op de verschillende plantages. Was 
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er sprake geweest van een vrije arbeidsmarkt, dan hadden gecontracteerden in dezelfde 
streek 3 tot 4 maal meer kunnen verdienen door van baas te wisselen. Maar de poenale 
sanctie verbood het vrije spel van vraag en aanbod. (Ibid.: 65-6)

 Zoals volgens de koelieordonnantie voorgeschreven werd, hadden de arbeiders een 
vrije woning en vrije medische verzorging. Om het lage loon enigszins te compenseren 
kon het werkvolk de rijst tegen een verlaagde prijs, beneden de inkoopprijs, bij de 
onderneming kopen. Zo voorkwam men dat de koelie van afgelegen ondernemingen 
zijn voeding in de plaatselijke kleinhandel ging kopen. De tabaksplanters berekenden de 
waarde hiervan als een toeslag van 3 cent. (Ibid: 61)

Ter vergelijking: al begin 20e eeuw verdiende een Europese assistent 200 gulden per 
maand.

 3.3 Europees personeel
 Het Europees personeel vervulde voornamelijk de functies van beheerder, 
administrateur en assistent. In juli 1902 rapporteerde de heer B. Hoetink, ambtenaar voor 
Chinese zaken, dat de Delische tabaksindustrie altijd een slechte naam had gehad. Men 
stelde zich een Delische ‘tabakker’ voor als een blanke officier ‘die zijne koelies met slagen 
tot overmatige arbeid aanzet en hem slechter behandelt dan iemand buiten Deli het zijn vee doet.’ 
(Hoetink, 1903: 70-1)

Een Nederlandse assistent neemt een ‘luie’ contractarbeider te grazen.
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 Hoetink probeerde echter het geweld met bedenkelijke argumenten te verdedigen, 
om toch iets van de goede naam te redden. Dat deed mij even aan zijn befaamde – voor 
de Hollanders – c.q. beruchte – voor de Indonesiërs – landgenoot Jan Pieterszoon Coen 
(1587-1629) denken. Voor de Nederlanders (denk aan VOC-sympathisant, ex-premier 
Balkenende van het CDA) is hij nog steeds een held, en voor de Indonesiërs een beul.

 Hoetink voerde bijvoorbeeld het allooi op van de Europese elementen die destijds 
naar Deli kwamen, zij

‘[..] zullen vaak schipbreukelingen der fortuin zijn geweest, wier gemoed door vroegere 
lotswisselingen was verhard en die, bij volslagen gemis aan Bestuur de hun toevertrouwde 
belangen, hunne veiligheid en hun leven moetende beschermen tegen Chineesche koelies die 
toen nog veel minder dan thans brave jongens waren, er toe kwamen om over de schreef te 
gaan en op ruwere en geweldadiger wijze dan noodig was hun gezag te handhaven.’ (Ibid.: 71)

 Dat ging dan over de tijd voor de koelieordonnanties. Ambtenaar Hoetink erkende 
in juli 1902 dat er in de nieuwe situatie ‘eveneens onbehoorlijke handelingen van ondernemers 
jegens hunne werklieden aan het licht gekomen’ zijn. (Ibid: 71) Maar ook hier volgde geen 
harde veroordeling. Wat betreft administrateurs die sloegen, de meest voorkomende 
vorm van eigenrichting, dat vond Hoetink wel ‘ernstig genoeg om hem eene voorbeeldige 
straf toe te wenschen.’ (Ibid.: 72)

 Over de assistent die zijn stok hanteerde, kon Hoetink evenwel ‘niet hard vallen’, 
bekende hij en verder rapporteerde de ambtenaar:

‘De koelies die een assistent onder zijne bevelen heeft, zijn bovendien vaak brutaal, onwillig en 
onhandelbaar; een berisping – ook als zij die verstonden – zou bij hen weinig baten en het is 
derhalve verklaarbaar dat ook een assistent die van slaan een afkeer heeft, in arren moede naar 
zijn stok grijpt om aan zijne bevelen klem bij te zetten.’ (Ibid.: 73)

 Apie Prins
 De in 1884 in Heemstede geboren Adriaan Pieter (Apie) Prins, zoon van een dokter, 
publiceerde in 1958 een autobiografisch werk over de tijd (rond 1908) waarin hij werkzaam 
was als assistent bij de Deli Batavia Maatschappij (Deliba) en de Senembah Maatschappij 
in Tandjong Morawa. In de hoedanigheid van eerstehands getuige laat ik hem veelvuldig 
aan het woord.
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Adriaan Pieter (Apie) Prins, ± 1904, geboren 3-11-1884.[8]

 Om alvast een idee van de realiteit van Prins weer te geven: de ontvangst van deze 
Europese medewerker stond in schril contrast tot de aankomst van de contractarbeiders. 
Toen rond 1908 Apie Prins uit Nederland via Genua (Italië) met de “Prinses Sophie” in de 
haven van Medan aankwam en het kolenschip op de rede voor anker ging liggen, werd hij 
door de “Janssen”, de stoombarkas van de Vereenigde Tabaks Maatschappijen, afgehaald. 
Uiteindelijk werd Prins in contact gebracht met de heer Gilzen, de administrateur van 
Tandem Hilir. (Prins, 1958: 218-21), (Breman, 1988: 31)
 Prins ging naar het Medan Hotel op de Esplanade ‘om allereerst een bad te nemen. De 
badkamer was halfdonker en het bad was heel gek. Het was geen bad en geen kuip, maar een grote 
vierkante gemetselde bak met decimeter-dikke wanden. De inhoud was wel vijfmaal zo groot als die 
van een Hollands bad.’ (Prins, 1958: 220-1)

 3.3.1 Beheerders en administrateurs
 Bijna alle administrateurs waren Europeanen:

‘Een der administrateurs van de Deli-maatschappij geeft in een lijstje van namen van tabaks-
ondernemingen een aardig beeld van de veelheid der daar vertegenwoordigde nationaliteiten. 
Men vindt er Pollonia, Helvetia, Rotterdam, Denmark, Glenarchy, Saint-Cyr, Arnhemia, 
Germania, Saentis, Bavaria, Hessia, Frankfurt en Hilversum, die een bewijs zijn, dat van de 
ondervinding en de kennis, in velerlei landen opgedaan, gebruik kon worden gemaakt. Het kos-
mopolitisch karakter hield, in verband met de snelle opvolging der meestal jeugdige ontginners, 
een frisse geest in Deli levendig.’ (Van Uildriks, 1893: 220)
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Een Administrateursvergadering van tabaksondernemingen in Deli, Oost-Sumatra, 1885-1890.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001683.

 Een vergadering als die op de foto werd gehouden in een sfeervol groot en weelderig 
ingericht gebouw. De omgeving had een uitstraling van rijkdom en genot. Om het nog 
intiemer en gezelliger voor de Europese administrateurs te maken, organiseerde men ook 
vergaderingen met partners in de door koelies goed onderhouden tropische tuinen:
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 Administrateursvergadering van 1896 van tabaksplantages in Deli, Oost-Sumatra.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001686.

Ook de huisvesting contrasteerde stevig met de onderkomens van de contractarbeiders:
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De voorgalerij van het administrateurshuis van C. Krebs van de tabaksonderneming Toempatan van 
de Medan Tabaksmaatschappij te Serdang, Oost-Sumatra, 1890.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001668.

(Bron: Schüffner e.a., 1910: 79)
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 Administrateur G.R. Bauman en de medische zorg uit de koelieordonnantie
 Administrateurs hielden zich, anders dan hun functietitel doet vermoeden, niet alleen 
met administratieve taken bezig. Zij waren als chefs van de assistenten onder meer ook 
verantwoordelijk voor het strenge, vaak onmenselijke medische beleid op de plantages 
van Sumatra. Het Kamerlid Henri van Kol, die Sumatra had bezocht tijdens zijn Indië-
reis, merkte over de heer G.R. Bauman het volgende op:

‘Bij het proces tegen den heer G. R. Bauman, administrateur van de koffieonderneming Greaban 
in Serdang, 4 Februari 1902 te Medan, is eveneens gebleken op welke wijze sommigen art. 
13 der koelie-ordonnancie, om »op voldoende wijze zorg te dragen voor geneeskundige hulp« 
opvolgden. Liever dan ze te zenden naar het centraalhospitaal te Loeboek Pakam, wat eenig geld 
kostte, liet hij ze, hongerend en vervuild, als honden creveeren.

Dat zelfde centraalhospitaal waarvan hier, naar ik meen, sprake was, heb ik 31 Maart 1902, 
dus nadat door enkele processen er de aandacht reeds op was gevestigd, persoonlijk bezocht. 
De dokter, die 25 landen moet bezoeken en 5000 koelies behandelen, is veelal afwezig; bij 
mijn komst echter niet. Welk een met voeten trappen van alle regelen der hygiëne moest ik 
daar aanschouwen, om van die der humaniteit niet te spreken! In één lokaal, zonder eenige 
afscheiding, lagen daar wild dooreen syphilitische vrouwen, stervende malaria-lijders, ge-
zwollen beri-beripatiënten en leprozen. Eén dysenterie-patiënt zat op een stilletje, en van een 
gezwollen vrouw werd het water afgetapt..

Een jong, nog zéér jong meisje, lag vol zweren van venerischen aard plat op den buik, en staarde 
mij met haar groote droeve oogen overal na, als om hulp smeekende tegen de hardvochtigheid 
mijner rasgenooten. Arm kind, zoo vèr van Java alléén op de wereld, in zoon omgeving .... 
En intusschen stierven in de Regeeringsgevangenis te Medan in 1901 tot 13 pCt. der 
ingezetenen!...’ (Van Kol,1903: 105-6)

 Mishandelende beheerder te machtig om effectief te vervolgen
 Er werd Europeanen bij dergelijke praktijken weinig in de weg gelegd en zij werden 
er zeker niet op afgerekend, of althans maar heel zelden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
zaken rondom de Nederlander M. van Rijn van Alkemade, die zijn machtige positie op 
de plantage misbruikte om weg te komen met zijn mishandelingen.

 Van Rijn van Alkemade was in 1897 en het jaar daarop beheerder van de onderne- 
ming Sempali van de Deli Maatschappij (een van de grootste maatschappijen). In die 
functie liet hij de vrouw van een contractarbeider ernstig verwonden. Doordat hij de 
getuigen kon laten laten verdwijnen, dat wil zeggen, doen vertrekken naar hun verre 
woonoorden, kon hij niet vervolgd worden. Dat wegsturen kon echter niet zonder 
medewerking van het bestuur dat de reispassen uitreikte. Hoe het een en ander in zijn 
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werk ging, blijkt wel uit de beschrijvingen van Van den Brand en Rhemrev van deze 
kwestie.

 In de avond van 6 december 1897 had de ‘contractkoelie’ Sioen ruzie met zijn 
vrouw Ona op de onderneming Sempati. Zonder toestemming van de gevestigde orde 
liet beheerder Van Rijn van Alkemade oppasser Mohassan het echtpaar opsluiten. De 
volgende ochtend liet de oppasser Sioen vrij, maar omdat Ona bij de ondervraging 
‘de aanleiding tot dien twist niet wilde opgeven’ liet Van Alkemade haar ‘met een rottanstok 
moedwillig op den rug en de billen [..]’ slaan. (Rhemrev, 1903: 6)

 Volgens advocaat J. van den Brand liet Van Rijn van Alkemade mevrouw Ona slaan 
omdat zij door ruzie te maken met haar partner zijn nachtrust had verstoord. Van den 
Brand: ‘[de beheerder] sloeg eene vrouw, (…), nadat hij ze onder zijn huis aan een paal had 
laten vastbinden, met eenen stok op de billen, totdat het bloed er langs liep – neen, totdat alles eene 
groote, vieze etterwond was. Ik heb de vrouw zelf gezien. Het was afgrijselijk.’ Een vervolging 
van de beheerder werd ingesteld, maar doordat de getuigen ‘verduisterd’ waren, kon de 
rechtszaak geen doorgang vinden. (Van den Brand, 1902: 31)

Mevrouw Ona met een lekkende grote vieze wond op de billen
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 Op het ‘verduisteren’ ging Van den Brand verderop in zijn brochure uitgebreid in. Hij 
stelde dat zelfs in de meest gunstige omstandigheden voor de slachtoffers, de daders nog 
steeds enkele maanden de tijd hadden om ervoor te zorgen dat het recht zijn loop niet kon 
hebben:

‘[..]En wat ligt nu meer voor de hand, dan dat hij van dezen termijn gebruik maakt tot het 
verduisteren der getuigen? De getuigen toch zijn gewoonlijk koelies, die gaarne hunne vrijheid 
terug erlangen. Bovendien zijn zij zonder uitzondering arm. Het aanbod: ontbinding van het 
werkcontract — dus voor den koelie terugbekoming zijner vrijheid —, vrije overtocht naar 
Singapore of eene andere buitenlandsche haven, benevens eene voor den koelie belangrijke som 
gelds aldaar in contanten te ontvangen, zal zelden, indien het te rechter tijd wordt gedaan, 
geweigerd worden. En zoo komt het, dat van de betrekkelijk weinige strafzaken uit Deli, die 
in Batavia worden behandeld, er zoovele eindigen met vrijspraak, wegens gebrek aan bewijs.’ 
(Ibid.: 1902: 55)

 Dat, en hoe het bestuur hieraan meewerkte, komt duidelijk naar voren uit de be-
schrijving van deze zaak door Rhemrev. Deze stelde dat

‘[..] reeds zes dagen nadat de voorschreven feiten gepleegd – en de aanklachten ter zake by 
den Controleur van Medan ingediend waren – de mishandelden, door tusschenkomst van het 
Bestuur van zeepassen voorzien, naar Java werden teruggezonden;

dat wyders op den 15den Januari d.a.v. ook de getuigen met namen Moekri, Mohassan, 
Meradan, Sankoen en Tjokrodiredjo met vrouw - eveneens van passen voorzien - naar hunne 
respectievelyke woonplaatsen teruggezonden zyn geworden;
dat de passen werden uitgereikt - op schriftelyk verzoek van den heer van Ryn van Alkemade 
(vide brief aan den Controleur, geteekend van Ryn van Alkemade, aan de verklaring van den 
Assistent Resident Kühr gehecht, Bundel XXII),- door het bestuur, dat van de strafbare feiten 
reeds kennis bekomen had. Het Bestuur (de heer Kooreman was destyds. Resident) heeft dus 
al of niet bewust, zyne medewerking tot het verduisteren van getuigen verleend.’ (Rhemrev, 
1903: 7)

 Deze werkwijze maakte het werk van justitiële ambtenaren vrijwel onmogelijk, zo 
blijkt uit het vervolg van het relaas van Rhemrev:

‘Ondanks ernstige nasporingen werd geen enkele der mishandelden of van de getuigen weder 
aangetroffen. De Rechtercommissaris, belast met de instructie van strafzaken by den Raad van 
Justitie te Batavia, heeft ter opsporing dier personen ook nog de tusschenkomst van verschillende 
hoofden van Bestuur op Java ingeroepen, evenwel zonder bevredigend resultaat, waardoor 
genoemd Rechterlyk Ambtenaar genoopt werd de betrekkelyke stukken aan den Officier van 
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Justitie by voornoemden Raad terug te zenden, onder mededeeling dak hy de instructie der zaak 
als beëindigd beschouwde.’ (Ibid.: 11)

 Het gevolg was dat de raad van justitie te Batavia op 22 november 1898 over de zaak 
Van Alkemade verklaarde ‘dat er geen termen tot terechtstelling van den beklaagde aanwezig 
waren’. (Ibid.: 12) Dit ondanks het feit dat Van Alkemade het hem ten laste gelegde 
gedeeltelijk erkend had bij zijn eigen verhoor door de rechter-commissaris. Bij gebrek 
aan getuigen en ander bewijs was zelfs zo een (gedeeltelijke) bekentenis kennelijk niets 
waard.

 3.3.2 Assistenten
 De meeste Europese werknemers waren vrijgezellen die voor hun planters als 
administrateur, assistent, of in een andere functie werkten. ‘Aanvankelijk moesten de jonge 
Europeanen die op een plantage in dit gebied kwamen werken, ongetrouwd zijn, omdat de lonen 
dan lager gehouden konden worden.’ (Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. 
Coll.nr. 60001668).

 Begin 20e eeuw was het aanvangssalaris van een assistent bij de Deli Batavia 
Maatschappij tweehonderd gulden in de maand met een loonsverhoging van vijftig 
gulden in het derde jaar. Na het zesde jaar ontvangt hij een evenredig deel in de 
ondernemingswinst, met een automatische verhoging in de loop van de jaren. Na acht 
jaar kreeg de assistent een half jaar verlof. (Prins, 1958: 216)

 Om hun weelderig leven ook emotioneel stabiel en compleet te maken namen deze 
blanke mannen meestal een inheemse ‘huishoudster’ (njai) in dienst. De njai was naast een 
bediende ook een bedpartner van de Europeaan.
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Een groep planters met huisbedienden, een Chinese voorman, vrouwen en kinderen in de tuin 
van de tabaksonderneming Medan Estate van de Deli Maatschappij; een van de meisjes draagt een 

schaamplaat, Oost-Sumatra, 1886. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. 
Coll.nrs. 60001668 en 60001281. ‘Op de voorgrond zitten vier belangrijke planters: de heren Rodenburg, 
Der Kinderen, MacDonald en Reuter. (v.l.n.r.) Daaromheen zijn een aantal collega-planters gesitueerd.’ 

(Zweers, 1988: 102-3)

 Assistent Apie Prins stelde dat het gros der assistenten uit ‘rowdies en bullebakken’ 
bestond die er bij de minste aanleiding op los timmerden:

‘Een Chinees een klap op zijn kale kop geven was doodgewoon. De Chinezen hadden kaal 
geschoren hoofden en droegen prachtige lange staarten met rooie of blauwe lintjes. Als ze 
hardnekkig lanterfantten of obstinaat werden deelde je een paar klappen met je kebonstok 
(rotanstok, NM) uit en habis perkara! (afgelopen).’ (Prins, 1958: 229)

 ‘Je kon kiezen: er op los slaan, of alles over je kant laten gaan en je prestige verliezen. En 
ontslagen worden!’ (Ibid.: 229) Was Prins langer gebleven, dan was hij daar misschien 
anders, zij het niet minder gewelddadig, over gaan denken:

‘Het toedienen van een of meer klappen aan een koelie is voor het bewustzijn van den doorsnee 
kebonner (planter, NM) geen ontoelaatbaar, laat staan strafbaar feit. Alleen sommige meer 
ervaren assistenten slaan of stompen of trappen niet. ,,Neen” zeggen zij ,,Je moet slim wezen. 
Je pakt zoo’n vent bij zijn jasje en dan kwak je hem maar eens flink tegen den grond.’ (Comité 
Nieuw-Indië, 1923: 4)
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 De vrijstaande grote villa’s waarin de Europese assistenten vertoefden, stonden in de 
verste verte niet in verhouding tot de loodsen of kampongs van de contractarbeiders uit 
China, Java of Brits-India. Dit maakte het voor de assistent extra aantrekkelijk om door 
het vuur te gaan voor zijn werkgever, de planter.

Het assistentenhuis van McDonald op de tabaksonderneming Medan Estate van 
de Deli Maatschappij, Oost-Sumatra, 1886.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001666.
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Maleisisch woonhuis in Deli. (Bron: Schüffner e.a., 1910: 69)

 De Deli Maatschappij zorgde ook voor gemeenschappelijke assistentenhuizen of 
congsiehuizen. Deze waren imposanter en veel groter dan de ‘eenvoudige’ huizen voor 
de assistenten. Hier beleefden de assistenten onderling een ontspannen samenzijn.

Het assistenten- of congsiehuis op de tabaksonderneming 
Bandara Klippa van de Deli Maatschappij, Oost-Sumatra, 1894.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001666.
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 Prins beschreef de start van de dag voor de assistenten:

‘Om zes uur ging ik met Wertheim mee. De papegaaien en neushoornvogels en andere vogels 
begroetten de zon en ook de apen in de bosrand gingen geweldig te keer, maar dat duurde niet 
langer dan een kwartier. Toen was alles weer stil. [..] Om acht uur gingen we ontbijten. Telor 
van de eigen kippen met warm brood en thee en een blauw blikje aardbeienjam van Cross & 
Blackwell met hele aardbeien. Eerst ieder een papaja van de boom op het erf. Niet alleen heerlijk, 
maar ook prima voor de digestie. En natuurlijk pisangs, ook uit de eigen tuin.’ (Prins, 1958: 
225)

 Op afbeeldingen was het meestal niet te zien, maar de assistenten waren wel degelijk 
gewapend. De jonge assistent Wertheim Salomonson schoot met zijn browning op 
gekko’s en vleermuizen. Wertheim maakte er een spelletje van: ‘Je schoot in de lucht en na 
een paar schoten viel er wel eentje dood neer’, zei hij. Prins had ook een browning en enkele 
honden om zich te verdedigen. (Ibid.: 1958: 222-5, 237) Maar met dit wapen hield hij 
waarschijnlijk ook boze arbeiders op enige afstand.

 Ontgroening om de juiste plantersspirit te krijgen
 In tegenstelling tot de koelies, ondergingen de Nederlandse en Europese werknemers 
bij aankomst op Sumatra een ontgroeningsritueel. Het was een manier om het bestaande 
leven voort te zetten en de nieuwelingen geestelijk over te halen hiermee solidair te zijn. 
Overmatig gebruik van alcohol stond daarbij veelal centraal.

 Prins beschreef zijn ervaring rond zijn ontgroening:

‘Ik ging met Wertheim Salomonson op de eerste van de maand naar Medan. Alle tabakkers zaten 
in het Medan Hotel of bij Maison de Boer, dat de naam had iets sjieker te zijn. De assistenten 
van alle maatschappijen zaten bij elkaar, net als de disputen in de kroeg in Amsterdam. De 
assistenten van de grote maatschappijen: de Deli Maatschappij, de A.D.C. (de Amsterdamse 
Deli Compagnie), de United Langkat (bijna uitsluitend Engelsen) de Arendsburg, de Senembah 
Maatschappij, enz. bemoeiden zich niet met de assistenten van de kleinere maatschappijen.

De meesten waren om één uur bij de tiffin al stomdronken. Ik werd ontgroend. Het scheen dat 
iedereen op de hoogte was van mijn duik in het bad. De heren aan de tafeltjes hadden me erin 
geluisd zonder dat ik iets gemerkt had. Ze maakten alleen een hels kabaal en amuseerden zich 
te mijnen koste.’ (Ibid.: 226-7)
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Groepsportret met planters, bewakers en personeel voor een huis op een plantage.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001838.

 De groep assistenten ging rijsttafelen en men bleef drinken. Prins dronk vijftien tot 
twintig glazen Koentjibier. Na het eten dronken ze alle soorten sopi manis (zoete zopie 
of likeur) Daarna vormden ze groepjes om naar de geisha’s of de andere prostituees te 
gaan, maar Prins deed niet mee. Een keer in de veertien dagen hadden de assistenten 
een vrije dag en ze kwamen een keer in de maand of in de twee maanden in Medan 
om de bloemetjes buiten en de boel op stelten te zetten en gingen soms om vier uur in 
de ochtend naar huis. Maar om zes uur begonnen ze welgemoed aan hun werk in Deli. 
(Prins, 1958: 228)
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Een aantal barakken (eenvoudige ruimte waar mensen verblijven) voor de contractarbeiders op 
Sumatra. Vooraan een grote woning, waarschijnlijk voor het hoger personeel, 1880-1900.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001907.

 De assistenten waren jonge mannen die verantwoording moesten afleggen bij de 
administrateur, de ondernemingsvorst, en,

‘die voor heel hun toekomst afhankelijk zijn van het koloniale kapitaal, dat in dit gebied 
van onverbiddelijke ondergeschiktheid en ruwe hoovaardij slechts één wet kent: de laagste 
productiekosten met alle middelen. Dat is de leuze, waaronder de Europeesche assistent heeft 
te dienen. Hij moet uit den koelie meer halen dan deze geven kan, en telkens heeft hij nieuwe 
orders op te volgen om uit de ƒ 200 ,,per kop” de uiterste winst te verkrijgen.’ (Stokvis, 1926: 
10)

 Het was deze taak die de assistenten vaak tot ongekende mishandelingen dreef, die 
dan weer repercussies hadden voor henzelf.

 Nederlandse en Europese assistenten van de tabak in Deli hadden een gereserveerde 
houding, grenzende aan haat, jegens de Chinese en Javaanse koelies die ze onder hun 
toezicht hadden. De volgende metafoor, waarbij de hond de koelie en het hert de witte 
assistent moet voorstellen, maakt dit voelbaar.

 Prins had thuis een kantjil (dwerghertje) dat hij in zijn Tandem Hilir-tijd voor drie 
ringgits had gekocht. Hij noemde hem Kandi. Prins en Kandi hadden een hechte band. 
Prins zorgde goed voor het hertje dat achter kippengaas beschermd werd tegen de 
honden. De honden werden van Kandi afgehouden door hard naar ze te vloeken. Toen 
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de assistent een keer thuiskwam en merkte dat de honden, die zich schuil hielden, zijn 
Kandi hadden gedood, was hij niet te troosten.

‘Ik was krankzinnig van woede, trok mijn browning en ging op post staan. Een paar minuten 
later kwam een van de Chinese honden aarzelend aan de deur en kwispelstaartte even. De 
wollige geelwitte haren op z’n borst zaten onder het bloed. Ik schoot hem neer met drie schoten.’ 
(Prins, 1958: 289-90)

 Gewapende benden; gevolg: mishandeling
 Volker van de Deli Planters Vereeniging schreef over de Sumatraanse streek Tamiang dat 
daar in 1877 ontslagen Chinese werklieden ‘in benden het land’ afliepen. (Volker, 1928: 37) 
De controleur van het BB op de bezittingen buiten Java en Madoera, L.H.W. van Sandick, 
deed naar aanleiding van een voordracht die hij op 7 mei 1909 moest houden, onderzoek 
naar onder andere, “Het Chineezenvraagstuk in Nederlandsch-Indië”. Hierbij keek hij ook 
naar het aandeel van Chinezen in de ontwikkeling van de oostkust van Sumatra. (Van 
Sandick, 1909: 317-36) 

 Omtrent de Chinezen in de residentie Oostkust van Sumatra berichtte Van Sandick 
uit het Koloniaal Verslag van 1877 over de moorden ‘door gewapende benden’ op enkele 
Europeanen op de Europese landbouwondernemingen in Deli en Langkat:

‘Was in de eerste plaats roofzucht de oorzaak dezer ongeregeldheden, het kan niet ontkend 
worden dat eene minder goede behandeling van het werkvolk door vele Europeesche planters 
daartoe mede aanleiding heeft gegeven. Aan sommige dier aanvallen toch werd door op 
de ondernemingen werkzame koelies, Chineesche zoowel als inlandsche, deelgenomen, en 
men vernam al spoedig dat deze lieden daartoe waren overgegaan uit wraakzucht wegens 
ondervonden mishandelingen.’ (Ibid.: 336)

 Tegen enkele van de planters werd door een rechter-commissaris, een ambtenaar van 
het Openbaar Ministerie en een tolk op Deli een onderzoek ingesteld naar de klachten 
wegens mishandeling van het werkvolk. Een paar van de klachten werd gegrond 
verklaard. (Ibid.: 336) Maar meestal hield men de planters de hand boven het hoofd.

 Residenten die rechtstreeks onder de gouverneur-generaal vielen, waren schuldig 
aan het voortduren van mensonterende toestanden op de cultuurmaatschappijen op 
Oost-Sumatra. Illustratief is de moord op een contractarbeider, ‘te Tandjong Poera’.  
Hier werd in het bijzijn van resident Kooreman ‘een geval van doodslag door een Europeaan  
op een onderneming gepleegd meegedeeld (…) door den instructeur van de gewapende 
politiedienaren’. Kooreman, de autoriteit die in principe boven de planters en buiten 
hun economische drijfveren stond en als zodanig de contractarbeiders had kunnen 
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beschermen, achtte het de moeite niet waard om de kwestie te laten onderzoeken. 
(Breman, 1987: 378-9)

Portret van de heer Kooreman, Medan-Deli Sumatra, 1890-1899.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60042847.

 Pas nadat Kooreman geen resident meer was, kon hij zijn geweten zijn vrije loop 
geven. Hij bevestigde de mishandelingen van de arbeiders onder meer in de rapportage 
van Van Sandick.

 Moord op assistenten
 Een vaak voorkomende reden van de contractkoelies om hun superieuren te doden 
was het seksueel misbruik van hun vrouwen. (Bruinink-Darlang, 1986: 103) Vooral op 
Maleise vrouwen werd er door de Nederlanders ‘gejaagd’. Bij Prins was er één geval 
bekend van een assistent die zich aan een Maleise vrouw wilde vergrijpen. Hij had 
gezworen dat hij de pas getrouwde Maleise vrouw “krijgen” zou en had zich moed 
ingedronken. De dag daarop is hij begraven, aldus Prins. (Prins, 1958: 254)

 Een andere reden was dat het Europese personeel de inlandse arbeiders financieel 
benadeelde – in wezen loon van hen stal. Begin 20e eeuw begon Prins bij de Senembah 
Maatschappij met dezelfde werkzaamheden als bij zijn vorige werkgever, Deli Batavia 
Maatschappij. Van zijn Duitse collega Adam kreeg hij de achtergrondinformatie over de 
afschuwelijke moord op hun Europese collega X.
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 Assistent X was niet populair. Hij werd gehaat door zijn eigen collega’s en Chinese 
koelies. X had deze Chinezen herhaaldelijk tekortgedaan bij het tjankollen, het ontvangen 
van tabak en nog veel meer. Prins bevestigde dat de Chinezen van nature patoet (billijk, 
eerlijk, rechtvaardig) waren en dat ze dat ook van hun werkgevers verlangden. Deze X 
voldeed niet aan die verwachtingen:

‘Hij rekende altijd naar zich toe. Adam bedoelde naar de Maatschappij toe, want X. verdiende 
er geen cent aan. Hij wou goedkoop werken, goedkoper dan de andere assistenten, omdat hij een 
onderkruiper was, een gatlikker, die zijn administrateur in de pas wou komen om promotie te 
maken. X. had ook voor verklikker gespeeld.’ (Ibid.: 263-5) 

 Adam vond de genoemde administrateur een karakterloos persoon. De hoofdtandil 
had zich vaker over X beklaagd en de administrateur zei een beetje voorzichtiger te zijn 
met zijn “kortingen”. ‘De administrateur verdiende er zelf wel aan maar hij wist dat de Chinezen 
één ding bovenal haatten: beknibbeld te worden bij de afrekening, bestolen te worden.’ (Ibid.: 264-
5)

‘Als een assistent patoet was kon hij een potje bij ze breken al was hij nog zo streng en djahat 
(slecht, NM). Als ze slecht gewerkt hadden en de toean beboette ze, berustten ze in hun noodlot. 
Ze hadden gegokt en ze hadden oentoeng malang (tegenspoed) gehad. Chinezen zijn good 
losers. Maar als de toean te weinig betaalde voor behoorlijk werk waren ze des duivels.’ (Ibid.)

 Volgens Prins mocht de assistent ze uitschelden en slaan als dat hun verdiende loon 
was. Zijn woord was wet. Maar van hun letterlijk met zweet verdiende geld moest hij 
afblijven. (Ibid.: 265)

 De koelies hadden genoeg van assistent X gekregen en beraamden een duivels 
plannetje om van hem af te komen. X had een buggy met een Australische pony en reed 
naar het emplacement om zijn post te halen ‘en een Skatje te maken’ en kwam dan ’s nachts 
stomdronken thuis. Hij reed dan over een bruggetje (titi) over een soengei (riviertje). De 
Maleise staljongen zat achter hem met een kwast om muskieten en kevers rond hem te 
verdrijven. De arbeiders besloten de dikke boomstammen van de titi zodanig aan te zagen 
dat deze zouden doorknappen op het moment dat assistent X zich met paard en buggy op 
het bruggetje zou bevinden. (Ibid.: 265-6) De Chinezen wachtten op een donkere nacht en 
het volgende drama voltrok zich:

‘De assistent kwam in volle vaart aan. Toen paard en buggy net op het bruggetje waren kraakte 
er iets. De Maleier liet zich bliksemsnel achterover van zijn plankje vallen en verdween in 
de duisternis. Paard en buggy stortten in de soengei. Het paard brak zijn voorbenen en de 
assistent lag in het ondiepe water, vermoedelijk bewusteloos. Ze sleepten hem aan de kant en 
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tjingtjangden (maakten gehakt van) hem met hun kapmessen en tjankols. De stukken hadden 
ze naar het aangrenzende oerbos gebracht en daar wijd en zijd verspreid. Verstopt!’ (Ibid.: 266)

 Daar in de jungle zou niemand de stoffelijke resten kunnen vinden. Hoogstens een 
paar stukjes, binnen 24 uur door dieren en mieren afgekloven en kaalgevreten botjes. 
Niet alle sporen van de misdaad waren uitgewist, zoals de bedoeling was. De pony was 
stervende gevonden, met gebroken voorbenen en half aangevreten, ook de buggy vond 
men terug. Dit was een regiefout. De gevluchte Maleier werd na een week opgepakt en 
verhoord. Hij wist niets van het complot en werd in vrijheid gesteld. Het was niet met 
zekerheid bekend geworden of er nog stoffelijke resten van assistent X gevonden waren. 
X was van de aardbodem verdwenen. (Ibid.) Na uitgebreid onderzoek onder de Chinezen 
besloten vijf van hen de schuld op zich te nemen en bekenden dat zij de daders waren. 
(Ibid.: 266-7)

 3.3.3 Europese vrouwen
 Veel Deli-planters, blanken uit diverse Europese landen waar de christelijke bescha-
ving met de paplepel was ingegoten, leefden in concubinaat met gecontracteerde 
bedienden. Deze mannen vervulden leidinggevende functies; ze waren meestal tussen 
20-23 jaar en begonnen als assistent. Ze hadden verschillende redenen Europa vaarwel 
te zeggen: het grote geld, het avontuur of de Europese grond was hun om een of andere 
reden te heet onder de voeten geworden. Na zes jaar klom de ‘kleine blanke baas, de toewan 
ketjil’ op tot administrateur en mocht trouwen. De blanken gaven leiding op de plantages 
aan de werklieden, de ‘koelies’ die op de velden en in de verschillende schuren werkten.
[11]
 Nederlandse en Europese alleenstaande mannen, uitgezonderd hoofdadministra-
teurs, moesten het in de pioniersperiode van de tabaksindustrie lange tijd zonder de be-
geerde Europese partner stellen. Begin 20e eeuw kwam hierin geleidelijk aan verande-
ring. Volker van de Deli Planters Vereeniging onderkende dat de komst van de Europese 
vrouw in Deli de nodige beschavende invloed op de samenleving van Sumatra’s Oost-
kust uitoefende:

‘Daarnaast heeft de zorg der ondernemers voor een zoo juist mogelijke verhouding tusschen 
het mannelijke en het vrouwelijke element op de ondernemingen en de in de hand gewerkte 
gezinsvorming het hare bijgedragen tot het scheppen van normale toestanden, met de goede 
gevolgen daarvan.’ (Volker, 1928: 183) 

 Na de succesvolle periode van de pioniers en hun werknemers uit Europa kwam voor 
velen het leven met een Europese vrouw binnen bereik. De plantersechtparen Meissner 
en Brouwer van de onderneming Bekalla zijn hiervan voorbeelden:
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De planters Meissner en Brouwer Ancher op de tabaksonderneming Bekalla, Oost-Sumatra, ca. 1890. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001697.

 Het interieur is zeer Europees, sfeervol, warm en rijkelijk ingericht. Het tapijt zou 
Perzisch kunnen zijn, de sabels tegen de achterwand mogelijk een teken van vast-
beradenheid. Er moet wel een groot kapitaal aan dit huis en de inrichting geïnvesteerd 
zijn. En als een van de echtparen wat frisse lucht in de door koelies idyllisch ingerichte 
omgeving wilde scheppen, kon dat bijna op elk moment van de dag met een rijtuig van 
de onderneming:
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De heer en mevrouw Brouwer Ancher in een rijtuig op de tabaksonderneming Bekalla, Oost-

Sumatra, 1890. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001695.

 3.3.4 Bescherming apartheid in welvaart
 Nederlandse assistenten duldden niet dat de niet-Europeanen op enigszins 
gelijkwaardige manier door het leven gingen op Sumatra. De Nederlanders bekeken hen 
als vijanden en handelden bij ontmoetingen ook zodanig:

‘Moderne jonge Chinezen, de zoontjes van rijke kapitein- en majoor-Chinezen, die zich de 
gelijken van de Europeanen begonnen te voelen.’ (Prins, 1958: 254)

 Prins en zijn collega’s van de tabak staken hun onvrede over deze ontwikkeling bij de 
nieuwe generatie Chinezen niet onder stoelen of banken:

‘Ze schoren hun staarten af en droegen matelot-hoedjes in Medan. Dat namen we niet. Op een 
hari besar kwamen we, toen we volgeladen waren, op de Esplanade in botsing met een stelletje 
van die branies, die deden of ze orang blanda’s (wilde Hollanders, NM) waren. We haakten de 
armen in elkaar en liepen onder het zingen van: We wijken niet, we wijken niet, zelfs niet voor 
paard en wagen! recht op hen aan.’ (Ibid.: 254-5)
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 Prins merkte gelijk dat deze Chinese mannen niet de koelies waren die hij dagelijks 
op de tabaksvelden met de rotanstok sloeg als ze zijn commando om harder te werken 
niet gelijk opvolgden. Dit verbaasde hem danig:

‘Toen ze niet opzij gingen vloog ik op een van hen af en sloeg hem zijn strohoed van z’n hoofd. 
Er kwam een Javaanse “oppas” die natuurlijk niets tegen ons durfde te doen! Hij nam de 
Chinees mee en zegevierend trokken we verder.’ (Ibid.: 255)

 Recreatie
 Voor het Europees personeel werd er, behalve voor hun lichamelijk welzijn, ook voor 
hun psychisch welzijn het een en ander gedaan. Vele ondernemingen en verenigingen 
hadden op hooggelegen koele gebieden vakantiewoningen ingericht voor hun eigen 
mensen. Op deze plekken van SOK werden ook model-kostscholen voor de kinderen van 
het Europees personeel gebouwd en ingericht. (Blankenstein, 1929: 41) 

De Witte Sociëteit te Medan, 1898. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. 
Coll.nr. 60001722.
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 In de fermenteertijd was er maar één sport: de paardensport. Duitsers (Senembah 
Maatschappij) waren voortreffelijke ruiters en springers. Ze lieten hun paarden uit 
Malakka en Australië komen. Dressuur deden ze ook en het was voor hen de hoofdzaak. 
‘Een paard moet aan de ruiter gehoorzamen. Gehoorzamen was het ideaal van deze “Untertane”.’ 
(Prins, 1958: 312-3)

Paardenrennen te Medan, 1898. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. 
Coll.nr. 60001723.

 Het Europees personeel zocht haar vertier ook wel in de jacht:
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Voor een gebouw staan een grote groep mannen en enkele vrouwen klaar voor de jacht. 
Een aantal mannen heeft een geweer in zijn handen, 1895-1939. Bron: Stichting Nationaal 

Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001723.

 De meeste mannen in de getoonde groep zijn waarschijnlijk assistenten en admini-
strateurs.

 Wijn voor Europese patiënten
 De gezelligheid en ontspanning werden zelfs tijdens hun opname in het ziekenhuis 
voortgezet. Dokter Maier meldde in november 1901 dat een zekere dokter Rudel te 
Pertemboekan een salaris had van ƒ 1000,- per maand en voor elke patiënt die hij voor 
verpleging in het hospitaal opnam, ontving hij ƒ 0,25 per dag (dit was inclusief gratis 
geneesmiddelen en voeding); voor opname van een assistent van een onderneming 
ontving Rudel onder dezelfde voorwaarden 5 dollar per dag, maar daarvoor was hij wel 
verplicht wijn te verschaffen. (Maier, 1901: 94)

 Ter contrast: de Koelierecreatie
 Voor wat afleiding waren de contractarbeiders op heel wat minder aangewezen. Op 
hun vrije dagen, tweemaal in de maand, en op de belangrijkste godsdienstige feestdagen, 
moest men ervoor zorgen dat er wat vrolijke afleiding was: ‘Op zeer vele ondernemingen is 
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voor dat doel een gamelan aangeschaft, het uitvoerig en vrij kostbaar stel instrumenten van het 
geliefde orkest der Javanen.’ Verder was er op een onderneming vaak wel een speelloods 
voor het opvoeren van toneel. Op zeer grote ondernemingen waren er bioscopen die 
op gezette tijden films vertoonden waarbij, afhankelijk van de omstandigheden, de 
toegangsprijs laag was. (Blankenstein, 1929: 28)

 De Europese hang naar vertier en afleiding van het dagelijks bestaan nam echter ook 
vormen aan die niet op foto’s gezet zijn.

 3.3.5 Drank, club, inlandse vrouwen en meisjes

‘Ja, ik had genoeg ellende van die drank gezien. ’s Morgens bij het ontbijt dronken ze soms al 
een fles koetji bier. En dan de hele dag door even thuis aanlopen. Er waren er bij die tien flessen 
of meer per dag dronken. Op hun eentje. En om elf uur bij de rijsttafel bier of vatwijn. En bij 
het avondeten een paitje (borrel) vooraf. Een stuk of wat paitjes, dan wijn onder het eten en 
daarna een sopi manis (likeur, zoete drank) en daarna splitjes (shotje, NM). Elke dag opnieuw.’ 
(Prins, 1958: 278-9)

 Bij zijn tweede baan als assistent bij de Senembah Maatschappij was Prins gewend 
geraakt aan zijn dagelijkse alcoholconsumptie.

‘Alleen als ik een feestje gaf, wat ieder op z’n beurt deed, was er volop. Dan liet ik eerst per 
trein en dan per ossewagen een hele voorraad uit Medan komen, syfons bier, vatwijn, kruiken 
jenever en flessen whisky. En grote blokken ijs in zaagsel’. (Ibid.: 278-9)

 Bij zo’n bezoek van gasten kwamen er ook njai’s mee. Ze begroetten Prins en zijn 
collega’s en trokken zich dan terug in de bijgebouwen en in Prins’ slaapkamer en kauwden 
daar sirih, dronken tamarindestroop en draaiden sigaretten van Pajacombo-tabak. Iedere 
assistent had een njai. Het was voordelig, zei Prins. (Ibid.)

 Dan ging het er eerder, tijdens het welkom bij zijn eerste werkgever, de Deli Batavia 
Maatschappij, toch nog veel rustiger aan toe, al vloeide de drank daar ook rijkelijk. Hij 
werd hartelijk welkom geheten door administrateur Van Gilzen en zijn Europese collega-
assistenten in de club. Op zijn aankomst werd gedronken en skat (kaartspel) gespeeld 
met Van Gilzen en de collega’s Wertheim Salomonson, Van Doornum, Van Ankum en 
de oudste assistent Ben Lesger, onder het genot van muziek uit de grammofoon die 
door Moor, de clubjongen, werd opgewonden. Ze dronken koentjibier en daarna paitjes 
(jenever met bitter). Tijdens het eten, uit blikjes erwtensoep met kluif en worst en zuurkool 
met spek, dronken ze splitjes (whisky en soda). Om één uur gingen de heren naar bed. 
(Ibid.: 222-4)
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 Op de eerste van de maand ging Prins met Wertheim naar Medan. De meeste 
assistenten c.q. tabakkers van de grote maatschappijen zaten bij elkaar in twee grote 
hotels. Ze waren om één uur bij de tiffin (lunch) al stomdronken. Prins en zijn maatjes 
zaten aan de tafeltjes op het terras van het Medan Hotel. Een vreemde assistent kwam 
aan tafel en sprak met een dubbelslaande tong. Zijn gezicht was zo rood als een biet en 
Prins moest wat van hem drinken. De groep ging rijsttafelen, Prins dronk vijftien tot 
twintig glazen koentjibiertjes. Hierna werden groepjes gevormd om naar de geisha’s of 
prostituees te gaan. Prins bedankte voor de eer. (Ibid.: 226-8)

 Prins werkte al bijna een jaar en was opgeklommen tot assistent in de fermenteerschuur 
toen zijn collega’s gingen mompelen dat het ‘abnormaal was omdat’ hij ‘het verdomde om een 
snaar (Javaanse vrouw, NM) te nemen.’ Prins zou ten eerste zich niet vrij voelen, zei hij, en 
ten tweede had hij een reeks vooroordelen over Javaanse vrouwen:

‘Ja, omdat er allerlei dingen waren waar ik niet tegen kon. De lucht van de klapperolie in 
haar haren. De lucht van de betelnoten in haar mond. De soms nat opgelegde bedak (inlands 
blanketsel) op de gezichten. De platte neuzen, waarmee ze je zoenden. Nee, het was geen zoenen, 
het was “kassi tjoem”, een reukje geven, de neuzen tegen elkaar wrijven. Zoenen vonden zij 
weer vies. Dat was in strijd met de Javaanse zeden. En ik vond het ook vies. Om die sirihlucht.’ 
(Ibid.: 242)

 Prins kon echter niet zonder seks: ‘[..] ik had zo nu en dan doodgewoon een vrouw nodig in 
dat hete klimaat.’ (Ibid.) Wanneer dat gebeurde, liet hij er ‘een komen uit de kampong’, zei hij:

‘De man kwam haar brengen, maakte een sembah, hurkte voor de voorgalerij en ik gaf hem een 
Straitsdollar, een ringgit, waarmee hij vertrok. Hij had daarvoor zijn beste plunje aangetrokken 
en zij ook en haar haren extra ingesmeerd met klapperolie, minjak kelapa. Een melati-bloem 
achter haar oor. Als het dan zover gekomen was, wist ik niet hoe gauw ik haar lozen zou.’ (Ibid.: 
242-3)

 Hierna kwamen er regelmatig vrouwen over de vloer bij Prins. ‘En er waren schoon-
heden bij. Volmaakte schoonheden. Maar ze moesten direct weg! En vergeten. Zo gauw mogelijk 
vergeten!’, aldus Prins. (Ibid.: 243)
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Een kampong voor Javanen. Bron: Deli-Maatschappij, Gedenkschrift bij gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 1869-1919 (1919).

 Assistenten bemachtigden vaker vrouwen van koelies die zij op vernuftige manieren 
of met enige dwang van hun echtgenoten scheidden. Eerder benoemde ik al de ernstige 
gevolgen van die praktijken. Ook Prins schreef hier het een en ander over.

‘De Javaanse snaren deden het voor een appel en een ei, vooral als haar eigen toean naar Medan 
was. De assistenten loerden altijd op elkanders snaren en slopen dan als hongerige wolven om 
het huis.’ (Ibid.: 243)

 Met hun toestemming deelde Prins ook het bed met de vrouwen van zijn collega’s:

‘Eén keer heb ik de vrouw van Moor na sluiting op de club besteld. Ze vond het een eer en Moor 
ook, want een Javaanse vrouw die met een toean blanda geweest was steeg daardoor een sportje 
op de Javaanse maatschappelijke ladder. Het was een onderscheiding.’ (Ibid.)

 Volgens Prins was de ervaring met de vrouw van Moor, Mie heette ze, een ‘ellendige 
en bespottelijke geschiedenis’:
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‘Toen Moor naar huis was gegaan na zijn ringgit opgestreken te hebben kleedden we ons uit en 
gingen naakt op de grond liggen op een mat en werden we verschrikkelijk door de muskieten 
gestoken. Ik ging onmiddellijk naar huis mandiën en naar bed.’ (Ibid.)

 Bij de Maleiers waren de assistenten gewaarschuwd om iets dergelijks met hun 
vrouwen te proberen. Apie Prins vond ze beeldschoon, ‘bijna blank en het was een 
Tantaluskwelling voor de Hollanders’, zo stelde hij. Volgens deze assistent voelde een 
Maleier zich te hoog om onder contract te werken. ‘Naar hun vrouwen mocht je kijken, maar 
aankomen niet. Zelfs het kijken was gevaarlijk. Voordat je het wist had je een kris in je ribben’, 
aldus Prins:

‘Zo’n een Maleise vrouw was voor geen goud te koop, niet voor één nacht. Dat maakte de 
tandterging voor de assistenten nog erger. Ze lachten heel vriendelijk als je in de buurt van 
haar huisje liep en soms bleven ze zelfs rustig mandiën (baden, NM) met haar sarong aan. Het 
was om van te watertanden,’ aldus Prins. (Prins, 1958: 254) 

 Menigmaal leidden de seksuele handelingen van het Europese personeel met de 
vrouwen van de contractarbeiders tot hoogoplopende conflicten.

 Rond 1900 werd het clubgebouw van de onderneming Kwala Begoemit door de 
contractarbeiders met stenen bekogeld, ‘omdat een assistent in ongeoorloofde verhouding 
stond tot de Javaansche vrouw Legijem, die met den Javaanschen mandoer dier onderneming, 
met name Mioen leefde.’ (Breman, 1987: 406) Mioen werd van de onderneming verwijderd 
en de Javaanse vrouw Legijem werd de huishoudster van de assistent, de heer Van den 
Abeelen.

 Kinderseks
 Aangekomen minderjarige Javaanse contractarbeiders werden door assistenten van 
de tabaksindustrie met voorrang uitgezocht voor hun seksuele behoeften. Prins schreef 
zonder enige schaamte over zijn macht en over zijn keuze.



182 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

Interieur met biljart van de internationale club in Bindjai, 1885-1895. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001805.

‘Als een contingent Javaanse contractkoelies aankwam deden de assistenten hun uiterste best 
me een jong Javaans meisje als snaar aan te smeren. Meisjes van 13, 14 jaar soms. Dan waren 
ze rijp, zeiden ze.’ (Prins, 1958: 243)

 Prins schreef ook dat enkele assistenten een vrouw kochten uit een Chinees bordeel 
om veilig te zijn, want een Chinese snaar gaf zich nooit met andere mannen af, al hadden 
ze haar duizend ringgit geboden. (Ibid.) 
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Pas aangekomen minderjarige Javaanse contractkoelies ondergaan een lichamelijke keuring door 
assistenten (op vergelijkbare wijze als de ‘Jantjes’ van het KNIL) van de tabaksindustrie. Ze worden 

uitgezocht voor hun seksuele behoeften.

 3.4 Tabaksproductie
 3.4.1 Van tropisch oerwoud plantages maken
 De duizenden koeliearbeiders waren gemiddeld 10 tot 12 uur per dag in de weer 
om de dichtbegroeide bossen van Sumatra open te kappen voor landbouwgrond. 
‘Begin 1927 verbleven op het gehele eiland Sumatra ruim 286.000 mensen die voor een groot 
deel uit Java afkomstig waren.’ (Cowan, 1928: 5) Tienduizenden hectaren bos werden open 
gekapt, wegen werden aangelegd en heel diepe en brede kanalen werden met de schop 
gegraven. Malaria, andere infectieziekten en uitputting eisten een hoge prijs onder de 
vaak ondervoede arbeiders.

 Het ontbossen van het oerwoud van Sumatra was op zichzelf een gevaar. Er was sprake 
van een meedogenloos werkregime. Op hun spreekuren met uitgeputte contractarbeiders 
hebben weinig artsen zich de vraag gesteld hoe het mogelijk was dat de patiënten het 
oerbos met onder meer hun spierkracht en handbijlen hebben kunnen kappen. Ook kon 
men elk ogenblik door verschillende beesten en insecten gebeten of gestoken worden.
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 In het orgaan de Stuw, 1e jaargang no. 11 van 15-8-1930, waren in een artikel over 
contractarbeiders de indrukken van de film De Deliplanters beschreven. De auteur van dit 
artikel was de regeringsgemachtigde voor Justitie in de Volksraad en Deli:

‘[..] het land van spreekwoordelijke rijkdom, poenale sanctie en koelie-aanslagen. De film liet 
zien wat een kolossaal werk het openleggen van een oerbos was en hoeveel arbeid dit vergde 
van de koelies, die slechts een laag loon verdienden. In 1926 midden in de hausse-tijd verdiende 
een Javaanse man 71 cent per dag, een Javaanse vrouw 59 cent per dag; in dit bedrag was 
begrepen 4 cent voor vrije woning, 7 cent voor vrije geneeskundige behandeling en 3 cent voor 
rijst; het werkelijk betaalde loon was 57 cent voor een man en 45 cent voor een vrouw per dag.’ 
(Bruinink-Darlang, 1986: 103-4)

 Prof. mr. F.J.H. Cowan, oud-directeur van het departement van Justitie in Nederlands-
Indië, bevestigde de onmetelijke arbeid van de koelies in hun contractperiode.

‘Het maakte ontginning van ontzaglijke gebieden, totaal woesten, tevoren waardeloozen, grond 
tot welvarend cultuurland mogelijk: alleen in de Oostkust van Sumatra werden wildernissen 
van oerbosch en moeras tot een omvang van rond 800.000 h.a. in eenige tientallen jaren 
omgeschapen in vruchtdragend land, in het centrum waarvan een hoofdstad verrees met druk 
vertier, voorspoed voor alle groepen harer bevolking, imposante bouwwerken, op dezelfde plek 
waar een driekwart eeuw geleden nog de tijgers rondliepen in de rimboe en niemand aan eenige 
,,toekomst” van het land dacht.’ (Cowan, 1928: 6)

 Prins had het over woudreuzen die hij in het oerbos tegenkwam, zoals tualangs, en 
die niet moeiteloos te kappen waren: ‘Het opruimen van zo’n beest duurde soms weken en het 
opbranden zelfs maanden.’ (Prins, 1958: 281)

‘De twalangs [tualangs, NM] zijn reusachtige bomen die weinig tot geen zijtakken hebben, 
maar wel een brede top. Een oude twalang kan bij de grond een omtrek van ongeveer twintig 
meter of meer en een hoogte van ruim veertig meter hebben. Omhakken van zo een grote 
woudreus was energieverspilling. Vlak tegen de stam legden de Chinezen een klein vuurtje 
aan, gooiden wat brandbare takken, boompjes en grotere stukken hout op. Na enkele dagen 
begon het ijzerharde brosse hout van de twalang aan de buitenkant vuur te vatten. Het duurde 
dan nog een dag of vier (onder continue aandragen van nieuwe brandhout) tot de twalang 
van binnenin begon te branden. Hierna brandde hij net zo lang tot hij topzwaar werd en 
omkantelde.
Als de boom een beetje doorgebrand was en er een blauwe rookpluim uitkwam, was het wachten 
op de aanwakkerende harde wind, de Bohorok. Zonder een waarschuwing stortte de twalang 
met donderend gekraak om.’ (Ibid.: 305-6)
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Chinese koelies leggen een weg aan door het oerwoud, 1898.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001729.

 Ploegen van Chinezen en Javanen kapten de jungle, bomen, struiken, lianen, enz. 
open met hun bijlen en kapmessen, terwijl vogels en apen verschrikte kreten uitstootten. 
De kalongs (vliegende honden; een groot soort dagvleermuizen) maakten glijvluchten in 
het bos of fladderden onder luid gekrijs in het rond. De atmosfeer was vochtig, drukkend 
en benauwend. Om de arbeiders en anderen heen zwermden ook overdag de muskieten. 
De benen moesten beschermd worden tegen bloedzuigers. Er was veel ongedierte: 
klabangs (duizendpoten), schorpioenen en niet te vergeten slangen. Het terrein onder het 
bladergewelf was drassig en het wemelde er van slangen en slangetjes. De Javanen waren 
er niet bang voor. Prins evenmin. Toen deze een oerbos in kaart moest brengen voor de 
Senembah Maatschappij wilde hij zijn twintig Javaanse koelies imponeren. Met zijn hand 
en zijn rotanstok doodde hij een zeer giftige cobra. Als de koelies een beet opliepen van 
een grote klabang van 25 cm moesten ze soms dagen met hoge koorts op hun slaapplaats 
liggen. Schorpioenen zaten soms ook onder een kussen. Hun steek was dodelijk. (Prins, 
1958: 281-6)
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(Bron: SM, 1939)

 De film De Deliplanters toonde nog andere aspecten van de arbeid van de contract-
arbeiders in het oerbos. Door dit soort werk was de kans op been- en voetwonden 
zeer groot. Een groot aantal van de koelies moest wachten op behandeling, aldus de 
regeringsgemachtigde voor Justitie in de Volksraad die schreef over deze film. Toen deze 
auteur zag

‘[..] hoe de koelie de hele dag ongeacht de brandende zon of slagregen moest doorwerken en 
hoe o.a. bij het inladen voortdurend door de Europese employé’s tot spoed werd aangedrongen, 
werden voor hem de vele koelie-aanslagen ineens veel meer verklaarbaar.’ (Bruinink-Darlang, 
1986: 104)
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 Tussen elf en een uur werd er gerust en gegeten. Maar van rust kwam niet veel. Thee 
dronk men de hele dag. (Prins, 1958: 281)

Omgetrokken boom, Sumatra. Bron: Stichting Nationaal Museum 
van Wereldculturen. Coll.nr. 60046794.

 Ondermaatse zorg in hospitaal
 Prins getuigde van de gevaren voor de contractarbeiders:

‘Op een middag was een Javaan bij het opruimen van boomstronken in een soengei door een 
grote oude schildpad in zijn arm gebeten. Tot op het been. De Javaan werd naar het hospitaal 
vervoerd en kwam een maand later terug minus een stuk van zijn biceps. Hij werd niet naar 
Java gerepatrieerd, want hij kon nog wel “mee” voor licht werk.’ (Prins, 1958: 301)
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Tabaksondernemingen op Sumatra. Het kappen van oerwoud voor de aanleg van 
een tabaksplantage. Met karren werd materieel en personeel af en aan gesleept. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046795.

 Een voorbeeld: het Centraal Hospitaal in Batang Toru
 Het Centraal Hospitaal in de plaats Batang Toru in Sumatra’s Westkust was bestemd 
voor werknemers van enkele rubberondernemingen van de Sumatra Caoutchouc 
Plantage- en aanverwante maatschappijen. (Leendertz, 1921: 1-2)

 In vergelijking met de estatehospitalen voor 20-30 zieken, die de zieke deskundige 
hulp te lang konden onthouden, (Ibid.: 6) waren de centrale hospitalen veel beter ingericht 
en voor hun taken competent. Toentertijd, net als in Zuid-Afrika, werden de witte zieken 
in aparte paviljoens behandeld, gescheiden van de contractkoelies en inheemsen.

 Dokter P. Leendertz werkte vijf jaar als geneesheer in het Centraal Hospitaal te Batang 
Toru. Bij zijn komst in 1915 bestond dit hospitaal nog uit vier met gegalvaniseerd ijzer 
bedekte loodsen. Eén loods was in verschillende vertrekken verdeeld, die dienst deden 
als operatiekamer, apotheek, kantoor enz.. Echter, ze beantwoordden niet geheel aan hun 
doel. Een andere loods diende voor de verpleging van mannelijke, één was bestemd voor 
vrouwelijke patiënten, de derde was de dysenterie- en tyfusafdeling. In het geheel was 
er plaats voor 150 patiënten. Pas veel later werd het hospitaal verbeterd en uitgebreid 
voor 280 zieken. Er werden twee grote met pannen bedekte loodsen bijgebouwd en alle 
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gebouwen kregen een verbinding via overdekte gangen. Dat was pure noodzaak bij 
sterke regenval. (Ibid.: 4-5)

Open eetzaal voor lopende patiënten in het Centraal Hospitaal van 
de onderneming te Batang Toru, West-Sumatra.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10002393.

 De zieken moesten met gekruiste benen op de kale stenen vloer zitten of gehurkt 
(djongkok) zitten, terwijl er nog hier en daar waterplassen, mogelijk van een regenbui, 
te zien waren. Hun borden waren maar enkele centimeters van hun mond verwijderd. 
Bekers met water of extraatjes waren ook niet bij hun borden te zien. Leendertz:

‘Ten slotte werd nog een klein gebouwtje opgericht, bevattende een badkamer, kleerenmagazijn 
en desinfectieapparaat, dienende voor desinfectie van de kleeding der binnengekomen patiënten. 
Alle zalen en gangen hebben gecementeerde vloeren. In de oude zalen liggen deze echter geheel 
vlak en is niet voor behoorlijke afwatering gezorgd. In deze wordt de vloer slechts af en toe 
met water gereinigd, doch wordt om de twee of drie dagen een zeer verdunde kalkoplossing 
aangebracht. Alle zalen hebben een badkamer en W.C. en zijn voorzien van muskietengaas.’ 
(Ibid.: 4-5)
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Het Centraal Hospitaal te Batang Toru. (Bron: Leendertz, 1921: 6)

Ook in het Centraal Hospitaal te Batang Toru werden Europeanen gescheiden van niet-witten 
behandeld. (Bron: Leendertz, 1921: 6)
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 Goochelen met sterftecijfers
 Deskundigen van de “school van Medan”, die onschatbare diensten aan de tropische 
hygiëne hadden geschonken, toonden als eersten in de wereld aan dat de zogenaamde 
ongezondheid in de tropen, ‘niet ontstaat door de ongunstige invloeden van het tropenklimaat, 
doch dat hier infectieziekten en de voeding tezamen met invloeden van behuizing, culturele en 
sociale ontwikkeling, de factoren zijn die de hoge ziekte- en sterftecijfers veroorzaken.’ (Van ’t Hof, 
2007 (4):2797-9)

 Bovenstaande mening van de heren van de “school van Medan” liet de vermijdbare 
menselijke factoren die bijdroegen aan de hoge sterfte van de arbeiders buiten be-
schouwing. De volgende kwesties vormden de uitleg hiervoor.

 Bij de aanleg van de Sumatraweg tussen 1912 en 1914 werden in een werkkamp 
arbeiders aan een paal met ijzeren kettingen aangebonden en gegeseld, ‘of op een andere 
manier gemarteld, die volgens de blanke baas niet hard genoeg werkten.’ (Breman, 1988: 27)

 Toen deze baas terechtstond wegens doodslag werd bij de behandeling van de zaak 
duidelijk dat het folteren van koelies aan de orde van de dag was en dat de verant-
woordelijke bestuursambtenaren ook nu weer hadden “verzuimd” daarvan kennis te 
nemen of melding te maken:

‘De hardvochtige behandeling in combinatie met de abominabele medische voor-
zieningen hadden tot gevolg dat het sterftecijfer op een extreem hoog peil lag.’ (Bruinink-
Darling, 1986: 104-10, nadruk NM)

 Deze feiten werden bekend, slechts enkele jaren nadat de misstanden aan Sumatra’s 
Oostkust zo uitvoerig ter discussie stonden, ‘maar elke verwijzing ernaar bleef opmerkelijk 
genoeg achterwege.‘(Breman, 1988: 27) Op deze manier poogde men te blijven spreken van 
incidenten in plaats van structurele misstanden.



192 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

Continu graven van een kanaal door het oerbos onder aansporing van 
opzichters met rotanstokken. (Bron: DPV, 1925: foto 56)

 Ploegen van de tabaksvelden
 Mens en dier zwoegden en ploegden dagelijks bijna tien uur lang onder de felle zon. 
Deze omstandigheden beïnvloedden de kwaliteit van leven en de levensduur negatief. 
Het resultaat was psychische problemen en een kortere levensduur.
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Het ploegen van het land met karbouwen op de tabaksonderneming Medan Estate 
van de Deli Maatschappij in Oost-Sumatra, 1889.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001665.

 Prins was een poosje tot tijdelijk veearts benoemd bij de Senembah Maatschappij. Hij 
moest de onderneming rondgaan, de wonden van de ossen verbinden of met creosoot 
insmeren en zorgen dat de stallen schoon waren, goed voorzien van stro en zorgen dat 
de assen van de ossenkarren goed gesmeerd waren. Prins vond de verwaarlozing van 
de ossen verbazingwekkend: ‘Ik merkte dat ze niet eens behoorlijk gedrenkt en gevoederd, laat 
staan verpleegd werden.’ (Prins, 1958: 317) Toch zien de ossen op de foto er beter uit dan de 
contractarbeider:
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Een Chinese contractarbeider op een plantage, ploegend in een tabaksveld. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60002421. Hij houdt een tjankol vast.
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 Het beeld van deze broodmagere Chinese koelie spreekt boekdelen over de be-
handeling van werknemers op de tabaksvelden in Sumatra. Hij is sterk ondervoed, vel 
over been, hij lijkt stervende te zijn of is net uit het ziekenhuis ontslagen en nog in zijn 
herstelperiode van de ziekte.

 Behalve door de zware arbeid van 10-urige dagen en door ziekte hadden de arbeiders 
ook te lijden van de behandeling door hun superieuren.

‘Desertie, lijfstraffen, mishandelingen en zelfs doodstraf voltrokken zich zonder tussenkomst 
van het Nederlandse rechtssysteem. De Nederlandse politiemacht had nauwelijks invloed op 
wat zich binnen de omheining van de ondernemingen afspeelde.’[12]

 De arbeiders op het open veld liepen ook het risico getroffen te worden door de 
bliksem. Tijdens de reis van het Tweede Kamerlid Henri van Kol door onder andere 
Sumatra, kwam hij in het ‘emigranten-asyl’ een getroffen koelie tegen:

‘Een Kling, die door den bliksem was getroffen, wiens handen in draken-klauwen waren 
veranderd en wiens voeten tot stompjes waren verschrompeld, trok de medelijdende aandacht; 
het is verwonderlijk, dat iemand in zulk een ellendigen toestand nog kan hechten aan het leven.’ 
(Van Kol, 1903: 102)

 3.4.2 Tabaksaanplant: tjankollen en zaaien
 Prins beschreef de Deli-tabak als een gevoelig gewas. Het werd bedreigd door vele 
gevaren, zoals het weer en insecten. Dat begon al bij de zaadbedden (de tampat bibit). De 
kleine zaadjes werden vermengd met houtas en tai boeroeng (vogelmest, omdat guano 
vroeger uit de Galapagos werd ingevoerd). Guano, een natuurlijke afzetting van dierlijke 
uitwerpselen, vaak van vogels, is later vervangen door kaliumhoudende kunstmest. Dit 
werd op de zaadbedden uitgestrooid. Die zaadbedden kregen een schuin dak van lalang 
(Japans bloedgras) om de gevoelige plantjes tegen de hete middagzon te beschermen. 
(Prins, 1958: 230)

 De zaadbedden dienden elke ochtend en elke avond begoten te worden. Als de eerste 
tabaksplantjes in de zaadbedden groot genoeg waren, werden de beste exemplaren in 
de vroege ochtend, na overvloedig begieten, uitgetrokken met wat natte aarde eraan. Ze 
werden dan in mandjes gelegd en met pisang- of andere bladeren bedekt, waarna het 
planten kon beginnen. (Ibid.: 230)
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Tabaksondernemingen op Sumatra. Tabaksplanten worden met de hand aangeplant. Vervolgens 
worden er netten overheen gespannen opdat de planten niet beschadigen, 1910-1930. Bron: Stichting 

Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046800.

 Na de aanplant van de tabaksplantjes besteedde men veel tijd aan het vrijhouden van 
de velden van onkruid. Ook dit werk was heel intensief en gebeurde met een schoffel 
onder de meedogenloze brandende zon. De stro- of kurkhoeden gaven wat schaduw 
op de uitgestrekte velden met jonge tabaksplantjes. Tijdens het groeiproces vormden de 
planten bloemen aan de top. Dit was het moment om de bloemen af te snijden (toppen), 
wat de voedingsstoffen aan de bladeren ten goede kwam. Na een week of tien gingen de 
onderste bladeren het eerst gelige plekken vertonen. Dat was de tijd om deze bladeren 
te gaan oogsten. In de weken daarna zouden steeds hoger geplaatste bladeren gaan 
vergelen, en daarmee plukgereed worden.[13] 

 Net als bij het ontbossen werden extreme dagen gemaakt. Prins zei dat de assistenten 
uren in de in de brandende zon in de kebon liepen en dat ook de koelies dagelijks tien uur 
in de zon moesten tjankollen. (Prins 1958: 228) Dit behelsde het maken van de zaadbedden 
voor de tabaksaanplant. Rond het tjankollen liepen de koelies in verschillende mate 
risico’s. Een arbeider van een kongsi op het ziekenrapport werd door Prins gecontroleerd. 
Hij had een snelle pols en een lomp om zijn voeten:

‘Toen de lap er af was vielen er drie rotte tenen op de grond. Die had hij er twee dagen geleden 
bij het tjankollen afgehakt. Hij had ze weer op z’n voet geplakt, had er tabakssap op gedaan en 
was blijven doorwerken.’ (Ibid.: 308) 
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 Prins constateerde dat de zieke een zware bloedvergiftiging had en liet hem met een 
ossenwagen naar het emplacement vervoeren. Dezelfde dag stierf de man en werd hij 
begraven.

 Een andere keer zag Prins hoe een koelie zijn tjankol omhoog hief om een een 
wild zwijn te raken, maar daarbij over een aardkluit struikelde: ‘Het zwijn schoot langs 
hem, haalde en passant zijn hele buik open zodat de darmen eruit stroomden als worst uit een 
gehaktmolen, maar dan een beetje vlotter.’ Om de dooie Chinees bekommerde zich niemand, 
zei Prins. (Ibid.: 307-8)

 Een risico dat ook terdege aanwezig was in het veld, was het ten prooi vallen aan 
geweld van de assistent.

 Casus: assistent O. met schoffel geslagen, doodt arbeiders in het veld te Kisaran
 Het volgende drama werd beschreven door voormalig assistent Hanegraaff, een 
collega van de dader. De beschrijving mag niet als objectief gezien worden. Het justitieel 
rapport met getuigenissen van de overlevenden haalde Hanegraaff niet aan. Een stelling 
van assistent Hanegraaff was: ‘Een koelie die den assistent brutaliseert moet voorbeeldig gestraft  
worden, dat is een moreele verplichting van hen, die de macht van den assistent gefnuikt hebben.’ 
(Hanegraaff, 1910: 17)

 Hanegraaff beschreef in 1910 hoe zijn collega, assistent O. van de NATM te Kisaran, 
gebruikmaakte van zijn pistool. O. kwam die ochtend tegen 5 uur een groep koelies tegen 
die vermoedelijk een onwillige houding aannam. Terwijl assistent O. de mannen aansprak 
en hun bevelen gaf, kreeg hij plotseling een harde klap met de steel van een schoffel, 
waarop hij in een sloot viel. Onmiddellijk wierpen de mannen zich bovenop hem en niet 
met goede bedoelingen. Assistent O. schoot met een revolver op zijn tegenstander, die 
dood neerviel. De anderen waren niet onder de indruk en namen een zodanige dreigende 
houding aan dat de aangevallen assistent zich genoodzaakt zag om nogmaals gebruik te 
maken van zijn revolver, met als resultaat dat een tweede aanvaller kwam te overlijden en 
een derde ernstig gewond raakte. Pas hierna trokken de anderen zich uiteindelijk terug. 
(Hanegraaff, 1910: 18-19, zie ook: Stoler, 1985: 56-7)

 Het verhaal van Hanegraaff had tot doel zijn landgenoten in Nederland het volgende 
te vragen: 

‘Wie van U zal met mij medewerken om van de regeering te verkrijgen: Herstel van het 
moreel overwicht van den assistent tegenover den werkman, hetgeen vooral bereikbaar is door: 
Doelmatiger straffen, waar de werkman zich verzet tegen de boven hem gestelden van welken 
landaard ook.’ (Ibid.: 31)
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 Terecht wijst Stoler er echter op dat het drama meer vragen opriep dan dat het 
antwoorden gaf. Was de aanval met voorbedachten rade? Waren de arbeiders van plan 
de assistent te doden? En waarom dacht hij dat hij geen andere mogelijkheid had dan 
twee moorden te plegen? Vanuit het perspectief van de assistent en vanuit dat van de 
gemeenschap die zijn zaak steunde, rechtvaardigde dit zelfverdediging, aldus Stoler. 
(1985: 57)

 W. Middendorp, die in 1924 een boekje over de poenale sanctie publiceerde, wees 
echter op de natuurlijke reactie van de contractarbeiders wanneer zij geconfronteerd 
werden met geweld. Soms probeerden de contractarbeiders ‘niettegenstaande de strenge 
bepalingen van de koelieordonnantie weg te lopen. De natuurlijke reactie van een koelie op 
mishandeling was weglopen, omdat dit hun gebruikelijke vorm van protest was.’ (Middendorp, 
1924: 5) Wanneer de geslagen koelie niet wegliep, ging hij vaak over tot een aanval op de 
Europese assistent of de Indonesische mandoer. (Ibid.: 14)

Kisaran ligt in Asahan. (Bron: Stoler, 1985: 26)

 Casus: Prins mishandelde koelie met honden
 Ook Prins zelf liet zich niet onbetuigd, overtuigd als hij was van het “feit” dat hij hard 
moest zijn om zijn gezag te behouden. Dit volgende verhaal speelde zich eveneens af bij 
het veldwerk. (Prins 1958: 68-72)[14]
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 Prins werkte sinds anderhalve maand bij zijn nieuwe tabak-werkgever, Senembah 
Maatschappij, toen hij een Javaanse koelie met zijn honden en kebonstok (rotanstok) 
onder handen nam. Bij zijn vorige werkgever Deli Batavia Maatschappij (waar hij was 
ontslagen nadat hij de strohoed van het hoofd van een Chinees had afgeslagen) had hij 
een paar maanden na zijn aankomst in Deli twee rasechte jonge gladharige foxterriërs, 
een reu (Babi geheten) en een teef, gekregen van Dicky van Gogh. De kennel breidde 
zich uit tot een ware meute bastaarden, afstammelingen van de twee foxterriërs. 
Door aankoop, schenking, ruil en vermenigvuldiging was de kennel aangegroeid 
‘tot een horde vagebonden die zich met woest gehuil op mij stortten als ik thuis kwam van de  
kebon’.

 Prins’ werk bestond uit zaadbedden aanleggen, planten, het terrein afbranden of 
hooggras (lalang) en djatibomen omhakken, putten graven, de riviertjes en kanaaltjes 
schoonmaken, enz. Hij werkte met een ploegbaas (mandoer), die eerder onder hem 
had gewerkt. In zijn ploeg werkte één Javaan waarmee de mandoer en hij niet konden 
opschieten, om zijn ‘luiheid, z’n arrogantie en recalcitrantie.’ Voor slordig werk was deze 
arbeider al vele malen beboet. Hij werd tegen zijn zin niet ontslagen of tewerkgesteld 
aan de openbare weg. Prins merkte in de zes weken dat hij met zijn ploeg werkte dat de 
betreffende Javaan onhandelbaar was. Keer op keer zat hij te roken als hij werken moest 
en als hij ging plassen, bleef hij veel te lang weg. Ook vond de assistent dat hij hem vuil 
aankeek en dat er wat broeide.

 Op een ochtend zat de Javaan weer rustig toen Prins langskwam. Prins nam het niet 
meer en riep de mandoer bij zich om de arbeider snel te laten beginnen. De ploegbaas 
sprak hem in het Javaans toe. Hij stond toen op ‘en begon tergend langzaam met zijn korte 
tjankol in de grond te krabben.’ Toen ontplofte de assistent.

‘Ik vloog op hem af en gaf hem een pats met m’n kebonstok (rotanstok, NM). Hij greep z’n 
parang (kapmes, NM) en wou mijn linkerhand afkappen. Ik trok m’n hand bliksemsnel terug, 
maar kreeg toch nog een diepe wond aan m’n pols. Het bloed stroomde er uit. Daar schrok hij 
van. Hij zette het op een lopen en ik achter hem aan. Ik had de grootste moeite de honden tegen 
te houden die hem in zijn benen bijten wouen. Na een meter of vierhonderd gaf hij het op en 
liet zich buiten adem op de grond vallen. Zijn parang had hij weggegooid. De honden stortten 
zich op hem en ik sloeg ze met m’n stok uit elkaar. Hij lag op de grond met z’n arm opgeheven 
ter bescherming van z’n hoofd. Hij had z’n hoed onderweg verloren en de honden hadden zijn 
kain kepala, zijn hoofddoek, losgetrokken. Ik had niet kunnen verhinderen dat Babi en nog een 
andere hond hem in zijn hoofd beten. Ze hadden een paar haarplokjes uitgetrokken.’

 Liggend op de grond kon de Javaanse arbeider niets meer doen en bedaarde de woede 
van Prins. Prins trapte de weerloze man en liep weg. De mandoer moest de gewonde 
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arbeider van Prins maar naar het emplacement sturen. ‘Het bloed liep nog steeds uit mijn 
pols en mijn broek was rood. Ik ging naar huis en liet me door de boy verbinden.’

Arbeiders aan het werk tussen de jonge tabaksaanplant, 1900-1910. Bron: Stichting Nationaal 
Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60002410.

 De daarop volgende avond kwam iemand van de Arbeidsinspectie langs die een 
rapport opmaakte. De Javaanse arbeider klaagde Prins aan. Hij verscheen voor de 
controleur in Bindjei en werd tot een geldboete veroordeeld.

 Zorg voor tabaksplantjes
 Van Uildriks zei dat na het tjankollen de bedden klaar waren om de plantjes te 
ontvangen, geteeld op bedden met tabakszaad. Vooral in april werden de jonge, krachtige 
zaailingen geplant, op twee voet van elkaar en geplaatst in rijen met een onderlinge 
afstand van drie voet.

‘De assistent moet daarbij goed uit zijn oogen zien, of die afstand trouw wordt bewaard. De 
koelie toch, die geheel voor eigen rekening werkt, en betaald wordt naar het aantal planten en 
hun voorkomen, wil natuurlijk gaarne op de ruimte smokkelen. Ziet hij, dat het toezicht slap is, 
dan maakt hij daarvan onmiddellijk gebruik en aan den achterkant van het veld staan de planten 
soms jammerlijk opeen. Om het toezicht te vergemakkelijken, legt men dan ook paden door de 
velden aan en een achterweg er omheen.
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[..]
Bij elke zaailing wordt een plankje gezet, waarvan de schaduw nog een dag of veertien het 
plantje tegen de middagzon moet beschermen. Onafgebroken blijven ze onder het voortgroeien 
de zorg van de mens vereisen.’ (Van Uildriks, 1893: 209-9)

 Na dit zaai- en plantproces van twee weken groeven de arbeiders parits (slootjes 
of kanaaltjes ter afwatering), ruimden ze opstoppingen in de Joengei op (bij bandjirs), 
kapten ze alang met hun parangs (kapmessen) en wiedden ze onkruid (tjaboet roempoet). 
Daarna werden op afstanden van anderhalf tot twee voet gaten in de grond gehakt waarin 
men een mengsel van water en guano gooide. Men drukte de aarde voorzichtig aan en 
zette er tegen de zon een plant-plankje (papan) bij. (Prins, 1958: 230-1)

 Als de tabaksplanten een zekere hoogte hadden bereikt, werden de welriekende 
bloesems afgeknepen: ‘Hierdoor kunnen de bladeren zich beter ontwikkelen. De zijloten moeten 
ook afgeknepen worden, anders kan dat de oorzaak van een slechtere kwaliteit van de oogst worden.’ 
(Ibid.: 232)

 3.4.3 Gezondheidsrisico’s bij werken met insecticiden
 Om de veertien dagen werden nieuwe zaadbedden voor tabaksplantjes aangelegd. 
Naast droogte, te veel regen, rupsen, storm, schuurbranden, was voor de Deli-tabaks-
plantjes de bibit- of slijmziekte de grootste bedreiging. De plantjes werden door een 
schimmel aangetast. (Prins, 1958: 230) Het Deli-Proefstation speelde een belangrijke rol 
bij de bestrijding.

 Bestrijding bedreigingen tabaksplanten 
 De slijmziekte was een van de vele ziekten waarmee de tabakscultuur in Deli te 
kampen had. Rond 1930 deed deze ziekte jaarlijks gemiddeld 10 à 12% van de aanplant 
sterven. Onderzoekingen en infectieproeven van plantkundige dr. J.A. Honing in de 
jaren 1910-1913 toonden aan dat de slijmziekte door een in de bodem aanwezige bacterie, 
Bacterium solanacearum E.F.S., werd veroorzaakt. Bestrijding met desinfecterende middelen 
en andere methoden waren zonder resultaat. De belangrijkste, indirecte bestrijding van 
de slijmziekte: de zieke tabaksgronden tussen twee opeenvolgende beplantingen - dit 
was gedurende ongeveer 7 jaren - laten begroeien met Mimosa invisa Martius, een gewas 
dat niet vatbaar was voor slijmziekte. Vanaf 1922 was er, op gronden waar minstens 5 à 
6 jaar Mimosa had gestaan, een sterke afname van het aantal aan slijmziekte stervende 
planten te zien. Ook bleek dat sterilisatie van de grond van zaadbedden een voortreffelijk 
middel was om slijmziekte te voorkomen.[15]
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Slijmzieke tabak.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10011835.

 Rupsenbestrijding was een ander belangrijk zoölogisch vraagstuk voor het Deli-
Proefstation. De tabaksplant op het veld stond gedurende de tijd – als zaailing, als jonge 
tabaksplant en als oogstbaar bladproduct – bloot aan de aanvallen van rupsen van drie 
vlindersoorten, namelijk Heliothis assulta, Phytometra (Plusia) signata en Prodenia litura. Dat 
aan de insectenbestrijding in het algemeen en zeer speciaal aan de rupsenbestrijding extra 
zorg en aandacht werden besteed, vond zijn verklaring in het feit dat de tabakscultuur in 
Deli vooral gericht was op het produceren van dekblad. Behalve dat dit dekblad allerlei 
bijzondere kwaliteiten moest bezitten, mocht het geen gaten vertonen; een overigens 
uitmuntend blad vol met gaten zou men niet als dekblad kunnen gebruiken en “stukblad” 
bracht op de markt veel minder op.[16]

 Ter bestrijding van rupsen gebruikte men veelal de mechanische methode: het 
geregeld laten zoeken en weghalen van de rupsen, door de Engelsen “handpicking” 
genoemd. De Bussy van het proefstation merkte dat de resultaten van deze methode 
onvoldoende waren en voerde daarom de chemische bestrijdingsmethode in. Dit hield 
in dat men de tabaksbladeren met een middel bespoot, dat op de rupsen die van het 
bespoten blad vreten, dodelijk inwerkte.[17]
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Tabak, larve van een zweefvlieg (Syrphidae), afbeelding zwak vergroot.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10011828.

 Insecten en plantenzorg
 Van Uildriks beschreef hoe de contractarbeider vroeg in de ochtend op pad ging om 
de rupsen, wormen en sprinkhanen te doden die de gave bladeren schaden. Vervolgens 
moest hij de waterloten afbreken: die groeiden na het toppen van de plant met tropische 
groeikracht uit de oksels van de bladeren en trokken veel voedsel tot zich dat niet voor 
hen bestemd was. Bij droogte werden de planten begoten; drie keren werd de aarde tegen 
de stengels opgehoogd en af en toe moesten de onderste bladeren worden afgebroken, 
terwijl de kruin van de plant werd weggenomen (toppen) om de groei te bevorderen van 
de 16 tot 22 overblijvende bladeren. (Van Uildriks, 1893: 209)

‘Planten, waarvan men zaad wil winnen, worden niet getopt; men laat ze doorgroeien. Zo 
worden ze soms tien voet hoog; er groeien witte en paarse bloemen aan, die later veranderen 
in groene en eindelijk donkerbruine bolletjes, gevuld met zaad, dat met veel zorg gedroogd en 
gezuiverd en in flessen bewaard wordt.’ (Ibid.)
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Rupsen en nesten uit tabaksaanplant, Simpang Ampat, 1935. Bron: Stichting Nationaal Museum van 

Wereldculturen. Coll.nr. 10011836. (elders in ‘kinderarbeid’ wordt deze afbeelding nogmaals getoond)

 Bij een rupsenplaag trommelde men alle Javaanse vrouwen en meisjes en de 
kongsikans op. Als dagloon ontvingen ze 14 tot 19 cent. (Prins, 1958: 232) De bij elkaar 
verzamelde vrouwen kregen onder streng toezicht instructies, bijvoorbeeld voor het 
verzamelen of verdelgen van rupsen. Net als bij militaire rekruten zitten ze in dezelfde 
houding en haast op gelijke afstand van elkaar. Voor iedere vrouw stond op de grond een 
fles met een vloeistof. Ze keken niet vrolijk voor zich uit:

Werknemers van de tabaksplantage zitten gehurkt langs de kant van de weg die door de 
velden van de plantage loopt, Sumatra, 1910-1930.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046790.
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 Loodarsenaat en Schweinfurter groen
 De Bussy adviseerde het gebruik van de insecticiden loodarsenaat en Schweinfurter 
groen. Over het verbruik daarvan stond in het gedenkboek bij 25 jaar Deli-Proefstation te 
lezen: 

‘Het verbruik van loodarsenaat is dus wel enorm gestegen in tegenstelling tot dat van 
Schweinfurter groen; laatstgenoemd insecticide is na 1928 zelfs heelemaal niet meer in toepas-
sing. Hoe moet dat verklaard worden? De verklaring ligt in de omstandigheid, dat het bespuiten 
met Schweinfurter groen zooveel meer risico oplevert dan het bespuiten met loodarsenaat, en 
wel een risico t.o.z. van de z.g.n. bladverbranding. Aangezien het Deli-blad hoofdzakelijk als 
dekblad dienst moet doen, moge er in dat blad — zooals wij boven reeds opmerkten — geen 
gaten zitten, maar evenmin mag het verbrandingsvlekken vertoonen, waardoor aan het zoo 
gewenschte egale uiterlijk van het blad afbreuk gedaan zou worden. En dit laatste trad na 
bespuiting of bestuiving met Schweinfurter groen nogal eens op, veel vaker dan het geval was 
bij gebruik van loodarsenaat.’[18]

 De bespuiting met loodarsenaat vond als volgt plaats. Op de zaadbedden werd de 
bibit – jonge tabak – bespoten met een 1,5-2% waterige oplossing loodarsenaat in een 
bibitspuit. Dit ging vanaf het moment dat de bibit in het veld was uitgeplant, ongeveer 20 
dagen door; voor de jonge veldtabak gebruikte men handspuitjes van het type Flit-spuit; 
hierna werden de planten met de peperbus om de 3 of 4 dagen bestoven met een mengsel 
van fijn gezeefde stofgrond en loodarsenaat 5 tot 6%.[19]

Bespuiten van de bibit (zaaigoed), tabak, Deli Serdang, 1938.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10011824.
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 Schweinfurter groen
 Het “Schweinfurt Grün” was een verbinding van koperarsenaat en werd industrieel 
vervaardigd in Schweinfurt, Duitsland vanaf 1814. Vanwege zijn mooie kleur was het 
geschikt voor allerlei toepassingen met groen pigment, maar het was wel erg giftig. 
Daarom begon tegen 1880 het gebruik ervan te dalen en werd er uiteindelijk helemaal 
mee gestopt.[20]

 Ook Prins kreeg met de toepassing van Schweinfurt Grün te maken ter voorkoming 
van een rupsenplaag en bevestigde dat dit middel soms erger was dan de kwaal:

‘De Javanen moeten de bomen met een pulverisator, die ze op hun rug dragen, besproeien. Soms 
mengen ze uit slordigheid een te grote dosis van het groene poeier in het water en dan zijn de 
volgende dag alle blaren (bladeren, NM) verbrand en vertonen witte vlekken.’ (Prins, 1958: 
232)

 Opmerkelijk in het betoog van Prins, zoon van een dokter, is, dat hij zich alleen 
zorgen maakte over de schadelijke gevolgen voor de tabaksplant en helemaal niet over 
de spuitende arbeiders.

 In Deli werd Schweinfurter groen in 1906 door het Proefstation ingevoerd en jaarlijks 
steeg het verbruik juist, in vele duizenden kilogrammen:

‘1907/1908  3500 K.G
1908/1909     ,,       ,,
1910/11 23000 K.G.
1911/12 25450 K.G.
1912/13 30065 K.G.

[..] Zoowel de zaadbedden als de reeds uitgeplante, nog jonge tabak worden hiermede behandeld. 
In het eerste geval wordt het Schweinfurter Groen in een concentratie van 1 per mille met 
behulp van een pulverisateur, voorzien van een sterk werkend roertoestel, tegelijk met de 
bouillie bordelaise gespoten. Voor de tabak te velde wordt het insecticide tot een gehalte van 1% 
innig vermengd met fijn gezeefd stof (geen zand!), tapiocca-meel of een mengsel van beide; van 
dat mengsel wordt een kleine hoeveelheid in de harten der jonge planten gestrooid door middel 
van een peperbus, op de plaats, waar het wijfje van Heliothis bij voorkeur hare eieren afzet.’[21]

 Loodarsenaat
 Een bezwaar van Schweinfurter groen was, zoals Prins ook beschreef, dat sommige 
soorten ervan, vooral die met een hoog gehalte aan vrij arsenigzuur, verbranding van 
de behandelde planten konden veroorzaken. Hoewel die schade meestal niet zeer groot 
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was, werd toch een ander insecticide ingevoerd: het loodarsenaat. Aangezien dat echter 
minder krachtig was en minder snel dodelijk, moesten de concentraties daarvan hoger 
zijn waardoor het in het gebruik veel duurder was dan Schweinfurter groen. Daarom 
werd het, hoewel het verbrandingsprobleem ermee werd verholpen, in eerste instantie 
toch minder dan het Schweinfurter groen toegepast:

‘1910/11 6500 K.G
1911/12 3725 K.G.
1912/13 8905 K.G.’[22]

Het inspuiten van tabaksaanplant met de handduster.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10011830.
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Tabaksaanplant in heuvelachtig terrein, gebruik van een automata-spuit. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10011827.
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Tabak met loodarsenaat bespoten, Marawa, Tandji, 1927. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10011831 en 10011838.

 Gezondheidsrisico bij onbeschermd bespuiten met loodarsenaat
 Op de afbeeldingen is te zien dat de spuiters van het tabakszaaigoed tot eind jaren 
dertig in de 20e eeuw onbeschermd spoten. Op deze manier liepen ze risico op vergiftiging 
met lood en arseen. Dit werd enkele jaren later, in 1943, beschreven wat betreft arbeiders 
in de wijnbouw, die dit middel gebruikten tegen de hooi- of zuurworm. Beschreven werd 
dat het noodzakelijk was voor besproeiers en plukkers om eenvoudige veiligheidsmaat-
regelen strikt in acht nemen opdat zich bij hen geen vergiftigingsverschijnselen voor 
zouden doen. Ziekteverschijnselen bij vergiftiging met loodarsenaat omvatten onder 
meer: psychische symptomen, verlammingen van de oogzenuwen, oculomotorius en 
abducens, evenals paralyses aan armen en benen; huidveranderingen en leververgroting. 
(Sluiter, 1943: 232-3)

 In de regio ‘Deli Serdang’, waar men met bestrijdingsmiddelen werkte, waren ook 
kinderen aan het werk:
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Kinderen buiten schooltijd bezig met het aanrijgen van atap, 1915-1940. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024776.

 De auteur van het wijn-stuk, E. Sluiter, citeerde nog het volgende uit het Duitse artikel 
van H. Taeger:

‘In 1941 heeft een onderzoek plaats gehad bij 69 wijnbouwers; bij 63 waren nog duidelijk 
vergiftigingsverschijnselen van vorige jaren vast te stellen. De eerste groep van 37 personen 
leed aan zware chronische loodintoxicatie, de tweede groep van 9 personen aan chronische 
arsenicumvergiftiging en de derde groep van 17 zieken toonde de kenmerkende verschijnselen 
zoowel van lood- en van arsenicumvergiftiging. Naar het oordeel der plaatselijke artsen komen 
bij nog ongeveer 20 procent der bevolking verschijnselen van min of meer ernstige vergiftiging 
voor. Het van bladen, takken en vruchten afgewasschen loodarsenaat schijnt den bodem niet 
te vergiftigen, zoodat het gif ook niet in de sappen der plant overgaat.’ (Sluiter, 1943: 232-3)

 Bestuiven van de tabak met vliegmachines zou mogelijk veiliger geweest zijn voor de 
arbeiders. Tot 1931 gebruikten de planters nog geen vliegtuigen in Sumatra’s Oostkust. 
Dit bleek uit het volgende stuk van het Deli-Proefstation: 

‘Dat ook de allermodernste wijze van insectenbestrijding, n.l. die, waarbij van vliegmachines 
gebruik gemaakt wordt, niet aan de aandacht van het Deli-Proefstation ontging, zij hier 
terloops opgemerkt, ofschoon het nog niet zoover gekomen is, dat er hier een practijkproef met 
bestuiving vanuit een vliegmachine is genomen. Intusschen heeft een piloot van de Junker-
fabriek te Dessau reeds een plaatselijk onderzoek ingesteld naar de technische en economische 
mogelijkheden van een bestuiving der tabaksvelden door middel van vliegmachines.’[23]
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Deli-tabak wordt met ‘Shell’-bestrijdingsmiddelen met de vliegmachine bespoten, Deli Serdang.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10011839.

 Anno 2017 weinig verschil
 Eind 2017 toonde Chris de Bode deze afbeelding in de Volkskrant, met als onderschrift:
‘Een in beschermende kleding gestoken gifspuiter. Op veel plantages moeten de arbeiders het 
zonder bescherming doen.’ (De Bode, 2017)
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 De Bode toonde deze foto in zijn artikel over een palmolieplantage van 3000 hectare 
op Sumatra van producent Wilmar. Opmerkelijk hierbij is dat De Bode twee aspecten 
rond het spuiten met gif laat zien, namelijk de noodzaak voor beschermende kleding en 
dat zelfs anno 2017, net als ruim een eeuw geleden op de tabaksvelden, op veel plantages 
deze bescherming achterwege blijft.

 3.4.4 Oogsten
 Als de plantjes goed opgegroeid zijn, worden de onderste blaadjes matang (rijp), een 
beetje geel. Dit is daun pasir, het zandblad, en deze bladen vormen later de vale tabak, het 
Hamburger vaal, dat als dekblad op de beurs de hoogste prijzen opbracht, aldus assistent 
Prins. (Prins, 1958: 231)

 Door op een hoorn te blazen haalde de opzichter, zoals de soldaten in het leger, de 
arbeiders bij elkaar om een opdracht uit te voeren. Bijvoorbeeld als de koelies zich gereed 
moesten maken voor het plukken van de rijpe (vergeelde) tabaksbladeren of ten teken 
van het beëindigen van het werk.

Een Chinese opzichter (tandil) op een tabaksplantage blaast op een hoorn, Sumatra, 1920-1938. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60002424.
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 Ook de assistenten waren te paard of te voet en met een stok in de hand altijd in de 
buurt van de werknemers, de koelies die de tabak moesten snijden. Daarbij werden de 
arbeiders door de assistenten met de smerigste bewoordingen beledigd en vernederd. 
Deze strenge werkwijze moest de werkprestatie verhogen, maar maakte de koelies 
behoorlijk bang en boos. Deze werkwijze van de assistenten veroorzaakte psychische 
trauma’s bij de Chinese en Javaanse koelies.

Koelies op de onderneming Bekioen bezig tabak te snijden onder toezicht van enkele planters, 
Sumatra, 1885-1895. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001803.

 De assistent van de Deli-tabaksmaatschappij, Apie Prins, en zijn collega’s waren goed 
in deze werkwijze. Het was hun manier om de productie te verhogen en hiervoor een 
promotie bij hun werkgevers binnen te slepen:

‘Een zachtzinnige assistent was een slechte assistent. Een toean djahat (een strenge, kwaje 
meneer, een kreng) stond bij zijn superieuren in een goed blaadje. Hij had kans promotie te 
maken. En daar ging het om.’ (Prins, 1958: 229)
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 Prins en de praktijk in het veld

‘Als ze even stilstonden om adem te scheppen of zich met hun lendendoekje het zweet af te 
wissen, brulde je: “koek tsjiem loe” {diep slaan jij}. En als dat niet hielp: “Pfoe nea boh!” of “Pfoe 
nea ma”. Naai je moeder. Of anak soendel (hoerenkind), of babi, binatang, monjet, andjing (resp. 
varken, beest, aap, hond). Poekima sorong (hoer) of bangsat (schoft) waren ook doeltreffende 
epitheta.’ (Prins, 1958: 228)

 Prins schreef dat de assistenten zich tegenover de contractkoelies vrijwel alles kon-
den permitteren doordat de Arbeidsinspectie nog niet was ingesteld. Als deze arbeiders 
wegliepen, haalde de politie hen terug en moesten ze een tijdje aan de openbare weg 
werken. Prins noemde deze periode de goede oude tijd van de Poenale Sanctie, ‘toen de 
koelies gedwongen konden worden te werken… en anders!’ (Ibid.)

Het transporteren van gesneden tabak uit de velden vindt plaats op een draagstoel 
(tabakspikoelan), (links en midden achter). (Bron: Volker, 1928: 22)

 Prins gaf toe dat hij en zijn collega’s door het schelden zelfs hun leven riskeerden:

‘Iedereen deed het. Het was mos in Deli. En als je het te bar maakte en je werd getjingtjangd 
(aan stukkies gehakt) was het je eigen schuld. Maar je moest ze “eronder houden”. Waar bleef 
anders de discipline?’ (Prins, 1958: 228-9)
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 De geoogste vale bladeren (lichtbruin) werden door Chinese arbeiders van ’s mor-
gens zes tot ’s avonds zes uur geplukt en met pikolans (draagstok van bamboe) naar de 
droogschuren gedragen. (Ibid.: 231)

‘Alle blaren moeten precies op het juiste moment geplukt en precies op het juiste moment 
gebundeld (ikat) en naar de goedang (fermenteerschuur) worden overgebracht. Elk foutje 
betekent een schadepost.’(Ibid.: 232)

 
Geoogste tabaksbladeren worden naar de tabaksschuur gebracht, Sumatra, 1920-1938. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60002426. (In wezen functioneert 
deze koelie als een ezel; echte lastdieren waren te duur, NM).

 3.4.5 Droogschuur
 De geoogste tabaksbladeren ondergaan een nabehandeling. Het aanwezige bladgroen 
moest eerst verdwijnen. Pas hierna kon het droogproces beginnen. De bladeren mochten 
niet te snel drogen als ze nog groen waren, anders leverde dat nooit goede tabak op.[24] 
Er bestonden verschillende methoden voor het drogen van de geoogste tabaksbladeren. 
De droogmethode door middel van natuurlijke luchtstromen in een schuur kwam op het 
volgende neer.

‘Nadat de bladstelen en middennerf van de tabaksbladeren voorzichtig geplet zijn, worden ze in 
een schuur twee aan twee onderste boven opgehangen. (afbeeldingen) Er moet gezorgd worden 
voor een optimale vochtigheid van de lucht, want de bladeren mogen niet te snel uitdrogen, 
maar eerst vergelen. Dit gebeurt geleidelijk gedurende één tot twee weken.’[25]
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 Het aaneenrijgen van de daun daun (bladeren) in de droogschuren door Javaanse 
vrouwen en kongsikans (gesloten belangengroep van Chinezen, NM) vond plaats in 
stukloon of dagloon. Soms zaten veldkoelies tot diep in de nacht in de droogschuren zelf 
hun bladeren te rijgen want die mochten geen dag blijven liggen, omdat ze anders gingen 
zweten. (Prins, 1958: 231)

‘De gekapte planten worden voorzichtig gevlijd in draagmatten op pooten en met spoed naar de 
nabijgelegen schuur gedragen. Zulk een droogschuur is dertig vadem lang en tien breed of m. a. 
w. ruim 1000 m2 groot, de plant wordt er eerst beneden opgehangen, tien planten aan één stok, 
die met de uiteinden rust op dwarslatten en gemakkelijk naar een hoger verdieping kan worden 
opgelicht; elke man hangt zijn eigen planten bijeen. De volgende morgen komt de assistent in 
de schuur, ziet elke partij na en taxeert ze in tegenwoordigheid van den werkman. Hij schrijft 
de hoeveelheden in zijn boekje, waarin elke koelie zijne bladzijde heeft, en aan ’t eind van het 
oogstjaar wordt het bedrag van alle leveringen verrekend met de voorschotten, die de koelie om 
de veertien dagen heeft ontvangen, en ’t bedrag, dat hij dan te goed heeft, hem uitbetaald.’ (Van 
Uildriks, 1893: 209, 212)

 De halfduistere schuur waarin deze vrouwen, velen moeders van op de plantage 
werkende kinderen, dit werk moesten doen, maakte het geheel nog somberder. Ze 
zaten allen in een ordelijke rij zo wezenloos stil om als een soort robotten repeterende 
handelingen te verrichten.

Het aaneenrijgen van de tabaksbladeren in de droogschuur, Sumatra, 1900-1910.
 Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60002405. 
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 Het klimaat in die afgesloten donkere ruimte moet wel een hel geweest zijn. De 
temperatuur liep meestal op en de mensen moesten de hele dag in die ruimte werken. 
Soms zelfs zonder water. Mogelijk vanwege de hitte ontblootten de staande man en de 
vrouw in beha op deze foto hun bovenlijf. Ondanks deze omstandigheden werden de 
vrouwen fysiek zwaar gestraft bij kleine overtredingen. De volgende zaak geeft een 
indruk wat de gevolgen konden zijn.

 De Chinese schuurwachters in de droogschuren moesten zorgen dat de ventilatie 
behoorlijk werkte. Zo werden bij droge wind alle luiken gesloten om te voorkomen dat 
de bladeren gingen ritselen, kapot gingen of verdorden. (Prins, 1958: 232)

 Van Uildriks beschreef dat het drogen van de tabak ongeveer drie weken duurde. Dit 
drogen mocht niet te snel gebeuren, anders zouden de bladeren te bros of wankleurig 
worden; ze zouden kunnen beschimmelen of verrotten als het te langzaam zou 
plaatsvinden. Daarom had de droogschuur wanden met kleppen, die naar behoefte 
geopend konden worden. Bij zeer vochtig weer werden er vuurtjes op de grond aangelegd 
en werd de hierdoor ontstane rook door de luchtomloop afgevoerd.

‘Van de gedroogde plant worden de bladeren afgenomen en in enkele soorten gescheiden, zoals 
topbladeren, voetbladeren, stuk enz.. Deze worden in bundels van ongeveer vijftig bladen 
samengebonden en per kar verzonden naar de fermenteerschuur, waar ten slotte van alle hoeken 
der onderneming de oogst wordt ontvangen en gewogen.’ (Van Uildriks, 1893: 212)

 Net als op het veld konden de assistenten ook in de droogschuur te pas en te onpas 
toeslaan. De administrateur van de onderneming uit de volgende casus gebruikte de 
droogschuur voor andere doeleinden dan waar hij voor bedoeld was.

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

‘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)

 Mogelijk gebruikte de administrateur de droogschuur om aldaar een voorbeeld te 
stellen voor de andere contractarbeiders.



219|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

Droogrekken met tabaksbladeren in een droogschuur, Sumatra, 1920-1938. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60002427.

 Op deze afbeelding zien we twee Javaanse vrouwen in de droogschuur bezig de 
tabaksbladeren twee aan twee onderste boven op te hangen. Ze lijken grote problemen te 
hebben en kunnen geen kant op om hun emoties de vrije loop te laten. De koelievrouwen 
hadden enorm veel verdriet en ze stonden op het punt om te gaan huilen. Bij de voorste is 
het al zover. De assistenten waren meestal debet aan deze psychische toestand, ze vonden 
een door moeheid bevangen staand werkende Javaan al gauw lui.
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 3.4.6 Fermenteerschuur
 Na het drogen volgde dan de laatste en belangrijkste behandeling van de tabak: het 
fermenteren in de fermenteerschuur (goedang) onder toezicht van de administrateur. 
(Prins, 1958: 233)

Koelies sorteren tabaksbladeren in de fermenteerschuur van de tabaksonderneming 
Bandara Klippa van de Deli Maatschappij, Oost-Sumatra, 1894. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001693.

 Het fermenteerproces zelf werkte als volgt: de bladeren werden gestapeld om 
de tussenliggende lucht te verwijderen. Dit werkte het beste bij een temperatuur van 
ongeveer 55 graden Celsius. Er ontstond dan een soort broei. Het fermenteren kon een 
week of tien in beslag nemen.[26] Van Uildriks beschreef dit proces:

‘In Juli rijden overal op de ondernemingen de karren met tabaksbundels de fermenteerschuur 
binnen. Na het wegen zorgt de administrateur, die vlak bij de schuur woont, zelf voor het 
stapelen der tabak. Zolang die nog kleverig is en veel waterdelen bevat, wordt ze op langwerpige, 
een paar voet breede en omstreeks drie voet hooge stapeltjes gevlijd; deze worden spoedig warm, 
en na weinige dagen wordt bundel voor bundel afgenomen, geschud en opnieuw opgestapeld. 
Allengs worden stapeltjes bijeengevoegd, de hopen worden al groter en groter, naarmate de 
tabak droger en minder spoedig warm wordt. Eindelijk komt zij op grote stapels van omstreeks 
tien voet lang, acht breed en even hoog en dan kan zij eene warmte verdragen van 60 tot 65° 
C. Zulk een stapel staat een maand of langer, en de aanhoudende hitte geeft het blad zachtheid, 
rekbaarheid, glans en gelijkmatigheid van kleur, die in Europa zo gezocht zijn. Deze fermentatie 
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is dus het rottingproces, dat echter telkens gestoord wordt, eer er bederf intreedt, en voortgezet 
wordt, tot er geen rotting meer begint en het product in balen geperst en verzonden kan worden. 
Bij vettige tabak duurt het zes tot negen, bij andere soms slechts drie a vier maanden.

Van elken stapel wordt zorgvuldig de inhoud opgeteekend, benevens de warmte, die hij 
vroeger heeft gehad en de dagelijkse toeneming; kleine thermometers doen daarbij dienst, die in 
bamboekokers op verschillende hoogten in het midden van de stapel worden gestoken. De oude 
van Java gekomen planters voelden indertijd met de hand, of de stok in de koker warm genoeg 
was en of de stapel „om” moest; nu echter houdt men liever rekening met de feiten dan met het 
gevoel.’ (1893: 213)

 De mannen met ontblote bovenlijf zaten in een afgesloten ruimte de tabaksbladeren 
te stapelen (fermenteren) waar de omgevingstemperatuur tot 55 graden Celsius kan 
bedragen. In de stapels tabak in de fermenteerschuur werd elke ochtend tegen zes uur 
de temperatuur opgenomen. In elke stapel lag een holle bamboe en men stak er een 
thermometer in. De administrateur besliste of een stapel geopend (boeka) en omgezet 
kon worden. Als de thermometer de juiste temperatuur aangaf, moest de stapel omgezet 
worden. Dit moest op het juiste moment plaatsvinden. De beursprijs van de tabak hing 
hiervan af. Als een grote stapel te vroeg werd geopend, dan verschoot de kleur en ging de 
kwaliteit omlaag. (Prins, 1958: 233-4)

 Net als op de tabaksvelden, ging de negatieve bejegening van de koelies ook in de 
fermenteerschuren door. Men hield de arbeiders van de fermenteerschuur streng en 
continu in de gaten. Al bij kleine overtredingen volgde straf. De volgende casus verliep 
zonder lichamelijke verwonding. Andere gevallen lopen vaak tragischer af.

 Casus: marteling in fermenteerschuur
 Op de onderneming te Kisaran, afdeling Asahan van de Nieuwe Asahan Tabak 
Maatschappij (NATM) met 1530 mensen in dienst, had de administrateur een variatie in 
zijn wijze van 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, zo 
deelde een assistent mee aan onderzoeker Rhemrev. (Breman, 1987: 370-1)

 De assistent deelde Rhemrev ook nog het volgende mee: in 1891 was een Chinese 
contractarbeider belast met het sorteren van tabak in de fermenteerschuur. Hij was ver-
trouwd met dit werk, maar die dag leek hij onwillig te zijn om de tabak goed te sorteren. 
Daarom besloot de administrateur in 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.’ (Ibid.)
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Chinese contractarbeider aan zijn duimen opgehangen op tenenstand.

 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. (Ibid.)
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 De marteling in deze casus schijnt haar psychische effecten, met name angst en 
wanhoop, niet gemist te hebben. De lichaamskenmerken zoals gelaatsuitdrukkingen en 
zichtbare ribben van de werklieden die dit werk doen spreken voor zichzelf. Ook bij de 
hierna getoonde arbeiders heerst zo te zien een grafstemming en drie van hen zien er 
ondervoed uit:

De tabaksbladeren worden door een aantal mannen gestapeld in een droge ruimte, Sumatra, 1910-
1930. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046789.

 3.5 Constante angst voor geweld en mishandeling
 Wat opvalt aan afbeeldingen van het werkproces, ongeacht het stadium, zijn de zeer 
angstige of intens deprimerende, uitdrukkingsloze blikken van de koelies. Er is zelfs 
geen minimale glimlach ergens tussen de mondhoeken te bespeuren. Hun gezichten 
geven een bedrukt gevoel weer, alsof hun kind of partner net overleden is, of alsof ze net 
een slechtnieuwsgesprek bij de dokter hadden. Een belangrijke factor hierbij waren de 
klappen die zij kregen van het Europese en Nederlandse personeel. 
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Apathie en depressie

Op de meeste afbeeldingen van tabaksvelden van Sumatra’s Oostkust was er zelden 
een blije of lachende arbeider te zien. De hier getoonde heer was een uitzondering.[27]

‘Als een Javaan, die van nature nooit haast heeft, plan plan (kalmpjes-aan) deed en dus volgens 
ons malas (lui) was, heette het: Lekas sedikit! (schiet een beetje op, gauw een beetje). Dat 
was wel het minste wat je zei, ook al was hij moe en al had hij de hele dag gewerkt. Met 
zachtzinnigheid kwam je niet verder.’ (Prins, 1958: 229) 

 Seksueel misbruik van de vrouwen speelde ook een rol. Het kwam namelijk voor dat 
een assistent ‘een Javaanse vrouw in de droogschuur of in de lalang “nam”.’ Ook hadden de 
assistenten in het algemeen vaker een vrouwen-perkara. (Ibid.: 314)

 De twee eerder getoonde werkneemsters vertoonden de door het Tweede Kamerlid, 
Henri van Kol, waargenomen fysieke en psychische verschijnselen bij de arbeiders van 
de Senembah Maatschappij. Tijdens zijn reis op Sumatra, schreef Van Kol onder meer het 
volgende over de koelies:

‘In het algemeen schijnt een soort apathie deze physiek zwakke menschen te overmeesteren; 
velen zien er uit alsof zij allen lust om te leven hebben verloren; men ziet hen, schoon vaak 
nog jong, met onverschilligheid den dood afwachten. Een onderzoek naar hun verleden zou 
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wellicht een lange serie van ellende en ontbering aan het licht brengen; deze menschen toch 
zijn maar al te dikwijls de slachtoffers van afbeuling en onvoldoende voeding. Die wezenlooze 
gelaatstrekken, die starende oogen, — ik zie ze nog voor mij, wanneer ik terug denk aan mijn 
bezoek aan eenige van de Deli-hospitalen.’ (Van Kol, 1903: 101-2)

 Koelies klappen volgens resident Kooreman
 In het volgende betoog maakte op 27 juli 1895 resident Kooreman de PG Mulock 
Houwer duidelijk dat ‘in deze Residentie meer dan elders aanleiding bestaat voor de Europeesche 
planters en hun assistenten om aan hun werklieden bij nalatigheid of onwil een paar klappen uit te 
deelen.’[28]

 In 1895 besloot Mulock Houwer het Europees personeel van de ondernemingen in de 
tabak op Sumatra bij het slaan van de contractarbeiders als straf voor onwil of luiheid niet 
te vervolgen. Dit deed hij ook in het belang van de onderneming.[29]

 Dit besluit volgde nadat Kooreman bezwaar had tegen zijn plan om in deze gevallen 
van het toebrengen van slagen de strafwet te willen doen gelden. Omtrent de reden van 
het bezwaar gaf de resident als verklaring:

‘Deze Residentie dankt haar ongewone welvaart uitsluitend aan de Cultuur van tabak, welke 
voornamelijk wordt gedreven met werklieden, aangeworven onder de slechte elementen van de 
Chineesche en Javaansche samenleving, met lieden dus weinig aan tucht en geregeld werken 
gewend, en wier taal door de Europeesche planters niet wordt verstaan.’[30]

 Volgens Kooreman dankte de Delitabak haar hoge waarde niet alleen aan de grond 
en het klimaat, maar hoofdzakelijk aan de bijzondere ‘ordelijke en zorgvuldige wijze van 
kweeking, drooging, fermenteering, sorteering en afpakking.’

 Volgens de resident was het de taak van de planter en zijn Europese employés om 
arbeiders zorgvuldig te laten werken. Het waren arbeiders

‘[..] van slecht allooi en weinig aan tucht gewoon, een zeer zware is, des te zwaarder voor 
planters, die werken voor Maatschappijen, wier Directiën het dadelijk aan het Europeesch 
personeel wijten, indien een minder prijsgevend product wordt verkregen.’

 Kooreman vervolgde zijn betoog rond het toedienen van slagen aan koelies:

‘De Cultuur van tabak hier is dan ook de meest zenuwprikkelende mij bekend, en eischt voorts 
als geen andere het steeds voltallig zijn van het personeel, omdat ieders taak van af den koelie 
tot den Administrateur is afgebakend, en het eene werk op het andere wacht.’
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 Hij stelde dat de koelieordonnantie de werkgever weliswaar voldoende macht gaf om 
zijn werknemer tot zorgvuldig werken te dwingen, maar

‘het wettelijke dwangmiddel van tenarbeidstelling doet hem zijn werknemer gedurende korter 
of langer tijd missen, waardoor stagnatie kan ontstaan, en onwilligen van het gehalte als hier-
bedoeld worden gemakkelijk door middel van een paar slagen tot goed werken gedwongen.’

 Koeliereacties op klappen
 Op 8 juli 1895 stuurde resident Kooreman aan Mulock Houwer een toelichting over 
een circulaire die hij onder de administrateurs van tabaksondernemingen had ver- 
spreid.[31] Kort voor deze actie waren bijna twee assistenten na elkaar vermoord, de heren  
Ziehm en Peachy. De Chinese daders kregen de doodstraf en ondergingen die straf. Later 
werden de assistenten Van Lange en Reymer in Deli verwond en in Langkat gebeurde 
hetzelfde met de assistenten Byleveldt en Meyer. Mulock achterhaalde al snel de motiva-
tie achter al dat geweld:

‘In al die strafzaken bleek dat het toebrengen van slagen aan koelies aanleidende oorzaak 
van de wraakoefening waren geweest. [..] Van terzijde werd voorts vernomen, dat tandils en 
assistenten niet alleen nu en dan contract-koelies sloegen maar ook mishandelden, zonder dat 
de geslagenen of mishandelden bij het bestuur kwamen klagen.’[32]

 3.5.1 Casuïstiek
 Om een indringende indruk te geven van wat de contractarbeiders onder de 
poenale sanctie moesten doorstaan, leg ik, alvorens in te gaan op de medische kant van 
de tabaksindustrie, een verzameling casussen voor. Ook om te onderstrepen wat het 
nu precies was dat de artsen van deze slachtoffers niet aan de kaak stelden gedurende 
hun tijd in de koloniale geneeskunde. Hiertoe heb ik de casussen geselecteerd op enige 
verwijzing naar medische betrokkenheid bij de zaak. Hospitalen gaven medische zorg, 
deden onderzoek voor strafzaken, en moesten slachtoffers na verzorging en/of genezing 
goed- of afkeuren. Wanneer in een casus sprake is van vervolging van de dader, is het zeer 
aannemelijk dat er medisch onderzoek bij het slachtoffers is verricht voor de rechtszaak.

 Casus Mariëndal: de zaak-Sariman
 Het rechtsapparaat hanteerde verschillende maten. Voor minder ernstige delicten 
werden functionarissen van ondernemingen soms wel veroordeeld. Dit was bijvoorbeeld 
het geval in de kwestie van Sariman. In tegenstelling tot eerder beschreven zaken kwam 
de kwestie van Sariman wel voor de rechtbank. Waar ging het om? Siewertsz van 
Reesema, assistent op de onderneming Mariëndal van de Deli Maatschappij, had onder 
meer het vijfde middenhandsbeen van de rechterhand van de contractarbeider Sariman 
stukgeslagen. Hierdoor moest Sariman gedurende 17 dagen in het gouvernements-
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hospitaal verpleegd worden. In deze periode was hij dus arbeidsongeschikt. Door de 
raad van justitie te Batavia werd de assistent veroordeeld tot vijftig gulden boete. Het 
openbaar ministerie tekende hoger beroep aan tegen deze straf. (Breman, 1987: 339)

 Casus Arnhemia: administrateur Der Kinderen boos op Rhemrev
 Op een andere onderneming werd de contractarbeider Sak Pat Moey op nagenoeg 
identieke manier mishandeld als de eerder genoemde heer Painan, waardoor het 
slachtoffer gedurende vijf dagen in het hospitaal verpleging nodig had. Bij het onder-
zoek van Rhemrev op de onderneming Arnhemia, afdeling Deli van de Rotterdam 
Deli Maatschappij met 849 personen in dienst, was duidelijk geworden 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 staart 
werd vastgehouden. De reden voor deze mishandeling was dat de arbeider, die pas een 
paar dagen in dienst was van de onderneming en medicijnen tegen zijn hoofdpijn in het 
hospitaal wilde gaan halen, het huis van de administrateur was binnengelopen omdat Sak 
Pat Moey in de veronderstelling verkeerde dat dit gebouw het hospitaal moest zijn. Het 
slachtoffer moest vijf dagen in het hospitaal worden opgenomen en worden verpleegd 
voor de verwondingen. (Ibid.: 355) 

 Wong A Tak: In dit zelfde bedrijf werd de Chinese contractarbeider Wong A Tak, 
van wie bekend was dat hij een ‘borstkwaal’ had en daarom geen zwaar werk kon doen, 
dagelijks door de Chinese kandil Lauw Liong Koe met de rotanstok geslagen wanneer hij 
de kandil mededeelde dat hij in verband met zijn ziekte niet in staat was om het werk te 
verrichten. Rhemrev maakte begin augustus 1903 proces-verbaal in beide kwesties. (Ibid.: 
355) 

 Rhemrev werd tijdens zijn onderzoek door Der Kinderen verbaal aangevallen, 
bedreigd en beledigd. Dit was voor de hoofdadministrateur, heer Carstens, aanleiding 
hem te ontslaan. Een paar dagen later verliet Der Kinderen de residentie. Er waren tal van 
planters uit Deli die hem als een held uitgeleide deden naar het spoorstation. (Ibid.: 405-6)
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Hospitaal van de Deli Maatschappij. Bron: Album Nienhuis, Amsterdam: 
Koninklijk Instituut voor de Tropen, VIDOC. (Haneveld, 1989: 76)

 Casus Paja Djamboe
 Over de onderneming Paja Djamboe, afdeling van Langkat Cultuur Maatschappij 
met 771 personen, werden geen klachten vernomen. Echter, toen Rhemrev door zijn 
hulpofficier van justitie te Bindjei (Boven Langkat {231}) onderzoek liet doen, bleek dat 
een Chinese contractarbeider bijna vier maanden in het hospitaal van de onderneming 
opgenomen was voor behandeling. Op 9 mei 1902 had de administrateur van de 
onderneming, E. Cowan, de Chinese arbeider Wong Djoe, omdat deze slecht werk zou 
hebben 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. Hiervoor werd hij tot 2 september van dat jaar 
in het hospitaal van de onderneming verpleegd. Hierna werd Wong Djoe naar China 
teruggestuurd, waarvoor hij 45 straits dollar als reisgeld meekreeg. (Breman, 1987: 354)



229|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

Een tandil met zijn rotanstok op een tabaksplantage. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60002422.

 Casus Timbang Langkat
 Op de onderneming Timbang Langkat, een afdeling van Langkat met 1215 werk-
nemers, deed zich de volgende zaak voor. In de ochtend van 27 november 1902 werden 
drie Chinezen, Liong Sie, Teoe Kow en Wong Sang, die door een ronselaar op de onder-
neming waren gebracht, maar weigerden als contractkoelie in dienst te treden, uit 
boosheid voor de weigering of om hen alsnog hiertoe te dwingen, door de hoofdtandil 
Tan A Seng moedwillig met de rotanstok mishandeld. Zowel in de loods in de buurt 
van het huis van de tandil als onderweg naar het kantoor van de onderneming geselde 
hij de drie een behoorlijk aantal keren. Ten gevolge hiervan werden Liong Sie en Wong 
Sang twaalf dagen en Teoe Kow achttien dagen in het hospitaal van de onderneming 
opgenomen.
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 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. Teoe Kow had een zwelling aan de linkerarm en -hand met diverse 
huiduitslagen op genoemde plekken, zijn rug en het zitvlak. Ook had hij aan zijn linkerarm 
in het midden van de ellepijp een gedeeltelijke fractuur. In deze zaak van mishandeling 
had de administrateur van de onderneming eveneens geen melding bij de magistraat 
ingediend. Toch werd de hoofdtandil Tan A Seng door de landraad te Bindjei (Boven 
Langkat) veroordeeld tot twee jaar dwangarbeid buiten de ketting. (Breman, 1987: 351-2)

Arts onderzoekt vijf Chinese slachtoffers.

 Niet alle schuldigen ontsprongen de dans. Er waren daders, functionarissen van 
een lager rangorde, die een veroordeling kregen. Rond 1901 werd een mandoer van de 
Begerpang onderneming, met 407 personen in dienst, door de landraad te Medan tot 
tien jaar dwangarbeid veroordeeld omdat hij ‘een Chineeschen koelie doodgeslagen’ had. 
(Ibid.: 360)

 Casus Tanah Item
 Aangezien in deze casus een veroordeling van de dader volgde, is het zeer 
aannemelijk dat het slachtoffer in een hospitaal onderzocht en verzorgd is. 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 vernederd, gepijnigd en 
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gemarteld. Samen met de tandil Lim A Tong had de hoofdtandil Lim A Kim de hiervoor 
genoemde 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)

Contractarbeider Lim Yap Tjeng wordt bewusteloos geslagen.

 Lim Yap Tjeng werd enkele uren in deze toestand gelaten en 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.’ De 
twee daders werden tot drie jaar dwangarbeid buiten de ketting veroordeeld. (Ibid.)
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 Een andere variatie op de mishandeling van Chinese contractarbeiders gebeurde met 
stenen. Op de onderneming Sakoeda zou rond 1903 ‘de Chineesche koelie Oe Sam door een 
assistent (de heer G. Hering) met twee steenen in het gelaat bewerkt’ zijn. Op zijn jukbeenderen 
en kaak waren littekens te zien. (Ibid.: 406-8)

 Casus failliete estate op Bekri
 In 1897 besloot de administrateur van een onderneming op Bekri in de Oostkust van 
Sumatra een tandil van de onderneming wegens moord en mishandeling van contract-
arbeiders te arresteren en voor vervolging naar de autoriteiten (magistraat) te sturen. 
(Ibid.: 365)

 Aan Rhemrev deelde de administrateur mee dat de tandil twee Chinese ‘koelies’ 
van diefstal had verdacht en daarom zo ernstig mishandeld dat één van hen aan zijn 
verwondingen bezweek. De tandil had hun armen achterwaarts op hun rug gebonden en 
daarna de staart van hun haar met een touw aan een dwarslat bevestigd. (Ibid.)

Chinese contractarbeiders opgehangen aan hun staart.
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 Nadat de tandil de twee arbeiders eerst met een steen een aantal keren op hun borst 
had geslagen, liet hij hen in deze toestand twaalf uren hangen. Omdat de verdachten 
bleven ontkennen, besloot de opzichter puntige niboengstokjes in het weefsel onder hun 
nagels te steken. Kort na deze marteling stierf één van de mishandelde contractarbeiders. 
(Ibid.)

 Casus Loeboeq
 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 bij 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 krankzinnig geworden 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 is de contractarbeider in de oppasserswoning 
overleden. (Breman, 1987: 399-400)

 Rhemrev kreeg van de administrateur verder te horen dat zich in 1899 en 1900 twee 
gevallen van doodslag hadden voorgedaan op de onderneming Pabatoe. Het betrof twee 
Javaanse contractvrouwen, mevrouw Boena en mevrouw Todiro. (Ibid.: 365)

 Casus Padang Tjermin
 Van de onderneming Padang Tjermin, afdeling Langkat met 898 werknemers, liep 
rond 1900 een contractarbeider weg die Mioen heette. Mioen werd weer opgepakt en 
teruggebracht, waarna administrateur Hansen hem met medeweten van hoofdadmi- 
nistrateur J. Tate door een Bengaalse oppasser aan beide handen zodanig liet vastbinden 
‘dat hij ternauwernood meer staan kon’. Hierna werd Mioen ‘met een stuk leder afgeranseld 
[..] waarna hij gedurende drie achtereenvolgende maanden ’s nachts in de oppasserswoning, met 
geboeide handen aan een stijl vastgelegd werd terwijl hij overdag moest werken’. (Ibid., 1987: 357)

 Casus Soekaranda
 Niet door dokters uit het hospitaal, maar door het onderzoek van Rhemrev werd 
bekend dat een contractarbeider van de onderneming Soekaranda, afdeling van de 
Langkat Cultuur Maatschappij met 839 werknemers, ernstig was mishandeld door de 
administrateur. (Ibid.: 352-3)

 De heer Le Lorrain, administrateur van Soekaranda, mishandelde een Madoerese 
‘koelie’ thuis bij assistent Binder. Hij sloeg hem met een vuist eerst op een van zijn slapen 
‘waardoor bedoelde koelie bewusteloos achterover op den grond zou zijn getuimeld.’ Daarna zou 
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hij hem ‘met zijn geschoeiden voet een paar trappen op de borst, het aangezicht en in de zijde 
[..] hebben gegeven’. De Madoerees ging na de ondergane mishandeling in bewusteloze 
toestand per ossenkar naar het hospitaal. (Ibid.)

Bewusteloze Madoerees wordt naar het hospitaal vervoerd.
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 Casus Lingga
 Th.R. de Grient Dreux, beheerder van de onderneming Lingga, mishandelde op 3 
juni 1895 zijn keukenmeid mevrouw Tidja zodanig dat zij enkele weken in het ziekenhuis 
moest verblijven. De reden was dat de beheerder vermoedde dat zij peper in zijn eten had 
gedaan, ‘hetgeen hij haar uitdrukkelijk had verboden omdat hij op voorschrift van den dokter dieet 
moest houden.’ De Grient Dreux gaf Tidja eerst enkele klappen om haar oren waardoor zij 
op de grond viel. Daarna bracht hij haar met een stuk hout enige slagen toe, waardoor zij 
rode striemen op haar lichaam kreeg, haar ringvinger opzwol en de hele hand opgezet 
raakte (afbeelding). Deze verwondingen waren reden dat de keukenmeid Tidja minstens 
drie weken in het hospitaal voor gevangenen te Bindjei (Boven Langkat) verpleegd moest 
worden.

 Officier van gezondheid G. Hupkes onderzocht haar medisch op 20 juni 1895 en 
kwam tot de conclusie dat de verwonde vinger niet binnen 20 dagen weer te gebruiken 
was. Met andere woorden: de slagen hadden een ziekte met een duur van meer dan 20 
dagen veroorzaakt, de grens voor ziekteduur volgens de koelieordonnantie die straffen 
van de dader vereiste.

 Volgens het verhoor van hulpofficier van justitie J.G. Schot, die De Grient Dreux op 3 
juli 1895 ondervroeg, en blijkens het proces-verbaal van het verhoor door de controleur 
van Boven Langkat, had de betreffende beheerder de inlandse vrouw Tidja met de 
voeten in boeien gesloten en haar in deze toestand een nacht in het oppassershuis op de 
onderneming vastgehouden. Schot had kort na het gebeurde ook getuigen gehoord.

 Het dossier van het voorlopig onderzoek werd aan de officier van justitie te Batavia 
aangeboden. Mulock Houwer machtigde echter op 23 augustus 1895 de officier van 
justitie om in deze zaak geen strafvervolging in te stellen. Dit ondanks het feit dat bij het 
onderzoek van de mishandeling een ziekte met een duur van meer dan 20 dagen was 
vastgesteld en de beschuldigde dit erkend had.

 Rhemrev meldde in zijn onderzoeksrapport dat blijkbaar geen strafvervolging werd 
ingesteld omdat de mishandelde Tidja van de dader 50 straits dollar als schadevergoeding 
had ontvangen. (Breman, 1987: 323-4)[33]

 Casus Pouloe Mandi
 Een bijzonder naargeestige casus nam Stokvis in zijn publicatie geheel over uit de Deli 
Courant van 12 oktober 1926. Het betrof hier de rechtszaak tegen een Japanse assistent op 
de tabaksplantage Pouloe Mandi.
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Als straf werd de koelie Achri tevens gedwongen paardenpoep te eten. Daarna werd hij op dezelfde 
wijze als de eerste groep collega’s en ook gedurende een maand van zijn vrijheid beroofd. 

(Stokvis, 1926: 18)
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 Uiteindelijk bleek het om 12 aanklachten te gaan waarvan nummer 11 vermeldde 
dat de Japanner een weggelopen en teruggebrachte arbeider met schoppen en slagen 
ertoe dwong geen paardenpoep, maar menselijke uitwerpselen te eten, die hij door een 
waterdrager uit zijn eigen (dat van de Japanner dus) toilet had laten halen.

(Stokvis, 1926: 21)

 3.5.2 Casussen Saint Cyr: aanklacht tegen L.H.A. Kufahl en Th.A. Lind
 De Europeaan L.H.A. Kufahl was lid van de landsraad, lid van het rechtscollege 
en beheerder c.q. administrateur op 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 bij 
deze onderneming een onderzoek in en kwam ‘tot de ontdekking van verschillende ergerlijke 
mishandelingen.’ Rhemrev besloot een een strafvervolging in te stellen tegen administrateur 
Kufahl en ook tegen de heer Lind, assistent op Saint Cyr, en verzocht rechtsingang tegen 
Kufahl. De rechter-commissaris onderzocht de zaak en de administrateur werd een aantal 
mishandelingen op de contractkoelies ten laste gelegd. (Ibid.: 335-6)
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 In de volgende casussen beschrijf ik een deel van de vele overtredingen van de 
aangeklaagde Kufahl, om te laten zien hoeveel er op één onderneming kon misgaan.

 Casus Saint Cyr: arts redt mishandelende assistent
 In 1902 werd de inlandse vrouwelijke arbeider Nasti door de Europese assistent 
Schwieringh van de onderneming Saint Cyr arbeidsongeschikt getrapt, waarbij een van de 
beenderen van haar lendenen naar achteren als een bochel uitpuilde. Echter, het openbaar 
ministerie moest afzien van vervolging omdat een arts in zijn medisch rapport (visum 
repertum) concludeerde ‘dat niet meer uit te maken was’ of de bochel ontstaan was door de 
schop van de genoemde assistent en tevens dat deze assistent verklaarde mevrouw Nasti 
niet te hebben geschopt. (Ibid.: 338-9)

 De heer Schwieringh had in de fermenteerschuur de contractarbeider mevrouw Nasti 
eerst geduwd, waardoor zij voorover op de grond viel en had haar daarna met geschoeide 
voet in de lendenen geschopt. Als reden gaf de assistent op dat Nasti op dat moment te 
langzaam liep. (Ibid.)

           Mevrouw Nasti krijgt flinke trappen.                        Mevrouw Nasti wordt onderzocht door de 

                       dokter

 De schop van Schwieringh had als ‘[..] gevolg dat een der beenderen harer lendenen naar 
achteren uitpuilde; dat zij daarvoor gedurende twee maanden in het hospitaal der onderneming 
verpleegd is geworden.’ (Ibid.)
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 De geneesheer van de onderneming liet twee maanden later de administrateur van 
de onderneming, Kufahl, de zieke Nasti afkeuren, toen bleek dat zij nog niet hersteld was 
en nog niet kon werken. De administrateur ontsloeg haar daarop van haar contractuele 
verplichtingen. Vanaf dat moment was Nasti financieel volledig afhankelijk van haar man 
Troenoleksono, een ‘contractkoelie’ met wie zij samenwoonde in de mannenhut van de 
onderneming Saint Cyr. Een maand voordat Nasti door de officier van justitie verhoord 
kon worden over wat zij meegemaakt had, verjaagde Kufahl haar uit de mannenloods van 
de onderneming. De genoemde administrateur snauwde Nasti toe, ”voor mijn part kunt 
gij in het varkenshok logeeren”, toen zij hem mededeelde dat zijn ondergeschikte haar het 
ongeluk had bezorgd en op haar vraag waar zij dan naar toe moest gaan. Kufahl gelastte 
haar man om ervoor te zorgen dat zijn vrouw zo spoedig mogelijk de onderneming 
verliet. Niet lang hierna verliet ook haar partner Troenoleksono de onderneming. (Ibid.)

Vrouwenziekenzaal in het Catharina-hospitaal van de Holland-Amerikaansche Planters Maatschappij 
te Kisaran, Sumatra. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10002191.

 Rhemrev, die belast was met het justitieel onderzoek deelde mee, dat

‘van ’t instellen eener strafvervolging ter zake tegen den heer Schwieringh moest worden 
afgezien omdat de inlandsche arts te Medan die Nasti onderzocht heeft, in zijn visum repertum 
opgaf dat niet meer uit te maken was of de bochel ontstaan was door den – volgens Nasti – 
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haar door den heer Schwieringh toegebrachten schop, terwijl de laatstgenoemde (…), pertinent 
ontkende Nasti te hebben geschopt.’ (Breman, 1987: 338-9)

 Na de mishandeling bleef de beheerder Kufahl nog een jaar lang werken op Saint Cyr, 
waarna hij via Genua naar zijn vaderland Duitsland mocht vertrekken. (Le Febvre, 1918: 
14)

 Casus Saint Cyr: Painam kapotgeslagen
 De contractkoelie Painam was van de onderneming van beheerder Kufahl weg-
gelopen. Op 14 of 15 juni 1903 werd Painam door Kufahl moedwillig in zijn kantoor op 
de onderneming met de linkerhand bij de haren gepakt (zie afbeelding) ‘en daarna met 
een dubbel gevouwen touw ter dikte van den pols van een inlander van middelbare grootte, met de 
rechterhand en met groote krachtsinspanning een twintigtal slagen op diens rug [..]  toegebracht’. 
(Breman, 1987: 336)

Geweld tegen de arbeider Painam
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 Ten gevolge van deze gewelddadigheden liep Painam verscheidene blauwrode 
striemen en ronde wonden op, waarvoor hij eerst gedurende drie dagen in het hospitaal 
van de onderneming en daarna in de gouvernementsziekeninrichting te Medan moest 
verblijven. Bij de constatering van  het voorgaande door de officier van justitie lag Painam 
ter verpleging nog in de laatstgenoemde inrichting. Zijn wonden waren nog niet genezen 
en hij was ook nog niet in staat om te werken. Door de mishandeling was Painam op dit 
moment al meer dan 20 dagen arbeidsongeschikt. (Ibid.) Dit laatste hield in dat ook op 
grond hiervan de dader c.q. werkgever aangeklaagd kon worden.

 Casus Saint Cyr: Rean geëlektrocuteerd
 Administrateur (beheerder) Kufahl varieerde in mishandelingen van opgepakte 
contractarbeiders die weggelopen waren.

 Zo moest de contractarbeider Rean twee maanden in het hospitaal van de onderne-
ming verpleegd worden en was hij in deze periode dus arbeidsongeschikt. Kufahl pakte 
in 1902 de weggelopen en later opgepakte Javaan Rean bij zijn nek, klemde het hoofd 
tussen zijn benen vast en sloeg hem daarna verscheidene slagen op zijn rug met een 
vergelijkbaar stuk dubbelgevouwen touw (tali blati) als bij de mishandeling van arbeider 
Painan. Rean werd daarna op zijn kantoor gebracht en daar kreeg hij stroomstoten met 
een elektrisch apparaat. Hierna kreeg hij slagen op zijn rug met dezelfde tali blati zodat 
‘het bloed dien inlander langs de rug vloeide, ten gevolge van welke slagen Rean bloedroode 
striemen en wonden op gemeld lichaamsdeel heeft bekomen’. Daardoor belandde hij dus in het 
hospitaal. (Ibid.: 336-7)

 Casus Saint Cyr: Soemedjo doodgeslagen
 In 1903 stierf de contractarbeider Soemedjo, enkele dagen na opname in het hospitaal 
van de onderneming, ten gevolge van een inwendige bloeding. Deze was veroorzaakt 
door de mishandeling door de beheerder van de onderneming, Kufahl. Justitie weigerde 
preventieve hechtenis van de verdachte.
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Soemedjo

 Begin 1903 werd de ‘javaanschen contractkoelie Soemedjo’ op het open terrein van de 
onderneming door Kufahl met een stuk dubbel gevouwen touw (tali blati) of met een 
dikke rotanstok, moedwillig verscheidene keren op zijn rug geslagen. Het gevolg was dat 
het rechter schouderblad van de heer Soemedjo was gebroken en dat zijn vierde en vijfde 
rib onvolledig waren gebroken. Ook ontstond er een darmscheur die een inwendige 
bloeding veroorzaakte. Soemedjo werd opgenomen in het hospitaal van de onderneming 
en stierf drie tot vier dagen later aan de gevolgen van de inwendige verbloeding. De raad 
van justitie te Batavia verleende Rhemrev rechtsingang, maar weigerde de verdachte 
Kufahl in preventieve hechtenis te nemen. (Ibid.: 335-7)
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 Casus Saint Cyr: paalstraffen

 Mioen
 De van Batavia afkomstige contractarbeider, de heer Mioen, was van de onderneming 
weggelopen. Batakkers spoorden hem echter op en brachten hem terug naar het bedrijf. 
Hij werd toen met zijn rechterarm vastgemaakt aan het benedeneinde aan een in het 
oppassershuis van de onderneming Saint Cyr staande paal, zodat hij niet staan of liggen 
kon, gedurende dertig uur. Echter, eerst moest Mioen een mishandeling ondergaan. Hij 
kreeg door de Batakkers met het handvat van een dikke rotanstok een twintigtal slagen 
op zijn rug toegebracht (afbeelding). (Ibid.: 335-6)

Mioen krijgt rotanslagen op zijn rug.
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 Mojong
 Rond 1901 werd in het hospitaal van de onderneming Tandjong Bringin de 
‘contractkoelie Mojong’ van de onderneming Glen Bervi verpleegd na een mishandeling 
door een functionaris van Glen Bervi, de heer Sommer. Na zijn genezing werd hij aan 
een paal vastgebonden. Glen Bervi was een afdeling van Langkat met 146 werknemers. 
Sommer had Mojong eerst op zijn ontblote borst en rug met jeuk veroorzakende bladeren 
(kemadoe en djilatang) gegeseld en hem daarna met water overgoten ‘waardoor zijn geheele 
lichaam opzwol’. Vervolgens liet Sommer hem naar ‘de koelieloods’ dragen ‘omdat zijn beenen 
zoo waren opgezwollen dat hij niet meer staan kon’. Hier had de mandoer Ketjil verkoelende 
bladeren (kladi) op zijn lichaam gelegd. Na een maand was Mojong hersteld en werd hij 
na het werk ‘aan een pilaar onder de op palen gebouwde administrateurswoning aangesloten, met 
de handen achterwaarts om de pilaar’. In deze geboeide toestand moest de arbeider een paar 
nachten onder de woning doorbrengen. (Ibid.: 357-8)

 Casus Saint Cyr: di djemoer
 De straf die een collega van Mioen, de heer Ismat, kreeg, zou de verzwakte Mioen 
zelf zeker niet hebben overleefd. Ismat was ook weggelopen en door de Batakkers 
teruggebracht. Voor het oppassershuis op het voorerf van de administrateurswoning 
werd met een dikke stok c.q. een stuk hout zijn rug net zo lang bewerkt totdat hij bloed 
overgaf en ‘in zwijm’ viel. Ismat moest daarnaast gedurende veertien dagen overdag 
op het terrein van de oppasserswoning de hele dag in de zon staan, de zogenoemde 
‘di djemoer’ (zie afbeelding). ’s Avonds en ’s nachts werd hij van zes tot zes gevangen 
gehouden in het oppassershuis. (Ibid.: 335-6)
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Ismat in ‘di djemoer’.

 Casus Saint Cyr: Kamiso door paard gesleept
 Op de onderneming Saint Cyr van de Deli en Langkat Tabak-Maatschappij werd begin 
1903 ‘den Javaanschen contractkoelie’ Kamiso ten gevolge van ziekte arbeidsongeschikt. 
In deze toestand kwam Kamiso te verkeren door de beroving van zijn vrijheid en de 
opzettelijke mishandelingen door de assistent op de genoemde onderneming, de heer 
Th.A. Lind. Na justitieel onderzoek zag Rhemrev zich genoodzaakt Lind aan te klagen. 
(Ibid.: 337)

 Kamiso was ‘gedeserteerd’ naar de onderneming Gedong Djohor, daar opgepakt en 
naar Saint Cyr teruggebracht, in hechtenis genomen en gevangen gehouden. Dit gebeurde 
‘opzettelijk zonder bevel der gevestigde machten en zonder dat aanwezig was een der gevallen bij 
algemeene verordening voorzien.’ (Ibid.)
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 Kamiso mocht zijn borst wel gaan natmaken. Lind had zijn wreedheid al bij het 
minste aan de arbeider Satim getoond. Alleen omdat Satim deze assistent om een spade 
(tjangkol) vroeg, werd hij ‘met een rotanstok afgerost.’ (Ibid.: 339)
 Lind bracht Kamiso ’s ochtends naar een in aanbouw zijnde schuur van een afdeling 
van de onderneming. Hij bond Kamiso’s handen daar met een eind rotantouw aan elkaar 
en deze weer aan een van de teugels of leidsels van zijn paard. Lind steeg daarna te paard 
en heeft

‘vervolgens Kamiso, in dien gebonden toestand, naast zijn dravend paard voortgetrokken [..] 
naar de op circa een uur lopens verder gelegen Javanen-pondok in de bovenafdeeling van Saint 
Cyr, op welken tocht Kamiso het paard niet kunnende bijhouden, een paar malen op den grond 
gevallen is, en door ’t paard eenige oogenblikken medegesleept is geworden.’ (Ibid.: 337)

Mishandeling van de contractarbeider Kamiso.

 Zoals al van te voren bedacht door de assistent, werd de contractarbeider Kamiso 
na zijn komst op de verder gelegen pondok (hut) opnieuw gestraft. Lind liet Kamiso 
van het paard losmaken, ook de touwen van zijn handen werden eerst losgemaakt en 
daarna weer vastgebonden, maar dan achterwaarts in een andere stand, namelijk met de 
handen op de rug. Hierna moest in opdracht van Lind, Kamiso tussen twee met stokken 
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gewapende mandoers die zich op een afstand van 25 passen tegenover elkaar hadden 
opgesteld, hard heen en weer lopen:

‘En toen Kamiso dit deed, moedwillig Kamiso op armen, rug en billen verscheidene stokslagen 
heeft toegebracht, waardoor vaakgenoemde inlander verschillende striemen, ontvellingen en 
zwellingen op genoemde lichaamsdeelen heeft bekomen, en gedurende minstens drie dagen ziek 
of onbekwaam tot arbeiden is geweest.’ (Ibid.: 337-8)

De Javaan Kamiso loopt spitsroeden.

 Dit zogenoemde ‘spitsroeden-loopen’ duurde een uur. Een half uur ’s ochtends en een 
half uur ’s middags. (Ibid.)

 3.6 Medische voorzieningen
 De koelieordonnanties verplichtten tot medische zorg. Veel artsen waren bovendien 
voorstander van gedwongen medische en hygiënische zorg voor inlandse arbeiders. Als 
neveneffect hiervan waren veel artsen steevast getuige (naast de slachtoffers, daders, 
omstanders en vervoerders) van de vele misstanden die plaatsvonden vanwege de 
poenale sanctie. Toch waren de artsen niet de klokkenluiders en in sommige gevallen 
waren zij ronduit medeplichtig. Dat is opmerkelijk aangezien de medische zorg, hoewel 
niet altijd machtig, toch zeer sterk verweven was met de tabakscultuur op Sumatra.
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In de tweede helft van de negentiende eeuw begon men in Deli te begrijpen dat:

‘[..] een goede, zorgvuldige behandeling der werklieden een voortdurende toevoer van 
immigranten en goed werk waarborgt en dat het geld, ten koste gelegd aan een goede verpleging 
en een eerlijke betaling van den werkman, de noodzakelijkste en inderdaad productiefste uitgaaf 
eener onderneming is.’ (Van Uildriks, 1893: 217, 220)

 Onder Cremer liet de Deli Maatschappij in 1871 de eerste medicus optreden. Er was 
toen nog geen wettelijke noodzaak tot de zorg voor arbeiders. De geneeskundige dienst 
bij Sumatra’s Oostkust groeide door de koelieordonnantie. In 1889 nam het aantal dokters 
toe naar 12:

‘In 1906 werd door de voornaamste tabakmaatschappijen het Pathologische Laboratorium te 
Medan opgericht, een particuliere gezondheidscentrale voor het gewest. In 1920 sloten zich de 
andere cultures aan en werd het Pathologisch Laboratorium een gemeenschappelijke instelling.’ 
(Volker, 1928: 59)

 Rond 1926 betaalden de arbeiders van tabaksondernemingen ruim 12 procent van 
hun loon voor geneeskundige verzorging. (Blankenstein, 1929: 38) Door inspectie op 
de ondernemingen, betere hygiëne en medische verzorging zijn in de loop der jaren 
de levenskansen voor de arbeiders en bewoners verbeterd. De verbeteringen van de 
werkwijze van de hospitalen speelden hierbij ook een rol:

‘Vooral waar gunstig gelegen ondernemingen zich organiseren tot de oprichting van een 
centraal ziekenhuis, is het resultaat in de regel heel goed. [..] Daar (SOK, NM) is het bouwen 
van hospitalen, het inrichten van klinieken, het aanstellen van een staf van met zorg gekozen 
geneeskundigen als tot een edele sport geworden, waarvoor schatten worden uitgegeven.’ 
(Ibid.: 30) 

 Ook het Pathologisch Laboratorium te Medan had een positief effect op de gezond-
heidszorg in SOK. Alle hospitalen en alle dokters konden daar gratis bacteriologische, 
chemische en anatomische onderzoekingen laten uitvoeren. Aan dit laboratorium was 
‘een staf van medici verbonden, en het is met Delische onbekrompenheid voor zijn doeleinden in-
gericht.’ (Ibid.: 33) 

 Naast een menslievende inrichting werd een hospitaal door de ondernemingen dan 
ook gezien als ‘een zeer veel voordeel brengende reparatiewerkplaats voor levende werktuigen.’ 
(Blankenstein, 1929: 31)
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 Blankenstein had ook een krachtige verwoording voor de motivatie en drijfveren van 
de ondernemingen bij zoveel aandacht voor gezondheidszorg:

‘Zou een barbaarsch dictator op het denkbeeld komen den heelen medischen dienst in Deli 
te verbieden, dan zou het verzet der koelies zeer zwak, maar dat der ondernemingen zeer fel 
zijn, en tegelijkertijd menschelijk en oeconomisch even gerechtvaardigd. Zij zouden zich niet 
alleen de lugubere sterfte van vroeger herinneren, maar ook de verliezen aan onafgediende 
wervingskosten, door die sterfte veroorzaakt en het veel geringere rendement ten gevolge van 
ziekte en zwakte.’ (Ibid.: 39)

 Die houding van de ondernemingen straalde absoluut af op de medici die zij in dienst 
hadden, en zij en hun handelen werden ook aan de winst ondergeschikt gemaakt. Tegelijk 
waren er ook die met volle overgave deze drijfveren accepteerden en hun eigen medisch 
handelen en onderzoekingen volledig in dienst stelden van die winst, en niet van de 
patiënt.

 3.6.1 Geneeskundige behandeling 1902
 In de verplichting van geneeskundige behandeling werd aan de oostkust van Sumatra 
in juli 1902 op een van de volgende wijzen voorzien:

1. Alle zieken werden zonder onderscheid naar een centraal hospitaal gezonden.

2. Ernstige zieken werden naar het centraal hospitaal gezonden, de overige zieken 
werden in een hospitaaltje op de onderneming zelf opgenomen. Een paar keer in de 
maand werd dit ziekenhuisje door een geneeskundige bezocht.

3. Alle zieken werden op de onderneming zelf behandeld, die enkele keren in de 
maand door een geneeskundige werd bezocht. (Hoetink, 1903: 30)

 In 1901 bedroeg het sterftecijfer van de koelies op de ondernemingen bij Sumatra’s 
Oostkust voor de Chinezen en Javanen respectievelijk 5 en 3,3 procent. (Ibid.: 36)
Het vervoer van ernstig zieken van ondernemingen naar een centraal hospitaal vond 
plaats in ziekenkarren op veren, in gewone ossenkarren of in huurkarretjes. Gedurende 
een deel van het jaar waren de wegen in een slechte staat, wat het transport van patiënten 
vaak lastig en kostbaar maakte. (Ibid.: 37)

 Er waren beheerders (werkgevers) die zich het recht voorbehielden om zelf te be-
slissen of een patiënt al dan niet naar een centraal hospitaal zou worden gestuurd.  
(Ibid.: 38)



250 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

 De contractarbeider moest de tijd inhalen die hij onder meer wegens ziekte of het 
ondergaan van straf van meer dan één maand had verzuimd. (Ibid.: 42)

 Hoetink rapporteerde onder meer dat werkgevers een verschillende uitleg gaven aan 
de uitdrukking “wegens ziekte van meer dan eene maand”, hij vervolgde:

‘Terwijl het de bedoeling is dat de werkman die langer dan een maand onafgebroken ziek is 
geweest, den verzuimden tijd moet inhalen maar dit niet behoeft te doen indien hij – hoeveel 
malen ook – korter dan een maand ziek was, werd de bestaande bepaling op gezag van een 
controleur, gelijk werd beweerd, door sommigen aldus opgevat dat wanneer een koelie 
gedurende zijn geheelen contracttijd meer dan dertig dagen wegens ziekte niet heeft gewerkt, 
hij verplicht is àl de verzuimde dagen in te halen en volgens deze uitlegging, is hij derhalve 
alleen dan niet verplicht tot het inhalen van verzuimden tijd als hij gedurende zijn contracttijd 
niet langer dan dertig dagen, hetzij onafgebroken dan wel bij tusschenpoozen, ziek is geweest.’  
(Ibid.)

 Andere werkgevers hadden andere interpretaties en verklaringen om de ziektedagen 
door de contractarbeiders te laten inhalen. Zelfs vrije dagen werden dan als verzuimde 
dagen aangerekend. (Ibid.: 42-3)

 3.6.2 Centralisatie koeliehospitalen
 In de beginjaren van de ‘kolonisatie’ van SOK tussen 1860 en 1895 waren de ziekte- 
en sterftecijfers onder de arbeiders heel hoog. Eind 19e eeuw bedroeg de sterfte onder de 
ondernemingsarbeiders (mannen en vrouwen van 20 tot 55 jaar) 5 procent en hoger. In de 
periode met cholera kon de sterfte tot 15 procent oplopen. (Kouwenaar, 1948: 1293, 1298)

 Schüffner
 Dokter Schüffner, later geholpen door zijn collega Willem Abraham Kuenen, deed 
systematisch onderzoek naar epidemische ziekten die zo veel slachtoffers maakten. Deze 
artsen brachten een verandering ten goede in het bestaande stelsel van gedecentraliseerde 
zorgverlening; elke plantage had een eigen klein ziekenhuisje en de geneesheer was met 
de zorg belast voor een aantal van deze inrichtingen. Maar doordat hij geen dagelijks 
toezicht had op de zieken, kon hij geen goed overzicht verkrijgen van de heersende 
ziekten. En de vele reizen vergden te veel tijd van de dokter om daarnaast nog tijd over te 
hebben voor de bestudering van de vele vraagstukken. (Ibid.: 1293-4)

 Naar aanleiding van deze situatie stichtte dokter Schüffner een centraal hospitaal 
voor 6 tot 10 plantages. Hierdoor kreeg men een beter zicht op de voorkomende ziekten 
en indien er sprake was van een infectieuze aandoening, werd de besmettingsbron van 
gezonde mensen gescheiden. Laboratorium-, pathologische en andere onderzoekingen 
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maakten het mogelijk de diagnostiek van de ziekteoorzaken te optimaliseren en het juiste 
beleid toe te passen. De volgende ziekten, de “koelie-moordenaars” die de oorzaak waren 
van ongeveer 80 procent van de sterfgevallen, werden achterhaald en geregistreerd: 
malaria, buiktyfus, cholera, dysenterie, anchylostomiasis, “tropenanaemie” en beriberi. 
(Ibid.: 1294) Algemene en hygiënische adviezen en medicamenten hadden een goed effect 
op de zieken.

 De directies en beheerders van de plantages waren bereid om de hoge kosten te 
dragen die de nieuwe aanpak met zich meebracht, omdat ze begrepen ‘dat de cost voor de 
baet uitgaat’. Door de nieuwe werkwijze bedroeg in 1908 de sterfte onder de arbeiders 1,5 
procent en tussen 1925 en 1930: 0,7 tot 0,9 procent. (Ibid.: 1295, 1298)

 Schüffner en Kuenen: centraliseren tweedelijnszorg
 De geneesheren Schüffner en Kuenen vonden dat het systeem van centraliseren van 
de medische zorg in ziekenhuizen grote voordelen had en dit werd in Deli haast algemeen 
erkend. In hun geschrift De gezondheidstoestand van de arbeiders verbonden aan de Senembah-
Maatschappij op Sumatra, gedurende de jaren 1897 tot 1907 schreven de vooraanstaande 
artsen hieromtrent:

‘Wij wijzen hier nadrukkelijk op, daar wij van het begin af aan propaganda hebben gemaakt 
voor het invoeren er van. De fouten, die het vroegere systeem aankleven, liggen voor de hand. 
De arts kon zijn ziekenmateriaal niet gemakkelijk meer overzien; buiten het centrale hospitaal, 
waarin de zwaarste zieken waren samengebracht, moesten er nog zóó en zóó veel kleinere 
depots, in alle richtingen op een afstand van 10 tot 25 kilometer van het centrum af gelegen, 
worden nagegaan. Onder deze versnippering had alles te lijden; de arts had meer met wagen 
en paarden te doen dan met zijn zieken en zijn studie; voor grondiger onderzoekingen ontbrak 
het aan den noodigen tijd en rust, en daarmede werd het stelsel der oppervlakkigheid in de 
hand gewerkt. Behalve het gebrek aan controle en het onvoldoende der behandeling, beiden 
het gevolg van de groote afstanden, is er evenwel nog een zeer belangrijke factor ten nadeele 
van de decentralisatie aan te voeren, nl. de verspreiding der besmettelijke ziekten. Het was wel 
niet anders mogelijk of behalve de lichte zieken werden ook de infectieziekten in haar eerste 
stadium, welker herkenning zelfs den arts vaak moeilijkheden oplevert, voorloopig ook in de 
kleinere hospitalen ondergebracht en bleven deze daar, totdat het zwaardere verloop der ziekte 
het gevaarlijke van het geval aantoonde of de arts bij zijn bezoek dit ontdekte en overplaatsing 
voorschreef. Maar dan was het onheil vaak reeds geschied, en had de infectie reeds hij anderen 
wortel geschoten.’ (1910: 46)

 Schüffner en Kuenen maakten ook voor cholerapatiënten geen uitzondering, nadat 
zij zich ervan hadden overtuigd dat de isolering van de zieke op de plantage, zonder een 
voortdurende controle door de arts niet mogelijk was. (Ibid.: 48) Wel vonden ze dat bij de 
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centralisatie het transport van de zieke naar het hospitaal een nadeel was. Maar dit was 
onvermijdelijk. De arbeiders verkeerden daarbij in de positie van andere zieken die er een 
verre reis voor over hadden om zich aan een deskundige behandeling te onderwerpen:

‘Om de nadeelen, die het gevolg zijn van de groote uitgestrektheid der tabaksondernemingen, 
te vermijden, zouden wij veel liever willen voorstellen, meer comfort bij het vervoer aan 
te brengen, zooals men dit door wagens met goede veeren, met gummibanden of zelfs door 
automobielen kan verkrijgen, dan ook slechts een vingerbreed af te wijken van het doorvoeren 
der centralisatie.’ (Ibid.) 

 3.6.3 Voorbeeld van een estatehospitaal
 Rond 1900 bracht dokter Maier veel misstanden in de hospitalen van de bedrijven in 
Sumatra’s Oostkust aan het licht. Maier maakte in deze periode een inspectieronde langs 
verschillende hospitalen.

 De Estate Greahan, met 400 contractarbeiders, had op de onderneming een klein 
hospitaal voor 15 zieken. Het ziekenhuis bezat geen badgelegenheid. Een Javaanse 
mandoer zorgde voor de patiënten. Tijdens het bezoek van Maier bevonden zich 12 zieken 
in de zaal, van wie er 5 ernstig ziek waren. Om onder meer kosten te besparen werden ze 
door de geneesheer en de administrateur niet naar het centraal hospitaal verwezen. Eén 
patiënte was stervende. Over deze vijf mensen tekende Maier het volgende op (Maier, 
1901: 81-4):
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(Maier, 1901: 82)
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(Maier, 1901: 83)
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 Maier leverde in zijn inspectierapport voor de resident van SOK openlijk kritiek op de 
administrateur en de arts van de onderneming. Volgens hem bleek ‘dat voor zieke koelies op 
deze onderneming niet gezorgd wordt zoals dit behoort te zijn, en door de administrateur en door 
den geneesheer.’ (Ibid.: 84)

 Toch toonde Maier in zijn rapport aan dat met de instelling van centrale hospitalen de 
mentaliteit niet meteen verbeterde. Soms werkte men het nieuwe systeem openlijk tegen.

 3.6.4 Geneeskundige behandeling: centraal hospitaal te Ramboetan
 Het centrale hospitaal had betere voorzieningen voor de patiënten. Echter, de zieke 
contractarbeiders in de plantagehospitalen (estatehospitalen) werden niet altijd naar het 
centrale hospitaal doorgestuurd. Soms was het de administrateur die zo een noodzakelijke 
opname tegenhield. Dit gebeurde meerdere keren op de Estate Pabatoe.

 In opdracht van de resident van Sumatra’s Oostkust inspecteerde Maier in oktober 
1901 de geneeskundige behandeling van de werklieden op de ondernemingen Ramboetan, 
Tandjong Kassau, Soengei Rampah, Bahilang, Pabatoe, Bamban en het centrale hospitaal 
te Ramboetan. Maier inspecteerde het centrale hospitaal samen met de controleur, waar 
dokter Vis de dienst voor zijn collega Oscar Hengeler waarnam. (Ibid.: 63-6)

 In de volgende passage van zijn verslag meldde Maier dat Vis door de administrateur 
dwarsgezeten werd toen hij twee zieken van het lokale plantagehospitaal van Pabatoe in 
het centrale hospitaal te Ramboetan wilde laten opnemen. Eén patiënt leed aan nefritis 
en de tweede had uitgebreide zweren. Toen de administrateur hun opname tegenhield, 
lieten deze twee zich ‘op sluiksche wijze’ in het centrale hospitaal opnemen. Echter, ze 
werden na anderhalve dag door de administrateur verwijderd.
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De administrateur werkte dokter Vis tegen toen deze zieke arbeiders in het centrale hospitaal te 
Ramboetan wilde opnemen. (Maier, 1901: 66)

 Het bleek dus dat de administrateur voor de zieke contractarbeiders voor ‘geneesheer’ 
speelde. Deze was van mening dat Vis de patiënten te snel liet opnemen. Maier meldde in 
zijn verslag onder meer dat de arts Hengeler het presteerde om een patiënt met een bubo 
in plaats van in het centraal ziekenhuis, deze op de onderneming zelf te opereren. Ook 
rond de buiklijders nam de administrateur dezelfde beslissingen. Dit in tegenstelling tot 
Vis, die deze zieken wel in het centraal hospitaal opnam. (Ibid.: 66-7)
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Een zieke arbeider met een bubo werd door dokter Hengeler op de onderneming Pabatoe geopereerd 
en de administrateur ging op de stoel van de geneesheer zitten. (Maier, 1901: 66)

 Bij Maiers inspectie van de onderneming Ramboetan deelde de administrateur 
hem mee dat er 40 tot 50 patiënten met beenwonden in het kleine hospitaal van de 
onderneming lagen. Echter, volgens de volgende passage, trof Maier ‘107 zieken aan, 
waar van verscheidene er zoo uitzagen dat’ hij ‘tegenover Dr. Vis, die juist ziekenrapport hield’ 
zijn ‘bevreemding te kennen gaf dat hij ze niet in het centrale hospitaal opnam.’ Volgens Vis 
maakte het niets uit omdat deze zieken toch in het hospitaal van de onderneming werden 
gehouden. In dit hospitaal was er plaats voor 50 patiënten. (Ibid.: 69-70) Dit was het 
beleid van de administrateur van Ramboetan.
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Ook op de onderneming Ramboetan stuurde de administrateur de zieke arbeiders niet door naar het 
centrale hospitaal. (Maier, 1901: 69)

 3.6.5 Artsen
 De meeste dokters op Sumatra rond 1900 waren aan Nederlandse universiteiten af-
gestudeerde artsen. De andere groep waren artsen afkomstig uit Duitsland en andere  
Europese landen. In de kolenmijnen aan de westkust van Sumatra waren de gou-
vernementsartsen werkzaam en op de plantages aan de oostkust van ditzelfde eiland 
waren de dokters voor de particuliere ondernemingen in dienst.

Op de voorgrond zitten vijf blanken op een stoel; waarschijnlijk Europese dokters en andere 
hulpverleners.[34]
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Genoemde dokters hebben voor de Deli Maatschappij gewerkt.[35]

 Na 1917 stuurde de regering in tropenziekten gespecialiseerde gouvernementsartsen 
naar Oost-Indië. De Nederlandse regering nam immers de verantwoordelijkheid voor 
deze speciale tropenopleiding op zich. Dat bleek in 1917, bij de behandeling van de 
Indische begroting in de Tweede Kamer.

 Tijdens de bespreking van een motie van wees de minister van Koloniën erop

‘dat hij de verantwoordelijkheid had te dragen voor de zorg om goed opgeleide tropenartsen en 
tropenhygiënisten uit te zenden, en dat hij die aansprakelijkheid alleen kan dragen, als men 
hem zijn eigen weg laat gaan, den weg, dien hij voor den goede houdt.’ (Muntendam, 1918: 
704)

 Ter Sumatra’s Oostkust was er ook een Geneeskundige Vereeniging. Op 31 januari 
1896 hielden de geneeskundigen van SOK te Medan een vergadering en men besloot 
om onderdeel uit te maken van de ‘Vereeniging tot bevordering van geneeskundige 
wetenschappen in Ned.Indië’ en zichzelf te doel te stellen ‘het bespreken van wetenschappelijke 
onderwerpen en hygiënische vraagstukken die betrekking hebben op deze residentie.’[36]

 Artsen hadden onderling goed contact en moeten dus ook op de hoogte zijn geweest 
van de patiënten ten gevolge van mishandelingen van de koelies. Maar hierover spraken 
zij niet tijdens hun officiële vergaderingen.

‘Er is steeds een hechte samenwerking tussen de geneesheren ter Oostkust geweest. Op de 
vergaderingen van de Geneeskundige Kring, steeds druk bezocht, werd over allen bezig 
houdende problemen van gedachten gewisseld, de resultaten der studies werden daar besproken 
en nieuwe probleemstellingen ontwikkeld.’ (Kouwenaar 1948: 1295)

De kwaliteit van Europese geneeskundigen in Nederlands-Indië was zeer divers. In 1907 
bekritiseerde de Bond van Geneesheeren in Nederlandsch-Indië de gedragingen van niet-
verenigde artsen:
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‘Daar is te vechten met dienstklopperij, met vrees om hooger geplaatsten te mishagen, en 
dan nog met de gewone vijanden: zelfzucht, onverschilligheid, persoonlijke tevredenheid en 
bandeloosheid.’ (Pinkhof, 1907: 90)

 Het Comité Nieuw-Indië gaf een triest en sprekend voorbeeld van de ‘immoreelen 
invloed der poenale sanctie’ uit een verslag over de Z. en O. afdeling van Borneo, waar 
in 1921 tegen de ondernemingsgeneesheer vier klachten werden ingebracht wegens het 
slaan van zijn patiënten. (Comité Nieuw-Indië, 1923: 4) 

 Zo bezien begon rond het begin van de 20e eeuw het aanzien van de geneeskundigen 
af te nemen. Via advertenties probeerden de vrijgevestigden aan patiënten te komen. Een 
anekdote uit die tijd verduidelijkt dit. In een door Chinezen veel gelezen Maleis blad 
prees een dokter zijn kunde via deze advertentie:

,,‘Dr… officier van Gezondheid, heeft speciale kennis verkregen in het genezen van Chinezeen! 
Vele baba’s, die al op sterven lagen, zijn weer bovenop gekomen’.” (Pinkhof, 1907: 91)

 In dit verband maak ik even een zijsprong, weg van de tabaksplantages, om te laten 
zien dat het er in andere cultures hetzelfde aan toe ging. In de volgende casus wordt 
in het kort geschetst hoe contractarbeiders van koffieplantages dezelfde verwaarlozing 
ondergingen van Europese artsen en bestuurders als die op tabak- of rubberplantages. 
Het gaat hier vooral over de rol van artsen en over de zorg van hun patiënten.

 Koffiecasus
 Artsen waren al jaren op de hoogte van misstanden op de koffieonderneming 
Damah Gloegoer Kiri van de Europese beheerder, de heer E.V.P. Elin. Ondanks het feit 
dat hun patiënten van hun werkgever ernstig ziek werden en stierven ten gevolge van 
uithongering en verwaarlozing vonden de dokters het niet hun plicht om het Bestuur van 
het wanbeheer van Elin in kennis te stellen. Uiteindelijk deden andere koffieplanters dat, 
buren van Elin. (Breman, 1987: 263-7, 319-22)[37]

 Door de slechte voeding werden contractarbeiders zwak en ziek en konden zij 
hierdoor niet werken. Dit werd opgevat als werkweigering en zij werden daarom 
gestraft, waardoor ze nog zieker werden. De straf voor deze koelies was opsluiting in een 
hospitaaltje. De verpleging van deze zieke arbeiders in de kamer die als hospitaal dienst 
deed van de onderneming van de heer Ch. Martin was huiveringwekkend. Artsen en 
andere hulpverleners waren op de hand van hun werkgever en het ziekenhuisje voldeed 
aan alle kenmerken van een Augiusstal. Naar aanleiding van een beschrijving hierover 
in de Java-Bode van 31 december 1901 en in de brochure van Van den Brand liet Rhemrev 
een onderzoek instellen. Op 1 oktober 1901 werd er een proces-verbaal opgemaakt 
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door de controleur van Serdang, de heer J.R. Stuurman. Hieruit vermeld ik de volgende  
details:

 Casus: Horror-dokter in hospitaal annex martelhuis
 Op de koffieonderneming Damah Gloegoer Kiri van de heer Ch. Martin werkte 
E.V.P. Elin als beheerder. Controleur Stuurman had zijn komst niet aangekondigd. Samen 
met de dokter djawa Renong inspecteerde Stuurman ook het kleine hospitaal van de 
onderneming. De deur van het hokje dat als hospitaal dienstdeed (4 meter lang en breed) 
was met een hangslot afgesloten. Aan de voorzijde van de houten wand was er een 
vensteropening met een rasterwerk van ijzerdraad met grote mazen, en een soortgelijk 
rasterwerk bevond zich in de opening van de deur.

Arts tussen doodzieke patiënten, een lijk en poep in het hospitaal van de koffieonderneming

 In het hospitaal lagen de vijf jonge vrouwen Ngadinem, Marrina, Sarinem, Tindil 
en Sina en een Javaan, de heer Mat Saleh. Alle patiënten zagen er zeer zwak, vermagerd 
en vervuild uit. Op de slaaptafel, die de helft van het hokje in beslag nam (bedden 
waren er niet), lag het lijk van een Javaanse vrouw Siam die de vorige middag was 
gestorven. Uit het tralievenstertje sloeg een verpestende stank naar buiten, afkomstig van 
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uitwerpselen die op de grond lagen. Deze mensen deden hun behoefte op de grond bij 
gebrek aan een wc. De uitwerpselen werden bedekt met wat zand en door een kier naar 
buiten geschoven of naar buiten gegooid als de deur openging, wat tweemaal per dag 
gebeurde als de Javaanse vrouw Amina het eten bracht. De patiënten deelden Stuurman 
mee dat ze tweemaal per dag voedsel kregen, bestaande uit gekookte rijst en gedroogde 
vis. Gelegenheid om te baden was er niet, drinkwater ontbrak ook. Om aan dit water te 
komen, ruilden de zieken een deel van hun eten voor drinkwater met voorbijkomende 
koelies.

 Ook de Tweede Kamer werd over bevindingen van Stuurman geïnformeerd. Van Kol 
stelde in 1904 tijdens de begrotingsdebatten over dit tragische voorval:

‘...en dan het hospitaal eener koffieonderneming waar uit een tralievenstertje een verpestende 
stank naar buiten sloeg afkomstig van twee Javanen, acht Javaansche vrouwen, allen 
stervensziek en een lijk dat er reeds vier en twintig uren had gelegen, allen in eene ruimte 
van enkele vierkante meters bijeen, zonder water, zonder privaat, waar zij hun behoeften op 
den grond moesten doen, met zand vermengen en dan door eene reet naar buiten schuiven.’ 
(Hesselink, 2009: 270) 

Henri Hubert van Kol, 1900-1925. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. 
Coll.nr. 10018743.
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 Dokter Rüdel trof geen maatregelen
 Geneeskundige dr. E. Rüdel was verbonden aan deze onderneming en oefende de 
geneeskundige praktijk uit. Echter, dokter djawa Renong onderzocht de zieken als de 
deur openging.

‘Blijkens de tusschen den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid en den Resident 
van Sumatra’s Oostkust gewisselde stukken, was geneesheer Dr. Rüdel bekend met de 
slechte, zelfs onmenschelijke wijze van behandeling der zieken op de ondernemingen waar hij 
praktiseerde, zonder dat door hem maatregelen waren getroffen, om – op afdoende wijze – 
daarin verbetering aan te brengen.’

 Eens in de veertien dagen kregen de zieken, die vergingen van vuil en ongedierte, 
kinine, nadat ze door de tralies heen waren ondervraagd. Zieken hadden voor de 
beheerder geen nut meer omdat ze toch zouden sterven. Deze casus trok ook de aandacht 
van Van den Brand die zich afvroeg:

‘Waarom het ,,hospitaal” van buiten was afgesloten? Ja, hij had geen geld om een oppas 
(oppasser) te betalen. Natuurlijk was het volstrekt niet uit vrees, dat misschien een der 
langzaam stervenden nog kracht genoeg zou kunnen hebben, om weg te kruipen en zich over 
zijn beul te gaan beklagen. Waarom de ,,behandeling” der zieken zooveel te wenschen overliet? 
Och, hij stopte in zijn ,,hospitaal” slechts koelies, van welke hij overtuigd was, dat zij toch dood 
gingen.’

 Van den Brand vroeg zich af hoe het mogelijk was, dat de voornoemde medicus in de 
wijze van “verpleging” in deze ‘moordinrichting’ had kunnen berusten. Voor hem was 
dit onbegrijpelijk.

 De controleur vervoerde de zieken voor een betere behandeling naar het gou-
vernementshospitaal te Loeboeq Pakam, waar een van de Javaanse vrouwen alsnog bin-
nen korte tijd kwam te overlijden. Zij had meer dan veertig dagen in het “hospitaal” van 
de onderneming doorgebracht en kon niet meer op haar benen staan.

 Bevestigd door de heren G.R. Bauman en Wetter en de Javaanse vrouwen Tjindil en 
Sinah en de Javaanse mandoer Alias Sodikromo, verklaarde de contractarbeider Timin 
aan Rhemrev onder meer dat Elin de contractarbeiders, mannen en vrouwen, zo weinig 
eten gaf dat allen vermagerden en

‘[..] zelfs van honger en uitputting in de koffietuinen der onderneming doodvielen en dat 
genoemde heer de zieken – soms 10 tot 12 vrouwen en mannen tegelijk, in een stinkend hok 
– opsloot, meermalen 2 à 3 maanden achtereen, terwijl de zieken zich in ’t geheel niet konden 
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reinigen en, bij onstentenis van een privaat, in dit hok hunne behoeften op den grond in het 
vertrek waarin zij waren opgesloten, moesten doen.’

 Zelfs drinkwater kregen de zieken niet; dat moesten zij aan een toevallige voorbijgan-
ger vragen. Verder verklaarde Timin dat

‘[..] door de slechte behandeling der zieken, deze meermalen in dat vertrek van gebrek en 
verwaarloozing omkwamen, dat de geneesheer van de onderneming, destijds Dr. Rüdel den 
zieken slechts ééns in de maand bezocht doch hun nooit medicijnen gaf.’

 Ook verklaarde Timin dat, omdat hij vier dagen niet op het werk was geweest, 
Elin hem eerst gedurende acht achtervolgende nachten met geboeide handen in het 
oppassershuis had vastgemaakt, waarna hij gedurende acht achtereenvolgende nachten 
in een houten sluitblok was vastgezet. Overdag moest Timin met een ketting aan het 
linkerbeen onder streng toezicht werken en kreeg slechts één keer per dag weinig eten.

 Het onderzoeksrapport van Stuurman ging naar de resident van Sumatra’s Oostkust, 
de heer Herman Antonius van der Steenstraten, die op 30 december 1901 het op zijn beurt 
in handen stelde van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Residentiegerecht 
te Medan om Elin te vervolgen. Echter, Elin kon naar het buitenland vluchten vóórdat 
de ambtenaar een bevel tot dagvaarding kon uitvaardigen. Ook werd aan de regering 
voorgesteld om voor Rüdel de acte van toelating tot uitoefening van geneeskundige 
praktijk in Oost-Indië voor een bepaalde periode in te trekken. Aangezien Rüdel naar 
Europa was vertrokken, bleek het niet meer nodig te zijn de voorgestelde maatregel toe te 
passen.

Resident Van der Steenstraten met zijn vrouw, gemeente Medan, Deli, 1890-1901. Bron: Stichting 
Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001687.
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 Naschrift
 Hetgeen Stuurman en dokter djawa Renong op 1 oktober 1901 op de onderneming 
Damah Gloegoer Kiri constateerden, werd bevestigd door de assistent van de ernaast 
gelegen onderneming Gallia-Estate, die anoniem wilde blijven. Op een dag vroeg Elin 
aan de assistent of hij een Javaanse vrouw die twee weken geleden weggelopen was, op 
Gallia-Estate had aangetroffen. De assistent gaf een ontkennend antwoord en Elin stelde 
hem toen voor om samen naar een tracé te gaan kijken. De assistent:

‘Na een eind samen te hebben geloopen, zag ik, dat een der Deensche doggen van den heer Elin, 
met een stuk van een menschelijk lichaam nl. met ’t dijbeen speelde’.

 De assistent zocht verder in de omtrek en vond de rest van het lijk van de gezochte 
Javaanse vrouw.

Deense dog met het been van een Javaanse contractvrouw

 Het lijk was van een zeer vermagerd, blijkbaar verhongerd persoon en Elin herkende 
dat onmiddellijk als dat van de weggelopen vrouw. Toen Elin het lijk zag, riep hij uit: ‘nu 
daar ligt die babi (dat varken).’ Hij liet enkele koelies het lijk daar ter plaatse begraven.

 Ongeveer een half jaar later zag dezelfde assistent op een helling niet ver van zijn huis 
een lichaam liggen. Bij nader onderzoek bleek het een lijk van een magere, uitgehongerde 
Javaanse vrouw van Elins onderneming Damah Gloegoer Kiri te zijn. Daar kreeg men 
meer slaag dan eten, waardoor de arbeiders van Elin makkelijk te herkennen waren. Elin 
werd door de assistent in kennis gesteld van zijn vondst en werd verzocht om ter plaatse 
van het lijk te komen. Elin herkende de dode vrouw als een van zijn contractvrouwen die 
kort tevoren was gedeserteerd. Assistent:
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‘Op mijn verzoek om het lijk te laten weghalen, gaf den heer Elin ten antwoord: “ik zal ’t maar 
hier onder den grond stoppen, het is goede mest voor de koffie”.’

 3.6.6 Poenale sanctie bij gang naar schone schijn ziekenhuis
 Volgens Blankenstein ging de koelie veelal niet vrijwillig naar het hospitaal; men 
moest hem er in de regel heen zenden. Deze onderzoeker zag daarom hierbij ‘een 
van de niet te versmaden voordeelen van de poenale sanctie.’ De koelie was in dezen tot 
gehoorzaamheid verplicht en als hij in verpleging was, stelde de koelieordonnantie hem 
onder de tucht van het hospitaal. (Blankenstein, 1929: 39-40) Mogelijk was dit nodig 
omdat de contractarbeiders wel wisten dat de soms ronduit imposante hospitalen voor 
henzelf een heel andere uitwerking hadden.
 Bij de vernieuwing van de medische zorg voor de contractanten, begin twintigste 
eeuw, bouwde men soms heel grote centrale hospitalen, maar intern was de situatie 
kwalitatief vaak niet in verhouding met de psychologische indruk die het bouwwerk bij 
een buitenstaander, zoals de Arbeidsinspectie, zou moeten achterlaten:

‘De pompeuze opzet, de grootste eischen die aan ruimte en inrichting in het hoofdgebouw 
zijn gesteld, staan menigmaal in wanverhouding tot de organisatie der koelie-afdeelingen, 
die toch vrijwel de heele zorg van den dienst in beslag nemen. Want andere patiënten zijn 
uitzondering.’ (Ibid. 37)

 Volgens de nieuwsgierige verslaggever Blankenstein lagen de patiënten in deze 
heel imposante en met veel onnodige overvloed opgetrokken gebouwen op eenvoudige 
houten rustbedden en hadden deze,

‘lieden niet meer noodig en ook niet meer verlangen.[..] Maar wat er opgetrokken is rondom die 
paar honderd houten britsen, die het essentieelste van het hospitaal uitmaken, is vaak heel ver 
van dezen simpelsten eenvoud verwijderd. Dit is wat den bezoeker steeds weer treft.’ (Ibid.: 37)
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Patiënten in een ziekenzaal van het hospitaal te Medan voor bij de Deli Maatschappij werkzame 
contractarbeiders. Bron: Nationaal Museum van Wereldculturen.Coll.nr. TM-60001837.

 Dit hospitaal doet denken aan een koeienstal met houten tafels die de bedden moesten 
voorstellen. Zieken moesten op de goedkopere harde plankenbedden slapen en in de 
grote zaal hadden ze geen privacy.

 De ziekenverpleging vormde het zwakste punt bij alle verzorging van de medische 
begeleiding, ‘en bij alle betrekkelijke volmaking van het hygiënische, chirurgische en instru-
menteele.’ (Blankenstein, 1929: 37-8) Met veel kosten en moeite zou dit probleem op te 
lossen zijn. De inlandse verpleging functioneerde nog onder de maat en het invoeren van 
Europees verplegend personeel ‘zou de kosten der hospitalen inderdaad ondragelijk maken.’ 
(Ibid.: 38)

 Sterftecijfers geven een indruk van de effectiviteit van de toepassing van kwalitatief 
adequate medische zorg. De volgende cijfers publiceerde Blankenstein.

 Mortaliteit onder koelies (vele maatschappijen bezaten over een lange periode geen 
statistische gegevens).
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Jaar Per 1000 Aantal koelies
1890 73 3628
1891 136 3951
1892 56 3428
1893 31 3369
1895 69 3771
1896 104 3996
1897 60,2 3824
1900 45,1 4167
1901 51,6 4590
1903 38,2 5909
1904 19,9 5656
1905 11 5684
(Blankenstein, 1929: 31)

Tot 1911 bleven de sterftecijfers iets boven 10 per 1000 en daarna volgde er een nieuwe 
daling.

1912 7,1 7023
1916 5,8 8687
1917 7,7 9403
(Blankenstein, 1929: 31)

Een paar jaar later, bleven de sterftecijfers rond de 10 per 1000 hangen.

1922 6,8 12835
1923 5,0 9714
(Blankenstein, 1929: 31)

 Na 1904 nam door hygiënische maatregelen het aantal doden door dysenterie sterk 
af. Naast tuberculose en longontsteking kwamen er haast geen infectieziekten meer voor. 
De sterftecijfers waren in enige mate selectief. Doordat mensen die onbekwaam waren 
om te werken en vele gepensioneerden respectievelijk naar Java teruggestuurd werden of 
terugkeerden naar Java, leidde dit deels ook tot gunstige sterftecijfers. (Ibid.: 32)

 Europeanen en medische zorg
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 Op de ondernemingen stelden de Europese werknemers hogere eisen aan de 
beschikbare medische zorg. Er waren ondernemingen met grote ziekeninrichtingen met 
soms zelfs eigen laboratoria:

‘Voor het Europeesch personeel hebben deze hospitalen afzonderlijke afdeelingen met 
kamers, die wat sanitaire inrichting en gemakken betreft, soms te vergelijken zijn met de 
weelderige verblijven in de beste Indische hotels. Zij hebben muskietenvrije slaapgelegenheid 
(klamboekamer), badgelegenheid bij iedere kamer, aardige terrasjes met veelal zeer vriendelijk 
uitzicht, rustige ligging. Het zijn gelegenheden die uitlokken tot ziek-zijn.’ (Ibid.: 34)

Hospitaal te Medan voor bij de Deli Maatschappij werkzame Europeanen, 1890-1894. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60046939.

 Sterfte onder Europeanen
 Bij de Senembah Maatschappij was gedurende tien jaar, van 1897 tot en met 1906, 
de sterfte onder de Europese employés 8 promille. Dit cijfer was ongeveer gelijk aan 
de mortaliteit in Europa onder mensen van 20 tot 40 jaar. En omdat de Europeaan zeer 
hard moest werken, zag men een mortaliteit van 8 promille als gunstig, aldus de artsen 
Schüffner en Kuenen. (1910: 19)
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 3.7 Schüffner en de medische zorg op de Senembah tabaksmaatschappij
 Schüffner liet de Senembah Maatschappij om economische redenen grote sommen 
geld investeren in de verbetering van de gezondheidstoestand van de contractarbeiders. 
Zo konden ze langer leven en fysiek sterk blijven om voor een hogere productie voor de 
maatschappij te zorgen. Schüffner kon zijn werkgever overtuigen dat dit ten goede kwam 
aan de winst van het bedrijf.

 Dit alles stond in een artikel van dr. N.H. Swellengrebel over Schüffner in Eigen 
Haard. Hij zei: ‘Stierven er in 1896, het jaar van Schüffner’s komst in Deli, van de 3996 koelies 
ongeveer 1040, in 1911 stierven er van de 6863 koelies nog geen 120.’[38] 

 Verder zei Swellengrebel dat Schüffner voorrekende dat de Senembah Maatschappij 
de laatste jaren van haar 7000 koelies er ongeveer 80 door sterfte verloor. Met dezelfde 
ongunstige omstandigheden, zoals gebrek aan goede sanitaire maatregelen van vóór 1896, 
zou men de dood van ongeveer 550 contractarbeiders te betreuren hebben gehad. En als 
men bedenkt dat werving en aanvoer van een contractarbeider de maatschappij ongeveer 
honderd gulden kosten, dan kan hieruit geconcludeerd worden dat door de verminderde 
koeliesterfte er jaarlijks gemiddeld ƒ 40.000 bespaard werd, aldus Swellengrebel.

 Tot slot zei dokter Swellengrebel: ‘Hierbij is nog niet eens de vermeerderde werkkracht der 
koelies, die van hun chronische kwalen genezen zijn, in aanmerking genomen.’[39]

 Schüffner was praktiserend geneesheer in het genoemde Tandjong Morawa hospitaal:
‘Het grootste gedeelte van zijn tijd werd door die practijk in beslag genomen; zijn leerschool bracht 
mede, dat hij naast de behandeling der inwendige ziekten ook de chirurgische practijk beoefende.’ 
(Kuenen, 1937: 3289)
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Hospitaal van de Senembah Maatschappij op de tabaksonderneming Tandjong Morawah, 1885-1895. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001786.

 Onder de arbeiders van de Senembah Maatschappij (volwassen, gekeurde mannen) 
heerste in de periode 1890-96 nog een sterfte van 74,1 promille, maar sinds 1905 was de 
sterfte veel lager (<10 promille); beriberi, ankylostomiasis, dysenterie, pokken en cholera 
waren de voornaamste ziekten, die vroeger ten grondslag lagen aan de hoge sterfte. Deze 
waren bedwongen door een hygiënisch-geneeskundige organisatie, waarin ‘alle arbeiders 
van de maatschappij krachtens hun verhouding tot de administratie’ konden worden betrokken. 
(Van Loghem, 1920: 62)
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Operatiekamer van het ziekenhuis van de Deli Maatschappij. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10002211.

	 3.7.1	W.A.P.	Schüffner	–	een	beknopte	biografie
 Dokter Wilhelm August Paul Schüffner (1867-1949), een Duitser van geboorte, werkte 
na zijn artsexamen (1892) in Leipzig in de chirurgie, hij was daar 5 jaar assistent, eerst bij 
Curschmann, later bij Thiersch en Trendelenburg. Met deze klinische basis ging hij enkele 
jaren later, in 1897, naar Oost-Sumatra als arts werken voor de Senembah Maatschappij. Hij 
werd als hoofd van de geneeskundige dienst aangesteld. Hij liet de kleine hospitaaltjes op 
de ‘estates’ vervangen door een centraal gelegen hospitaal, het Tandjong Morawa hospitaal 
(Kuenen, 1937: 3282, zie ook: Haneveld, 1989: 72-3)

Schüffner had zijn huis in Tandjong Morawa, de zetel van de hoofdadministratie van de 
Senembah Maatschappij, vlakbij het hospitaal. ’s Morgens vroeg begaf hij zich daarheen 
voor zijn ochtendronde en onderzocht snel de verschillende zieken. De mandoer en de 
inlandse verpleger kregen korte bevelen van hem, en tegen het ontbijt was de eerste 
ronde afgerond. Over het vervolg van de dag:

‘’s Middags worden de dien dag binnengekomen patiënten bezocht, en ook daarna is de zware 
dagtaak van den dokter nog niet volbracht. Hij is ook de vraagbaak van de Europeanen en een 
gezocht helper in chirurgische gevallen.’[40]
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 Enkele mannen op de veranda; zittend: dr. Schüffner, Nommensen. Staand missionaris Wilhelmy, 
missionaris Nommensen, dr. C.W. Janssen (2e van rechts, NM), missionaris Neumann, 1895-1939. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 30038899.

Bron: SM, 1939.
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 Schüffner bleef gedurende zijn meer dan twintigjarig verblijf als plantersarts in Deli 
werken aan de vervolmaking van de plantagehygiëne:

‘Talrijk zijn de artsen, die het hospitaal te Tandjong Morawa bezochten, voordat zij zich als 
plantage-geneesheeren in den Archipel vestigden; hij was de algemeen erkende autoriteit op dit 
gebied geworden.’ (Kuenen, 1937: 3285)

 De Burgerlijke Geneeskundige Dienst en Arbeidsinspectie vroegen Schüffner steeds 
vaker om advies en voor de beantwoording van deze vragen moest hij naar afgelegen 
streken reizen, waardoor het

‘[..] het noodzakelijk werd zijn positie als plantage-arts te herzien. Wel bleef hij zijn standplaats 
in Tandjong Morawa behouden, maar officieel ging hij over in dienst van het Ned. Ind. 
Gouvernement.’ (Ibid.)

 In het algemeen adviseerde hij over de hygiëne, maar zijn hulp werd vooral ingeroepen 
bij de bestrijding van malaria.

 Ook buiten Deli gebeurde dit. Overal was Schüffner volgens zijn directe collega Kuenen 
niet alleen de redder in nood, maar tevens de welkome gast van de bestuursambtenaren 
en ook de plaatselijke geneesheren, die hem gaarne zagen komen. (Ibid.)

Bron: SM, 1939.
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 Qua ontspanning was Schüffner een liefhebber van jagen, een goed ruiter en de beste 
scherpschutter van de Senembah Maatschappij. (Ibid.: 3289)

 In 1922 beëindigde Schüffner zijn werkkring in Nederlands-Indië. Hij werd benoemd 
tot hoogleraar in de Tropische hygiëne aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens 
hoofd van het Instituut voor Tropische hygiëne, afdeling van het Koninklijke Koloniaal 
Instituut. (Ibid.: 3288 )

Dit schilderij van Lizzy Ansingh is een groepsportret van professoren van het Instituut voor 
Tropische Hygiëne van het toenmalig Koloniaal Instituut: Van links naar rechts J.J. van Loghem, W.A. 

Kuenen, W.A.P. Schüffner, N.H. Swellengrebel en E.P. Snijders in witte doktersjassen.[41]

 Op tafel ligt een plattegrond met opschrift INST.V.TROPISCHE HYGIENE. Op de 
achtergrond is een kaart van Indonesië zichtbaar. Het schilderij is rechtsonder gesigneerd 
en gedateerd Ansingh 1933. Het schilderij is gebaseerd op een foto, eveneens in het bezit 
van het Tropenmuseum. De vijf heren waren allen topfiguren uit de vroege geschiedenis 
van het Instituut voor Tropische Hygiëne. Ze kenden elkaar ook allemaal uit Medan, 
Sumatra. We zouden ze de Deli Connectie kunnen noemen, naar hun opdrachtgever, de 
Deli Maatschappij. Allen deden onderzoek op het gebied van parasitologie. Daar lag ook 
het directe belang van de Deli: de gezondheid van het plantagepersoneel en daarmee ook 
het behoud van arbeidskracht.
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 Prof. dr. J.J. van Loghem (1878-1968) was van 1908-1909 tijdelijk directeur van het 
Pathologisch Laboratorium in Medan, en werd in 1912 belast met de oprichting en leiding 
van het Instituut voor Tropische Hygiëne (TH) van het Koloniaal Instituut. Hij werd in 
1916 bijzonder hoogleraar Tropische Hygiëne en was van 1923-1948 gewoon hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam. (van ’t Hof, 2007(3): 2729)

 Schüffner was directeur van het Instituut voor Tropische Hygiëne tot 1937 en bijzon-
der hoogleraar aan de UVA. Hij begon 1897 als arts in Deli waar hij onderzoek deed naar 
sterfteoorzaken onder “de koelies” en de medische voorzieningen in Medan verbeterde. 
(Kuenen, 1937: 3282)

 Kuenen werkte samen met Schüffner voor de tabaksonderneming Senembah (Deli). 
In 1915 kwam hij in dienst van Tropische Hygiëne, in 1923 werd hij er directeur. Hij werd 
ook lector Tropische Geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam, een leerstoel die 
door Tropische Hygiëne was geïnitieerd. (Snijders, 1951)

 Swellengrebel kwam in 1913 in dienst van Tropische Hygiëne. Daarvoor deed hij 
twee jaar onderzoek naar pestvlooien en ratten in het pathologisch lab van Medan. Ook 
hij behoorde tot de cirkel Schüffner-Kuenen. In 1916 ging hij weer drie jaar naar Indië. Hij 
werd later ook lid van het malariacomité van de Volkenbond en met dezelfde specialisatie 
in portefeuille. (van Loghem, 1955: 2418-9)
 
 Prof. dr. E.P. Snijders (1885-1958) begon als internist en waarnemend geneesheer-
directeur van het Binnengasthuis. Ook hij ging in 1914 naar de Deli Maatschappij, naar 
het Pathologisch Laboratorium in Medan. In 1925 werd hij bijzonder hoogleraar en 
volgde Kuenen op in de leerstoel Tropische hygiëne. Hij bleef tot 1944 aan Tropische 
Hygiëne verbonden. (Swellengrebel, 1955: 3175-6)
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Bron: Janssen, 1914: 43.

 Persoonlijke noot: ziekte mevrouw Schüffner
 Schüffner kreeg te maken met de ziekte van zijn vrouw, waarover hij schreef aan zijn 
collega De Vogel:
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Brief van W. Schüffner aan zijn collega W.Th. de Vogel over de ziekte van zijn vrouw.[42]
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 3.7.2 Dokter Schüffners dwangmaatregelen
 Voor Schüffner en zijn collega’s was het al mosterd na de maaltijd toen de ter beschik-
king van de directeur van het departement van Justitie gestelde ambtenaar voor Chinese 
zaken, Hoetink, in 1903 voorstelde om bij een herziening van de koelieordonnanties 
bepalingen op te nemen ‘die aan een geneesheer-directeur van een hospitaal dat onder zijne 
onmiddellijke leiding staat het recht geven tot de toepassing van tuchtmiddelen op onwillige en 
lastige patiënten.’ (Hoetink, 1903: 35)

 Schüffner kon de leiding van de Senembah Maatschappij ervan overtuigen dat met 
een goede gezondheid van de arbeiders het tabaksbedrijf zijn in de contractarbeiders 
geïnvesteerde kapitaal terug zou verdienen. Dit besefte ook het tabaksbedrijf Senembah 
en het accepteerde de voorstellen van Schüffner.

 De heer K.L. Weigand, hoofdadministrateur van de Senembah Maatschappij, stelde 
toen grote bedragen beschikbaar. Hij besefte dat de ingevoerde contractarbeiders uit 
economische oogpunt een grote waarde in geld vertegenwoordigden en dat hun werk op 
de tabaksvelden afhankelijk was van hun goede gezondheid.[43]

 Om het doel van Weigand te halen, moest Schüffner de contractarbeiders dwingen 
zich te onderwerpen aan zijn preventieve maatregelen en behandelingen.

‘Bij de tegenwoordige regeling komt zoo’n chineesche of javaansche koelie, man of vrouw, voor 
ongeveer acht dagen in het hospitaal, om te worden onderzocht, of ze mogelijk ook aan kwalen 
lijden, en ieder nieuw aangekomene, gezond of ziek, krijgt een dosis thymol (tegen mijnwormen, 
NM) en doet een gegelde thymolkuur, die na enkele dagen het soms verrassende resultaat heeft, 
dat er ingewandswormen in ongeleeflijk aantal voor den dag komen en in verreweg de meeste 
gevallen ook ankylostomen of draadwormen, welke parasieten menschen in zoo hevige mate 
kunnen verzwakken. De koelies noemen de medicijn dan ook wel ,,de dikmaakster”, omdat ze 
zich na die behandeling dadelijk beter voelen en er dikker op worden.’[44]

 De arbeider blijft na de kuur onder toezicht, mocht hij weer gaan werken. ‘Hij wordt 
bij voorbeeld gedwongen, of hij wil of niet, onder een muskietennet te slapen, wat hem overbodig 
voorkomt, omdat hij er niet aan gewend is.’ De maatschappij verstrekte het net.
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Lighal voor koelievrouwen van de Senembah Maatschappij.[45]

 Een tweede maatregel die de Senembah Maatschappij jaarlijks ƒ 13.000 tot ƒ 15.000 
kostte en in eerste instantie op weerstand stuitte, was de verstrekking van thee. Javanen 
waren gewend het staande water van de rijstvelden te drinken, waarmee zij zich vele 
ziekten op de hals haalden. De Senembah Maatschappij stelde 140 man aan, die zich de 
hele dag alleen bezig moesten houden met het zetten van thee en deze aan de arbeiders 
op de tabaksvelden uitdelen.[46]

 De door Schüffner en Kuenen gepropageerde dwang bij medische zorg had echter 
ook al direct na instelling van de koelieordonnantie een venijnige keerzijde. Europese 
beheerders konden nadat zij iemand mishandeld hadden hun vervolging voorkomen 
door een ‘gedwongen verblijf in het hospitaal der onderneming’ van de mishandelde arbeider 
direct na de mishandeling. Die moest daar dan blijven totdat de wonden genezen waren. 
Daarna was er immers geen goede mogelijkheid om ‘visum repertum’ (schouwingverslag 
dat als bewijs kan dienen) te maken. Dit was een ‘akal’ (kunstgreep, list) zo oud als de 
koelieordonnantie zelf. (Van den Brand, 1902: 54) Voorbeelden van deze kunstgreep 
zagen we eerder (zie 3.5).
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 3.7.3 Het centraal hospitaal van de Senembah Maatschappij

Centraal hospitaal van de Senembah Maatschappij. (Bron: Schüffner e.a., 1910: 47)

 Het hospitaal van de Senembah Maatschappij beschikte over een ruimte voor 300 
zieken, verdeeld over zes zalen. Behalve het oude hoofdgebouw, een breed middengebouw 
met drie zijvleugels, bestond de gehele inrichting uit twee nieuwe afzonderlijk staande 
barakken, een nieuw operatiegebouw met de nodige bijgebouwtjes, een laboratorium 
met kamer voor röntgenstralen en een klein gebouwtje voor de dynamo, twee huizen 
voor bedienden, de keuken benevens provisiekamer en de apotheek. (Schüffner e.a., 1910: 
48, 55)
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(Ibid.: 58)
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(Ibid.: 51)

(Ibid.: 55)
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(Ibid.: 59)

(Ibid.: 52)
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(Ibid.: 60)

 3.7.4 Water een infectiebron, gekookt een remedie
 Medan had sinds 1909 een waterleiding. De plaats van waar het water werd 
aangevoerd, lag 37 kilometer verderop. Slecht water was in de tropen de oorzaak van het 
merendeel van de gevaarlijke ziekten. Enkele plantages, dicht bij de waterleiding gelegen, 
kon men aansluiten. Die van de Senembah Maatschappij vielen hier niet onder. Evenals 
vroeger, was men hier aangewezen op putwater of, als daarvan niet genoeg voorhanden 
was, op rivierwater, een infectiebron bij uitstek. (Ibid.: 60-1)
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(Ibid.: 62)

 Men was nog niet van plan de watervoorziening in de velden te verbeteren. Een beletsel 
voor het maken van blijvende inrichtingen waren de jaarlijkse plaatsveranderingen bij 
het tabaksplanten en de grote afstanden tussen de verschillende groepen van arbeiders. 
Hier zouden ze bij het oude systeem moeten blijven, namelijk het water scheppen uit ruw 
uitgegraven gaten in de grond. (Ibid.: 63-4)
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‘Bijzonder nuttig is het verder, twee putten aan te leggen, zooals dit is ingesteld door de 
Administratie der Senembah-Maatschappij. Beide liggen aan verschillende zijden der 
huizen; de eene is alleen bestemd voor het putten van drink- en gebruikswater, de andere, 
in welker nabijheid ook de closet is gelegen, alleen voor wasschen en douches. Als men hier 
streng de hand aan houdt, dan vermindert dit de gevaren eener waterinfectie niet weinig. 
Werd bij de Senembah-Maatschappij hiertegen nog in groote mate gezondigd, dan zou de 
gezondheidstoestand niet zoo enorm veel beter zijn geworden.’ (Ibid.: 64)

 De nederzettingen waren nagenoeg uitsluitend langs de rivieren gevestigd. Voor al 
deze dorpen was de rivier het natuurlijke afvoerkanaal, die tegelijk met de onschadelijke 
afval, ook alle gevaarlijke infectiestoffen meevoerde. In het hospitaal, dat in droge jaren 
ook maanden lang op rivierwater was aangewezen, hadden Schüffner en Kuenen de 
gevolgen daarvan ook geregeld ondervonden in de vorm van huidinfecties. Tyfus en 
dysenterie, maar vooral cholera kregen op deze manier verdere verspreiding en daarvoor 
was het niet eens noodzakelijk het water te drinken. Ook bad- of spoelwater kon een 
infectie veroorzaken. (Ibid.)

 Deze indirecte wijze van infecteren drong het menselijk lichaam langs vele wegen 
binnen. Door het gehele huis van zuiver water te voorzien, deed men met één slag al deze 
gevaren teniet, aldus Schüffner en Kuenen. 

‘Men kan alleen dan het koken van het water beschouwen als een voldoende waterbehandeling, 
wanneer al het gebruikswater er aan wordt onderworpen, en wel zóó, dat geen enkele droppel 
water ongekookt over den drempel van huis of bijgebouwen mag komen. Dan evenwel zouden 
de onkosten dermate stijgen, dat deze methode onmogelijk meer zou kunnen concurreeren met 
de meer natuurlijke en zuidelijker verzorging met bron- en welwater. Wij blijven derhalve bij 
onzen eisch.’ (Ibid.: 65)

 Water koken: thee
 Schüffner en Kuenen stelden op de Senembah Maatschappij een zeer stringent regime 
van theeverstrekking in ter bestrijding van infectieziekten, en met veel succes. Dat was 
waar 140 man aangenomen voor theeverstrekking voor bestemd waren. Zelf schreven de 
heren artsen hierover:

‘Intusschen is toch nog altijd het koken van het drinkwater ons krachtigst behoedmiddel tegen 
infectie gebleven. Bij het theegebruik van het volk wordt het volkomen systematisch toegepast. 
De arbeiders, die in het veld werken en die door de groote hitte spoedig dorst krijgen, worden 
tegenwoordig rijkelijk van theeaftreksels voorzien. Hierdoor tracht men te voorkomen dat de 
arbeiders, bij het werken vèr van huis, zich laten verleiden het water, dat zich in goten en 
greppels bevindt en van twijfelachtige zuiverheid is, te drinken. Dit theegebruik bestond bij de 
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Senembah-Maatschappij reeds lang en heeft waarschijnlijk wel zijn ontstaan te danken aan de 
gewoonte der Chineezen, onder wie de beter gesitueerde handwerksman zich onder het werk 
op eigen gelegenheid van thee voorziet. Terwijl het vroeger slechts in beperkte mate geschiedde, 
is bij de Senembah-Maatschappij het toedienen van thee van jaar tot jaar toegenomen, totdat 
eindelijk de tegenwoordige Administratie de zorg er voor geheel op zich nam en niet alleen 
aan de arbeiders kosteloos thee leverde, die dadelijk voor het gebruik geschikt was maar — en 
dit is in onze oogen nog het gewichtigste — ze liet bezorgen aan de arbeiders die in het veld of 
bosch aan ’t werk waren. Deze hebben daardoor zoo ruimschoots gelegenheid gekregen, thee te 
drinken, dat zij haast niet meer in de verleiding komen, op andere wijze hun dorst te lesschen. 
Bovendien begrepen zij dat het hun patroons ernst was; dit maakte ook indruk en droeg er toe 
bij, dat het zondigen tegen het verbod, om water te drinken, zoo al niet uit de wereld werd 
geholpen, dan toch tot op een minimum gereduceerd werd.’ (Ibid.:: 65-6)

 Schüffner en Kuenen waren er bij de Senembah Maatschappij van overtuigd dat die 
gunstige gezondheidstoestand voor het grootste deel aan de theeverstrekking te danken 
was. (Ibid.: 67)

 3.7.5 Schüffner, Vorderman: beriberi was te voorkomen
 In 1897 constateerde Schüffner dat een hoog percentage van de arbeiders stierf aan 
beriberi:

‘Aber Sie bekommen doch noch aus dem Jahre 1897 einen annähernd richtigen Begriff von 
ihrem Wesen. Es starben in diesem Jahre 22,6 % an Beri Beri. M. H. das ist soviel, wie unter 
normalen Verhaltnissen noch nicht einmal die Gesamtsterblichkeit eines Kulturvolkes betragen 
dürfte!’, aldus een mededeling van Schüffner in de aula van de Universiteit van Amsterdam. 
(Schüffner, 1913: 20-1)

 Het ontstaan van beriberi bij de mensen was het bewijs dat ze onvolwaardige en slecht 
samengestelde voeding binnenkregen. Dit kwam door het beleid van de autoriteiten; 
alle kosten aan de arbeiders moesten zo laag mogelijk blijven, dus ook in de voeding. 
De meeste sterfgevallen onder de dwangarbeiders te Atjeh waren te vinden onder de 
beriberipatiënten; in totaal

‘stierven te Atjeh gedurende de eerste 9 maanden van 1880 ongeveer 100 dwangarbeiders 
per maand (dit cijfer varieerde tusschen 41 in Juni en 131 in September), waaronder slechts 
enkelen die aan andere ziekten dan berri-berri stierven.’[47]

 Bij zijn eerste kennismaking met Deli in 1897 herinnerde Schüffner zich nog een tijd 
dat daar van laboratoriumwerk ten behoeve van de geneeskunde nauwelijks gesproken 
kon worden. Volgens Schüffner was in Batavia het Laboratorium in 1897 al 10 jaren
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‘aan de gang en had door de stofwisselingsproeven van Eijkman, door zijn onderzoekingen 
over de tropenanaemie, en de ontdekking van polyneuritis gallinarum reeds een internationale 
vermaardheid verkregen.’ (Schüffner, 1931: 1)

 Tijdens zijn verblijf in Weltevreden, in verband met zijn artsexamen, ontmoette 
Schüffner dokter Eijkman niet, deze was al gerepatrieerd. Maar de oude heer P.W. 
Jansen liet hem wel kennismaken met Vorderman, de toenmalige Inspecteur van de 
Geneeskundigen Dienst die juist bezig was met de correcties van zijn later klassiek 
geworden enquête over de beriberi en de rijstvoeding in honderd gevangenissen op 
Java. Schüffner zei dat de beschermende werking van de ongepelde rijst tegen de ziekte 
overtuigend bleek uit de enquête:

‘[..] en de beteekenis daarvan drong toen zóó tot mij door, dat dit eene uur in de voorgalerij 
van Vorderman voor mijn standpunt tegenover de beriberi, die toen in Deli verschrikkelijk 
huishield, beslissend geworden is. Ik heb hier geleerd dat beriberi te voorkomen was.

Tijdens de bespreking bleek verder, dat Vorderman aan het corticale eiwit van de rijstkorrel 
de hoofdwaarde toekende; de vraag van mij, of men dan niet ook van de meer planteneiwit 
bevattende leguminosen, de boonen en erwten, iets verwachten kon, beantwoordde hij 
bevestigend. Bij gebrek aan volwaardige rijst in Deli, heeft later deze vorm van bijvoeding op 
de beriberi bij de Senembah Mij zo’n gunstigen invloed gehad, dat de ziekte reeds in 1899 als 
bestreden kon gelden.’ (Ibid.: 2)

 3.7.6 Effect Schüffners werk: dalende sterftecijfers, stabieler arbeidersbestand
 De sterfte onder de arbeiders in 1891 en in 1896 steeg tot 136 promille ten gevolge van 
respectievelijk een cholera- en een beriberi-epidemie. (Schüffner e.a., 1910: 19)
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Sterfte arbeiders vanaf de oprichting van de Senembah Maatschappij in 1890. 
(Bron: Schüffner e.a., 1910: 20).
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Arbeiders op de verschillende ondernemingen van de Senembah Maatschappij. 
(Bron: Schüffner e.a., 1910: 22).
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Vergelijkende sterftestatistiek onder Chinese en Javaanse arbeiders van de Senembah Maatschappij. 
(Bron: Schüffner e.a., 1910: 28).
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Sterfte in 11 jaar op de verschillende tabaksplantages van de Senembah Maatschappij. 
(Bron: Schüffner e.a., 1910: 34).

Sterfte op de verschillende tabaksplantages van de Senembah Maatschappij. 
(Bron: Schüffner e.a., 1910: 34).
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Na 1904 nam de sterfte op de ondernemingen van de Senembah Maatschappij af. 
(Bron: Schüffner e.a., 1910: 38).

 3.8 Medische zorg “geëxporteerd” naar Java, poenale sanctie niet
 Rond 1913 ontstond door de grote uitbreiding in de particuliere landbouwindustrie 
in de nieuwe streken op oostelijk Sumatra een tekort aan arbeidskrachten; deze gebieden 
waren dunbevolkt. Het Nederlandsch-Indische Landbouw Syndicaat (NILS: T. Ottolander, 
voorzitter; dr. G. Otten, secretaris; mr. C.W. baron van Heeckeren, hoofdbestuurslid), 
gevestigd te Soerabaja, verzocht het gouvernement om gezien

‘[..] de groote behoefte, welke aldaar dientengevolge aan werkvolk is ontstaan(…) gepaste 
maatregelen te beramen om den trek van arbeiders uit de overbevolkte en arme streken van Java 
naar de landbouwondernemingen te bevorderen.’[48]
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 Het bestuur van het NILS bevestigde dat door de afwezigheid van geneeskundige 
hulp veel inlanders uit Java zeer verzwakt waren en vroegtijdig stierven ‘waardoor in het 
onderhoud van hun gezin slechts gebrekkig of in het geheel niet kan worden voorzien.’[49]

 De verantwoordelijkheid voor de medische zorg rond de arbeiders berustte bij 
de ondernemingen en die wilden wel een bijdrage leveren voor verbetering van de 
hygiënische toestanden op Java, het beoogde gebied voor de werving van de arbeiders. 
Tijdens een aan het NILS verleende audiëntie was GG Idenburg op dit punt heel dui-
delijk. De landvoogd, die zijn standpunt onderbouwde met het preadvies van De Vogel, 
benadrukte

‘[..] dat alléén voorkoming en bestrijding van volksziekten een integreerend onderdeel van de 
staatstaak mag worden genoemd, dat daarentegen genezing en verpleging van individueele 
zieken – zij het onder Staatstoezicht – zooveel mogelijk aan de belanghebbenden zelven en aan 
het particulier initiatief moet worden overgelaten.’

 Idenburg verklaarde hierbij met veel genoegen te vernemen dat de landbouwon-
dernemers van plan waren ‘om in onderling overleg centrale hospitalen te stichten volgens 
het in Deli met zoo groot succes toegepast systeem’ en gaf de vertegenwoordigers van de 
ondernemingen in overweging om zich ter ‘verkrijging van de gewenschte voorlicht-
ing rechtstreeks in verbinding te stellen met’ de hoofdinspecteur chef van de Burgerlijke  
Geneeskundige Dienst (Departement van Onderwijs en Eeredienst).

 Ook liet Idenburg het NILS nadrukkelijk weten dat

‘[..] noch koelieordonnantie, noch arbeidscontracten voor Java met poenale sanctie, ooit door 
hem zouden worden gesteund, daar hij in principe tegenstander van elke strafbepaling in dit 
opzicht is, dat hij de verbreking van een contract niet als een misdrijf beschouwt wel als een 
moreel kwaad, dat echter niet door straffen kan worden beteugeld, dat hij alleen tot zulk een 
maatregel zou kunnen overgaan indien kon bewezen worden, dat er noodtoestand aanwezig is.’

 3.9 Poenale sanctie niet nodig voor goede gezondheid tabaksarbeiders
 Geneesheren werkzaam voor de planters op Sumatra waren van mening dat

‘[..] de afschaffing der poenale sanctie de koelies in veel ongunstiger hygiënischer toestand zal 
brengen, omdat hij zich zonder dwang niet aan gezondheidsmaatregelen zal onderwerpen.’ 
(Comité Nieuw-Indië, 1923: 8)
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Tegen deze stellingname van de dokters brachten de gerenommeerde leden van het 
Comité Nieuw-Indië in dat die veronderstelde onwilligheid van de inlander, voor zover 
die bestond, echter toe te schrijven was aan

‘[..]  de onbekendheid met taal en gewoonten der arbeiders, waarschijnlijk ook aan gebrek aan 
tijd, om aan de patiënten duidelijk te maken, wat goed voor hen is. De Koelieordonnantie stelt 
trouwens het weigeren om in een hospitaal opgenomen te worden niet strafbaar.’ (Ibid.)

 Om aan te tonen dat de artsen hun medisch doel zonder de poenale sanctie bij de 
werknemers konden bereiken, schreven deskundigen van het Comité Nieuw-Indië verder 
dat de doorsnee-inlander van Java makkelijk te bewegen was om gebruik te maken 
van geneeskundige hulp. Ook zouden ze hygiënische maatregelen kunnen opvolgen. 
Voorwaarde was wel dat deze arbeiders goede uitleg kregen, ze resultaten zagen en dat 
het gebruikmaken van de zorg hun niet als bevel zou worden opgelegd. (Ibid.)

 Volgens het Comité Nieuw-Indië klaagden de hospitalen van de zending zelden over 
gebrek aan patiënten:

‘Nadat de gouverrnements-ziekeninrichtingen gezuiverd waren van gevangenen en prostitué’s 
als patiënten, liet de bevolking zich vrijwillig behandelen (indien de dokter niet tactloos optrad). 
Duizenden vragen om inenting tegen cholera, om neosalversaninspuitingen tegen framboezia, 
omdat zij resultaten van die behandeling zien.’ (Ibid.)

 Ook rond het gebruik van schoon water was de dreiging met straf niet nodig. Het 
bleek dat waar er waterleiding was, de bevolking zonder dwang het zuivere leidingwater 
gebruikte. Volgens het comité was het daarom niet aannemelijk dat de gemiddelde 
Javaanse contractant zonder strafbedreiging liever ziek wilde blijven of worden, dan een 
tactvolle geneeskundige behandeling te ondergaan of hygiënische maatregelen te nemen, 
waarvan het nut hem behoorlijk uitgelegd werd. (Ibid.)

 Verder wezen de leden van het comité erop dat er gaarne werd toegegeven dat het 
eenvoudiger en gemakkelijker is om dwang toe te passen, maar dat deze dwang dan 
het toekomstige nuttig effect zou doen verdwijnen. Als de arbeider zijn contract had 
uitgediend en weer vrij was, bestond de kans dat hij zich dan op de dwang zodanig zou 
gedragen dat hij de hygiënische voorschriften en adviezen niet opvolgde. Tevens zei het 
comité dat zonder dwang de ondernemingsgeneesheren met hun goede organisatie en 
moderne uitrusting uit overvloedige middelen, reclame voor hygiëne konden maken, 
hetgeen van grote aanvullende waarde was. Volgens het Comité Nieuw-Indië zouden, 
wanneer de immigrant weer terug was in zijn dessa, alle met dwang bereikte gunstige 
effecten van hun inspanningen weer verloren gaan. (Ibid.)



297|  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

‘De sterftecijfers der vrije koelies waren over 1921 en 1922 lager, dan der koelies werkende 
onder strafdwang, waaruit blijkt, dat strafbedreiging geen onmisbare factor is bij bevordering 
der gezondheid van de koeliebevolking. Noodzakelijk in het belang der arbeiders is dus de 
poenale sanctie niet.’ (Ibid.: 9, nadruk NM)
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 Hoofdstuk 4 
 Kinderarbeid onder kadaverdiscipline

 De tabaksplanters van Deli hadden vanaf hun eerste activiteiten in 1877 een tekort 
aan plaatselijke arbeidskrachten. Ze voerden hun arbeiders van buiten Sumatra aan en 
onderwierpen dezen vanaf 1880 aan de koelieordonnanties om bijvoorbeeld contractbreuk 
te voorkomen. (Kasteleijn, 1911: 1)

 Op het congres van de DPV in 1911 besprak men een briefwisseling uit februari 1902 
tussen het Planters Comité en de gouvernementssecretaris over de suggestie de emigratie 
van Javaanse gezinnen naar de Buitenbezittingen (Sumatra, NM) te bevorderen. Dit met 
als voornaamste doelstelling

‘[..] arbeidskrachten te brengen in die gedeelten van Nederlandsch-Indië, waar zij zoo zeer 
noodig zijn, hetzij om te voorzien in de behoeften aan werkkrachten bij landbouwondernemingen 
en mijnontginningen.’ (Ibid.: 9-11)
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Op het congres van de DPV in 1911 werd gewezen op het arbeidersvraagstuk. (Kasteleijn, 1911: 1)

 Bij de DPV onderkende men het probleem. Er werd sinds jaar en dag in voorzien 
door het importeren van contractarbeiders, maar er gingen ook stemmen op die andere 
oplossingen propageerden. Een populair idee, dat onder meer door Schüffner tot in de 
puntjes opgepakt en uitgevoerd werd, was het binden van gezinnen (en dan vooral: van 
de kinderen van gezinnen) aan de maatschappij waarvoor hun ouders werkten. Over de 
manier waarop die kinderen ertoe gebracht moesten worden om ook op de onderneming 
te gaan werken, lieten de planters geen misverstand bestaan:
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Volgens leden van de DPV zouden veel kinderen en armoede onder de Javanen voor de 
ondernemingen gunstig zijn om aan arbeiders te komen. (Kasteleijn, 1911: 25)

 Toch lag de kwestie niet zo makkelijk – hou ze arm en we hebben werkers – zoals 
datzelfde jaar duidelijk werd gemaakt in een brochure van dr. O. de Vries, de latere 
directeur van het rubberstation te Buitenzorg, waarin hij zijn belevenissen en ervaringen 
tijdens een studiereis naar Deli publiceerde. Bij zijn bezoek aan het Deli-Proefstation viel 
het hem op dat, in tegenstelling tot het werkvolk van Java, hier maar weinig van de 
nakomelingen van de contractarbeiders (koelies) hetzelfde werk deden als hun ouders:

‘Opvallend is de algemeene klacht, dat van de nakomelingschap der geïmporteerde en tot een 
zekeren graad van welstand geraakte koelies er maar zoo weinigen weer koelie willen worden, 
zoodat men voor het veldwerk op het aanvoeren van steeds nieuwe krachten aangewezen blijft. 
Wel een groot verschil met de Vorstenlanden, waar de meeste ondernemingen rijkelijk werkvolk 
hebben, wier talrijk huisgezin een aardige bijverdienste heeft aan de lichtere werkzaamheden.’ 
(Ibid.: 2)
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 De kinderen in de ‘Vorstenlanden’ waarover De Vries sprak, staan hierna afgebeeld. Uit 
zijn vaststelling blijkt wel dat op Sumatra een zekere dwang nodig was om de kinderen 
van contractarbeiders over te halen om in de tabaksindustrie te komen werken.

 Overigens werden kinderen op Java door Europeanen helemaal van school gehouden. 
Deze kinderen werden de latere analfabete zwervers in de grote steden. Tot het zover 
was, gebruikte men de kinderen uit arme gezinnen massaal om diverse soorten insecten 
te vangen:

Tabak, het uitbetalen van de rupsenvangers, Vorstenlanden. Bron: Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen. Coll.nr. 10011829.

 De Vries’ observatie zal overigens niet zo algemeen geldend zijn geweest als hij 
zelf stelde. Hoetink schreef al in juli 1902 in zijn rapporten over onder andere de 
tabaksondernemingen in de oostkust van Sumatra juist hetzelfde als De Vries over de 
Vorstenlanden. Hoetink observeerde dat op menig onderneming een groot aantal kinderen 
ronddartelde en merkte op dat ‘de verbintenissen van Javaansche koelies niet onvruchtbaar’ 
waren. Over de kinderen schreef hij:
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‘Zijn die kinderen een jaar of zeven oud, dan verdienen zij in oogsttijd al een stuivertje mee 
met het aanrijgen van tabaksbladeren. Er bestaat thans zelfs al een geslacht van in Deli geboren 
Javaansche koelies, over wie werkgevers zich zeer tevreden uitten.’ (Hoetink, 1903: 41)

 Maar blijkbaar wilde men tien jaar later in Deli dus nog veel meer kinderen van 
contractarbeiders te werk kunnen stellen om zo een nog sterker aan de onderneming 
gebonden pool van werkkrachten te verkrijgen. De planters in Deli waren rond 1911 
evenwel ervaringsdeskundigen en experts in dwang uitoefenen.
 In dit hoofdstuk laat ik zien hoe men een nieuwe, veel minder kostbare bron van 
werkkrachten wilde aanboren.

 De kinderen zagen er niet als scholieren uit: onverzorgd, bedrukt kijkend, alsof ze 
met tegenzin moesten leren om rupsen van de tabaksplanten te verzamelen. Het flesje 
voor hen op de grond zou vergif tegen rupsen kunnen bevatten. Hun trieste lot is dat ze 
analfabeten bleven, rijp voor toekomstige koelies in de tabaksindustrie of rondzwervende 
bedelaars op Sumatra.

Ontvangen van rupsen en nesten uit tabaksaanplant, Simpang Ampat.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10011836.
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 4.1 Wat de kinderen te wachten stond: kadaverdiscipline en onvrijheid
 Voor Europese kinderen waren er diverse opties voor onderwijs. In Medan was er 
een 5-jarige hbs van het gouvernement, een muloschool en er werd westers c.q. Europees 
lager onderwijs gegeven op twee gouvernementsscholen, een neutrale, een christelijke en 
een katholieke school. (Volker, 1928: 185) Voor de inlandse kinderen was opleiding een 
secundair doel. Het primaire doel was een duurzaam gehoorzame arbeiderspool kweken. 
Het was de Senembah Maatschappij die hiertoe grote investeringen deed en geheel haar 
eigen weg ging. Hun succesvolle voorbeeld kreeg navolging van andere ondernemingen. 
Zo richtte de Deli Maatschappij in 1927 op haar onderneming Belawan Estate zelf een 
ambachtsschool op, waar kinderen van de arbeiders een opleiding tot vakarbeiders 
konden krijgen. (Volker, 1928: 179) Ook de Senembah Maatschappij, de Société Financière 
des Caoutchoucs en andere ondernemingen richtten zulke scholen op en er was genoeg 
belangstelling voor. Het doel bleef hetzelfde. De ondernemingen stimuleerden deze 
opleidingen omdat ze deze geschoolde handwerklieden nodig hadden. (Blankenstein, 
1929: 29)

 De tabaksondernemingen waren vanaf het begin van het contracteren van Javaanse 
gezinnen niet van plan hun kinderen vrijblijvend met scholen en speelplaatsen te laten 
opgroeien. Naast het in stand houden van het alfabetisme werd bij de schoolkinderen ook 
de liefde voor de arbeid gekweekt. (Heinemann, 1936: 2273-4)

 4.1.1 De kindertoekomst: kadaverdiscipline
 Prins lichtte de wereld in over de werkverhoudingen onder het Europese personeel op 
de tabaksplantage. In het eerste decennium van de 20e eeuw ervoer hij hoe de hiërarchie 
en discipline bij een tabaksonderneming functioneerden. Zo was het de assistenten ver-
boden zich rechtstreeks mondeling of schriftelijk tot de hoofdadministrateur te wenden. 
Alles ging, zoals in het leger, langs de hiërarchische weg: koelie – tandil (of mandoer) – 
hoofdtandil of hoofdmandoer – assistent – administrateur – hoofdadministrateur. (Prins, 
1958: 312)

 In het Medan Hotel zaten de assistenten, de administrateur en de hoofdadministrateur 
aan aparte tafeltjes. In Medan waren de assistenten de baas, daar verschenen de hogere 
omes alleen in eigen rijtuigen. Op de onderneming was de administrateur op zijn assistent 
aangewezen en heerste (in eigen belang) op de club een min of meer gemoedelijke en 
amicale sfeer. (Ibid.: 313)

 De administrateurshuizen op de ondernemingen deden niet onder voor die van hun 
bazen, de planters. Het waren woningen met knap ingerichte galerijen die op de bewoner 
of bezoeker een betoverende kracht uitoefenden, zodanig dat men de ruimte niet wilde 
verlaten.
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De voorgalerij van het administrateurshuis van de tabaksonderneming Bandara Klippa van de 
Deli Maatschappij, Oost-Sumatra, 1895.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001691.

 Op een assistent zou kritiek geleverd worden en er zou over hem geroddeld worden 
als hij te vertrouwelijk, of te humaan, omging met zijn ondergeschikten en de discipline 
daardoor verslapte. En dat gebeurde zeker ook als hij zich ‘tegenover een tandil (of z’n 
snaar)‘ ongunstig uitliet over zijn eigen meerdere, iets wat, aldus Prins, wel vaak gebeurde. 
(Ibid.: 314)

 Over de verwachte gehoorzaamheid en discipline bij de Senembah Maatschappij, 
waar Weigand de scepter zwaaide, schreef Prins het volgende:

‘Het Duitse element overheerste (niet kwantitatief) bij de Senembah-Maatschappij. De Duitse 
assistenten waren allen in dienst geweest en wisten dus wat Disziplin was. Weigand was 
Hauptmann geweest en eiste Kadaver-Disziplin van zijn assistenten. Als Weigand zich 
verwaardigde op de club te komen in Tandjong Morawa Kanan, verstomde iedereen.’ (Ibid.: 
312, nadruk NM)
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Karl Leonard Weigand, hoofdadministrateur Senembah Maatschappij (Janssen, 1914: 18) 

 Om zulk een discipline ook onder de arbeiders te bewerkstelligen of af te dwingen ge-
bruikte men voornamelijk de rotanstok. Maar men ging in de twintigste eeuw ook inzien 
dat het klaarstomen van kinderen voor een, verplichte, toekomst in de tabaksindustrie 
daarbij goed van dienst kon zijn. Wie van jongs af aan al ingebed was in de omgeving en 
het werksysteem van de ondernemingen, zou veel minder weerstand tegen dat systeem 
vertonen en zich makkelijker laten leiden, zo redeneerde men.

 4.1.2 Opgroeien in vrijheid, of niet
 De bekende Nederlandse dokter Johannes Jacobus van Loghem (1878-1968), die in 
1908 voor een jaar waarnemend directeur was van het Pathologisch Laboratorium in 
Medan, was eerlijk over de redenen en het doel voor het incorporeren van de kinderen 
als arbeiders op de ondernemingen van hun ouders:

‘Ook oeconomische overwegingen richten de belangstelling op het gezin van de contractant. 
Het werkcontract onder poenale sanctie is ten doode opgeschreven, zoodat de bedrijfszekerheid 
der culturen op andere wijze gewaarborgd zal moeten worden: een eigen bevolking, normaal 
toenemend door een geboorte-overschot, zal het immigrantendom moeten vervangen om de 
arbeidsmarkt in evenwicht te houden.’ (Van Loghem, 1928: 595)

 Van Loghem merkte in 1920 over de proeven die ondernemingen deden met deze 
kolonisatie op dat de Senembah Maatschappij hiermee het verst gevorderd was en 
verscheidene ondernemingskampongs met honderden huizen had gesticht. Van Loghem 
plaatste daar wel een kanttekening bij:
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‘Voorloopig is het geen kolonisatie in dien zin dat vrije menschen zich met voorschotten en 
hulpmiddelen een bestaan in een onontgonnen land gaan scheppen; de kolonist is tot arbeid 
verplicht.’ (Van Loghem: 1920: 65)

 Maar Van Loghem zag er wat betreft die vrijheid ook een hoopvolle ontwikkeling in:

‘Zijn kinderen [van de kolonist, NM] echter erven met grond en huis ook de vrijheid; men 
hoopt nu dat zij hun arbeidskracht aan de onderneming zullen geven, in wier nabijheid zij 
geboren zijn. Ook door het bestemmen van gronden voor sawahs verwacht men een natuurlijken 
band tusschen den Javaan en zijn nieuwe vaderland te doen ontstaan.’ (Ibid.)

 Bij de Senembah Maatschappij was men echter geenszins van plan het alleen maar bij 
‘hopen’ te houden, met alle gevolgen van dien voor de vrijheid van de kinderen om hun 
leven te leven:

‘Toen einde 1919 de Directeur der Senembah Maatschappij Dr. C.W. Janssen naar Deli kwam, 
had hij het plan op de ondernemingen dier Maatschappij een systeem van scholen op te bouwen 
hetwelk met andere maatregelen, er toe moest dienen om een blijvende arbeidersbevolking 
te verkrijgen, een bevolking gewend aan geregelden arbeid en gehecht aan haar omgeving.’ 
(Volker, 1928: 207)

 Het was aldus een idee van oprichter en directeur C.W. Janssen persoonlijk om de 
schoolkinderen aan geregelde productieve en betaalde arbeid te laten wennen, met het 
idee: ‘ouder geworden, weten zij niet beter of het hoort zoo.’ (Heinemann, 1936: 2274)

Dr. C.W. Janssen, oprichter en directeur van de Senembah Maatschappij. Bron: SM, 1939.
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 Tegenwoordig zouden we deze methode met grooming kunnen vergelijken: kinderen 
overtuigen van de goede bedoelingen van een autoriteit met een kwaadwillende dubbele 
agenda. Communistische regimes zoals in China en Vietnam pasten vergelijkbare 
methodes toe, vormen van hersenspoeling die van prokapitalistische volwassenen 
volgzame communisten moesten maken. Het resultaat was dat de jongeren later alle 
opdrachten zonder tegenspraak uitvoerden. De gehoorzaamheid en nederigheid waren 
gegarandeerd, zij waren werkelijk voor hun meerderen de willoze kadavers waarop de 
term kadaverdiscipline gebaseerd is.[1]

Bron: SM, 1939: 28-29
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 4.2 Senembah Maatschappij: onderwijs als springplank voor kinderarbeid
 Zonder bemoeienissen van de tabaksondernemingen was het voor de kinderen van 
de tabaksarbeiders mogelijk om in vrijheid ongedwongen met elkaar en hun moeders in 
het zicht te spelen en elkaar zonder vrees voor straf te leren kennen.

Jonge arbeiderskinderen zijn in het bijzijn van hun moeders bezig met een spel. Bron: SM, 1939: 60-1.
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Kritiek van overheidswege leidde ertoe dat de Senembah Maatschappij via andere wegen 
aan geschikte Chinese en Javaanse werkkrachten moest zien te komen. De directie schreef 
hierover in hun 50-jarige gedenkboek onder meer dat de verhouding 

‘tot onze arbeiders eene richting heeft gekregen, die in de toekomst tot nieuwe vormen zal 
moeten leiden. Billijkheidshalve moet hier worden vermeld, dat in deze evolutie van denkbeelden 
de op Delische toestanden door buitenstaanders geoefende critiek en de opbouwende arbeid van 
Regeeringspersonen veel invloed hebben gehad. Ik denk hierbij vooral aan den Heer Hoetink en 
aan de Arbeidsinspectie, die de planters met een aantal personen van breede ontwikkeling en 
goeden kijk op arbeidszaken in aanraking bracht. Op één gebied hebben de opwekkingen dier 
Heeren tot dusver tot geen bruikbaar resultaat geleid, n.l. op het gebied van onderwijs voor de 
op de onderneming aanwezige kinderen.’ (SM, 1939: 25)

 Bij de Senembah Maatschappij wilde men het onderwijs inzetten om kinderen 
vertrouwd te maken met de arbeid op de tabaksondernemingen. Algemeen onderwijs 
om een betere toekomst zelf in te richten, lag niet in de bedoelingen. Men sprak met enige 
teleurstelling over het bestaande onderwijs:

‘De schooltjes die in de jaren 1904-1906 op de meeste ondernemingen werden opgericht 
en waar onderricht werd gegeven in lezen, schrijven en rekenen door Maleisch sprekende 
personen die zelf die kunst ergens hadden geleerd, werden door de ouders der kinderen als 
gelegenheden aangezien om hunne jongens voor kranie te doen opleiden. Men begreep spoedig, 
dat de grondslag dier schooltjes practische arbeid en aankweeking van handvaardigheid diende 
te zijn, en dat de hoogerop genoemde kunsten niet den hoofdschotel mochten vormen. Bij gebrek 
van een goed programma en van de voor zulk onderwijs noodige krachten is het tot dusver 
echter niet tot nieuwe pogingen gekomen. Aangezien het ons streven moet zijn, de bij ons 
opgroeienden aan de onderneming te verbinden, zullen wij in de toekomst aan dit vraagstuk 
onze volle aandacht moeten wijden’. (Ibid.: 25-6)

 Bij de Senembah Maatschappij wilde en ging men dit heel anders aanpakken. Bij een 
lezing in 1921 van de toenmalig directeur van de onderneming, Ewald Tweer, maakte 
deze geen geheim van de motivatie en opzet van het onderwijs bij zijn tabaksbedrijf.
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Ewald Tweer. Bron: Janssen, 1914: 18.

Werd je geboren als kind van arbeiders van de Senembah Maatschappij, 
dan lag je toekomst al snel muurvast.[2]
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 4.2.1 Naar school voor kinderarbeid
 Uit het Gedenkboek van de Senembah Maatschappij 1889-1939 (SM, 1939) wordt duidelijk 
dat deze onderneming zich volledig inzette om de kinderen het werk van hun ouders te 
laten voortzetten. De onderneming had moeite om voldoende gehoorzame, en zoals zij 
het noemde ‘goed opgevoede, aan werken gewende arbeiders’ te vinden. Echter, dit lukte door 
de kinderen van hun werkkrachten via het onderwijs intensief in deze richting te leiden. 
Het kostte ongeveer jaarlijks ƒ 16,50 per kind. (SM, 1939: 72) Doordat deze toekomstige 
arbeiders via het onderwijs succesvol werden klaargestoomd voor de contractarbeid, 
waren zij kwalitatief veel beter voor de tabaksondernemingen:

‘Bij de behandeling van het onderwerp Werkvolk mag ook vermeld worden hoe de jeugd als 
toekomstige arbeiders voor de onderneming wordt behouden en daartoe wordt opgeleid, hetgeen 
in verband met het onderwijs op de scholen voor de kinderen der arbeiders geschiedde.
Reeds in het verslag over de eerste 25 jaren van het bestaan der Senembah Maatschappij spreekt 
Dr. Janssen (pag. 25) over de wenschelijkheid, dat niet alleen lezen, schrijven en rekenen wordt 
onderwezen, doch ook practische arbeid en dat het streven moet zijn de opgroeiende jeugd aan 
de onderneming te binden. Naast het maken tot alphabeet moet liefde voor den arbeid gekweekt 
worden, het systeem van het onderwijs moet er op gericht zijn een blijvende arbeidersbevolking 
te krijgen (bij eventueele opheffing der poenale sanctie-contracten), een bevolking gewend aan 
arbeid.
Dit werd later in practijk gebracht.’(Ibid.: 70)

 Later kregen de kinderen via het gouvernement (onderwijssubsidie), buiten de 
ondernemingen van hun ouders, meer keuzemogelijkheden in het onderwijs. Maar de 
Senembah Maatschappij bleef een ander onderwijsbeleid voeren:

‘De ondernemingsschooltjes, in 1904 en volgende jaren opgericht, waren grootendeels 
verdwenen, ook omdat de jongens na de school de onderneming verlieten om elders als klerk 
werkzaam te zijn. Eerst in 1919, nadat subsidie door de Regeering was toegezegd, ook door 
het kosteloos betrekken van leermiddelen, gingen de maatschappijen er toe over meer algemeen 
scholen voor de koeliekinderen te stichten. Die bij de Senembah Mij. kwamen niet voor subsidie 
in aanmerking daar Dr. Janssen het leerplan van de Gouvernements-dessascholen niet wenschte 
gevolgd te zien aangezien het volksonderwijs op Java volgens zijn inzien (waarin velen hem 
bijvielen) fiasco gemaakt had.’ (Ibid.: 70-1) 

 Dit was reden voor Senembah om een eigen onderwijzer, De Way, binnen te halen. 
Hij moest een leerplan maken en invoeren. De Way kwam in 1919 in Deli aan en eind 
1919 was dr. Janssen zelf ook in Deli. Men stopte met onderwijs in het Maleis en in 1920 
vond De Way onderwijzers op Java die het onderwijs in het Javaans zouden geven en de 
kinderen ook in de Javaanse adat opvoedden. (Ibid.: 71)
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‘Tevens wordt het denkbeeld van Dr. Janssen in praktijk gebracht om de kinderen na schooltijd 
een paar uur werkzaam te doen zijn. Verschillende bezigheden worden verricht voor de 
ondernemingen, lichte werkzaamheden in de rubber- en klappertuinen, zoo ook aanrijgen der 
geplukte tabaksblaren, bundelen der gesorteerde tabak, rupsen zoeken, ook werk op kantoor en 
bij timmerlieden, voorts mattenvlechten, atap aanrijgen, hoeden vlechten enz. Voor de meisjes 
worden cursussen in batikken en eenvoudige handwerken geopend. Bij elke school kwam een 
terrein, waar de jongens ieder een tuintje kregen om te beplanten en te onderhouden. Daarbij 
een sportveld en gymnastiekwerktuigen.’ (Ibid.)

Portret van een schoolopziener met toekomstige onderwijzers op de onderneming Tandjong Morawa 
van de Senembah Maatschappij, 1915-1940.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024771.

Bron: SM, 1939: 70-71
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Bron: SM, 1939: 70-71

 4.2.2 Ontbijt als lokmiddel
 Het zorgen dat de kinderen naar school kwamen, ging niet zonder strubbelingen. De 
oplossing die men in 1920 bedacht, was om ’s ochtends vroeg een warme maaltijd in te 
stellen als lokmiddel. Ook waren er problemen met de grotere jongens die gewend waren 
in alle vrijheid rond te lopen. Zij waren daardoor niet zo makkelijk tot dit jeugdwerk aan 
te zetten, noch tot de gewenste orde, tucht en netheid te brengen. Volharding en sterke 
Javaanse begeleiding verhielpen deze kwesties uiteindelijk. (Ibid.)
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Kinderen werden met het ontbijt gelokt om het onderwijs van de Senembah Maatschappij te volgen. 
Ze moesten hurkend met hun borden op het grasveld eten. (Bron: SM, 1939: 70-71) In de tropen is een 

grasveld nimmer vrij van vliegen en muskieten.

 De kinderen kregen betaald voor het werk dat zij als onderdeel van hun onderwijs 
verplicht uitvoerden:

‘Het werk na schooltijd wordt betaald, de helft van het bedrag mogen de kinderen bij de 
14-daagsche afrekening mee naar huis nemen, de andere helft wordt voor hen bewaard en 
jaarlijks tegen het Javaansch nieuwjaar uitbetaald.’ (Ibid.)

 Men zorgde daarnaast voor het nodige gezonde vertier:

‘Het hierboven ontwikkelde systeem wordt vastgehouden, ’s ochtends de schooltuin en het 
onderwijs (in het Javaansch) en ’s middags een paar uur werken. Daar tusschendoor sport, 
soms voetbalmatches tusschen scholen op verschillende ondernemingen en op bijzondere dagen 
een feestelijkheid.’(Ibid.: 71-2)

 4.2.3 Doorontwikkeling succesvol onderwijs Senembah Maatschappij
 Niet alleen bij de Senembah Maatschappij nam deze onderwijsaanpak een grote 
vlucht, er kwam ook interesse van staatswege en van andere maatschappijen. Over de 
ontwikkeling binnen de eigen gelederen schreef men: 
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‘In 1922 zijn op 12 ondernemingen, waar de gebouwen voor school en woning voor den goeroe 
gereed zijn, 581 kinderen, die de school bezoeken, een jaar later 820 kinderen op 17 scholen, 
694 jongens en 126 meisjes. Deze aantallen nemen steeds toe, in ‘33 gaan 2165 leerlingen op 
school, in ‘38 2440. Vanaf 1922 tot nu hebben 2974 leerlingen de school verlaten waarvan 2411 
(1283 jongens en 1128 meisjes) op de ondernemingen zijn blijven werken, hetzij in de tuinen 
of bij het bouwen, als timmerman, want in 1928 was op voorbeeld der Deli Maatschappij 
een ambachtschool in het leven geroepen, die tot 1932 in stand werd gehouden, voorts als 
machinist, chauffeur, in het hospitaal, als karrenvoerders, oppassers, tuin- en staljongens, ook 
als hulponderwijzer, want de geschikte elementen werden op de school en met avondlessen 
daartoe opgeleid. Van de meisjes werken 885 bij het sorteeren en bundelen van de tabak.’ (Ibid.: 
72)

 Met deze groei trok het systeem de aandacht van allerlei autoriteiten van Java, 
directeuren, residenten, chefs van het Kantoor van Arbeid en zelfs van twee GG’s, Fock in 
1925 en De Graaff in 1927. Regenten en districtshoofden bezochten de scholen, lieten zich 
inlichten en volgens de berichten waren zij allemaal met het systeem ingenomen. (Ibid.) 
Een korte opmerking over de kosten en baten kon vanzelfsprekend niet achterwege 
blijven:

‘Het blijft echter een vrij kostbare zaak voor de Senembah Maatschappij, daar jaarlijks ongeveer 
ƒ 16.50 per kind voor het onderwijs uitgegeven wordt, terwijl het Gouvernement dit onderwijs 
niet subsidieert; daartegenover worden elk jaar de gelederen der arbeiders versterkt met goed 
opgevoede, aan werken gewende jonge krachten.’(Ibid.)

Bron: SM, 1939: 70-71
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 4.2.4 Het schoolleven
 7:00-8:00 uur: Onder leiding van de onderwijzer werkten de jongens in de schooltuin. 
De oudere jongens deden het zwaardere werk. Iedere jongen had zijn eigen tjangkol. De 
meisjes hielden met vegen en stoffen de schoollokalen en banken schoon, deden de afwas 
van de borden en hielpen om beurten de kokkin. Onder haar toezicht mochten zij af en 
toe het ontbijt zelf klaarmaken. (Volker, 1928: 208)

Kinderen aan het werk in de schooltuin op de onderneming Goenoeng Rinteh van de Senembah 
Maatschappij, 1915-1940. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024790.

 8:00-8:15 uur: Na de gereedschappen schoongemaakt en opgeborgen te hebben, was 
er een gemeenschappelijk ontbijt. (Volker, 1928: 209)

 8:15-11:00 uur: Lessen: rekenen, schrijven, lezen, zingen, adatles, enz. Tussendoor 30 
minuten wandelen, vrij spel of spel onder leiding.(Ibid.)
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Onderwijs op een ‘Inlandse school’ op de onderneming Tandjong Morawa van de Senembah 
Maatschappij, 1915-1940. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024788.

 11:00-14:00 uur: Rusttijd (Ibid.)

 14:00-16:30 uur: De leerlingen verrichtten werk tegen betaling: het maken van 
plantmandjes voor de hevea en de tabak, het aanrijgen van atap, het planten van 
grondbedekking in overjarige cultures, het onderhouden van deze aanplant en het zoeken 
naar rupsen in de tabak. (Heinemann, 1936: 2274-5)
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Meisjes tijdens een les batikken op de onderneming Goenoeng Rinteh van de Senembah 
Maatschappij, 1915-1940. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024786.

Groepsportret kinderen tijdens het vlechten van manden op de onderneming 
Tandjong Morawa van de Senembah Maatschappij, 1915-1940. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024777.
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Ontvangst van gezochte tabaksrupsen op de onderneming Tandjong Morawa van de Senembah 
Maatschappij, 1915-1940. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024778.

Kinderen buiten schooltijd tijdens het bundelen van tabak op de onderneming 
Selajang van de Senembah Maatschappij, 1915-1940. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024780.
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 Lichamelijke oefening 
 De kinderen kregen ook zogenaamde ‘orde-oefeningen’, een militaristische vorm van 
gymnastiek. Dit om de kinderen lichamelijk en geestelijk klaar te stomen om gezond, dus 
zonder hoge medische kosten, lange werktijden te kunnen maken op de tabaksvelden. In 
wezen werden deze kinderen gedrild tot arbeidsmachines.

Kinderen tijdens ‘orde-oefeningen’ (gymnastiekoefeningen) op de onderneming 
Tandjong Morawa van de Senembah Maatschappij, 1915-1940. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024784.
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Dienstplichtigen tijdens hun eerste oefeningen in Nederland. Kinderen van 
Tandjong Morawa werden op vergelijkbare manier gedrild.

Groepsportret tijdens gymnastiekoefeningen op de onderneming 
Tandjong Morawa van de Senembah Maatschappij, 1915-1940. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024779.
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 In Nederland werden bij jongeren in het militaire kamp middels sport en lichamelijke 
oefeningen gedragscorrecties nagestreefd om hen maatschappelijk geschikt te maken. 
Dit was op Tandjong Morawa ook de achterliggende psychologische drijfveer van de 
autoriteiten: de kinderen door strenge fysieke trainingen aan te leren later hun meerderen 
op de tabaksplantages te gehoorzamen en opdrachten zonder kritiek uit te voeren.

 De kinderen deden ook dienst bij de recreatie van de Nederlandse en andere Europese 
werknemers, bijvoorbeeld met het verzamelen van kegels:
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Geïmproviseerde kegelbaan in Sumatra.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60038886.

 Resultaten
 Bij het verlaten van de school waren de scholieren tussen 12 en 14 jaar oud. Om de 
overgang van leerling tot arbeider niet al te groot te maken, werden ze ingedeeld bij de 
zogenaamde djattiploeg:

‘[..] een ploeg werklieden, die voor de boschopslag moet zorgen. Hier blijven ze 4 jaar en 
verrichten lichten arbeid. Na een leertijd van 4 jaren, zijn zij krachtig genoeg om het gewone 
ondernemingswerk te kunnen verrichten.’ (Volker 1928: 210-1)

 In de loop van 1922 verlieten de eerste jongens de scholen, inmiddels te oud voor 
verder onderwijs. De vraag was, zouden ze voor een schrijversbaan in Medan of ergens 
anders kiezen, of zouden ze bij de onderneming blijven? De meesten vroegen om werk 
aan de administrateur: ‘Eenige werden aangenomen als jongmaat in de werkplaats, de anderen 
gingen met de mandoers mee.’ (Ibid.: 210)

 Het resultaat van de beschreven reorganisatie van de scholen door Janssen was voor 
de onderneming zeer positief. Van de 2006 afgeleverde leerlingen bleef ongeveer 81% 
werkzaam bij de Senembah Maatschappij. Ongeveer 15% verliet de onderneming. Deze 
jongeren gingen met hun ouders terug naar Java, of naar de kampong. (Heinemann, 1936: 
2276)
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Een opzichter met een groep jongens die de school hebben verlaten en werkzaam zijn op de 
onderneming Tandjong Morawa van de Senembah Maatschappij, 1915-1940.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024772.

Twee jongens die de school hebben verlaten en werkzaam zijn in de werkplaats van de onderneming 
Tandjong Morawa van de Senembah Maatschappij, 1915-1940.

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60024773.
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 4.3 Behandeling moeders van kinderarbeiders en meisjes
 De behandeling van de arbeiders in Deli was zeer hard en meedogenloos. De direc-
teuren, administrateuren en assistenten van de ondernemingen maakten zich systema-
tisch schuldig aan de schending van de mensenrechten van de arbeiders. Jonge maagden 
werden min of meer gedwongen seks te hebben met Chinese handelaren, maar ook met 
de assistent, de administrateur, etc. (Breman, 1987: 300-2) Bij weigering kregen de meisjes 
straf. En in het hospitaal werd de met lues besmette vrouw de prooi van de dokter.

 Terwijl men hun kinderen klaarstoomde als opvolgers in de werkploegen, hadden de 
moeders het zwaar te verduren bij menige onderneming. Voor het Europees personeel 
waren zij minder dan niets waard, maar moesten ze wel seksueel dienstbaar zijn, terwijl 
ze voor de onderneming als geheel de toekomstige werknemers moesten baren.

 4.3.1 Venerische ziekten en buitenechtelijke kinderen
 De topfunctionarissen van de ondernemingen en hun minderen maakten zich 
schuldig aan seksuele contacten met de vrouwelijke contractarbeiders. Dit leidde behalve 
tot veel kinderen ook tot venerische ziekten, mishandeling en gedwongen scheidingen 
van moeder en kind.

 Rhemrev, die op verschillende ondernemingen in 1902 en 1903 onderzoek deed, 
maakte bekend dat in de zaal van het hospitaal van de Bekioen onderneming, een afdeling 
van de Langkat Cultuur Maatschappij met 945 arbeiders, 14 vrouwen met syfilis lagen. 
(Ibid.: 352) Ook Maier meldde dat. In oktober 1901 bezocht hij het ‘klein doch oud hospitaal’ 
van de onderneming Tandjong Kassau, waar twintig zieken lagen. Maier constateerde dat 
op deze onderneming ‘veel syphillis en venerische ziekten’ voorkwamen. (Maier, 1901: 63-6, 
70) Het constateren van zoveel contractvrouwen met geslachtsziekten geeft een beeld 
van het leven van de vrouwen bij de onderneming. Het is een teken van seksueel geweld 
tegen vrouwen en kwalitatief slechte medische zorg.

 Prins deed al het een en ander uit de doeken over de seksuele omgang tussen Europese 
meesters en inlandse contractarbeiders. Over de kinderen die daaruit voortkwamen, 
schreef Prins: 

‘Ben Lesger had een dochtertje (ze was vrijwel voor 100% Chinees), waar hij gek op was. 
Ze was lichtgeel en leek precies op haar moeder. Hij heeft haar bij zijn eerste verlof bij zijn 
moeder gebracht om haar Hollands te laten opvoeden. Aan Aki de Chinese moeder, werd niets 
gevraagd. Aki had hem 800 dollar gekost.’ (Prins, 1958: 245)
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 Als een assistent een kind bij een Javaanse vrouw verwekte, stuurde men de kleine 
meteen naar de kampong of werd het een adoptiekind. Prins stelde dat dit laatste een 
grote eer was voor de moeder, want niemand kon de assistent dwingen ‘en als hij wou liet 
hij het kind gewoon stikken of kocht het af voor een bedrag ineens.’ (Ibid.)

 4.3.2 Casuïstiek
 In deze paragraaf bespreek ik een aantal casussen die specifiek over vrouwen, meisjes 
en kinderen gaan, om een beeld te schetsen van de onmenselijke behandeling die hun 
deel was op de tabaksondernemingen.

 Casus: Ongeboren baby straffeloos doodgeschopt
 Begin 1903 werd op de onderneming Mariëndal, waar de heer Ingermann administra-
teur was, de hoogzwangere contractarbeider mevrouw Atimah door de assistent Moens 
ernstig mishandeld. Omdat Atimah te weinig rupsen verzamelde, kreeg zij van Moens 
eerst een paar rotanslagen op haar rug, waarna hij tegen haar lendenen schopte met zijn 
geschoeide voet: ‘Tengevolge van den haar toegebrachte schop voelde zij hevige pijnen in haar 
zijde en in den buik. Zij werd zoo onwel dat zij zich niet meer kon voortbewegen.’ Haar man, de 
inlander de heer Bohin, (kort hiervoor had Ingermann Bohin een neusbloeding geslagen 
toen hij zich ziek wilde melden en om medicijnen vroeg) die de pijn van zijn vrouw zag, 
tilde haar toen op bracht haar naar de Javanen-pondok op de onderneming.

‘Bij hare thuiskomst bewoog haar vrucht hevig. Vier dagen daarna heeft haar vrucht zich nog 
eens bewogen en na dien tijd voelde Atinah geen leven meer. Vijftien dagen na de ondergane 
mishandeling heeft zij een levenloos kind ter wereld gebracht. Het hoofdje van het kindje was 
ter linkerzijde ingedeukt, zoo dat het linkeroog niet te zien was.’

 Rhemrev achtte het instellen van een strafrechtelijke vervolging vergeefse moeite. 
Hij was van mening dat ‘het wettig bewijs dat de ontijdige bevalling dan wel de dood van de 
ongeboren vrucht het gevolg van de ondergane mishandeling is geweest, niet meer te leveren was.’ 
(Breman, 1987: 348-9)
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Bohin tilt zijn mishandelde zwangere vrouw op.

 Casus: Verlof geweigerd om kind te begraven
 In juli 1902 stelde Hoetink voor om bij een nieuwe koelieordonnantie de werkgever 
te verplichten ‘om zorg te dragen voor eene behoorlijke begrafenis van zijne contractanten, 
in overeenstemming met de zeden van ieders landaard.’ (Hoetink, 1903: 37) Illustratief in 
dit opzicht was de klacht van de contractarbeider Tjitroprawiro tegen administrateur 
Ingermann, van de onderneming Mariëndal, afdeling Deli, met 985 werknemers.
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 Begin 1903 werd Tjitroprawiro op een ochtend door Ingermann mishandeld. Hij 
sloeg de arbeider met de vuist enkele keren in het gezicht en op zijn rug, omdat de 
man zijn overleden kind wilde begraven. Met toestemming van mandoer Gatep was 
Tjitroprawiro in de ‘koelieloods’ gebleven, waar het lijkje van zijn kind lag. Hij bleef thuis 
om de begrafenis van het kind te regelen. Dat deelde de arbeider Ingermann ook mee, 
toen hij hem in de loods tegenkwam. Ingermann had het kinderlijkje ook gezien. Maar 
toen Tjitroprawiro toestemming vroeg zijn overleden kind te begraven en hiervoor een 
voorschot vroeg van twee straits dollar, kreeg Tjitroprawiro de mishandeling te verduren. 
Om meer geweld te vermijden, ging Tjitroprawiro in de tuinen werken. Bij thuiskomst 
vernam Tjitroprawiro van zijn vrouw Keman dat de tuinman van Ingermann bevel had 
gekregen het kind zonder enige islamitische ceremonie te begraven. (Breman, 1987: 348)

Een tuinman begraaft het kind van Tjitroprawiro.
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 Casus: Echtgenoot naar gerecht gestuurd zodat assistent vrij spel had
 Het kwam ook voor dat men de echtgenoot van de contractvrouw strafte omdat de 
vrouw seks had met de assistent. Dat ondervond de inlander Si Said, contractarbeider 
van de onderneming Oud Tanah Radja. Si Said werd ‘opgezonden ter bestraffing’ en vertelde 
daarop aan het bestuurshoofd dat die ‘[..] opzending verband hield met een ongeoorloofde 
verhouding tusschen een der assistenten dier onderneming en de vrouw van genoemden koelie.’ 
Si Said meldde bovendien ook dat hij er door diezelfde assistent van was weerhouden 
deel te nemen aan het onderzoek van de Rhemrev toen deze op de onderneming was. 
(Breman,1987: 374) 

 Casus: Javaanse tieners straffeloos gemarteld
 Deze casus beschreef Van den Brand als eerste; Rhemrev vulde het verslag aan met 
enkele nuances.

 Toen Van den Brand aankwam bij het huis van assistent D. Jongens van de onder- 
neming Toentoengan van de Deli Maatschappij en op de assistent zat te wachten, hoorde 
hij ‘eene jammerende vrouwestem, die van onder het huis scheen te komen’ (Alle huizen in Deli 
stonden 1 à 2 meter boven de grond op stenen neuten of houten palen, NM). (Ibid.: 261-2, 
326)

Gekruisigde Javaanse tiener
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 Van den Brand ging kijken en zag een ongeveer 15- of 16-jarige Javaans meisje naakt 
vastgebonden onder het huis aan een paal, ‘in den stand van Christus aan het kruis.’ De 
huisjongen lichtte de advocaat in over deze behandeling: ‘Zij had de voorkeur gegeven aan 
de belangelooze liefde van iemand van haar stam boven de rijksdaalderliefde’ van de assistent en 
daarom had deze haar zo laten vastbinden. Om te beletten dat zij bewusteloos zou raken 
onder deze wrede straf, had hij haar geslachtsdeel laten inwrijven met gestampte Spaanse 
peper. Het meisje werd in deze toestand vastgehouden van zes uur ’s ochtends tot zes uur 
’s avonds. (Ibid.: 261-2, 326)

 Rhemrev achterhaalde meer details. Zo ging het niet om één maar om twee Javaanse 
vrouwen, Tjempo en Sani, die van hun vrijheid waren beroofd en mishandeld. De 
reden hiervoor zou zijn dat ze waren aangetroffen bij het Chinese kongsiehuis van de 
onderneming bij de Chinese tandil Lim Nai Kien. De vrouwen werden door de assistent 
geheel ontkleed, op de buik gelegd en met een leren riem op hun blote billen, ‘verscheidene 
hevige slagen toegebracht, waardoor genoemde lichaamsdeelen met striemen overdekt waren.’ Op 
bevel van Jongens had zijn huishoudster daarna hun gezichten, borsten en schaamdelen 
met fijngestampte pepers ingewreven, waarna hij ze met handen en voeten aan palen 
onder zijn woning vastbond, wijdbeens en met gespreide armen. (Ibid.: 261-2, 326-7)

Naakte Javaanse vrouwen na bewerking met riem en peper.
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 Het vastbinden aan de palen door Jongens vond twee keer achter elkaar plaats. 
Beide vrouwen werden aanvankelijk van ongeveer 7 tot ongeveer 10 uur ’s avonds zo 
vastgebonden. De volgende dag onderging Tjempo nog van ongeveer 7 uur ’s morgens 
tot ongeveer 4 uur ’s middags, en Sani in de ochtenduren van ongeveer 7 tot ongeveer 11 
uur hetzelfde lot. Ze waren zichtbaar vanaf de grote weg. De schuldige, Jongens, kon niet 
worden aangehouden omdat hij na de komst van Rhemrev naar Europa vertrok. (Ibid.: 
261-2, 326-7)

 Casus: Publieke vrouwenvernedering
 Op de onderneming Soengei Karang met 185 werknemers, werden rond 1901 twee 
Javaanse contractvrouwen, Wasirah en Projo-Soeto, wegens desertie diep vernederd. 
Voor straf liet hoofdmandoer Neng, in opdracht van de administrateur, de twee vrouwen 
naakt en een Javaanse man halfnaakt langs ‘de koelieloodsen’ rondleiden. Hierna werd 
een van de contractvrouwen dood gegeseld en pleegde haar collega zelfmoord door 
ophanging.

 Deze geschiedenis vertelden Sarminah II en de Bandirese vrouw Padma aan Rhemrev. 
Ze vertelden dat de hoofdmandoer Neng met een stok in de hand de twee vrouwen en 
de man aanzette tot lopen. Hierna gaf de administrateur opdracht langs de ‘koelieloodsen, 
(…) de huishoudster van de administrateur en een huishoudster van een anderen Europeaan’ te 
sturen. (Ibid.: 362-3)

Twee contractvrouwen gedwongen naakt te lopen.
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 Na deze gedwongen rondleiding zonder kleding werd een van de contractarbeidsters 
door mandoer Noer-Kasan doodgeslagen (gegeseld) en daarna opgehangen aan een 
koffieboom tegenover de woning van de administrateur. De andere contractarbeidster 
hing zich uit schaamte op. (Ibid.)

Doodgeranselde en opgehangen contractvrouw.

 Bij dezelfde onderneming was ook een assistent met de naam Neumann werkzaam. 
Over hem hadden alle contractarbeidsters een klacht ingediend: hij had hun collega, de 
Javaanse contractvrouw Kamizah, ‘[..] in zijn kamer gelokt en haar daar tot bloedens geslagen 
[..] .’ (Ibid.)
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 Casus: Na gerechtelijke straf nog geëlektrocuteerd
 De Javaanse contractvrouw op de onderneming Tandjong Kasau, afdeling Batoe 
Bahra van de Sumatra Tabak Gesellschaft Tandjong Kasau met 476 werknemers, was 
gedeserteerd, maar ook weer opgepakt. De magistraat veroordeelde en strafte haar. Na 
afloop van de straf ging zij terug naar de onderneming. Een assistent aldaar getuigde 
later tegenover Rhemrev van de daaropvolgende mishandeling. De administrateur, de 
heer Van Beneden, had de vrouw na haar terugkomst onmiddellijk in zijn kantoor laten 
brengen en haar daar ‘[..] met zulk een zwaren stroom geëlectriseerd dat zij er van waterde en 
ontlasting kreeg, en zulks terwijl die vrouw ziek was.’ (Ibid.: 368-9)

 Casus: Geen gerechtigheid voor doodgeslagen vrouw
 Bij doodslag door functionarissen van ondernemingen maakten de autoriteiten van 
het bestuur zich soms schuldig aan het toedekken van de zaak. Begin 1901 mishandelde 
administrateur Sommer van de onderneming Glen Berdi een Javaanse contactvrouw 
Saminah of Djemina geheten. Als gevolg hiervan braakte zij bloed en overleed een paar 
dagen later. Een paar van haar collega’s dienden bij assistent-resident dokter mr. Tendeloo 
te Tandjoeng Poera klachten in. Rhemrev stelde tijdens zijn onderzoek naar deze zaak 
echter vast: ‘Genoemde assistent-resident moet desniettemin niets aan de zaak gedaan hebben. 
Deze is dus getoetoept.’ (Ibid.: 380).

 Casus: Opgesloten tussen menselijke uitwerpselen
 Bij onderzoek van de hulpofficier te Tandjong bij de onderneming Soengei Silau, 
afdeling Asahan van de Asahan Tabak Maatschappij Silau, bleek dat ook de administrateur, 
de heer J.G. Mühlenfeld, zich schuldig maakte aan onwettige gevangenhouding van vele 
contractarbeiders. Hij had in de loop van 1902 en 1903 de ‘contractvrouwen’ Moenisa, 
Kasina, Sami, Si Tinah en Saninten en de ‘contractkoelies’ Sario, Tjeng Sam Soen, A Boen, 
Ng A Ngi, Mistoe, Amat, Teo A Sie, Sidin, Amat II en Ng A Tjiong ‘gedurende korteren 
of langeren tijd, in een op het emplacement der onderneming staand gebouwtje waarin een 
ondragelijke stank was van urine en faecalien, opgesloten [..] .’ (Breman, 1987: 372) Enkele 
van deze arbeiders werden gedurende een paar uren opgesloten, andere gedurende een 
paar dagen en nachten, in hetzelfde hok. Mühlenfeld ontkwam niet aan strafrechtelijke 
vervolging. (Ibid.)
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Onwettige gevangenhouding van contractarbeiders.

 Casus: Neushoornzweep de ‘sjambok’ tegen vrouwen
 Rond 1900 bond men bij de onderneming Padang Tjermin de handen van de inlandse 
contractvrouw Marsinah vast aan een tjemaraboom. Een assistent, ene Hamilton, sloeg 
haar 25 keer op haar ontblote billen met een stuk hout, en wel zo dat ‘[..] er ontlasting op 
volgde en zij gedurende een maand ziek is geweest.’ Na de kastijding moest zij stenen sjouwen. 
(Ibid.: 407)

 Bij diezelfde onderneming gebruikte men bij de afstraffing van vrouwen ook een 
stuk leer van de huid van een neushoorn. (Ibid.: 406) Deze zogeheten ‘sjambok’, of 
neushoornzweep, was al eeuwen een bekend instrument onder Nederlandse kolonisten:

‘De Schotse zendeling John Philip veroorzaakte in 1828 een sensatie met zijn boek Researches 
in South Africa. Daarin portretteerde hij de Afrikaners als ‘despoten’ wie ‘de Britse waarden 
van menselijkheid en rechtvaardigheid’ moesten worden bijgebracht. Hét symbool voor de 
Hollandse achterlijkheid was de sjambok, waarmee meesters hun slaven afranselden.’ 
(Kromhout, 2013, nadruk NM)

 4.4 Kinderen Senembah Maatschappij gelijkgesteld aan misdadigers
 Nu doet zich het eigenaardige feit voor dat terwijl de Europese medewerkers vrijwel 
allemaal straffeloos wegkwamen met hun misdrijven, de onschuldige kinderen van 
contractarbeiders al op zeer jonge leeftijd het lot van misdadigers beschoren was. Over 
een progressieve jeugdgevangenis op Java in de jaren twintig nam Bruinink-Darlang de 
volgende informatie in haar proefschrift op.
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 Na de opheffing van de jeugdgevangenis te Madioen in 1923 bracht men de 
jeugdige veroordeelden over naar de als tijdelijke gevangenis ingerichte rijstloodsen in 
Tanah Tinggi (West-Java, NM). Het was een ruimte van ringgebouwen waarin waren 
ondergebracht de dienstvertrekken, werkplaatsen, verblijflokalen, opslagplaatsen, 
ziekenzaal en de blokken met slaapcellen in vijf rijen. In twee cellenblokken bevonden 
zich enkele zogenaamde quarantainecellen waar de nieuw aangekomenen gedurende 
enige tijd in afzondering gingen voor medische en psychische observatie. Daar gebeurde 
de selectie voor overplaatsing. Er waren ook cellen voor jongens met goed gedrag. Tot 
classificatie en toepassing van progressie bestond ruime gelegenheid. (Bruinink-Darlang, 
1986: 288)

 De daklijsten van de inrichting waren zo geconstrueerd en dermate hoog dat een 
jongen staande op de schouder van een andere jongen het dak niet kon bereiken:

‘Rondom de gevangenis buiten de ringgebouwen waren de pavilioens gebouwd, die gelegenheid 
boden om jeugdige veroordeelden, die in de gevangenis getoond hadden voor verbetering 
vatbaar te zijn, onder leiding van een opvoedkundig ambtenaar te huisvesten. Dit was het 
laatste stadium van het progressieve stelsel.

[..]

Na de overbrenging naar Tanah Tinggi werden de meeste jeugdigen tewerkgesteld bij de bouw 
van de jeugdgevangenis en de vervaardiging van de bij die bouw benodigde onderdelen (hout- 
en ijzerwerk, vloertegels). Een deel van hen werkte bij het onderhoud van de op het landgoed 
voorkomende klappertuinen. De aangeschafte hydraulische pers en de zaaginstallatie waren 
bestemd om na voltooiing van de bouw in een van de werkplaatsen van de jeugdgevangenis te 
worden geplaatst.’ (Ibid.)

 De jeugdige veroordeelden mochten op vrije dagen verschillende openluchtspelen 
beoefenen, wat zij geanimeerd deden. Hierbij was een vlucht tijdens de openluchtspelen 
of uit de tijdelijke gevangenis moeilijk te beletten. Gedurende de aanvang van de werk-
zaamheden tot einde 1925 op een bevolking van gemiddeld 341 jongens kwamen er 
slechts 12 vluchtpogingen voor (vijf ervan mislukten). (Ibid.)

 Er dringt zich hier een wrange vergelijking op: deze jongeren werden gedwongen 
gedurende een bepaalde periode een educatief traject te volgen, waarbij zij ter plaatse 
allerlei werk moesten verrichten, maar ook mogelijkheden tot sport en spel kregen, 
waarbij het doel steeds was hun denken en gedrag zo aan te passen dat zij zich later aan 
de regels zouden houden in de omgeving waar zij naar teruggingen.
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 Voor deze jongeren kwam dit traject na een veroordeling voor crimineel gedrag. De 
kinderen op de tabaksondernemingen van de Senembah Maatschappij waren bij geboorte 
al veroordeeld tot zo’n traject.

 4.5 Verbod kinderarbeid 1926
 Nederland voerde in 1901 nieuwe Kinderwetten in. In 1905 volgde een discussie 
over invoering hiervan in Nederlands-Indië. De toenmalige directeur van Justitie achtte 
de invoering van de Kinderwetten in Indië echter niet nodig. In 1918 verwerkte Indië 
grotendeels de inhoud van het kinderstrafrecht en de kinderstraffen in de nieuwe 
artikelen van het wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. (Bruinink-Darlang, 
1986: 270-1) Daarna bleef de roep om afschaffing van kinderarbeid geregeld hoorbaar, 
maar de ondernemingen bleven weerstand bieden.

 De meeste landbouwondernemingen in Indië waren tegen de afschaffing van kin-
derarbeid. Ze gebruikten oneigenlijke argumenten om de jeugd als goedkope arbeids-
krachten te gebruiken. Tweede Kamerlid Charles Cramer van de SDAP was kritisch:

‘Er was, met betrekking tot de afschaffing van kinderarbeid, een advies ingekomen van het 
Landbouwsyndicaat en natuurlijk luidde dat ongunstig, want de verhooging van den kostprijs 
van de thee zou daardoor van niet geringe beteekenis zijn. En wat bleek nu bij een onderzoek 
van het Kantoor van Arbeid? Dat de kostprijs er met eentiende cent door zou worden verhoogd 
en voor een zekere eenheid zou stijgen van 33 tot 33,1 cent. Daaruit blijkt, hoe voorzichtig men 
met inlichtingen van de werkgevers moet zijn.’ (Cramer e.a., 1926: 646-7)

 Midden jaren twintig bemoeiden Nederlandse Kamerleden zich nadrukkelijk met 
de kinderarbeid in Indië. Een citaat uit een Tweede Kamervergadering op 23 april 
1926 maakte duidelijk dat de regering in Indië uiteindelijk toch doorzette, terwijl de 
internationale politiek in twee makkelijke redenen voorzag om dat niet te doen. Aan het 
woord kwam Kamerlid Dolf Joekes:

‘Ik denk daarbij aan de ordonnanties in zake de beperking van vrouwen- en kinderarbeid. Er is 
te meer aanleiding te beginnen met een woord van vreugde en lof, omdat die ordonnanties tot 
stand zijn gebracht naar aanleiding van een tweetal op de Arbeidsconferentie te Washington 
aangenomen verdragen, waarvan één, die omtrent den kinderarbeid, wel is waar sedert jaren in 
Nederland bij de wet is goedgekeurd, maar nog niet door Nederland is geratificeerd.
[..]
Het is in de Indische Regeering te prijzen, dat zij voor de toepassing in Indië niet gewacht 
heeft op die ratificatie, juist omdat de aanvaarding van de verdragen der Internationale 
Arbeidsorganisatie niet verplicht de regelingen daarvan in de koloniën toe te passen, 
indien de omstandigheden aldaar zulks niet gedoogen, en voor zoover dat wel het geval is, 
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slechts met de wijzigingen, die men krachtens plaatselijke factoren noodig acht.’ (Ibid.: 1926: 
651-2, nadruk NM)

 Ondanks deze vaststellingen van Joekes verbood de Indische regering in 1926 
kinderarbeid via een ordonnantie. (Ibid.: 647-52)

 (K)NMG wel gericht op kinderarbeid in Nederland
 De (K)NMG maakte zich begin jaren zestig van de negentiende eeuw bij de 
regering hard voor een onderzoek naar kinderarbeid in Nederlandse fabrieken. Toen 
het onder andere door het aandringen van de (K)NMG zover kwam dat een commissie 
zo’n onderzoek instelde, stuurde die commissie de (K)NMG het verzoek om via haar 
leden informatie te verzamelen en te verschaffen over de gezondheidstoestand van die 
kinderen.[3] Medeondertekenaar van het verzoek en commissielid was Johannes Zeeman, 
een ‘stuwende kracht achter de Commissie statistiek van de het jaar ervoor opgerichte’ (K)NMG 
die later, van 1866 tot 1884, hoofdredacteur was van het NTvG. Zeeman zou uiteindelijk 
concluderen dat een verbod op kinderarbeid niet zinvol was. (Van ’t Hof, 2007(2): 769)
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 Hoofdstuk 5 
 Mishandeling bij dwangarbeid

 Rond 1880 werden de gevangenen in het gouvernement Atjeh en onderhorigheden 
onderscheiden in dwangarbeiders en de zogenaamde civiele gevangenen. De eersten waren 
elders in Nederlands-Indië veroordeelde inlanders. Zij moesten buiten de plaats van hun 
veroordeling de hun opgelegde straffen ondergaan en werden aan de expeditionaire 
troepen van het KNIL toegevoegd. De civiele gevangenen waren de door de burgerrechter 
in dit gewest veroordeelden, die aldaar hun opgelegde straffen moesten ondergaan en 
de zogenaamde preventieven die voor de burgerrechter moesten terechtstaan of die 
men na hun veroordeling door de rechter een korte tijd aanhield in afwachting van hun 
overplaatsing naar Batavia. Van daaruit ging het naar de door de directeur van Justitie 
aangewezen strafplaatsen, aldus de toenmalig inspecteur der gevangeniswezen, Stibbe.[1] 
Zij moesten dan meehelpen aan openbare werken zoals bij de aanleg van infrastructuur.

 In dit hoofdstuk bespreek ik kort zowel de behandeling van dwangarbeiders bij de 
openbare werken als die in het KNIL. Aan de krijgsraadzaak tegen de gepensioneerde 
kapitein Kauffmann besteed ik een aparte paragraaf. Maar eerst bespreek ik het KNIL en 
haar dwangarbeiders in meer algemene zin.

 5.1 Dwangarbeiders aanleg Sumatraweg
 Op 18 november 1880 rapporteerde Stibbe aan de directeur van Justitie over de 
gevangenen in het gouvernement Atjeh en onderhorigheden.[2] Er waren daar van 
januari tot en met september 1880 gemiddeld 2414 dwangarbeiders en gedurende 1879 
waren dat er gemiddeld 3110.[3] In Oost- en West-Sumatra werkte een substantieel deel 
van de dwangarbeiders aan de aanleg van de Sumatraweg. Velen werden ziek en stierven 
door uitputting, mishandeling en ziekten.
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Een weg aangelegd door het pas ontgonnen oerwoud, Sumatra 1898.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001755.

 5.1.1 Ziek van beriberi en stokslagen
 Volgens Stibbe waren de meest voorkomende ziekten in de eerste plaats beriberi, 
gevolgd door koorts. De geneesheren hadden de oorzaak van beriberi nog niet kunnen 
opsporen noch een afdoende geneeswijze gevonden. De beriberipatiënten genezen 
nimmer, daarom werden ze zoveel mogelijk naar Padang en Batavia geëvacueerd. Stibbe: 
‘Als vaste regel kan nagenoeg aangenomen worden, dat als men met berri-berri in het hospitaal 
opgenomen wordt, aan die ziekte sterft, tenzij hij tijdig geëvacueerd worde.’ De evacuatie naar 
Batavia kon per stoomschip via de westkust van Sumatra. Tijdens deze evacuatie maakte 
men zich geen zorgen dat de dwangarbeider zou deserteren. Hij had namelijk de kracht 
niet om dit te doen.[4]
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 Van Loghem zei in 1920 dat beriberi de ziekte is die in Nederlands-Indië optreedt 
als gevolg van een verkeerde voeding. (Van Loghem, 1920: 106) Ook bevestigde hij dat 
gevarieerd voedsel deze ziekte zou kunnen voorkomen. Gevarieerd voedsel voor de 
dwangarbeiders betekende echter hogere kosten. Van Loghem:

‘Beri-beri is een ziekte van soldaten, van gevangenen, gestichtsbewoners en contract-arbeiders. 
Beri-beri kan ontstaan indien menschen, die als hoofdbestanddeel van het voedsel rijst 
gebruiken, deze rijst in volledig gepelden toestand nuttigen. Bij het machinaal (volledig) pellen 
van de rijst wordt het zilvervliesje, dat onmisbare en eigenaardige voëdingsbestanddeelen bevat 
(edele stoffen, vitaminen), voor het grootste deel verwijderd. Wie zich met zulke rijst voedt, 
zonder met ander voedsel (vleesch, eieren, aardappelen, boontjes) zijn physiologische behoefte 
aan vitaminen te voldoen, krijgt beri-beri.

Sinds door de onderzoekingen van Eijkman en Grijns het wezen van de beri-beri is benaderd, 
verminderde de beri-beri der dwanggemeenschappen aanzienlijk. Aan de administraties is 
geleerd haar menu te wijzigen, en óf rijst met zilvervlies als hoofdvoedsel te verstrekken, óf 
gepelde rijst met bijkost. (Ibid.: 106)

 In de eerste 9 maanden van 1880 werden in het hospitaal te Pantei-Perak gemiddeld 6 
mandoers en 440 dwangarbeiders verpleegd; op 15 oktober 1880 waren er 385 verpleegden; 
dit aantal was gedurende 1879 gemiddeld 9 mandoers en 500 dwangarbeiders, waarbij 
in 1879 deze patiënten hiervoor tochten naar Indrapoera Foengkoep en Himoen hadden 
gemaakt, aldus Stibbe.[5]

 In maart 1881 schreef de dirigerend officier van gezondheid aan de militair 
commandant van Atjeh te Kota Radja een rapport. Daarin was opgenomen een nota van 
de waarnemend officier van gezondheid in dit gewest, dokter Ten Bosch, die de PG er in 
december 1880 al op wees dat

‘om aan beri beri lijdende dwangarbeiders, zonder geneeskundig geleide te vervoeren, zou in 
strijd zijn met alle beginselen van humaniteit, daar maar al te dikwijls goed uitziende beri 
beri lijders, onvoorzien plotseling in een toestand komen, die geneeskundige behandeling 
vereischt.’[6]

 Het onderzoek van Stibbe in 1880 wees uit dat er ten gevolge van zware arbeid geen 
ziektegevallen in het hospitaal waren opgenomen, maar wel ‘tengevolge van toegebrachte 
rottingslagen.’ Stibbe over de hospitaalopnamen door van stokslagen met de rotan:

‘Hoewel buiten het hospitaal ontkennend, werd door de chef van den expeditionairen genees-
kundige dienst bevestigend beantwoord in dien zin, dat het in zes maanden misschien vier 
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malen voorgekomen is, dat een dwangarbeider ten gevolge van toegebrachte rottingslagen 
wegens verwonding in het hospitaal moest opgenomen worden, doch dat de verschijnselen 
slechts bestonden in huidwonden soms met gangreen, doch steeds in ligten graad.’[7]

 Bij een vermoeden van diefstal dwong men dwangarbeiders via stokslagen de ge-
stolen goederen terug te geven. Stibbe:

‘Te Anagaloeng werd in Augustus 1879 op eene ergerlijke wijze gestolen, zonder dat men 
tot ontdekking van de daders kon komen; eens gelukt het echter de daders van een diefstal te 
ontdekken zonder dat men nog het gestolene gevonden had; de daders waren dwangarbeiders 
en dezen zijn toen door het toebrengen van een groot aantal rottingslagen eindelijk tot de 
bekentenis gebracht waar het gestolene zich bevond, waarop het ook op de door hen aangewezen 
plaats teruggevonden werd.’[8]

 5.1.2 Bestuur schoot tekort
 Meer dan dertig jaar later was er nog weinig veranderd. De algemene secretaris te 
Buitenzorg schreef op 22 september 1914 een nota over de misstanden die hij als volgt 
begon:

‘”Het is een treurige zaak. Hoe is het mogelijk geweest, dat de bij die wegaanleg geconstateerde 
misstanden op zoo groote schaal zich hebben kunnen voordoen in weerwil van het toezicht door 
het civiel gezag uitgeoefend.”’ (Bruinink-Darlang, 1986: 105)

 In de nota werd onder meer vermeld dat

‘[..] niettegenstaande in 1912 en 1913 naar aanleiding van de hoge mortaliteit onder de 
dwangarbeiders tot drie maal toe een geneeskundige inspectie was ingesteld en door deze 
geneesheren verbeteringen waren aangegeven, de gezondheidstoestand van de dwangarbeiders 
slecht bleef in de eerste plaats, omdat de door de geneeskundigen aangegeven verbeteringen niet 
waren aangebracht en bovendien de gouverneur of de onder hem dienende bestuursambtenaren 
zich niet de moeite hadden getroost de gezondheidstoestand onder de dwangarbeiders te 
controleren.’ (Ibid.: 105)

 De ambtenaren van het BB speelden geen fraaie rol bij deze misstanden. De 
gouverneur had het oppertoezicht over de barakken van de dwangarbeiders en hij was 
ook verantwoordelijk voor een menswaardige behandeling van de dwangarbeiders. 
Gebleken was dat de gouverneur en zijn ambtenaren zich tijdenlang feitelijk van de 
gehele kwestie niets aantrokken, aldus de nota. (Ibid.)
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 Een inzichtelijk voorbeeld van de falende instanties en alomtegenwoordigheid van 
de mishandeling is de zaak van werkbaas Kuiper.

 5.1.3 Casus: werkbaas Kuiper en dokter Kievit
 De werkbaas bij de Sumatraweg, J. Kuiper, werd in 1914 opgepakt. Hem werd ten 
laste gelegd mishandeling de dood ten gevolge hebbende van een dwangarbeider. Op 13 
juni 1914 verscheen hij op de openbare terechtzitting van de raad van justitie te Padang. 
In het proces-verbaal was onder meer opgetekend: 

‘“Als de B.B.-ambtenaren zich naar behooren van hun plicht hadden gekweten en regelmatig 
controle hadden uitgeoefend op de gezondheidstoestand van de dwangarbeiders en de toestanden 
onder het werk en in de barakken, dan hadden zij van zelf andere wantoestanden ontdekt, 
namelijk het afranselen van de dwangarbeiders door de werkbazen met rotan of bullepees, het 
straffen van de dwangarbeiders door de werkbazen met zelfbedachte straffen t.w. het met handen 
en voeten vastbinden aan een paal gedurende vier dagen en nachten zonder beschutting tegen 
de brandende zon en zonder eten of drinken en het laten werken van teruggebrachte gedrosten 
met ijzeren kettingen aan polsen en enkels.”’ (Ibid.: 105)

 Werkbaas Kuiper gaf toe opgemerkt te hebben dat de zieke dwangarbeiders te lang 
in de barakken werden vastgehouden voordat zij naar het hospitaal gingen en dat het 
ziekentransport zeer slecht was. (Ibid.: 106)

 Uit de toelichting van het requisitoir van de officier van justitie kwam de hardvochtige 
wijze van behandeling van dwangarbeiders naar voren. Kuiper sloeg met de hand en 
deelde slagen met de rotanstok en bullenpees uit. Hij schopte en trapte niet alleen de 
dwangarbeiders die niet werkten zoals hij wilde, maar ook de ziekmelders en zei: ‘“Hier 
is niemand ziek, vraagt maar tempo (tijd) aan je toean Allah (God) en niet aan mij.” (Ibid.)

 Werkbaas Kuiper liet een zieke dwangarbeider pas in de ziekenzaal opnemen als 
deze niet meer kon staan en al halfdood was; de hoge sterftecijfers uit die tijd bevestigen 
dat. De dwangarbeiders waren ‘“doodsbang”’ voor hun baas Kuiper. (Ibid.)

 De Nederlandse arts Kievit deed een boekje open op een openbare terechtzitting van 
de raad van justitie te Padang op 13 juni 1914. Kievit, civiel geneesheer te Sawah Loento, 
bevestigde dat dwangarbeiders veel te lang moesten blijven doorwerken en dat de sterfte 
hoog was onder de arbeiders die wegens dysenterie van de Sumatraweg naar het hospitaal 
te Sawah Loento gingen. Deze sterfte was zo bijzonder hoog door de late evacuaties van 
de zieken, aldus Kievit. Kievit verklaarde ‘dat hij dit ook zelf had geconstateerd, want hij had 
veel dwangarbeiders onderzocht die aan het werk waren, terwijl zij vrij hoge koorts en dysenterie 
hadden.’ Kievit meende dat deze ongunstige toestand kwam doordat er geen dokter bij de 
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Midden-Sumatraweg geplaatst was en de meest noodzakelijke medicijnen zoals kinine 
ontbraken. (Ibid.: 107)

 Een ander misbruik van Kuiper dat op de zitting van 13 juni 1914 ter sprake kwam, 
was het feit dat hij teruggebrachte, gedroste dwangarbeiders als straf geketend aan de 
weg liet werken. Door het schuren van de ketting ontstonden er wonden aan armen en 
benen. (Ibid.)

 De dwangarbeiders aan de Sumatraweg werden in barakken ondergebracht. 
Werkbazen ‘behandelden’ de zieken, die “er maar op los dokterden.” De chefs van het werk 
bemoeiden zich niet met de behandeling van de zieken. (Ibid.: 108) De officier van justitie 
merkte over Kuiper op:

“Verder is ons ter terechtzitting gebleken , dat de ingenieurs Kw. en van B. niettegenstaande 
hun bekend was, dat er zoveel dwangarbeiders ziek waren en stierven, het niet de moeite waard 
vonden even naar die zieken om te zien, maar er zich alleen toe bepaalden dat te rapporteeren 
aan den Gouverneur, hun onverschilligheid, om geen ander woord te gebruiken, hier achter 
verschuilende, dat zij als leeken geen verstand van zieken hebben.” (Ibid.)

 De ernstig zieke dwangarbeiders van de Sumatraweg gingen naar het hospitaal te 
Sawah Loento. De geneesheer van dit hospitaal constateerde bij deze patiënten hetzelfde 
als de dokter van het Centraal Hospitaal in Noordoost-Sumatra, Mollinger, bij de 
contractarbeiders:

‘t.w. te late opzending naar het hospitaal, uitputting wegens slechte en onvolledige voeding, 
mishandeling bewezen door rode striemen op de rug (rapport geneesheer van het hospitaal te 
Sawah Loento d.d. 5 juni 1914).’ (Ibid.: 108-9)

 De controleur van B.B. verklaarde op de rechtzitting van 13 juni 1914 dat het 
transport van de zieke dwangarbeiders heel slecht was; soms stierven ze onderweg, zelfs 
ernstig zieken moesten grote afstanden lopen. ‘Alleen zij die niet konden lopen, werden op 
een draagbaar vervoerd.’ Hetzelfde maakte Mollinger mee bij de ziekentransporten van 
contractkoelies in het centraal ziekenhuis in Noordoost-Sumatra. (Ibid.: 109)

 5.2 Idenburg draaide duimschroeven dwangarbeiders verder aan
 Een groot deel van de dwangarbeiders bestond uit contractarbeiders veroordeeld 
wegens overtredingen van het werkcontract:
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‘Van harte sloot de resident van Sumatra’s oostkust zich aan bij een verzoekschrift dat de 
planters in 1910 tot de gouverneur-generaal richtten om het regime waaraan dwangarbeiders 
onderworpen waren te verscherpen. Zwaar werk zoals het dempen van moerassen, grondverzet, 
grind verzamelen, stenen kloppen, enz. gedurende tien uur per dag en onder streng toezicht 
met verbod van spreken, dat was het recept dat hij voor zijn gewest voorschreef.’ (Breman, 
1988: 27)

 Idenburg gaf aan deze wensen toe. Hij onderschreef ‘als hoofd van het koloniale apparaat 
het ondernemersstandpunt dat de Aziatische koelie slechts met harde hand in een gewillige 
werkman viel te veranderen.’ (Ibid.: 27)

 Breman citeerde uit het proefschrift van Bruinink-Darlang en toonde het ware gezicht 
van Idenburgs koloniaal gezag over de arme Aziaten. Idenburg gaf in 1911 persoonlijk

‘‘[..] aanwijzing speciaal voor Oost-Sumatra niet alleen het regime van dwangarbeid te 
verzwaren maar tevens de gedetineerden minder of slechter voedsel voort te zetten, dit alles om 
te voorkomen dat de koelies hun bestraffing wegens overtreding van het werkcontract als een 
bevrijding zouden ervaren van het nog meedogenlozer juk waaronder ze op de plantages gebukt 
gingen.’ (Bruinink-Darlang, 1986: 88-94), (Ibid.: 27)

Het aanleggen van een kanaal door koelies op de tabaksonderneming Paja Bakong van de Deli 
Maatschappij, 1898. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60001732.
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 Zeer tevreden zagen de ‘planters van de tabaksonderneming Bandara Klippa van de Deli-
Maatschappij, Oost-Sumatra’, hun geïnvesteerde kapitaal letterlijk en figuurlijk groeien. 
Echter, de gevolgen voor velen van de betrokken arbeiders waren slecht. Het werk op 
zichzelf was onmenselijk zwaar. In wezen zouden de oerwouden alleen met zwaar 
materieel te ontginnen zijn en de kanalen door graafmachines. Dat zou echter uiteindelijk 
de grote, toekomstige winsten drukken, wat niet de doelstelling van de ondernemingen 
was.

 Dit alles leidde ertoe dat er onder de werknemers veel doden en zieken vielen te 
betreuren. De meesten door het zware werk en de omgeving en anderen door de straf-
bepalingen en mishandelingen door de verantwoordelijken van de ondernemers.

 Naar aanleiding van malversaties op de onderneming Bandara Klippa schreef  
Burghard een serie van vijf artikelen in het Delische Nieuwsblad, en verklapte begin 1914 
over een ‘klapzaak’ van een assistent onder meer het volgende:

‘Er werd en wordt nog altijd een groote mond opgezet als een assistent een koelie een pakslaag 
geeft. En hij wordt daarvoor beboet of in de gevangenis gestopt. Maar, is eigenlijk het beknibbe-
len van het werkvolk niet veel grooter zonde, veel zwaarder misdrijf? Is de geldkwestie niet van 
oneindig veel meer gewicht dan de klapzaak?’ (1914: 7)

 Idenburg was ook de man die eerder, als minister van Koloniën, het Rhemrev-rapport 
onderin een la had geschoven met de kanttekening “een treurige geschiedenis van lijden 
en onrecht” (zie 2.7).

 5.3 Dwangarbeiders in het KNIL
 Het ministerie van Koloniën maakte in 1880 duidelijk dat de treinsoldaten bij de 
Europese legers belast waren met het begeleiden van de voertuigen of lastdieren die tot 
een konvooi behoorden. Over de situatie in de koloniën stelde men:

‘De dwangarbeiders daarentegen treden in Indië in de plaats van vervoermiddelen en worden 
verder als arbeiders gebezigd voor het aanleggen of onderhouden van wegen, het grove werk in 
de hospitalen en dergelijken.’[9]

 Deze dwangarbeiders van het KNIL, inheemsen en Chinezen, kregen regelmatig straf 
voor diverse overtredingen. De straf bestond onder andere uit rotanstokslagen en dan 
vooral bij onwil of luiheid om te werken of bij desertie. Het is een groep mensen die maar 
weinig aandacht trok en trekt:
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‘Een aspect van de formatie van het KNIL dat zelden wordt belicht, is de aanwezigheid van 
inheemse dwangarbeiders, de zogenaamde ‘beren’. Over de rekrutering van deze dragers en 
hulpkrachten hoefde men zich geen zorgen te maken. Lange tijd leidde elke veroordeling van 
langer dan een jaar, wat het misdrijf of de overtreding ook was, routinematig tot tewerkstelling 
als dwangarbeider. Ook over de verzorging van deze verschoppelingen maakte men zich 
weinig zorgen. Hun situatie was soms zo slecht dat het zelfs voorkwam dat officieren ertegen 
protesteerden. De sterfte kon 50 procent per jaar zijn.

Er is berekend dat alleen al de Atjeh-oorlog meer dan 25.000 dwangarbeiders het leven kostte. 
Van Heutsz was overigens tegen de inzet van veel dwangarbeiders in het KNIL. Dit maakte de 
patrouilles minder mobiel dan hem zinde.’ (Lanzing, 2000: 34)

Tijdens legerexpedities werden dwangarbeiders met stokslagen aangespoord te lopen.
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 Het aantal dwangarbeiders bedroeg op 15 oktober 1880 maar liefst 2000 man. Het 
aantal zogenaamde civiele gevangenen was zeer gering. De dwangarbeiders stonden 
geheel onder militair beheer en buiten bemoeienis van het civiel bestuur. Aan het hoofd 
van dat beheer werd op 29 mei 1873 door de commandant van het leger en chef van 
het departement van Oorlog de gepensioneerde kapitein der infanterie de heer C.P.J.  
Kauffmann benoemd, wonende te Kota Radja, binnen de omgeving van het dwang-
arbeiderskwartier te Pakan Atjeh.[10] Kauffmann was geboren in Maing, Duitsland. In 
1880 was hij 55 jaar oud en verbleef hij tijdelijk in Batavia.[11] Jegens de dwangarbeiders 
gedroeg Kauffmann zich zo wreed dat het tot een krijgsraadzaak kwam.

 5.3.1 Het KNIL en de bescherming van ondernemingen aan Sumatra’s Oostkust
 In de jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw nam de economische 
bedrijvigheid op Sumatra toe. Nederland was drukdoende haar soevereiniteit in 
dit buitengewest te vestigen, goed- of kwaadschiks. Door de verzetsgroepen van de 
oorspronkelijke Indische burgers ‘benden’ te noemen, en ‘onderwerping’ en ‘onderdrukking’ 
te framen als ‘pacificatie’ trachtten de autoriteiten hun daden te rechtvaardigen voor het 
thuisfront en de buitenwereld. Men pakte eerst het noordelijk deel aan, Atjeh, bestuurd 
door verschillende sultans. Bij het realiseren van geregelde besturen in Atjeh voerde 
Nederland langdurige koloniale oorlogen onder leiding van omstreden topmilitairen, 
met als gevolg honderdduizenden onschuldige slachtoffers onder de inheemsen.

 Gedurende deze Atjehoorlog (1873-1914) namen de investeringen onder het 
gouvernement en onder de particulieren in de olie, mijn- en landbouw alleen maar toe. 
Het vertrouwen van de industriëlen werd gevoed door het Koninklijk Nederlandsch-
Indisch Leger (KNIL). Met dit leger bestaande uit betaalde Europese manschappen en 
kosteloze dwangarbeiders uit de gevangenissen zorgden de opeenvolgende GG’s voor 
de bescherming van de ondernemingen.
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Het KNIL bezig met een pacificatie van een kampong op Atjeh voor toekomstige 
cultuurondernemingen.

 In de residentie Oostkust van Sumatra, binnen de gebieden van de inlandse vorsten, 
vormden Langkat, Serdang en Deli de bedreigde streken. De Raad van Nederlandsch-
Indië spoorde de vorsten op de meest ernstige wijze aan om behulpzaam te zijn met 
gewapende lieden, toegevoegd aan de militaire macht, de grenzen helpen bewaken 
en verdedigen. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw was men constant paraat 
om nieuwe aanvallen te pareren of te voorkomen. Rond 1885 was het nog geheel niet 
duidelijk hoe lang de gewenste pacificatie van Atjeh op zich zou laten wachten.[12]

 5.3.2 Uitbreiding KNIL 1886
 De Raad van Nederlandsch-Indië schreef in maart 1886 ‘te vreezen dat de roofbenden 
diep in het land zullen doordringen en menige bloeiende onderneming door hen zal worden te 
gronde gericht.’[13] Generaal Pfeiffer berichtte de GG in dezelfde periode:

‘Er behoeft toch niet aan herinnerd te worden, dat tal van de ruim 100 ondernemingen die 
zich ter kuste bevinden, aan vreemdelingen toebehooren, dat de Deli-tabak in de geheele wereld 
bekend, en zeer gunstig bekend is, en ben ik dus de meening toegedaan dat het afloopen van 
eenige ondernemingen en het dien tengevolge kwijnen of verlaten van de cultuur, ernstige 
gevolgen voor Nederland zou kunnen hebben, bij de tegenwoordige koloniale politiek der groote 
mogendheden.’[14]
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 De ondernemers zouden hun medewerking verlenen en de militaire macht in de 
afdeling Deli moest versterkt worden. Echter, een uitbreiding van de legerformatie door 
het opperbestuur was onvermijdelijk.[15]

 In mei 1886 ging de minister van Koloniën akkoord met een verzoek van de GG van 
Nederlands-Indië, Otto van Rees (1884-1888), tot een voorgenomen uitbreiding van de 
formatie van het garnizoensbataljon aan de oostkust van Sumatra. Dit ministeriële besluit 
volgde na bespreking van goed onderbouwde verzoeken van Van Rees.

 In april 1886 schreef Van Rees de minister van Koloniën dat de resident van de oost-
kust van Sumatra medegedeeld had dat de Gewestelijke Militaire Commandant van me-
ning was dat de op dat moment beschikbare troepenmacht, na de onlangs gezonden ver-
sterking van 100 man, voldoende zou zijn geweest, ware het niet dat de omstandigheden 
in ongunstige zin waren veranderd.

Militairen bij een Atjeh-expeditie, Lt.kolonel J.B. van Heutsz, rechts, bij vermoorde inwoners van een 
ingenomen kampong, 1897. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60029845.
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 Voor de legercommandant was dit aanleiding om bij zijn geheime schrijven van 23 
maart 1886 de regering zijn denkbeelden over die toestand over te brengen, namelijk dat 
‘[..] nieuwe aanvallen van Atjehsche benden in het Langkatsche moeten worden verwacht, en dat 
niet volkomen op de inlandsche bevolking en hare hoofden kan worden vertrouwd.’ Deze generaal 
Pfeiffer drong aan op het nemen van preventieve maatregelen en op een uitbreiding van 
de militaire macht op een door hem aangegeven wijze. Hij betoogde dat de uitbreiding 
van blijvende aard behoorde te zijn, omdat hij voorzag dat nog gedurende een zeer 
geruime tijd de grenzen van het gebied bedreigd bleven.

 De Raad van Nederlandsch-Indië kon zich in hoofdzaak met de beschouwingen 
en denkbeelden van de legercommandant verenigen. Men vond de versterking van de 
militaire macht noodzakelijk, maar die moest van tijdelijke aard zijn.

‘Naar het oordeel van dat College nl. is het, in verband met de onwetendheid, waarin men 
verkeert omtrent de plannen van Atjehsche zijde, de mogelijkheid dat de gewenschte pacificatie 
van Atjeh niet lang meer op zich zal laten wachten, en den indruk, dien een dadelijk krachtig 
optreden onzerzijds bij den eersten nieuwen aanval maken moet, geenszins als zeker aan te 
nemen, dat op den duur de toestand ter Oostkust van Sumatra eene grootere militaire macht 
dan thans de formatie aanwijst, vorderen zal.’

 Van Rees schreef de minister van Koloniën in dezelfde brief dat hij moest erkennen 
dat de grote kwetsbaarheid van het noordelijk en noordwestelijk gedeelte van het gewest 
voldoende aanleiding gaf om niet te wachten met het nemen van preventieve maatregelen, 
maar de militaire macht daar zo spoedig mogelijk te versterken:

‘Het is toch ook m.i. niet voor tegenspraak vatbaar, dat de thans aanwezige troepen niet 
voldoende zijn om de uitgestrekte grenzen van dat gebied en de vele daarbinnen gelegen 
belangrijke en winstgevende ondernemingen met goed gevolg tegen aanvallen van buiten te 
beschermen.’

 De legercommandant toonde ‘het Opperbestuur’ overtuigend aan, dat op geen andere 
wijze afdoende in de behoefte kon worden voorzien, dan door versterking van het 
garnizoensbataljon. Van Rees: ‘Naarmate de bescherming tegen invallen van buiten sterker zal 
worden, zal het aantal ondernemingen aan de grenzen toenemen.’

 Door middel van veel legerexpedities kon men de openbare orde veiligstellen. Hierbij 
maakte men gebruik van duizenden gevangenen die onder andere als dwangarbeiders 
dienstdeden voor het Nederlands-Indisch leger.
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 De invallen namen omstreeks 1890 in het aan Langkat grenzende Tamiang sterk 
toe. Deze toename was dusdanig dat men in 1893 een succesvolle expeditie ondernam. 
(Volker, 1928: 45-7)

Militaire officieren, o.a. H. Colijn met zijn gezin en een controleur op post Tjot Iri, Atjeh, 1896. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 10001947.

 5.3.3 Dokters als enigen op de hoogte van gewelddadigheden tegen   
 dwangarbeiders
 De zaak-Kauffmann viel mij speciaal op omdat hierbij gewag gemaakt werd van wat 
de rode draad van dit boek is: artsen op Sumatra, in welke dienst dan ook, waren de 
eerstehands getuigen van de gruwelijke misstanden rond contract- en dwangarbeiders en 
vanuit hun beroepseer ook de eerst aangewezenen om daar ruchtbaarheid aan te geven.
De auditeur-militair Richard Michael van Haagen in de zaak-Kauffmann beschreef deze 
situatie letterlijk, in een schrijven aan de advocaat-fiscaal van september 1880:

‘De eenigen die iets afweten van de gewelddadigheden, die jegens de dwangarbeiders en de 
politioneel gestraften aldaar worden gepleegd, zijn de officieren van gezondheid welke hen in 
het hospitaal in behandeling krijgen. Een zekere Schnethlage moet reeds vroeger een rapport 
over hunne onmenschelijke behandeling hebben uitgebracht, maar dat heeft geene verandering 
tengevolge gehad.’[16]
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 En het was niet alleen een speciale rapportage als die van Snethlage die een rol 
speelde. De geneesheren waren verplicht om maandelijks wetenschappelijke verslagen 
op te maken en moesten hierin ook de diagnoses vermelden. Ook de dwangarbeiders die 
bezweken onder de rotanslagen kwamen in deze verslagen voor. Dit bleek uit het verhoor 
van dokter Jacobus Jan Willem Engelbert van Riemsdijk in de Kauffmann-zaak op 23 mei 
1881. Van Riemsdijk was dirigerend officier van gezondheid 1e klasse in het garnizoen 
te Batavia/Weltevreden. Van juli 1878 tot april 1879 was hij chef van de expeditionaire 
geneeskundige dienst te Atjeh.[17]

 In de loop van 1878 hield Van Riemsdijk in opdracht van generaal Van der Heijden een 
rigoureuze hygiënische inspectie in het bannelingenkwartier te Pandeti. Van Riemsdijk 
wilde op deze manier de oorzaken opsporen van de grote sterfte onder de dwangarbeiders. 
Tijdens zijn verblijf in Atjeh had Van Riemsdijk meermalen dwangarbeiders ‘[..] afkomstig 
uit het bannelingenkwartier te Kota Radja en te Pandeti gezien, die leden ten gevolge van hun 
toegebrachte slagen op de billen.’[18] Van Riemsdijk: ‘Het waren meest gangreneuze wonden die 
het gewoon gevolg van slagen met een rottan toegebragt plegen te zijn.’ Verder zag hij dat de 
met rotan geslagen dwangarbeiders, die zo ernstig verwond waren,

‘[..] na het ontvangen der slagen niet altijd direct naar het hospitaal werden vervoerd maar eerst 
in de zogenaamde roemah tempo onder behandeling bleven van den officier van gezondheid van 
het garnizoen, die verpligt was om den geslagene bij verergering der wonden naar het hospitaal 
op te zenden.’ 

 Over de verslaglegging stelde Van Riemsdijk dat de informatie van de statistische 
verslagen van alle geneesheren

‘[..] werd opgenomen in de wetenschappelijke verslagen en van daaruit werd door den chef der 
expeditionaire geneeskundige dienst een afzonderlijk statistiek verslag in duplo opgemaakt, 
waarvan een werd gestuurd naar den bevelhebber te Atjeh en een naar den chef van den 
geneeskundigen dienst te Batavia.’

 Ook gaf Van Riemsdijk aan dat de statistische verslagen de sterfteverhouding van 
de dwangarbeiders en de militairen weergaven. Van Riemsdijk: ‘[..] die verhouding werd 
nog bovendien vermeld op de maandelijksche numerieke rapporten.’ Op basis daarvan kon men 
vaststellen dat de sterfteverhouding voor dwangarbeiders veel ongunstiger was dan voor 
militairen en dat dit ‘moet worden toegeschreven aan de ontzettend vermoeiende arbeid die van 
de dwangarbeiders op Atjeh uit den aard der zaak werd gevergd.’ Van Riemsdijk wees daarnaast 
op het gegeven dat ‘[..] berri berri verreweg het grootste contingent aan dooden’ veroorzaakte. 
Over het aantal (dodelijke) slachtoffers van de toediening van rotanstraffen stelde dokter 
Van Riemsdijk: ‘Dat is zeer wel mogelijk dat de ziekenlijst dien aangaande inlichtingen zou 
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kunnen geven. In mijn tijd werden die ziekenlijsten bundelsgewijze in een kast op bewaard.’ 
Ook een andere arts, gehoord in de Kauffmann-zaak, bevestigde het oordeel van Van 
Riemsdijk.

 Officier van gezondheid 1e klasse dokter Hendrik Julius van der Weide was in de jaren 
tachtig van de 19e eeuw in Atjeh (Noord-Sumatra) werkzaam in het leger. Hij was van 
27 november 1879 tot 10 november 1880 in Atjeh. Vanaf zijn komst tot half februari 1880 
en later van september tot zijn vertrek was hij eerstaanwezend officier van gezondheid. 
Van februari tot half maart 1880 was hij met collega Snethlage belast met de praktijk van 
een deel van de dwangarbeiders in het Groot Militair Hospitaal te Panteh-Perak (Atjeh). 
De Nederlandse arts moest aanwezig zijn bij het toebrengen van stokslagen aan onder 
anderen dwangarbeiders. In maart 1881 verklaarde Van der Weide hierover: ‘Vroeger 
was ik bij onderscheidene strafoefeningen met den rotan, tijdens deze nog bij het leger toegepast, 
tegenwoordig, doch nooit veroorzaakten de slagen, voor zoover mij bekend, koudvuur.’ Er werden 
gewoonlijk 25 slagen toegediend, en maximaal 50, aldus Van der Weide.[19] Maar toen 
Van der Weide in het ‘Groot Militair Hospitaal’ te Panteh-Kerah in Atjeh werkte, herinnerde 
hij zich wel degelijk dat er dwangarbeiders onder zijn behandeling waren geweest met 
ernstige verwondingen met ‘koudvurige zweer’ op de billen met uitstroom van pus ten 
gevolge van de rotanstokslagen.[20]

Dokter Hendrik van der Weide heeft mogelijk op deze manier (in plaats van de controleur in 
werkelijkheid) medisch toezicht gehouden op de voltrekking van de straf met stokslagen 

(Schets van foto, bron: Van Kol, 1903: 421, Rotanslagen in de gevangenis).
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 Bij zijn verhoor in de Kauffmann-zaak deelde Van der Weide ook mee dat de 
diagnoselijsten die Van Riemsdijk ook noemde, drie jaar lang in het hospitaal werden 
bewaard. Van de vermeldingswaardige gevallen maakte de eerstaanwezende officier 
van gezondheid maandelijks een ‘generaal verslag’. Dit werd door de dirigerende officier 
van gezondheid aan de chef van de geneeskundige dienst te Batavia gezonden. Van der 
Weide maakte ook een statistisch verslag vanaf mei tot oktober 1880. Afschriften hiervan 
werden door de dirigerend officier van gezondheid aan de generaal gezonden.[21]

 De maandelijkse rapportages noch de specialistische, zoals die van Snethlage, leid-
den echter tot enige verandering in de behandeling van dwangarbeiders in het KNIL. 
Auditeur-militair Van Haagen zei hierover: ‘Daarom maken de geneesheeren, hoewel zich 
verbijtende, geen gewag meer daarvan, van meening zijnde, het helpt toch niet.’[22]

 En niet alleen dat, sommigen gingen nog verder in het opgeven van hun beroepseer 
en namen actief deel aan de mishandelende strafexercities.

 5.3.4 Artsen zelf betrokken bij KNIL-mishandelingen
 In het kader van de Kauffmann-zaak dook een schrijven op van waarnemend officier 
van gezondheid geneesheer Ten Bosch aan de PG bij het Hooggerechtshof van december 
1880. In dat rapport ging het over de toepassing van bijzondere straffen waar de militair 
commandant van Atjeh te Kota Radja afkeurend tegenover stond:

‘Onder de redenen, waarom laatstgenoemde autoriteit de straf genaamd “de beugel met lange 
ketting” en “de kogelketting” afkeurt, is ook die, dat deze straf schadelijk voor de gezondheid 
zoude zijn en de zoodanig reeds in 1835 zoude zijn afgeschaft. De schadelijke gevolgen zouden 
bestaan hebben in afschuwelijke wonden aan armen en beenen door de beugels veroorzaakt.’[23]

 Toch werd deze straf nog veelvuldig toegepast in de laatste decennia van de negen-
tiende eeuw. In het leger leverde dat echter problemen op waardoor men zich in 
Atjeh genoodzaakt zag de halsbanden van de veroordeelde dwangarbeiders alsnog te 
verwijderen. Dit was tegen het zere been van de koloniale justitie. In 1881 voelde de PG 
zich geroepen ‘[..] ten ernstigste te protesteeren tegen het te Atjeh bestaande gebruik, om aan de 
aldaar aankomende gestraften met dwangarbeiders in den ketting, den halsband af te nemen.’[24]

 Luitenant-generaal, gouverneur en tevens militair bevelhebber van Atjeh en onder-
horigheden, Karel van der Heijden, oud 56 jaar, zei in 1881 heel kort te kunnen zijn over 
dit protest:

‘Voormeld gebruik [afnemen halsband, NM] bestaat reeds van af den aanvang der tweede 
expeditie tegen Atjeh, omdat de ondervinding had geleerd dat de halsband bij het dragen 



356 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

van vrachten zeer belemmerend werkte en dus bij langeren duur geheel onmogelijk maakte 
tengevolge van de daarvoor ontstaande wonden aan hals en schouders.’[25]

 Luitenant-generaal Van der Heijden gaf aan dat het welslagen van een expeditie voor 
een groot gedeelte afhankelijk was van de ‘wijze waarop de transportdienst wordt uitgevoerd’. 
De transportdienst van het KNIL bestond uit menselijke vervoermiddelen die als zij in 
hun beweging belemmering ondervonden een complete expeditie in gevaar konden 
brengen. Van der Heijden: ‘Zoo vorderde het staatsbelang het afnemen van den halsband der 
dwangarbeiders, als was die handeling dan ook nog zoo onwettig.’[26] Van der Heijden voegde 
hieraan toe dat hij het wenselijk achtte dat deze kwestie voorgoed zou worden geregeld. 
Zijn voorstel was om voor alle gestraften met ‘dwangarbeid in de ketting’, zodra zij 
toegevoegd zouden worden aan een militaire expeditie, een uitzondering te maken en bij 
hen de halsband te laten afnemen.[27]

 De directeur van Justitie, de heer Buijn, schreef de GG in mei 1881 dat hij het afnemen 
van de halsbanden een inbreuk achtte op ‘[..] regtelijke uitspraken, alzoo eene onwettige 
handeling’, maar hij toonde ook begrip voor het pleidooi van Van der Heijden, stellende:

‘Dat de noodzakelijkheid kan eischen dat die geschiede voor die dwangarbeiders, die de agerende 
colonnes volgen, is wel aannemelijk; daarom is het wenschelijk dat door Uwe Execellentie eene 
ordonnancie uitgevaardigd worde, houdende eene zoodanige wijziging van de resolutie van 
den Gouverneur-Generaal ad interim in Rade van 31 Augustus 1835 No 6, Staatsblad no 
42, dat het voortaan aan de Kommandanten van agerende colonnes zal worden overgelaten 
om, zoo mogelijk na ingewonnen advies van eenen geneesheer, aan tot dwangarbeid in den 
ketting veroordeelden, die die colonnes volgen, de halsbanden te doen afnemen, met bepaling 
dat na afloop der expeditie of op andere wijze b.v. bij het verlaten door de veroordeelden van het 
oorlogsterrein hun de halsbanden weder zullen worden aangelegd.’[28]

 Alle onmenselijkheid van de straffen ten spijt waren het artsen die een mogelijke 
oplossing van het probleem bedachten. Als experts in wat het menselijk lichaam kan 
verdragen, voorzagen zij in een aanpak die de dwangarbeider minder snel schade toe zou 
brengen en het toepassen van de straffen in het algemeen, los van het transportargument 
van het KNIL, weer toelaatbaar zou kunnen maken.

 Ten Bosch deelde de PG echter mee dat de straffen “de beugel met lange ketting” en 
“de kogelketting” geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid zouden hebben als de 
benen vooraf met doeken omwonden werden. De geneesheer pleitte ervoor deze straffen 
daarom te handhaven. En Ten Bosch was niet de enige arts die in deze marteling op 
doktersadvies geen kwaad zag. Hij baseerde zich namelijk op het onderzoek van dokter 
Ritsema, officier van gezondheid 1e klasse, die sinds 24 oktober 1880 speciaal belast was 
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met het onderzoek in het hospitaal te Panteh Pesak. Ritsema was de arts die deze aanpak 
bedacht.[29]

 5.4 De krijgsraadzaak rond gepensioneerd kapitein Kauffmann
 Kapitein Carl Philipp Joseph Kauffmann was beheerder van tussen 1300 en 1500 
dwangarbeiders (veroordeelden) in het garnizoen te Atjeh in Kota Radja en moest zich 
bij de autoriteiten verantwoorden voor misstanden bij de behandeling van deze categorie 
arbeiders op Sumatra. Kauffmann werd beschuldigd van gruweldaden, hij zou een 
“onmensch”, een “wreedaard” zijn.[30], (Kauffmann, 1882: 13)

 Bij de krijgsraadszaak tegen Kauffmann zei auditeur-militair R.H. Haagen in 1880 
dat deze Kauffmann ‘‘[..] op midden eeuwsche wijze door middel van slagen de beklaagden tot 
bekentenis heeft gebracht van een misdrijf, hetwelk zij bovendien waarschijnlijk niet eens gepleegd 
hebben.’[31]

Gezicht op de weg in zuidelijke richting naar de kraton van de sultan van Atjeh, 
met aan weerszijden officierswoningen, Noord-Sumatra, 1875-1885. 

Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012174.
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De dwangarbeiders voor het garnizoen verbleven in het bannelingenkwartier te Kota 
Radja. Er bleven ook dwangarbeiders op de posten. En volgens Snethlage had men in het 
bannelingenkwartier een zogenaamde ‘roemah tempo’, een tijdelijk hospitaal, waarover 
de garnizoensdokter Van Geelkerken het oppertoezicht voerde. Hij behandelde de zieke 
dwangarbeiders.[32]

 In de zaak van Kauffmann en drie ernstig mishandelde dwangarbeiders, verhoorde 
rechter-commissaris Wassink op 10 maart 1881 de 31-jarige Van Haagen als getuige, de 
nieuwbenoemde president van de raad van justitie te Banda.[33]

 In het requisitoir meldde de officier van justitie van de raad op 18 december 1880 dat 
er sterke vermoedens waren dat de verdachte Kauffmann in zijn functie van beheerder 
van dwangarbeiders in Atjeh en onderhorigheden

‘‘[..] aan de onder zijn beheer gestelde dwangarbeiders straffen heeft opgelegd in strijd met de 
dienaangaande geldende wettelijke bepalingen en o.a. in de maand Juni 1880 de van diefstal 
verdachte dwangarbeiders Assan, Somedjo [sic] alias Kasim en Loedjan [sic] rotanslagen heeft 
doen toebrengen ten einde hen tot bekentenis van het hun ten laste gelegde te dwingen.’

 Eerder was Van Haagen niets bekend over het toebrengen van rietslagen aan de 
dwangarbeiders, om ze te laten bekennen. Maar de toestand waarin dwangarbeider 
Loedjang verkeerde vanwege de ‘koudvurige’ zweren aan zijn beide billen en de ver-
klaringen van zijn beide medebeklaagden, deden hem beseffen dat zij werden geslagen 
‘en toen bekend hadden om van de pijn af te komen welke zij ondergingen’, aldus Van Haagen.

 Kauffmann liet ook andere dwangarbeiders rotanslagen toebrengen ‘ten einde hen tot 
bekentenis van feiten waarvan zij verdacht werden te dwingen.’ Dit nam Van Haagen aan. 
Kauffmann zou uit een dwangarbeider – beschuldigd van diefstal van pistolen - deze 
pistolen, ‘uitranselen’. Dit vertelde Kauffmann aan majoor van de cavalerie Michalovski, 
die het weer aan Van Haagen doorbriefde.

 Aan de RC verklaarde Van Haagen verder dat dokter Van der Weide hem zei ‘dat 
hij Kauffmann in overweging had gegeven de dwangarbeiders liever dood te schieten dan ze zoo 
onmenschelijk te mishandelen, waarop Kauffmann hartelijk lachte.’

 Van Haagen had een schrijver in dienst, Harbrink geheten, een vroeger sergeant-
majoor. Harbrink had hem meegedeeld dat
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‘[..] hij van het personeel in het bannelingenkwartier vernomen had, dat de rotans met touw 
werden omwonden, vervolgens in teer gedoopt en daarna in het rond gedraaid en dan de 
dwangarbeiders daarmee op last van Kauffmann werden geslagen.’

 De eerste slag met een dergelijke geprepareerde rotan toegebracht, zou al een bloed-
uitstorting veroorzaken.

 Van Haagen twijfelde aan de beschuldigingen geuit door Kauffmann. Assan (ongeveer 
27 jaar oud), Samidjo (ongeveer 25 jaar oud) alias Kassim en Loedjang (ongeveer 30 jaar 
oud) zouden volgens Van Haagen tot het bekennen van de diefstal zijn overgegaan door 
de mishandelingen met rotanslagen door Kauffmann.[35]

 Deze drie arbeiders-getuigen werden ervan beschuldigd in de nacht van de 8e op 
de 9e juni 1880 diefstal met braak te hebben gepleegd in de toko van A.K. Kochionis 
en daaruit goederen (ter waarde van ƒ 583,- aan horloges, kettingen, mutsen en zijde) 
hebben ontvreemd. Alle drie werden op verschillende dagen in juli 1880 ondervraagd 
door Kauffmann, de adjudant en een opzichter.[36]

 Methodiek slaan met de rotanstok
 Op 9 maart 1881 verhoorde de rechter-commissaris de heer Casper Blanes, een Afrikaan, 
47 jaar oud, getuige in de zaak-Kauffmann. In 1876 was Blanes als ‘ziekenvader’ een jaar 
werkzaam in het hospitaal te Panteh Perak, en vervolgens twee jaar als burgeropzichter 
in het bannelingenkwartier te Kota Radja. Blanes woonde de door Kauffmann aan de 
mandoers bevolen tuchtigingen bij. Hij legde rechter-commissaris G. Wassink uit hoe 
men te werk ging:

‘De strafoefeningen hadden plaats in een afzonderlijk daarvoor gebouwde pendoppo (open 
galerij), die aan weerzijden open was. Daar vlak tegenover was het bureau waar de adjudant-
onder-officier en de burgeropzichter Buher werkten. Het gebeurde dikwijls dat ik van die plaats 
getuige was van het slaan; de strafoefening geschiedde door twee mandoors, die aan weerzijden 
van den delinkwent stonden welke voor over op een bank gelegd werd en wiens bovenlijf en 
benen met spreiën waren omwonden.

De slagen werden door de mandoors om beurten toegediend in tegenwoordigheid van den heer 
Kauffmann. Een der mandoors telde luide op, hoeveel slagen er vielen. Deze werden toegebracht 
op de billen van den delinkwent, die zijn pantalon bleef aanhouden. Dan eens werden dezen 12, 
dan weer 15 – doch nooit meer dan 20 slagen toegebracht, voor zoover ik weet.’[37]

 Barnes deelde bij zijn verhoor verder mee dat de het de hoofdmandoers waren die de 
slagen moesten tellen en dat de gestrafte soms wel na het slaan naar het hospitaal werd 
gebracht.[38]
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Panteh Perak. (Bron: Van Uildriks, 1893: 114)

 Op 13 juli 1880 werd Assan verhoord te Kota Radja door de krijgsraad te velde 
bestaande uit auditeur-militair Van Haagen en de officier-commissarissen Koch en 
Begeman. Kauffmann liet hem in drie dagen in totaal 60 rietslagen toebrengen. Bij de 
ondervraging de eerste dag door adjudant-onderofficier Heijman en opzichter Brieter 
kreeg Assan 20 rietslagen en ontkende, de tweede dag kreeg hij weer 20 rietslagen en 
ontkende hij nogmaals, de derde dag bekende Assan en kreeg opnieuw 20 slagen. Hij 
verdween in de gevangenis zonder dat een arts hem behandelde. Assan kon ook melden 
dat Samidjo 40 rietslagen kreeg om vervolgens een bekentenis af te leggen.[39]

 Tijdens zijn eerste verhoor door de krijgsraad bevestigde Samidjo dit alles. Koch en 
Begeman hoorden hem op 14 juli 1880 te Kota Radja. Ook Samidjo ontkende schuldig te 
zijn aan de diefstal en kreeg daarop 20 rietslagen toegediend. De tweede dag kreeg hij 
eerst de 20 slagen en pas daarna volgde ondervraging. Hierop bekende hij. Ook Samidjo 
kreeg na de rietslagen geen doktersbehandeling. Hij bevestigde dat Assan 60 rietslagen 
ten deel vielen.

 Loedjang werd door Van Haagen, Koch en Klicks verhoord te Kota Radja op 20 juli 
1880. Terzijde: dit is de dag waarop de allereerste koelieordonnantie werd uitgegeven. 
Kauffmann verhoorde Loedjang als eerste na de ontdekking van de diefstal, waarna 
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adjudant Heijnen en Buher het verhoor voortzetten. De verdachte zei van de mandoers in 
drie dagen ongeveer 60 rietslagen te hebben gekregen; op de derde dag bekende hij. Zijn 
medeverdachten vertelden hetzelfde verhaal, zij het met andere aantallen stokslagen. 
Volgens Assan liet Kauffmann Loedjang arresteren en hem 44 rietslagen toebrengen. 
Toen Loedjang de diefstal bleef ontkennen, liet Kauffmann hem wederom 44 keren slaan 
met de rotanstok, waarna hij het ten laste gelegde bekende en Assan en Samidjo als 
medeplichtigen noemde. Maar Somidjo verklaarde bij zijn ondervraging dat Loedjang 
eerst 20 rietslagen kreeg, de volgende dag wederom 20 rietslagen en toen hij bleef ont-
kennen nog 4, waarna hij de diefstal bekende.

 Dokter Van der Weide
 Van Haagen, Koch en Kicks hoorden op 23 juli 1880 de arts Van der Weide inzake de 
mishandeling van de dwangarbeiders Loedjang, Assan en Samidjo alias Kassim. Nadat 
Loedjang op 27 juni 1880 in het hospitaal was opgenomen, verklaarde Van der Weide dat 
hij hem vanaf 29 juni in behandeling had genomen:

‘Toen ik hem in behandeling kreeg had hij op iedere bil eene koudvurige Zweer van buiten 
gewonen omvang en stofverlies. Deze soort zweren worden alleen veroorzaakt door hevige 
beleedigingen bijv: rietslagen op eene buitengewone wijze of in groot aantal toegepast.’

 Volgens Van der Weide hebben rietslagen op ‘gewone wijze’ toegepast, ‘zeer zelden 
eene dergelijke uitgebreide verwoesting en ontsteking tengevolge.’ Maar de dokter had geen 
onderzoek gedaan naar de oorzaak van de wonden. Hij verwachtte genezing van de 
patiënt binnen een maand.

 Volgens Van der Weide bestond de mogelijkheid dat ten gevolge van de stokslagen 
koudvuur kon ontstaan, maar dat dit tot de uitzonderingen behoorde.[40]

 Van der Weide verklaarde over het aangetroffen koudvuur dat er geslagen moest  
zijn met een rotan omwonden met touw en gedrenkt in urine of dat er meer dan  
twintig slagen moesten zijn toegediend. Kauffmann ontkende deze lezing van der Weide.
[41]

 Van der Weide verklaarde, ‘op de vraag of hij den toestand waarin Loedjan [sic] verkeerde 
bedenkelijk heeft gevonden, dat het koudvuur zich voor een groot gedeelte had afgestooten, en dat 
op den 23sten Julij de vleeschheuvelvorming begonnen was. Eenigen tijd daarna herstelde Loedjan 
volkomen, doch kreeg toen berri-berri, waaraan hij stierf. Of die berri-berri een onmiddellijke 
gevolg is geweest van zijn ziekte, durft getuige niet met zekerheid te beslissen, aangezien dat niet 
is uit te maken. Volgens denzelfden getuige werd Loedjan reeds den 27sten Junij, den laatsten 
dag waarop hij geslagen is, in het hospitaal opgenomen en kwam hij den 29sten Junij onder 
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getuige’s behandeling. Twee dagen na de opneming, en nog voordat geneeskundige behandeling 
had plaatsgevonden, was Loedjan dus reeds herstellende.’[42]

 Dit was voor de latere onderzoekscommissie van de Tweede Kamer des te opmer-
kelijker, ‘omdat het ten aanzien van Loedjan [sic] vast staat, dat hij binnen het tijdsverloop van 
ééne week 60 slagen heeft bekomen.’

 Rapportage
 De auditeur-militair rapporteerde dat alle drie de dwangarbeiders die door 
Kauffmann gestraft waren kort na hun gang naar het hospitaal kwamen te overlijden. 
Loedjang herstelde enkele dagen daarna weliswaar volledig van zijn verwondingen, 
maar stierf op 15 oktober 1880 aan de gevolgen van beriberi. Assan kwam op 4 september 
1880 in het hospitaal terecht en stierf vier dagen later, eveneens aan de gevolgen van 
beriberi. Ook Samidjo, die met Assam in de civiele gevangenis zat opgesloten, kwam te 
overlijden. Volgens de auditeur-militair gingen de meeste ‘praeventieven en veroordeelden’ 
opgesloten in die gevangenis binnen twee maanden dood. En inderdaad, men nam Assan 
op 16 augustus 1880 op in het hospitaal waar hij acht dagen later stierf.

 Het was geen verborgen misdaad, maar een open en bloot uitgevoerde strafexercitie 
waarvoor Kauffmann zich bleef verdedigen met het wetboek in de hand.

 5.4.1 Rotanstraf wettelijk en “normaal”; betrokkenheid artsen
 Voor het straffen van de dwangarbeiders Assan, Samidjo en Loedjang door slaan met 
de rotanstok baseerde Kauffmann zich op wettelijke regels. Hij schreef:

‘Wat aangaat het opleggen van rietslagen aan Assan en Samidjo en Loedjang, met tussenpozen 
van een dag 2 x 20 en 3 x 20, zoo gaf ik toe dat zulks, oppervlakkig beschouwd, nog al kras kon 
toeschijnen.

Echter, de wetten zijn gemaakt en worden gegeven om nagekomen te worden; door anders te 
handelen had ik mij aan verregaand plichtsverzuim schuldig gemaakt.’[43]

 Over de geneeskundige zorg voor de dwangarbeiders stelde Kauffmann:

‘Elk dwangarbeider die zich ziek meldde, werd onmiddellijk van alle diensten vrijgesteld en 
den officier van gezondheid gepresenteerd; bij plotselinge berri-berri gevallen werd de man 
onmiddellijk naar het hospitaal gebracht; bleek de ziekte voorgewend te zijn, dan werd hij 
gestraft; anders verbleef hij onder geneeskundige behandeling.’[44]
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 Dokter Van Lokhorst, dirigerend officier van gezondheid 2e klasse, verklaarde dat 
hij vanaf medio april 1880 tot maart 1881 werkzaam was als chef over de expeditionaire 
geneeskundigen dienst te Atjeh. Hij verklaarde:

‘Het is eene zeer natuurlijke zaak dat meermalen dwangarbeiders met min of meer belangrijke 
verwondingen aan de billen ten gevolge van ondergane rottanstraf in het hospitaal moesten 
worden opgenomen; men ziet dat op alle plaatsen waar dwangarbeiders zijn en waar derhalve 
de rottan gebruikt wordt.’[45]

 Dokter Snethlage
 Geneesheer Rudolph Abraham Iduard Snethlage was werkzaam als officier van 
gezondheid 2e klasse in het garnizoen te Atjeh. De 29-jarige arts werd op 15 april 1881 
gehoord in de zaak-Kauffmann. Hij werkte van 27 december 1879 tot medio juli 1880 te 
Pantei-Perak in het hospitaal voor dwangarbeiders, van half juli tot half augustus 1880 te 
Kampong Kedah en van augustus 1880 tot 27 maart 1881 in de ziekenzaal te Pakan badak. 
In Kampong Kedah en Pakan badak behandelde Snethlage ook dwangarbeiders die van 
de posten kwamen en aan koortsen leden.[46]

 Tijdens zijn verblijf in Panteh Perak waren in het Groot Militair Hospitaal ook 
werkzaam de officieren van gezondheid 1e klasse Van der Weide, Cornelissen, Löwe en 
Ledeboer en de officieren van gezondheid 2e klasse Weiss, Lodewijks, Charlouis, Jaeger, 
Waschke, Godefroij en anderen. De dokters Van der Weide en Löwe waren de eerst 
aanwezende officieren van gezondheid.[47]

De militaire kampementen van het KNIL aan het eind van Kampong Kedah nabij Kota Radja, ca. 
1880. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012171.
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 De dwangarbeiders leden gewoonlijk aan beriberi, buikziekten, koortsen en wonden, 
aldus Snethlage. Ook had de dokter 40 tot 50 dwangarbeiders uit het bannelingenkwartier 
behandeld en een minderheid daarvan had

‘[..] geringe lichamelijke beleedigingen tengevolge van hun toegebrachte slagen, aan de huid 
en speciaal op de billen; de meerderheid leed aan ernstige verwondingen: de huid was weg en 
koudvuur ontwikkelde zich op de plaats.’[48]

 Uit de aard van de verwondingen bij de patiënten kon de geneesheer concluderen 
dat ze een ‘gevolg waren van slagen, toegebracht hetzij met een stok, hetzij met een rotan, 
hetzij met een stuk ijzer.’ Snethlage was van mening dat het tot de hoge uitzonderingen 
behoorde dat twintig slagen met de rotanstok koudvuur zouden veroorzaken, en dat 
het waarschijnlijker was dat aan zijn patiënten meer dan het maximum van twintig 
rotanslagen was toegediend.[49]

 Ook vermoedde Snethlage dat men de wonden verwaarloosd had en hij was er 
meermaals van overtuigd geweest dat de door hem behandelde dwangarbeiders geen 
verse verwondingen vertoonden. Men beschikte in het bannelingenkwartier over 
een tijdelijk hospitaal waar een garnizoensdokter toezicht hield. Daar bracht men de 
minder ernstige zieken. Snethlage hield vol dat vermoedelijk meer dan 20 slagen waren 
toegediend, maar het was uit de aard van de verwondingen niet op te maken of dat was 
gedaan met geprepareerde rotans.[50]

 Bij zijn getuigenis in april 1881 bracht Snethlage ook naar voren dat één dwangarbeider 
in het hospitaal overleed ten gevolge van de verwondingen van rotanslagen: ‘Ik weet zeker 
dat een van hen daaraan is overleden.’ (254, nadruk NM) Deze dwangarbeider had verse 
wonden, maar had nog geen koudvuur gekregen. De man had de dokter opgegeven op 
last van Kauffmann zestig slagen te hebben gekregen, waarvan Snethlage een aantekening 
maakte op de ziekenlijst.[51]

 Het was de arts gebleken dat deze dwangarbeider een jaar geleden uit het banne-
lingenkwartier deserteerde, maar teruggebracht was naar Kota Radja door Atjehers. Hij 
had Snethlage niet meegedeeld dat de 60 rotanslagen achtereenvolgens waren toegediend, 
maar volgens de arts waren voor een man ‘van zulk een verzwakt gestel als dwangarbeider’, 
20 slagen al voldoende om de dood te veroorzaken. Dit had Snethlage aan zijn collega dr. 
Tombrinck meegedeeld.[52]
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 Verder verklaarde Snethlage dat hij eens tijdens zijn wachtdienst twee lijken van 
dwangarbeiders in het hospitaal binnen had zien brengen, die duidelijke sporen hadden 
van niet zo lang geleden toegebrachte rotanslagen. Hij stelde dat de tijd ontbrak om te 
onderzoeken of de dood een gevolg was van stokslagen.[53]

 Dokter Löwe
 Dokter George Benjamin Lodewijk Löwe was officier van gezondheid 1e klasse in het 
garnizoen te Atjeh (ter plaatse van april tot juni 1879 en van september 1879 tot februari 
1880). In maart 1881, 35 jaar oud, was hij werkzaam in het Groot Militair Hospitaal te 
Panteh Perak. Löwe zei dat het een keer voorkwam dat dwangarbeiders binnenkwamen 
als lijdende aan de gevolgen van toegebrachte slagen. In het hospitaal werkten ook 
de volgende collega’s: dirigerende officier Cochius, Miolet, Jacobs, Charlouis, Maicr, 
Weijntraub, Lodewijks, Weiss, Vechtmann, Raskes, Van der Weide, Snethlage, Beijfuss en 
Ledeboer. Eerstaanwezend officieren waren Van der Hoeve en later Van Geelkerken, deze 
artsen waren ook belast met de garnizoensdiensten.[54]

 Löwe verklaarde aan de rechter-commissaris dat dwangarbeiders die zich ziek meld-
den niet altijd onmiddellijk op het ziekenrapport kwamen te staan:

‘Meermalen hebben dwangarbeiders die bij mij het vermoeden opwekten, te lang met ziekte 
te hebben rondgeloopen, mij op mijne vraag “waarom zijt gij zoo laat onder behandeling 
gekomen” mij geantwoord, “de mandoer wilde niet dat wij ons ziek melden”.’[55]

 Löwe bevestigde de uitspraken van andere collega’s dat de sterfte onder de dwang-
arbeiders veel groter was dan onder de militairen. Hij schreef dit toe

‘[..]  aan de verarmoede toestand waarin vele dezer dwangarbeiders op Atjeh aankwamen, aan 
de voorheerschende ziektetoestand genaamd berri-berri, die zeer vele dwangarbeiders aantastten 
en aan het weinig evacueren van dwangarbeiders die zulks dringend noodig hadden.’[56]
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Gezicht in de kraton te Kota Radja in Atjeh met verschillende militaire gebouwen, Sumatra, ca. 1880. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012176.

 Dokter Cornelissen
 De 36-jarige dokter Cornelissen, officier van gezondheid 1e klasse, was in 1879 en in 
1880 werkzaam in het Groot Militair Hospitaal te Panteh-Perak. Hem werd tijdens zijn 
verhoor op 15 maart 1881 gevraagd naar de ongunstige verhouding die er te Atjeh bestond 
tussen het sterftecijfers van de dwangarbeiders en militairen. Met name wilde men weten 
of die wanverhouding wellicht door andere oorzaken dan ziekten te verklaren was. 
De dokter bevestigde dat er nog tal van minder algemene oorzaken waren die daarop 
invloed hadden uitgeoefend.[57]

‘Zoo is mij onder anderen bekend, dat er nu en dan dwangarbeiders in het hospitaal kwamen, 
ten gevolge van overmatigen arbeid en ook die ten gevolge van rietslagen met koudvurige 
zweren op de billen ziek waren.’[58]

 Cornelissen vermeldde ook dat hij ‘rietslagen met koudvurige zweren,’ meermaals 
met zijn collega’s besprak. Dat gebeurde dan
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‘[..] op de wetenschappelijke conferentie na afloop van de dienst in het hospitaal, en ook 
tusschentijds. Ik herinner mij alleen dat een paar officieren van gezondheid van den eerst-
aanwezende den last bekomen hebben om telkens wanneer dwangarbeiders met koudvurige 
zweeren tengevolge van slagen binnen kwamen, daarvan melding te maken.’[59]

 Cornelissen verklaarde bij een zo een conferentie van de arts dr. Lodewijks ‘[..] 
vernomen te hebben, dat het lijk van een dwangarbeider naar het hospitaal was gebragt, dat versche 
striemen van rottanslagen op de billen had.’[60]

 Ook verklaarde dokter Cornelissen dat

‘[..] in het algemeen er meermalen met VERONTWAARDIGING door de officieren van 
gezondheid over is gesproken, dat de algemeene indruk van hen was dat MET WREEDHEID 
werd te werk gegaan bij het toebrengen van rietslagen aan dwangarbeiders”.’(nadruk in 
origineel)[61]

 Cornelissen zei dat de mogelijkheid bestond dat het met kracht toebrengen van twin-
tig rotanslagen aan gezonde dwangarbeiders, gangreen kon veroorzaken, bij verwaar-
lozing van de wonden. Hij vermoedde dat dwangarbeiders die zich ziek meldden niet 
dadelijk vermelding kregen op het ziekenrapport en dat dwangarbeiders daarom in zulk 
een verwaarloosde toestand binnen konden komen.[62]

 Dokter Weiss
 Officier van gezondheid, dokter Lothar Weiss, oud 35 jaar, officier van gezondheid 2e 
klasse in het garnizoen te Atjeh, verklaarde dat hij in april of mei 1880 twee dwangarbei-
ders had behandeld in het hospitaal aldaar. Ze hadden gangreen aan de billen:

‘[..] eene ziekte die zich kenmerkt doordien de huid en de spieren geheel afsterven aan de 
billen. Aan den omtrek daarvan vertoonden zich duidelijk striemen, rood van kleur, welke door 
niets anders dan door slagen met den rottan konden zijn ontstaan. Toen de korsten van die 
gangreneuse plaatsen afvielen, vertoonden zich wonden van 3 à 4 duim diepte.’[63]

 Volgens Weiss kon dit niet anders dan het gevolg zijn van met kracht toegebrachte 
stokslagen met de rotan, wat patiënten en anderen bevestigden.[64]

 Weiss verklaarde verder dat weinig aannemelijk was ‘dat een twintigtal rottanslagen, 
zij het ook dat die slagen met geweld waren toegebragt, zulke wonden kunnen ten gevolge hebben 
gehad.’ Gezien de aard van de verwondingen, was het volgens hem aannemelijk dat ‘EEN 
BUITENGEWONEN ROTAN’ die veroorzaakte. (nadruk in origineel)[65] Over wat hij 
met ‘buitengewoon’ bedoelde, zei Weiss:
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‘[..] zoo als van algemeene bekendheid schijnt te zijn, dat dwangarbeiders wel eens slagen 
ontvangen met een rottan, die met een touw omwonden en vervolgens in urine gedoopt was, 
en dat de aard van het door hem geconstateerde gangreen het vermoeden wettigt dat de slagen 
niet met een effen rottan zijn toegebragt.’[66]

 De dokter gaf aan dat de beide aan gangreen lijdende, door hem behandelde dwang-
arbeiders ‘als hersteld uit het hospitaal’ waren ontslagen.[67]

 Dokter Van der Weide, nogmaals
 Behalve over de zaak van de drie vermeende dieven, getuigde Van der Weide ook 
over de meer algemene gang van zaken. Van der Weide, geboren te Dokkum, was 42 jaar 
oud. Vanaf zijn komst tot half februari 1880 en later van september tot zijn vertrek was 
hij eerst-aanwezend officier van gezondheid. Van februari tot half maart 1880 was hij 
met collega Snethlage belast met de praktijk van een deel van de dwangarbeiders in het 
Groot Militair Hospitaal te Panteh-Perak (Atjeh). In zijn tijd waren daar ook werkzaam, 
onder anderen, de artsen Cornelissen, Löwe, Waske, Jaeger, Charlouis, Schnetlage, Weiss 
en Ledeboer. Toen Van der Weide met zijn werk begon, behandelde hij onderofficieren 
en een deel van de in het hospitaal opgenomen Europeanen. Van der Weide verklaarde 
onder meer dat

‘[..] het zich onderscheidene keeren heeft voorgedaan dat dwangarbeiders in het hospitaal 
kwamen, lijdende aan ligchamelijke beleedigingen ten gevolge van hun toegebragte slagen, 
doch dat dit is verminderd na eene correspondentie daarover tusschen den dirigerenden officier 
van gezondheid dr.Tombrinckt en den generaal.’[68]
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De woning van de generaal aan het ‘Generaalsplein’ in de kraton te Kota Radja in Atjeh, ca. 1880. 
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60012177.

 Van der Weide herinnerde zich verder dat hij dwangarbeiders vanaf februari tot 
midden maart 1880 behandelde ‘die aan ernstige verwondingen, ten gevolge van rietslagen 
leden, NAGENOEG ALLEN MET KOUDVUUR op de billen.’ (229, nadruk in origineel) Van 
der Weide zei verder dat hij op de ziekenlijsten in het algemeen een aantekening maakte 
wanneer ‘de ziekten der dwangarbeiders een gevolg waren van brutaal geweld.’[69]

 Van der Weide getuigde voorts dat 

‘[..] hij een Afrikaanschen mandoer een onder zijn last in elkaar zakkenden dwangarbeider door 
zweepslagen heeft zien “opranselen”; dat aan zijn last om dien man, die blijkbaar ziek was, 
naar het hospitaal te brengen niet is voldaan.’[70]

 Van der Weide verklaarde ook dat er in het hospitaal een keer een lijk van een 
dwangarbeider was binnengebracht, bij wie hij nog verse ontvellingen zag, blijkbaar 
veroorzaakt door rietslagen. Hij had hierop de aandacht van zijn collega Weiss gevestigd. 
Deze deskundige had daarop gesteld dat het niet aannemelijk was dat de dood het gevolg 
was van slagen.[71]
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 Naar aanleiding van de aanhoudende berichten over binnengebrachte lijken met 
sporen van rotanslagen informeerde Van Haagen de PG bij het Hooggerechtshof van 
Nederland, Sibenius Trip. Deze besloot daarop de officier van justitie in Batavia te vragen 
deze kwestie onder de aandacht brengen van de rechter-commissaris in de Kauffmann-
zaak en er gedegen onderzoek naar te doen:

Auditeur-militair Van Haagen informeerde de PG over de in het hospitaal binnengebrachte 
lijken met tekenen van stokslagen met de rotan.
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PG Sibenius Trip verzocht de officier van justitie te Batavia een streng onderzoek in te stellen.
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De dokters Weiss en Van der Weide zouden als ooggetuigen gehoord moeten worden.[72]
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Hoofdstuk 6 
Sumatra’s mijnbouw: wettig martelen onder 
medisch toezicht

 In hoofdstuk 2 zagen we hoe de staat in wezen al eeuwen het slechte voorbeeld 
gaf door zowel in de slavernij als later onder de contractarbeid lijfstraffen te blijven 
toepassen. De staat was ook vanaf het begin betrokken bij de exploitatie van mijnen 
in Nederlands-Indië. Daartoe werd in 1850 het zogenaamde Mijnwezen opgericht, een 
staatsdienst die tot aan de Tweede Wereldoorlog zou blijven bestaan en ingebed was in 
de Nederlands-Indische bureaucratie. (De Ruiter, 2016) In dit hoofdstuk passeren diverse 
mijnbedrijven op Sumatra de revue om te laten zien hoe ook daar het geweld tegen de 
inlandse bevolking vrijwel in het DNA van de beheerders zat. Men kan zich werkelijk 
afvragen hoe inspecteurs van de staat met droge ogen commentaar konden leveren op 
de schrijnende toestanden in de tabaksindustrie en bij andere cultures, terwijl men onder 
auspiciën van diezelfde staat verschrikkelijk huishield onder (dwang)arbeiders in de 
mijnbouw.

 Achtereenvolgens komen aan bod: de Redjang Lebong mijn te Palembang (rond 
1902), Mijnbouw Maatschappij Lebong Soelit (eveneens rond 1902) en de mijnbouw te 
Sawah Loento, de Ombilinkolenmijnen (kort in 1899, rond 1902 en rond 1910).

 6.1 Vorderman controle mijn Redjang Lebong, Palembang 1902
 In het Bataviasche Nieuwsblad verschenen op 19 september en 12 oktober 1900 artikelen 
over de behandeling van Chinese koelies van de mijnbouwmaatschappij Redjang Lebong 
in de residentie Palembang. En naar aanleiding hiervan gaf op 17 oktober in hetzelfde jaar 
de directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid (OEN) opdracht aan de Inspecteur 
van de Burgerlijke Geneeskundige Dienst voor Java en Madoera Vorderman en aan 
justitieambtenaar Hoetink om onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klach- 
ten.[1]

 Vorderman deed in een geheime inspectiereis onderzoek naar de hygiënische toe-
standen op de terreinen van de onderneming Redjang Lebong te Lebong Donok van de 
firma Erdmann & Sielcken. Hoetink stelde zelfstandig onderzoek in naar de naleving van 
de voorschriften van de koelieordonnantie vervat in het Staatsblad van 1887 No 201 en No 
202 bij de mijnbouwmaatschappij Lebong Soelit (van dezelfde directeuren als Redjang 
Lebong). Het rapport van Hoetink komt later ter sprake. Eerst volgt de rapportage van 
Vorderman over Redjang Lebong. Tenzij anders vermeld, komen alle citaten en informatie 
uit dat rapport.[2]
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 6.1.1 De rapportage van Vorderman
 Begin november 1900 bezocht Vorderman enkele dagen de kolenmijnen van Redjang 
Lebong te Lebong Donok. De groep Europese employés die op 1 november 1900 onder 
de chefmanager, de heer Wright, in de onderneming werkzaam was, bestond uit 7 
Hollanders, 6 Indo-Nederlanders, 1 West-Indiër, 5 Duitsers, 1 Oostenrijker, 1 Amerikaan 
en 16 Engelsen.

 De arbeiders die op 1 november 1900 in de mijnen werkten, bestonden uit:

 610 inlandse contractkoelies
 163 Chinese  ,, ,,
 19 Chinese vrije koelies
 792 totaal.

 Loon
 Een koelie verdiende veertig centen per dag en ƒ 10,80 per maand. ‘Om welke reden de 
koelie van het werk wegblijft – zelfs al is de oorzaak daarvan ziekte of onbekwaamheid ontstaan in 
dienst van den werkgever – als hij niet heeft gewerkt, wordt hem geen loon uitbetaald. Ook op de 
beide vrije dagen, welke hem worden gegund, staan zijne verdiensten stil.’

 Ontslagen arbeiders
 De resident van Benkoelen (in West-Sumatra) gaf Vorderman inzage in corresponden-
tie waaruit bleek dat

‘[..] ontslagen koelies uit de ondernemingen in het Palembangsche op hun voetreis naar 
Benkoelen in 1898 soms dood of stervende langs den weg waren aangetroffen en dat anderen, 
in groepen, bijna zonder kleeding uitgehongerd en vermagerd naar de inscheepsplaats togen.’

 Koelieloodsen
 Vorderman beschreef twee bezochte koelieloodsen: ze waren donker, smerig en 
vunzig en waren al lang geleden door de geneesheer afgekeurd. Eén ervan was vanwege 
zijn bouwvallige staat extra gestut. Ze waren op houten palen boven de grond gebouwd 
en hadden een peloepoe (vlechtwerk van gespleten bamboe) vloer, dito omwanding en 
een zinken dak. Er was één raamopening in de korte wand en met de deuren, die men 
met trapjes bereikte, vormden deze de enige ventilatiegaten. Een of twee doorlopende 
bale’s (slaapbanken) van bamboe waren aanwezig. De Javanen hadden onder het dak, 
naast de omwanding, kleine hokjes bijgebouwd of binnenin kleine ruimten afgebakend 
voor gehuwde paren.

 Het zinken dak was door de verhitting een kwelling voor de bewoners. Over het 
algemeen waren de loodsen te klein voor het aantal bewoners.
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 Vorderman merkte op dat de Javanen en Chinezen de gewoonte hadden hun ont-
lasting ’s morgens naast de loodsen te deponeren, ‘niettegenstaande de nabij zijnde beekjes 
met stroomend water.’

 Vorderman concludeerde: ‘De huisvesting der koelies op het terrein van Lebong-Donok kan 
dus niet voegzaam genoemd worden.’ De reinheid liet veel te wensen over.

 Hospitaal
 Vorderman trof een net afbroken hospitaal aan. Er was een nieuwe ziekeninrichting 
opgericht. Volgens de geneesheer Swart Abrahamsz was de locatie af te keuren, aangezien 
daar vroeger stallen waren geweest.

 Het dienstdoend personeel bestond behalve uit de geneesheer, uit twee Indo-Europese 
ziekenoppassers, twee contractanten die als kok in de algemene keuken de spijzen van de 
zieken bereidden en vier koelies.

 Het koeliehospitaal, dat op een vlak gedeelte van het terrein stond, grotendeels 
begroeid met graswildernis, bestond uit twee lange bamboeloodsen waarvan een in 
tweeën gesplitst was voor inlanders en voor Chinezen en waarvan de andere bestemd 
was voor de patiënten met dysenterie. Ook de ziekenloodsen stonden op palen een halve 
meter hoog boven de grond. Het dak was van atap (droge palmbladeren) en zowel de 
wanden als de vloer waren van peloepoe. De latrine was zeer primitief, gesitueerd boven 
een bergstroompje op circa 100 passen verwijderd van de ziekenloods.

 Het hospitaal voor Europeanen was een kleine woning. Het bestond uit een kleine 
kamer groot genoeg voor drie ‘kribben’ met een smalle voorgalerij, waartegen men onder 
een afdakje een hokje had aangebracht, eventueel bestemd voor een ziekenoppasser maar 
zonder accessoires als badkamer of latrine. De glazen ramen waren onbeschermd.

 De zogenaamde operatiekamer, op 4 meter afstand van zaal A, was een aan drie zijden 
gesloten bamboeloodsje met aangestampte aarde als vloer en een lekkend atapdak. Een 
houten operatie- en tevens verbandtafel stond in het midden. Er was nog een bamboerek 
aanwezig voor de verbandmiddelen en een twee weken oud wastoestel. Er was geen 
sectiekamer beschikbaar. Een afzonderlijk gebouw voor de verpleging en behandeling 
van personen met besmettelijke ziekten ontbrak ook.

 Vorderman beoordeelde de ventilatie en de verlichting van de ziekenloodsen als 
onvoldoende. De zindelijkheid in de dysenterieloods liet veel te wensen over. De patiënten 
lagen op de peloepoe-vloer. Aan het ene uiteinde van de zaal waren een paar openingen 
in de vloer, waaronder petroleumblikken stonden om de fecaliën te op te vangen.
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‘De meestal erg verzwakte lijders doen echter hunne behoeften naast zich en liggen op 
gedroogde alang-alang die dagelijks ververscht wordt. De met faecaliën bedeelde alang moet op 
het plein tusschen de latrine en de loods verbrand worden, doch toen ik de photo nam, bleek het 
mij, dat er nog veel onverbrande stoffen aanwezig waren, waarop men mij mededeelde dat de 
verbranding door het regenachtige weder onvolkomen geweest was.’

 Vorderman vroeg aan de geneesheer waarom de patiënten in de dysenteriezaal niet 
op ‘kribben’ lagen. Deze deelde hem mee dat ze ontbraken bij gebrek aan financiële 
middelen. Verder zei hij dat bamboebales (rustbanken) niet goed te reinigen waren, ook 
met het oog op het tijdelijke karakter van het hospitaal.

 Ziekenkleding en verschoning bestonden niet. En het hospitaalmeubilair liet veel te 
wensen over. Dat was weinig meer dan een wrakke stoel, een houten operatietafel die 
tevens gebruikt moest dienen als ligplaats van de dysenteriepatiënten voor een behan-
deling met klysma’s, een wasrek en een rek voor verbandmiddelen en medicamenten. Er 
was geen klok.

 Lijsten met diagnosen en medicatie ontbraken. Maar de dokter had zijn ziekenregister 
dat hij bijhield en een notitieboekje met dagelijkse aantekeningen.

 De voeding van de zieken kwam overeen met die van de gezonden. Echter, de 
dysenteriepatiënten kregen de rijst als boeboer (pap) toegediend. De verdeling geschiedde 
uit petroleumblikken met schoteltjes, blikjes, enz.

 Dysenteriepatiënten kregen naast boeboer ook melk en eieren. Het drinkwater voor 
de zieken en gezonden bestond uit ongefilterd pantjoeranwater (goot). Wel waren er 8 
filtreertoestellen aanwezig – vooral gebruikt door de Europese geëmployeerden. Het 
drinkwater bewaarde men in een ijzeren kuip in de open lucht nabij de keuken. Ook 
waren er geen badkamers.

 De teraardebestelling van overledenen geschiedde op een zogenaamd kerkhof in het 
bos, ver van het etablissement gelegen. Het begraven geschiedde door ambulante zieken 
of door koelies onder toezicht van de mandoer.

 Op de dag van de inspectie werden er 34 inlanders en 26 Chinezen in het hospitaal 
verpleegd. Op de polikliniek kwamen gemiddeld dagelijks 30 koelies. Meestal weigerden 
dezen dienst te doen en bleven ze overdag op het terrein van het hospitaal om alleen bij 
etenstijd en ’s nachts hun loodsen op te zoeken. Vorderman:
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‘Ik vind hierin aanleiding om op te merken dat de ruimte voor ziekenverpleging te klein is en 
het mij toeschijnt dat enkel de zwaardere gevallen in het hospitaal opgenomen worden.’

 De op 1 november 1900 aanwezige 60 zieken in het hospitaal werden naar de aard van 
hun ziekte verdeeld in:

 19  patiënten met malaria
 20 ,, ,, buikziekte (13 met dysenterie)
 11 ,, ,, zweren, abcessen etc.
 6 ,, ,, beriberi
 2 ,, ,, oogziekten
 1     patiënt ,, verwonding
 1 ,, ,, huidziekte.

 Verpleging en evacuatie van zieken
 Men evacueerde afgekeurde koelies bij ziekte. Als ze niet of moeilijk konden lopen, 
droegen gezonde koelies hen in een primitieve tandoe (draagstoel) tot Pasar Tjoeroep, 
voorbij Tabahrenah. Vanaf daar ging het vervoer via ossenkarren, zogenaamde 
plankies, tot Benkoelen. De reis duurde 6 tot 7 dagen en onderweg overnachtten ze in 
pasanggrahans (gebouw bestemd tot tijdelijk verblijf van gouvernementsambtenaren op 
doorreis) van de Maatschappij. Hierbij bezat de begeleider geld voor hun onderhoud 
onderweg en dit kregen ook de zieken te horen voor hun vertrek. Te Benkoelen zorgde 
de firma Van der Vossen voor hun onderkomen en onderhoud en evacueerde hen per 
eerstvolgende stomer naar Batavia. Eventuele geneeskundige behandeling verstrekte de 
officier van gezondheid te Benkoelen.

 Sterfte
 Tussen begin januari en eind september 1900 werkten er maandelijks gemiddeld 
788 contractkoelies in het bedrijf, met als hoogste aantal 901 in juni en als laagste 630 in 
februari. De gemiddelde sterfte was 1,98% per maand, in aantallen variërend van 15 tot 
22 sterfgevallen per maand. Vorderman tekende daarbij aan dat het vooral nieuwelingen 
waren die uitvielen. Volgens hem zou het sterftecijfer aanzienlijk lager zijn als men niet 
steeds nieuwe contractanten ter aanvulling van het tekort aanvoerde.

 Vanaf 1 januari 1900 tot ultimo september gingen 44 koelies uit dienst wegens expiratie 
van dienst, 23 werden wegens ziekte geëvacueerd, 4 ontslagen wegens wangedrag en 4 
vrije werklieden op eigen verzoek.
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 Medische zorg
 Vorderman en de geneesheer die hij aantrof, dr. Swart Abrahamsz, hadden weinig 
goeds te melden over de voorganger van Swart, oud-officier van gezondheid Lucca: ‘[..] 
op wiens dienst als civiel geneesheer te Tegal indertijd vele bemerkingen waren te maken.’ Lucca 
had zich inmiddels als particulier geneesheer te Soerabaja gevestigd. Volgens dokter 
Vorderman had zijn collega Lucca zeer weinig initiatief getoond:

‘Dat hij sedert niet hierin is verbeterd, bleek mij doordien Dr. Swart Abrahamsz mij een en 
ander omtrent de vroegere behandeling der schurftlijders te Lebongdenok mededeelde, die onder 
den heer Lucca als gevolg van een oude sleur, middels een bezempje, voorzien van schurftzalf, 
zeer onvolkomen en hardhandig behandeld werden, met het resultaat dat schurft, als zij 
enigszins uitgebreid was, niet genas, maar zich met eczeem compliceerde. De koelies noemden 
die behandeling “di roskam”!’ (ijzeren borstel voor de verzorging van paarden).’

 Dokter Swart Abrahamsz
 Vorderman merkte over Swart verder op:

‘Zijne verhoudingen tot den Chiefmanager werd na zijn komst te Lebongdonok geleidelijk 
minder goed. Aan de eene zijde een Engelschman die hard en goed werkt en bij wien het 
welslagen der onderneming op den voorgrond staat, die daarbij in den vroegeren dokter de 
medegaandheid in persoon had gehad, en weinig of geen aandacht schonk aan de eischen 
der hygiëne, aan de andere zijde een oud-Hoofdofficier der Kon. Ned. Marine die jaren lang 
zelfstandig een oogheelkundige kliniek te Amsterdam had, die wel is waar bij het Nederlandsch 
Indische Leger gedetacheerd is geweest, doch wien het aan ervaring ontbrak om zich gemakkelijk 
door de moeilijke omstandigheden heen te slaan waartegenover hij zich geplaatst zag bij zijn 
komst te Lebongdenok.’

 Al gauw zag Swart in dat een verbetering in de huisvesting van de zieken urgent was 
en nam de moeite een uitvoerig plan uit te werken voor een nieuw hospitaal en dit aan de 
directie aan te bieden.

 In het begin liet de verhouding tussen de dokter en de general manager in dienst-
aangelegenheden, de heer Schmiedell sr., te wensen over. Dit kwam doordat de 
manager geen acht sloeg op hygiënische maatregelen die de medicus opperde. Omdat 
er tussen de geneesheer en de chef van de firma Erdmann und Sielcken een vrij scherpe 
correspondentie ontstond, kwam een van de leden van de directie, de heer Wassmann, 
zich te Lebong Donok persoonlijk op de hoogte stellen van de toestand.
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 Na zijn kennismaking met Swart beloofde Wassmann al het mogelijke te doen om de 
toestand te regulariseren ‘voor zooverre dit de grenzen der finantieële krachten niet te boven 
zoude gaan.’ Dankzij de welwillendheid van de hoofdadministrateur en de heer Schmiedell 
sr. werd Vorderman in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de correspondentie 
over het belang van de hygiëne:

‘Dr. Swart Abrahamsz heeft o.a. in zijn missive van 29 november 1899 de Directie ten ernstigste 
gewezen op het vicieuse van den toenmaals bestaanden toestand, hij stelde destijds voor:

1. het bouwen van nieuwe koelieloodsen en het verbranden der oude.

2. hetzelfde omtrent de ziekenloodsen.

3. het verstrekken van gefiltreerd drinkwater op ruime schaal, ook voor de koelies (Er heerschte 
toen een dysenterie epidemie).

4. het verplaatsen der woningen van de Europeesche employe’s naar een geschikter terrein 
waarbij met zorg dient gelet te worden op de constructie met het oog op het klimaat.’

 Verder was het Vorderman uit die correspondentie gebleken dat de directie te Batavia 
een open oog had voor de verbetering in de hygiënische toestanden zoals voorgesteld 
door Swart.

 Vorderman constateerde wel dat omdat Swart niets van de chef Wright gedaan kon 
krijgen, hij ook geen verbeteringen in de dysenteriezaal wist aan te brengen.

 Het gevang te Kepahiang
 In zijn onderzoek merkte Vorderman verder op dat koelies die strafbare delicten 
pleegden, naar Kepahiang moesten gaan, wat vier dagreizen duurde. Na door de politie-
rechter aldaar gestraft te zijn, keerden ze onder geleide terug, om dan weer verplicht aan 
het werk gezet te gaan.

 Bleven de gestrafte contractanten te Kepahiang, dan was er daar bij ziekte geen 
gelegenheid voor geneeskundige behandeling omdat een dokter djawa ontbrak.

‘Het gouvernement eischt dat de werkgevers in de binnenlanden van Palembang hunne koelies 
kosteloze geneeskundige behandeling verstrekken, maar verzuimt te Kepahiang waar niet 
alleen gestraften uit Redjang Lebong doch ook van Soebang Ajam, de groote koffieonderneming 
komen geneeskundige hulp disponibel te hebben.’
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 6.1.2 Conclusies en aanbevelingen van Vorderman
 Vorderman kwam op grond van zijn onderzoekingen tot de conclusie dat ‘de 
hygiënische toestand te Lebong donok veel te wenschen’ overliet en dat ‘de sterfte onder de koelies 
zeer groot’ was.

‘De Directie Erdmann und Sielcken wil hierin absoluut verbetering brengen ten koste van 
geldelijke offers, gelijk mij uit hare correspondentie met den geneesheer, die op alles gewezen 
heeft, gebleken is.’

 Echter, Vorderman merkte ook op dat zolang er plaatselijk gebrek was aan onderlinge 
medewerking, zij met haar goede bedoelingen niet of alleen zeer langzaam vooruitgang 
zou boeken. Daarom gaf dokter Vorderman een reeks van 29 adviezen. De gehele lijst is 
opgenomen in bijlage 7.

 6.1.3 Reacties op het rapport van Vorderman
 Nadat hij het geheime rapport van Vorderman had doorgenomen, stuurde de chef 
Geneeskundige Dienst, kolonel C.J. de Freytag, het op 15 januari 1901 aan de directeur 
van de OEN, de heer J.H. Abendanon. Hierbij leidde De Freytag zijn brief met de volgende 
zinsnede in:

‘Heb ik de eer UHEdG. mede te deelen dat de lezing van het rapport van den Inspecteur over 
den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst, aangeboden bij diens schrijven dd. 30 december 1900 
No 735, mij de overtuiging geschonken heeft dat de hygienische toestanden op de terreinen der 
Mijnbouw Maatschappij dringend verbetering behoeven, wordende aldaar tegen de allereerste 
beginselen der hygiene gezondigd en aan koelies - zoowel gezonden als zieken - eene mensch-
waardige behandeling en verpleging onthouden.’

 De Freytag was het niet eens met alle door Vorderman voorgestelde maatregelen, 
zoals details over de vloer van ziekenzalen of de behandeling van dysenteriepatiën- 
ten.

 Op zijn beurt stuurde op 19 januari 1901 de directeur van OEN, Abendanon, het 
geheime rapport en de adviezen van Vorderman en De Freytag, waarmee hij het 
eens was, naar de GG met het verzoek dit in handen te stellen van de directie van de 
mijnbouwmaatschappij, de firma Erdmann en Sielcken te Batavia.

 De gouvernementssecretaris Van Rees stuurde op 16 februari 1901 het rapport van  
Vorderman aan de resident van Palembang met de volgende inleiding:

‘Met betrekking tot die stukken wenscht de Gouverneur-Generaal inzonderheid Uwe aandacht 
te zien gevestigd op de onvoldoende huisvesting, voeding en geneeskundige verpleging der 
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contractanten op Redjang Lebong , op de harde behandeling door de tandils en de onbehoorlijke 
ter aardebestelling.’

 6.1.4 Een casus op Redjang Lebong
 Contractarbeider Poera II stierf ten gevolge van de verwondingen opgelopen bij een 
mishandeling. De medische verklaring van Swart vormde een goede aanleiding om een 
rechtszaak tegen de dader te beginnen, de heer M.C.L. Langguth. Op basis van Swarts 
bevindingen werd in 1902 te Batavia rechtsingang verleend met bevel tot dagvaarding 
tegen Langguth. Dat bevel is geheel opgenomen in bijlage 8. Hier volsta ik met een korte 
weergave van de zaak.

 De contractkoelie de heer Poera II en boekhouder Maria Catharina Lucius (M.C.L.) 
Langguth werkten bij de Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong te Lebong Donok, 
gelegen in de onderafdeling Kepahiang in de residentie Palembang. Zonder bevel van de 
gevestigde machten brachten Redjangers de weggelopen Poera II in oktober 1899 terug 
naar de onderneming. Men bracht de contractarbeider naar de benedenverdieping van 
het op palen gebouwde kantoor van boekhouder Langguth. Langguth liet Poera II aan 
een van de palen als volgt vastbinden: zijn handen werden eerst om de pilaar geslagen 
en daarna werden zijn polsen met handboeien aan elkaar bevestigd. Men liet hem twee 
dagen in deze gebonden toestand achter.

Poera II gekneld tussen de benen.
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 De derde dag liet de boekhouder de gevangen genomen contractkoelie ’s middags op 
het terrein voor zijn kantoor brengen. Langguth hield het hoofd van Poera II tussen zijn 
benen gekneld en sloeg hem een paar keer met een rotanstok op zijn billen, rug en armen.
Hierna gaf hij de rotanstok over aan een van de oppassers van de onderneming en deze 
sloeg het slachtoffer nog een paar keer. Hierna werd de arbeider aan een andere paal 
vastgebonden en de hele nacht in deze toestand gelaten.

Geboeide arbeider ’s nachts

 
 De volgende dag kreeg Poera II in dezelfde toestand door Langguth en een oppasser 
opnieuw vijftig slagen met de rotanstok.
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Poera II krijgt slagen met de rotanstok.

 Na deze mishandelingen vertoonde de arbeider Poera II verwondingen die Swart 
Abrahamsz beschreef in diens visum repertum:

‘De verwonde is een mager, klein, bloedarm en ten hoogste vermagerd persoon, met gescheurde, 
met bloed, etter en modder verontreinigde kleeren. Hij is dermate zwak dat het spreken hem 
moeite kost en hij slechts antwoordt na twee of driemaal te zijn ondervraagd. Hij kan niet gaan.

Bij onderzoek blijkt hij op de zeer magere rug en armen verschillende streepvormige bloed-
uitstortingen onder de huid te hebben en verder twee open wonden, een op elke bil; terwijl ook 
de linkervoorarm belangrijk blijkt verwond te zijn. Verder heeft hij nog diepe ontvellingen met 
boven en beneden dezelve zuchtige zwellingen, streepvormig rondom beide polsen.

De wond op de rechter bil bestaat uit totale zwart geworden versterf (necrose) der huid die 
er in lappen bij hangt. De afscheidingslijn van het versterf strekt zich naar boven links uit 
tot aan het gewricht, dat het heiligbeen maakt met de eerste lendenwervel, loopt met bochten 
dwars naar buiten en naar voren tot op den grooten draaier van het dijbeen, om vervolgens 
dwars naar binnen tot aan de hoogste verhevenheid van de bil en van daar weer opwaarts tot 
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het heiligbeen te verloopen. In ’t midden is de brandige huid open en geeft toegang tot eene 
diepe holte, gevuld met rottende etter. Na dat de brandige huid geheel is open gelegd, blijken 
het onderhuids celweefsel en de weinige nog zichtbare spierbundels geheel gekneusd te zijn tot 
een pap, waarin groote lappen brandig weefsel aan het nog levende hangen.

De wond op de linkerbil is niet grooter dan een handpalm, gelegen juist op de verhevenheid van 
de bil, maar overigens volkomen gelijk aan de andere. De huid is zwart brandig, los van het 
onderhuidsch weefsel, dat bij onderzoek evenzeer tot op een diepte van 3 à 4 centimeters blijkt 
gekneusd te zijn.
In de rechter wond ligt het zitbeen bloot, links is dit niet het geval.
De wond aan den linker voorarm bestaat uit een brandig verstorven stuk huid ter grootte van 
een cent, het welk, na verwijdering, toegang geeft tot eene holte naar boven en naar beneden 
van de huidwond zich langs den ellepijp voortzettende ongeveer 5 c.m. Deze holte is gevuld met 
brandige half afgestorven weefseldeelen en groene, dus rottende etter.

De insnoeringen rondom de polsen hebben wel ontvelling, doch geen versterf der huid ten 
gevolge gehad.

De algemeene toestand is die van sterke uitputting en koorts. 24 Oktober. ‘Patiënt is na 
behandeling van 12 dagen op heden onder verschijnselen van uitputting (colliquatieve 
diarrheën) overleden. 5 November.’

Een stervende Poera II in het hospitaal.
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 Swart sloot zijn verklaring af met de trieste mededeling dat

‘ten gevolge van welke kwetsuren en verwondingen Poera II, na een verpleging in het hospitaal 
(afbeelding 4) der bovengenoemde Mijnbouw Maatschappij gedurende twaalf dagen, den 
24sten October 1899 is overleden.’

 De procureur-generaal bij het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië, mr. J. 
Phitsinger, en gouvernementssecretaris De Groot stuurden het dossier door naar de 
gouverneur-generaal van Nederlands-Indië. Bij vonnis van de raad van justitie te Batavia 
ging op 5 november 1902 een dagvaarding uit naar de 50-jarige Langguth wegens het 
toebrengen van kwetsuren en verwondingen aan de contractkoelie Poera II, welke diens 
dood ten gevolge had.

 Waarom de dood van Poera II in oktober 1899 pas berecht werd in 1902? Omdat in dat 
jaar de pers lucht van deze zaak had gekregen. Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-
Indië publiceerde op 10 april 1902 een hoofdartikel over de dodelijke mishandeling van 
Poera II in 1899. Pas na het verschijnen van dit bericht besloot de minister van Koloniën 
de GG opdracht te geven een onderzoek te doen en indien de feiten juist zouden zijn, een 
strafvervolging te laten instellen.[3]

 6.2 Patiënten van Mijnbouw Maatschappij Lebong Soelit 1901
 De heren Erdmann en Sielcken, directeuren van de Mijnbouw Maatschappij Redjang 
Lebong, waren tevens directeuren van de Mijnbouw Maatschappij Lebong Soelit. Het 
was een jong bedrijf; eind 1900 bestond deze onderneming voor de exploitatie van goud 
één jaar.

 Hoetink onderwierp dit bedrijf aan een inspectie en deed daarvan op 23 augustus 
1901 verslag. Tenzij anders vermeld, komen alle citaten en informatie in deze paragraaf 
uit dat rapport.[4]

 Contractuele verplichtingen
 De Maatschappij Lebong Soelit begon het werk met arbeiders, overgenomen van de 
Maatschappij Redjang Lebong en uit Singapore en Java ingevoerde Chinese en inlandse 
koelies. In totaal zou men ongeveer 2500 werknemers invoeren. Ten tijde van het bezoek 
van Hoetink bedroeg het aantal contractanten 1555, onder wie 68 vrouwen.

 De werkgever verbond zich uitdrukkelijk via een overeenkomst met de contract-
arbeiders, om hun datgene te verstrekken waarop zij krachtens de koelieordonnantie 
aanspraak konden maken. Zodra door registratie de werkovereenkomst van kracht was, 
had de koelie recht op geschikte huisvesting, op behoorlijke geneeskundige behandeling, 
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op bad- en drinkwater, op geregelde uitbetaling van het bedongen loon, enz. Het dagloon 
voor tien werkuren per etmaal voor de mannen en vrouwen bedroeg respectievelijk 40 en 
20 cent. Over de vrije dagen en gedurende ziekte ontving de koelie geen loon.

 De werkovereenkomsten met de contractarbeiders verliepen na drie jaren. Wel moest 
de arbeider de tijd inhalen die hij had verloren door ziekte, afwezigheid of het ondergaan 
van straf.

 “Huishoudsters”
 Hoetink stelde dat in de werkcontracten onvermeld bleef dat de koelies zich mede 
verbonden om arbeid te verrichten als bediende. Bijna alle huisbedienden van het 
Europees personeel waren uit de contractanten genomen, waarover Hoetink vaststelde:

‘Huisbedienden hebben het zeker niet slechter dan de gewone koelies en daarom is het in het 
algemeen niet in het nadeel van een contractant als hij wordt aangewezen om arbeid te verrichten 
ten huize van een employé in plaats van ten behoeve van de onderneming. Een vrouwelijke 
contractante die aan een employé wordt afgestaan om als huishoudster te fungeeren, zal in 
den regel eveneens gebaat zijn door die verandering van positie. Het is echter voorgekomen 
dat de huishoudster van een ontslagen employé werd teruggevorderd, op grond van dat ze een 
contractante was.’

 Huisvesting
 De geneesheer verklaarde onomwonden dat de onvoldoende huisvesting (koude 
nachten, blootgesteld aan de regen) nadelige gevolgen had voor de gezondheidstoestand 
van de koelies. Het ziekte- en sterftecijfer bereikte een schrikbarende hoogte.

Bij geen enkele koelieloods was er een latrine. De koelies deden hun behoefte bij de rivier. 
En in de rivier vonden ze ook hun bad- en drinkwater.

 Sterftecijfer: 35%
 De administratie van de koelies was om verschillende redenen niet in orde: ‘Zoo kon 
ook het aantal koelies dat sedert den aanvang der werkzaamheden is overleden, niet nauwkeurig 
worden opgegeven.’ De cijfers die de geneesheer verstrekte, hadden alleen betrekking op 
hen die in de ziekeninrichtingen overleden:

‘Van de koelies die vóór 1 januari 1901, wegens gebrek aan ruimte, niet in de ziekenloodsen 
konden worden opgenomen en op hunne standplaatsen, zoogenaamd “aan den weg”, zijn 
gestorven, was echter het juiste aantal niet bekend.’
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 Gegevens van de hoofdadministratie lieten zien dat van 1 januari tot 12 juli 1901 van 
de 1555 overgebleven contractarbeiders niet minder dan 310 Chinezen, 174 inlanders, 4 
Klings en 12 vrouwen, zijnde in totaal 500 mensen, waren overleden.

 Het aantal geëvacueerde en weggelopen koelies bedroeg respectievelijk 34 en 100, 
tezamen 134. Van de 1555 minus 134 = 1421 koelies, stierven er 500 zieken binnen ruim zes 
maanden in het jaar 1901. Dat was ruim 35 procent van het werkvolk van de Maatschappij 
Lebong Soelit.

 Hoetink reageerde verbijsterd op deze cijfers:

‘Ik wil aannemen dat het uitbreken van beri-beri en dysenterie niet voorkomen is kunnen 
worden en als eene ramp van hooger hand moet worden beschouwd, maar de verantwoordelijke 
leiders van de Maatschappij Lebong Soelit kunnen het verwijt niet ontgaan dat zij zich in geen 
enkel opzicht op zulk een tegenvaller hadden voorbereid en dat daardoor de middelen ontbraken 
om die ziekten met kracht te keer te gaan.’

 Over de grote sterfte zei de directie van de onderneming dat het een treurig verschijn-
sel was dat zijn werkvolk van Javaanse en Chinese koelies door hevige ziekten zwaar 
geteisterd werd, en dat dit ‘”zich trouwens in dit klimaat overal voordoet waar aardewerken 
worden aangelegd.”’

 Hospitaal
 Terecht merkte Hoetink bij de reactie van de directie van Lebong Soelit op dat de 
dramatische sterfte zich “overal” voordoet, maar dat op haar onderneming met meer dan 
duizend koelies, ‘slechts één kleine pondok’ (hut voor tijdelijk gebruik) als ziekenhuis dienst 
deed:

‘Tot den huidigen dag verdienen de loodsen waarin zieke koelies worden geherbergd, eigenlijk 
niet den naam van hospitalen; het zijn namelijk gewone koelieloodsen, te Mata Tandjong – waar 
zij nog nieuw – in beteren staat dan te Moeara Santan, maar overal zoo primitief mogelijk. De 
meeste zieken worden thans behandeld te Mata Tandjong; tijdens mijne aanwezigheid, beliep 
hun aantal ongeveer 120.’

 De ziekenloodsen waren 2,5 meter uit de grond opgetrokken. Om hun behoefte te 
doen moesten de zieken uit die hoge loodsen langs een onmogelijke trap naar de begane 
grond en verder naar de op enige afstand en dieper gelegen rivier lopen. Waar in de loods 
de patiënten met buikaandoeningen lagen, was een ton aangebracht waarin de zieken 
zich in het volle zicht dienden te ontlasten.
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 Het volgende ontbrak in de ziekenloods: kribben, hoofdkussens, hospitaalkleding, 
latrines, steekpannen, badgelegenheid, eetgerei, filters, operatiekamer en lijkenhuis.

 Mishandeling
 De Chinese en de inlandse koelies waren eenstemmig in hun getuigenis dat in 1900 
door het Europees personeel veel was geslagen. Hoetink rapporteerde ook daarover:

‘Het staat trouwens vast dat de hoofd-administrateur Schlenzig zich niet ontzag om eigen-
handig de koelies te mishandelen en waar zulk een voorbeeld werd gegeven door den chef, wiens 
plicht het was hardhandigheid van het personeel te keer te gaan, kan het niet bevreemden dat 
ondergeschikten er duchtig op los sloegen.’

Europese employé straft een koelie met de zweep.
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 Nadat Schlenzig was vervangen door zijn mildere collega Mertens, vonden de 
koelies dat het slaan veel minder werd. Echter, Hoetink merkte tijdens zijn bezoek dat de 
mishandeling van koelies nog steeds voorkwam:

‘Een Europeesch employé had op den dag van mijne aankomst te Moeara Santan, gebruik 
gemaakt van de afwezigheid van den heer Mertens, om in het kantoor van de hoofd-administratie 
te Mata Tandjong eenige Inlandsche koelies zoo af te ranselen dat eenige dagen later allen nog de 
striemen konden toonen en één hunner tal van open wonden op den rug had.’

 Lijken in de rivier
 Volgens Hoetink schoot de werkgever zeer ernstig tekort wat betreft de koelies 
behoorlijk huisvesten, voeden, betalen, behandelen, bij ziekte deugdelijk verplegen en bij 
overlijden een fatsoenlijke begrafenis geven:

‘Huiveringwekkend zijn de verhalen welke mij zijn gedaan omtrent de wijze waarop in den tijd 
toen de sterfte buitengewoon groot was, de lijken onder den grond zouden zijn gestopt en, naar 
werd beweerd, zou het herhaaldelijk zijn voorgekomen dat de lijken van hen die destijds buiten de 
ziekeninrichting te Moeara Santan kwamen te overlijden, eenvoudig in de Ketahoenrivier waren 
gesmeten. Een feit is het dat lijken aan de monding van deze rivier zijn komen aandrijven.’

 Hoetink kwam tot de conclusie dat de firma Erdmann & Sielcken niet berekend was 
voor de taak die zij op haar schouders had genomen. Daarvan was hij na zijn bezoeken 
aan Redjang Lebong en Lebong Soelit ‘ten volle overtuigd’.
 
 6.3 Sawah Loento: statistieken rotanstraf 1899
 De laatste mijnen die ik ga bespreken, zijn die welke gevestigd waren te Sawah 
Loento en Doerian. Deze mijnen zijn op twee momenten aan grondige inspectie 
onderworpen, waardoor we een indruk kunnen krijgen van wat er zoal gebeurde met 
inspectiebevindingen. Om die indruk nog te versterken leg ik eerst twee tabellen voor 
van dokter Johannes Theodorus Terburgh, officier gezondheid 1e klasse bij het leger in 
Nederlands-Indië, uit 1899. Het betreft lijsten van aantallen patiënten in 1896 en 1897 te 
Sawah Loento en Doerian, waarop twee blijkbaar veelvoorkomende oorzaken voor een 
gang naar het hospitaal vermelding kregen. De ene is malaria, de andere ‘verwondingen 
(met rottingslagen).’ (Terburgh, 1899: 70) Zowel in 1902 (paragraaf 6.4) als in 1910 
(paragraaf 6.5) stelde men rapportages op over de mijnen. Deze cijfers geven een basis, 
uitgangspunt voor het duiden van de ontwikkeling die de mijnbedrijven begin twintigste 
eeuw doormaakten.
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In 1896 en 1897 liepen te Sawah Loento door de straf met de rotanstok respectievelijk 2583 en 1914 
dwangarbeiders verwondingen op. (Bron: Terburgh, 1899, p. 70-1)
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In 1896 en 1897 liepen te Doerian door de straf met de rotanstok respectievelijk 1575 en 2400 
dwangarbeiders verwondingen op. (Bron: Terburgh, 1899, p. 72-3)
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 6.4 Inspecties te Sawah Loento, 1902
 In verband met de uitbreiding van de Ombilin-kolenontginning te Sawah Loento op 
Sumatra’s Westkust werden in 1902 de onderzoeksverslagen van directeur van OEN, mr. 
Abendanon, van de hoofdingenieur chef van de afdeling Mijnwezen, D. de Jongh, en van 
de inspecteur voor de Burgerlijke Geneeskundige Dienst Vorderman gepresenteerd aan 
de minister van Koloniën. Deze rapportages waren het resultaat van een gezamenlijk 
bezoek aan de steenkolenmijnen te Sawah Loento in april 1901. Hiertoe behoorde ook 
weer een verslag van Hoetink, die speciaal naar de behandeling van de dwangarbeiders 
te Sawah Loento onderzoek deed na klachten daarover. Dit laatste had de directeur 
van Justitie hem opgedragen, na ontvangst van klachten. Na het gezamenlijk bezoek 
aan de steenkolenmijnen te Sawah Loento op 9 augustus 1901 was het Abendanon die 
de rapportages verzamelde en daarover zelf een verslag schreef voor de directeur van 
Justitie. Alle citaten, informatie en afbeeldingen in deze paragraaf komen, tenzij anders 
vermeld, uit de rapportage van Abendanon.[5]

Gezicht op het steenkolenveld, Sawah Loento, Padangsche Bovenlanden, 1893.
Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. 60038695.
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 6.4.1 Verslag van mr. J.H. Abendanon
 Abendanon besteedde speciaal aandacht aan enkele bijzondere aspecten van de 
straffen die de arbeiders ondergingen.

Mr. J.H. Abendanon, van 1900-1905 directeur van het departement van Onderwijs, Eeredienst en 
Nijverheid te Batavia. Circa 1903. Bron: Archief & Beeld KITLV fotonr. 34600.

 De volgende informatie citeerde Abendanon uit het verslag van Vorderman:

‘,,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 [..] .’ 

 Dit kwam overeen met de registers, omdat in 1900 minstens 1275 keren de rotanstraf 
werd opgelegd door de politierechter. Van deze 1275 bestraffingen zijn 185 personen na de 
strafuitvoering onder behandeling gekomen met wonden op de billen veroorzaakt door 
de rotanslagen. ‘Zes dezer zijn tijdens hun verblijf in het hospitaal overleden aan uitputting, 
dysenterie, enz.’ Volgens de geneesheer bleven dergelijke patiënten soms maandenlang 
onder behandeling in de ziekeninrichting.

 Abendanon corrigeerde het aantal gestraften naar 1570: 1194 met 20 rotanslagen, 246 
met 15 rotanslagen en 130 met 10 rotanslagen. Daarnaast meldde hij dat er 8 gewonden 
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waren en 17 mensen waren vermoord of doodgeslagen. De controleur deelde mee dat de 
cijfers van de verwonde dwangarbeiders zo laag waren ‘omdat niet alle verwondingen te 
zijner kennis komen.’

 Vorderman schreef verder dat het ook meermalen voorgekomen was dat de dwang-
arbeiders een afranseling kregen door hun eigen mandoers. Begin 1901 gebeurde dit met 
25 dwangarbeiders, waarbij drie van hen fracturen opliepen van de onderarm en ribben, 
een detail waar de minister van Koloniën later nog op zou terugkomen.

Arbeiders graven kolen buiten de schacht van de kolenmijn te Sawah Loento. Bron: rapportage 
Abendanon. Het waren vaak net uit het hospitaal ontslagen patiënten die in het begin, na een 

medische goedkeuring, dit lichte werk buiten de mijn mochten doen. Na drie maanden volgde een 
herkeuring om naar de mijnen terug te kunnen keren.

 6.4.2 Huisvesting en slechte hygiëne
 De ‘koelies en dwangarbeiders’ voor de kolenmijnen te Sawah Loento en Doerian 
waren in loodsen gehuisvest. Tot 1901 herbergden de loodsen tussen de 125 en 250 
werknemers. Zoveel mensen bij elkaar vormden een bron van overdracht van ziekte-
kiemen, zoals darm- (dysenterie) en luchtweginfecties (tuberculose) die vaak tot de dood 
leidden.
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Loods als huisvesting voor 125 vrije contractarbeiders te Doerian, vlakbij Sawah Loento.
Bron: rapportage Abendanon.

 In de mijnen deponeerden de arbeiders de ontlasting en de urine op de grond. Dit 
droeg ook bij tot lucht- en grondbederf op de werkplaatsen.

 De woningen voor Europeanen waren allemaal voorzien van een ‘privaat en bad- 
gelegenheid’. De arbeiders van Sawah Loento maakten echter gebruik van de in de buurt 
van hun loodsen stromende rivier.

 Bij de inspecties bleek dat ook de arbeiders die in het hospitaal verpleegd werden 
de rivier moesten gebruiken als privaat en badgelegenheid. De zware zieken deden hun 
behoefte in een ondersteek. In en rond de loodsen van de werknemers waren er geen 
urinoirs en werd er daarom overal geürineerd. Van medische zijde was al op urinoirs 
aangedrongen.

 6.4.3 Ziekenhuis in de praktijk
 Contractueel werd met de contractanten overeengekomen dat mocht de arbeider 
door onvoorziene rampen, epidemieën of andere ziekten getroffen worden, het bedrijf 
hem medicijnen zou doen toekomen en hem in plaatselijke gelegenheid laten verplegen 
tot hij geheel genezen is.
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 De geneeskundige dienst werd uitgeoefend door de officier van gezondheid 1e klasse 
dr. F. Preitner, die geassisteerd werd door drie dokters djawa: dokter Ibrahim (Maleier), 
dokter Mas Suleiman (Javaan) en dokter Mas Soebardjo (Javaan), die te Doerian (Waringin) 
was geplaatst. De hospitalen te Sawah Loento en te Doerian waren telefonisch verbonden 
met de woning van de geneesheer.

 De Europese arts behandelde de ernstig zieken in het hospitaal, controleerde de 
dokters djawa en bezocht (soms ook ’s nachts) de Europese patiënten in hun ver uit elkaar 
gelegen woningen op een moeilijk terrein.

 Om vier uur ’s middags deed de dokter de medische keuring van de af te straffen 
veroordeelden en daarna volgde er een inspectie van de eerste ploeg teruggekeerde 
arbeiders die al hadden gegeten en hadden gebaad.

 Op afgesproken tijden werd Sawah Loento door de gewestelijk eerstaanwezend 
officier van gezondheid vanuit Padang bezocht om de dienst te controleren. Op hygiënisch 
gebied ondersteunde hij de voorstellen van de geneesheer of gaf hij zelf aanwijzingen.

 In 1901 behandelde men 340 zieken. De ziekeninrichting bevond zich in het 
Sawah Loento-dal, niet ver van de woning van de Europese geneesheer. Ze bestond 
uit zes ziekenloodsen waarvan één met een in 1901 gecementeerde vloer. Er was geen 
afzonderlijke verbandkamer en de operaties geschiedden in de voorgalerij van de 
apotheek. Ook ontbrak er een desinfectieoven, dit ondanks herhaalde aandrang van de 
geneeskundige dienst.

 Gezichtsbedrog voor de buitenwereld
 Buiten het ziekenhuis kreeg de buitenstaander een vertrouwenwekkende en hoop-
volle indruk betreffende de kwaliteit en zindelijkheid van het hospitaal. Vorderman 
schreef het volgende:

‘Alles is netjes en zindelijk onderhouden en om de gebouwen is een schaduwrijke allée van 
djoeraboomen aanwezig waarlangs rustbanken voor de herstellenden zijn aangebracht. Het 
geheel is van tijdelijk materiaal gebouwd op afgegraven plateau’s van de berghelling.’

 Op Doerian was te Waringin een kleiner hospitaal dat bestond uit een lange loods 
voor 60 patiënten. Het waren zieken met lichte klachten van wie men genezing binnen 
enkele dagen verwachtte. De zwaar zieken werden in het hospitaal te Sawah Loento 
opgenomen.
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 6.4.4 Gezondheidstoestand van de arbeiders
 Op 30 april 1901 waren op de totale arbeidersbevolking van ongeveer 2800 mensen, 
395 onder behandeling (van wie 55 te Waringin). Volgens Vorderman was dit ziektecijfer 
gering. Beriberi kwam niet meer voor en huidwondjes worden door de geregelde 
inspecties van de gezonden tijdig behandeld; dit droeg bij aan lagere ziektecijfers.

 Als de arbeider binnen een jaar langer dan dertig dagen ziek werd, of indien hij door 
eigen schuld een soa kreeg, moest hij na zijn genezing de verzuimde werkdagen inhalen.
Malaria kwam nog veel voor onder de arbeiders. Van de 340 zieken te Sawah Loento leden 
ongeveer honderd aan koortsen of de gevolgen daarvan en honderd hadden zweren en 
verwondingen. Oogziekten kwamen bij 27 en buikziekten bij 23 patiënten voor. Arbeiders 
leden ook aan de mijnwormziekte (infectie met Ancylostoma duodenale), die bloedverlies uit 
de dunne darm veroorzaakte. De anemie (bloedarmoede) veroorzaakte bij deze arbeiders 
een zucht naar het eten van stukjes steenkool of klei. Het vuile stagnerende water op de 
bodem van de mijn was een voortdurende bron van infectie met Ancylostoma-larven. 

Verslag ambtenaar voor  Aantal arbeiders in de Aantal zieken
Chinese zaken Hoetink:  Ombilinmijnen te
14 juni 1901 Sawah Loento 
     
Dwangarbeiders 1916 397
Chinese contractanten  232  94
Javaanse contractanten   78   3
Vrije lieden  957  
Chinese vrije lieden   89  
     
Totaal aantal arbeiders  3272  494

Tabel 1. Het aantal zieken tijdens het bezoek van Hoetink.

 In 1901 registreerde Hoetink in het hospitaal te Sawah Loento tussen januari en juni 
onder de ongeveer 1063 opgenomen zieken gemiddeld 17 overledenen.

 De heer De Jongh, hoofdingenieur en chef van de afdeling mijnwezen, bezocht 28 
april tot en met 3 mei 1901 de Ombilinmijnen te Sawah Loento en deed er verslag van. 
De Jongh meldde dat in 1900 van het totaal aantal arbeiders het gemiddeld aantal zieken 
19,6 procent bedroeg, in de eerste vijf maanden was het gemiddelde 27,16 procent en in 
de laatste zeven maanden bedroeg dit percentage 12,25.

 In april 1901 werkten er ongeveer 2800 arbeiders te Sawah Loento en Waringin. In 
1899 was de sterfte te Sawah Loento onder de mijnwerkers, met inbegrip van ongelukken 
en moorden, 7,5 procent (210 arbeiders).
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 Verpleegkundigen: doodslag en mishandeling van zieken
 Vorderman rapporteerde ook dat de ziekenverpleging veel te wensen overliet, omdat

‘[..] zij tot zeer kort geleden enkel uitgeoefend werd door dwangarbeiders die van hunne positie 
soms misbruik maken ten nadeele der verpleegden. Zoo zijn in dit jaar twee gevallen van 
doodslag door verplegers gedaan op zieken, in gerechtelijk onderzoek.’

 Vorderman verbaasde zich erover hoe ‘hardvochtig vele dwangarbeiders tegenover hunne 
landgenooten zijn. Moorden onder elkaar of pogingen daartoe’ kwamen herhaaldelijk voor en 
‘mishandelingen van zieken door verplegers’ waren meermalen ontdekt.

 Zware zieken van Waringin vervoerde men per brancard over het hellend terrein naar 
Sawah Loento. De weg was nog niet gereed en de zieken moesten op een brancard te voet 
gedragen worden. Vorderman schreef kwam het volgende tegen:

‘Eens ontmoette Dr. F. Preitner een ledige brancard gedragen door twee dwangarbeiders, 
waarachter twee andere loopen, op weg naar Sawah Loento. Bij navraag bleek dat de dragers 
de zieke die zij vervoeren moesten onderweg uit de brancard gejaagd hadden om hun last te 
verlichten. De zieke kwam achteraan strompelen.’

 6.4.5 Discussies over rotanstraf na rapportages
 Desertie van vooral dwangarbeiders (veroordeelden) kwam veel voor. In de eerste 
helft van 1901 liep van de circa 2400 arbeiders tussen de twee en vier procent weg.

 De straf op het drossen was onverminderd twintig rotanslagen. In 1901 had de 
controleur ‘last gegeven om met slaan op te houden zoodra bloed vloeit.’ De afstraffing vond 
plaats onder toezicht van een schout en een dokter djawa en na afloop verhuisde de 
gestrafte arbeider een paar dagen naar het hospitaal.

 De uitkomsten van de diverse rapportages waren voor de autoriteiten van de kolenmijn 
aanleiding om in april 1901 samen met Vorderman en de officier van gezondheid te Sawah 
Loento dokter Preitner een conferentie te houden te Sawah Loento, om de bestraffing van 
de dwangarbeiders te bespreken.

 Op deze conferentie werd overeengekomen dat

‘[..]  de dokter-djawa niet alleen de delinquenten nauwkeurig moeten keuren, maar ook in 
persoon de strafoefening moeten bijwonen om als deskundige te kunnen oordeelen of het tijd 
wordt de afstraffing te doen staken, wanneer zij nadeelige gevolgen zouden krijgen.’
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 Ondermeer De Jongh maakte bezwaar tegen dit voorstel. Men vreesde dat de straf 
geen indruk zou maken, zoals de controleur van Sawah Loento in zijn schrijven aan de 
gouverneur van de westkust van Sumatra opmerkte ‘bestaat bepaalde last met het slaan op te 
houden zoodra tot bloedens toe geslagen is.’

 Directeur Lagerweij van het departement van Justitie schreef aan de GG dat waar een 
geneeskundige ontbrak, de voorafgaande beslissing of de delinquent geschikt is de straf 
te ondergaan, aan de ambtenaar-strafoplegger overgelaten moest worden.

 Abendanon, die moeite had met de onnodige hardheid, merkte op:

‘Zonder een voorstander te zijn van te groote zachtzinnigheid bij de behandeling en bestraffing 
der dwangarbeiders te Sawah Loento, komt het mij toch voor, dat het niet bepaald noodig is 
om tot bloedens toe te slaan om de rotanstraf vrees verwekkend te doen zijn. De ervaring heeft 
in het algemeen geleerd dat onbarmhartig slaan geen goede gevolgen heeft en de gemoederen 
verhardt en tot tegenstand en wegloopen prikkelt. Ook te Sawah Loento blijkt dit het geval te 
zijn.’

 Rapportage Hoetink en reacties
 Hoetink merkte na zijn onderzoek in september 1901 op dat de rotanstraf een barbaars 
middel was om de orde en tucht te handhaven. Hoetink: ‘toch schrikt zij zoo weinig af dat het 
te Sawah Loento is voorgekomen dat een weglooper zich vijftien malen daaraan heeft blootgesteld’ 
en het door de controleur aangelegde register van opgelegde straffen toonde duidelijk 
aan dat de vrees voor de rotanstok er bij vele arbeiders niet diep inzat.

 Hoetink wilde dat voor ‘noodelooze wreedheid’ zou worden gewaakt. Hij zei dat de 
toepassing van de rotanstraf zo zou moeten geschieden dat alleen pijn het gevolg was en 
geen letsel.

 Ondanks Hoetinks opmerkingen na zijn inspectiereis, concludeerde Lagerweij dat 
de toestand in het algemeen zeer bevredigend was ‘en waar dit minder het geval is, naar 
de meening van den heer Hoetink, maatregelen tot verbetering niet wel uitvoerbaar zijn zonder 
andere nadeelen te doen ontstaan.’

 Een van de nadelen die Lagerweij en zijn medestanders bedoelden, was het ver-
dwijnen van de angst bij de dwangarbeiders om de rotanstraf te krijgen als ze na 
desertie opgepakt zouden worden. In tegenstelling tot zijn ambtgenoot van Justitie kon 
Abendanon van OEN zich wat betreft het rapport van de heer Hoetink
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‘[..] in geenen deele vereenigen met zijne [..] gedeelde meening dat orde en tucht in eene kolonie 
van dwangarbeid niet zouden kunnen bestaan indien het straffen aan den lijve wordt afgeschaft. 
[..] Bij het door den heer Hoetink gereleveerde omtrent den dwangarbeider, die reeds 15 malen eene 
afstraffing met rotanslagen heeft overgehad voor eene tijdelijke, door drossen verkregen vrijheid, 
en uit het door de controleur te Sawah Loento bijgehouden register en de daaruit blijkende tanende 
vrees voor de rotanstraf, zou men een andere conclusie mogen verwachten’, aldus Abendanon.

 Abendanon versus Lagerweij, OEN versus Justitie
 Abendanon had al in augustus 1901 aangetoond dat te Sawah Loento rotanslagen 
waren gegeven wegens delicten die met een optimale toezicht en discipline vermijdbaar 
waren. Hij wees er in zijn kritiek op Lagerweij op dat het, in strijd met wettelijke 
bepalingen en voorschriften, met medewerking van het bestuur, mandoers toegestaan 
was onder hun toezicht gestelde dwangarbeiders door middel van rotanslagen hun werk 
te laten verrichten.

 In de beschouwingen en het advies in mei 1902 van Lagerweij, gericht aan de 
gouverneur-generaal (GG) van Nederlands-Indië, wees deze Abendanon erop dat de 
hoofden van gewestelijk bestuur schreven dat er geen sprake van was van veelvuldig 
misbruik van de bevoegdheid tot oplegging van de rotanstraf. Lagerweij meende dat van 
een afschaffing van de rotanstraf geen sprake kon zijn en schreef dat men de lijfstraffen 
in theorie mocht afkeuren – en hij ontkende niet dat er inderdaad iets stuitends in lag – 
maar, zo stelde hij,

‘het karakter van den inlander in aanmerking genomen, onderschrijf ik geheel de meening der 
Hoofden van gewestelijk bestuur die, zonder uitzondering, het behoud der straf in het algemeen 
noodzakelijk achten. De overige, in het Reglement in Staatsblad 1871 no 78 genoemde straffen 
mogen voor zeer lichte onbeduidende vergrijpen voldoende zijn, in het algemeen maken zij op 
den inlander, voor wien het onthouden van arbeid eer het tegendeel van een straf is, te weinig 
indruk, dan dat daarmede een goede tucht gehandhaafd zoude kunnen worden.’

 Op grond van de mededelingen van de gehoorde bestuurshoofden en uit inspectie-
rapporten van de voorzitters van de Landraden, oordeelde Lagerweij dat het niet bleek 
dat de rotanstraffen in wreedheden of martelingen ontaardden. Verder meldde Lagerweij 
aan de GG dat over het algemeen de rotanstraf alleen toepassing kreeg bij ontvluchting:

‘Dan is zij ongetwijfeld gerechtvaardigd en noodig, omdat – de Hoofden van gewestelijk 
bestuur zijn in dit opzicht eenstemmig in hun oordeel – alleen de vrees daarvoor en het zekere 
vooruitzicht van bij wederopvatting met de rotan afgestraft te zullen worden, de veroordeelden 
er van weerhoudt om nog meer dan tot dusver van de werken te ontvluchten.’
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 Ook bevestigde Lagerweij aan de GG dat de rotanstraf voor andere vergrijpen, zoals 
de orde en tucht, niet vaak werd opgelegd, maar dat men hieruit niet mocht afleiden dat 
afschaffing geboden was: 

‘Want het is juist de vrees daarvoor welke thans van het plegen van vergrijpen weerhoudt en 
voornamelijk op dien grond wordt zij dan ook algemeen onmisbaar geacht voor de handhaving 
van orde en tucht onder de veroordeelden.’

 Paradox
 Alle discussies gaven te zien dat dokters een centrale rol gingen spelen in de besluit-
vorming over het continueren of stoppen van de rotanstraf. Meer in het algemeen was 
inmiddels bekend dat gestraften vaak bloedende wonden aan de straf overhielden. 
Evenzeer was bekend dat men in de mijnen beter niet met wondjes aan het lijf kon werken.

Al in 1897 was er door de officier van gezondheid die verantwoordelijk was voor de 
geneeskundige dienst in de kolenmijnen

‘[..]  op gewezen om aan de arbeiders die in de schachten werken lange pantalons te verstrekken 
en wel om te voorkomen dat kleine wondjes op de beenen ontstaan door het indringen van 
scherpe splinters bij het loshakken der kool.’

 Men ging de arbeiders dagelijks controleren op wondjes en deze meteen behandelen, 
waardoor het verstrekken van de lange pantalons op de lange baan verdween. Intussen 
hield men niet op met het tot bloedens toe mijnwerkers slaan.

 6.4.6 Reactie minister van Koloniën
 De minister van Koloniën reageerde schriftelijk op de verslagen, maar meldde er 
ook gelijk bij ‘Niet schrijven’. Zijn reactie was waarschijnlijk voor intern gebruik voor een 
kleine groep en niet bedoeld om naar Indië te sturen.

 De minister schreef dat de verslagen over het algemeen gunstig waren, ‘zeer gunstig 
zelfs dat van den heer De Jongh’. De minister nam ook notie van de aantekeningen van 
Vorderman, die wees op verschillende te nemen maatregelen in het belang van de hygiëne. 
Wel merkte de minister op: ‘Van bepaalde misstanden op dit gebied kan echter bezwaarlijk 
sprake zijn.’

 De directeur van OEN maakte ‘zich vooral warm over de rotanslagen, die nog wel 
eens werden toebedeeld’ aldus de minister, waarover hij verder schreef, ook nadat hij 
de bevindingen van Hoetink bestudeerde, dat ‘[..] voor hem geen aanleiding bestaat ter zake 
bijzondere stappen te doen of maatregelen voor te stellen.’ Daarvoor voerde de minister aan:
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‘Geen wonder, wanneer men bedenkt, dat de speciaal op onderzoek uitgezonden heer Hoetink 
zijn rapport aldus eindigt: ,,Alles te samen genomen, heb ik van de nederzetting te Sawah 
Loento een zeer gunstigen indruk bekomen. Zij doet m.i. voor geene enkele mij bekende 
particuliere onderneming onder en ik ben veeleer geneigd haar tot voorbeeld te stellen aan 
andere werkgevers”.’

 De directeur van Justitie wees er nog op dat de straf van rietslagen naar het oordeel 
van ieder die zich rekenschap kon geven van de toestanden, onvermijdelijk was onder 
een bevolking van dwangarbeiders. ‘Dat ook de mandoers slaan is af te keuren, daartegen dient 
gewaakt te worden, doch men ontneme hem den stok niet, daar ze dien veelal tot zelfverdediging 
behoeven’, aldus de minister.

 6.5 Sawah Loento rond 1910: dr. Van der Meer en de rotanstraf
 In hoofdstuk 2 kondigde ik aan dieper in te zullen gaan op de zaak van dr. Van der 
Meer. De excessieve lijfstraffen, uitgedeeld te Sawah Loento rond 1910, vormen de directe 
aanleiding daartoe. De minister van Koloniën maakte zich rond 1902 niet al te druk om 
die straffen. In de jaren daarna veranderde dus weinig tot niets, maar rond 1910 leidde 
dit alles opnieuw tot discussie over de rotanstraf en de excessieve toepassing daarvan in 
de mijnen. Vooral van belang aan deze zaak is de rol de medicus. Hoewel autoriteiten en 
bedrijfsdirecteuren hem weinig macht toekenden – een administrateur had vaak al meer 
te zeggen – waren ze zich terdege bewust van de macht die de geneesheer had op basis 
van zijn kennis van en deelname aan misstanden. Een geneesheer die door wangedrag in 
de problemen kwam, viel niet zomaar aan te pakken, maar werd eerder in bescherming 
genomen.

 6.5.1 De zaak-Van der Meer in het kort
 Van der Meer was tussen 1902 en 1910 werkzaam bij de Ombilinstaatskolenmijnen 
te Sawah Loento. Samen met de dokters djawa bemoeide hij zich met de keuring van 
veroordeelde arbeiders voor de rotanstraf. Hierover meldde dokter Van der Meer:

‘Volgens de bepalingen moet elke met den rotan te straffen delinquent voor de afstraffing 
onderzocht worden door den geneesheer, die bij de afstraffing tegenwoordig is.’[6]

 Van der Meer had in zijn werkzame periode vaker samen met zijn dokters djawa de 
arbeiders geschikt verklaard voor het ondergaan van de rotanstraf. De bij de afstraffing 
aanwezige geneesheer gaf adviezen aan de magistraat en volgens Van der Meer kon deze 
zijn advies al of niet opvolgen omdat er geen enkele bepaling de magistraat dwong dit 
advies te volgen:
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‘Ja het is zelfs zoo sterk dat een magistraat tegen het door den geneeskundige gegeven advies 
in, een delinquent toch kan laten afstraffen, al zal dit in de praktijk wel nooit voorkomen. 
Daarentegen komt het omgekeerde, dat de magistraat niet laat straffen, al luidt het geneeskundig 
advies dat de delinquent lichamelijk geschikt is de straf te ondergaan, herhaaldelijk voor.’[7]

 Verbeteringen ten goede voor de arbeiders in de kolenmijnen werkte de exploitatie-
chef, de heer Caspersz, met machtsvertoon tegen. Voorgangers van de heer Ballot, op dat 
moment gouverneur van Sumatra’s Westkust, waren heel bang om in conflict te raken 
met deze chef. Geregelde controle door het bestuur of de mijndirectie de bepalingen van 
de koelieordonnantie naleefde, was op grond van de bestuursinrichting niet mogelijk. 
Tegen het idee dat het bestuur dan zelf een onderzoek in zou stellen naar de behandeling 
van de arbeiders zou Caspersz zich ‘met alle middelen [..]  verzetten’, schreef hij aan de 
directeur van de gouvernementsbedrijven.[8]

 Toch kwam het tot een onderzoek, verordonneerd door de GG zelf en opgedragen 
aan arbeidsinspecteur Stibbe. Stibbe en andere onderzoekers zoals Schijfsma trokken 
niet mis te verstane conclusies over de toepassing van lijfstraffen en vooral over de rol 
van Van der Meer. Dat de weerstand tegen inmenging van ambtenaren, niet afkomstig 
uit het mijnwezen, groot was, bewijst ook het volgende. In zijn inspectierapport d.d. 12 
november 1910 constateerde Stibbe in veel opzichten zeer onbevredigende toestanden. 
Hij stelde dat het werk in de kolenmijnen van Sawah Loento hoogst onaangenaam was. 
Het rapport verzond hij met een geheime brief aan zijn meerderen. Onderaan die brief 
schreef een topambtenaar met potlood de volgende opmerking: ‘Een nieuw bewijs dat het 
toezicht op arbeidstoestanden niet aan het Bestuur kan worden overgelaten.’[9]

 In november 1911 stuurde Caspersz aan de directeur van de gouvernementsbedrijven 
een verweer waarin hij schreef dat hij de bepalingen van de koelieordonnantie nog eens 
nauwgezet was nagegaan:

‘Ik moet nogmaals verklaren daarin niets te hebben ontdekt, hetwelk het bestuur ook maar 
het geringste recht zou geven om een preventief toezicht op de behandeling en verpleging der 
arbeiders uit te oefenen. [..] 

Ook ten opzichte van de verhouding van het bedrijf tot het Geneeskundig Staatstoezicht blijf 
ik, na aandachtige lezing van Staatsblad 1882 no 97, op het terzake door mij op bladzijde 
13 mijner memorie van verweer ingenomen standpunt staan, dat het Ombilin bedrijf niet 
daaronder valt, en dat dus ook het bestuur niets te maken heeft met den geneeskundigen dienst 
bij dat bedrijf.’[10]
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 Desalniettemin werd naar aanleiding van de bevindingen in het inspectierapport van 
Stibbe door de gouverneur van Sumatra’s Westkust de rotanstraf voor contractarbeiders 
meteen zo goed als volkomen afgeschaft.[11] Voor degenen die zich voor het misbruik 
ervan leenden, bleef dit echter zonder consequenties.

 Met wat hij wist en deed, had dr. Van der Meer een politieke rel kunnen veroorzaken die 
de eindverantwoordelijke GG van Nederlands-Indië de kop had kunnen kosten. Gezien 
de bevindingen van de onderzoekers was er voldoende reden om alle verantwoordelijke 
ambtenaren, dus ook Van der Meer, van hun functie te ontheffen. Ook topambtenaren 
van het BB hadden de dans daarbij niet mogen ontspringen, daar alle misstanden onder 
hun verantwoordelijkheid konden plaatsvinden.

 Echter, om te zorgen dat de beerput rond de misstanden niet door het onderzoek 
naar Van der Meer werd opengetrokken, gebeurde niets van dat al. Integendeel, de 
medeschuldige autoriteiten van het gouvernement besloten om deze dokter niet te laten 
vervangen. Dit ondanks het feit dat voor deze post de zeer geschikte dokter J.H.F.E. van 
Hunsel in augustus 1911 werd voorgedragen door zijn collega Moltzer, de waarnemer 
van Van der Meer ten tijde van diens verlof.[12]

 6.5.2 De aanleiding voor het onderzoek
 Bij de Ombilinstaatsmijnen te Sawah Loento waren de werknemers onder de 
bepalingen van de koelieordonnantie tewerkgesteld. Caspersz gaf in 1911 toe dat de 
betreffende koelieordonnanties ‘met het oog op de verhoudingen tusschen arbeiders en 
particuliere werkgevers’ gemaakt waren, die geheel afweken van bedrijven met met de staat 
als werkgever.[13] De arbeidsverhoudingen werden door een werkcontract bepaald. De 
contractarbeiders moesten volgens de voorschriften van de koelieordonnantie werken, 
een andere mogelijkheid dan deze contracten ontbrak.[14] De voorschriften van de 
koelieordonnantie hielden onder andere in dat bij contractbreuk het gebruik van straf- 
en dwangbepalingen gerechtvaardigd was.[15] De werkgever mocht tegenover deze 
arbeiders optreden als politie en rechter.[16] 

 Veel arbeiders in de Ombilinmijnen werkten op basis van A-contracten. De selectie 
tot een A-contract kwam van de zijde van de mijndirectie. Hierbij was de poenale sanctie 
van toepassing. Bij niet-navolging van de arbeidsvoorwaarden konden de contractanten 
gestraft worden. Voor het B-contract mocht de poenale sanctie niet worden toegepast. Tot 
dit laatstgenoemde contract werden alleen arbeiders toegelaten die als goed oppassend 
bekend stonden. Ingenieur-directeur (bedrijfsleider) van de mijn, de heer Van Lier, 
beweerde dat contractanten niet kozen voor een B-contract omdat
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‘[..]  ze bang waren, dat zij de weelde van zooveel vrijheid niet zouden kunnen dragen en uit 
den band zouden springen [..] zij vertrouwden de groote voordeelen niet en zagen het contract 
met eenig wantrouwen aan.’[17]

 Opmerkelijk was dat toen Stibbe zijn onderzoek in 1910 begon, er ineens wel honderd 
B-contracten voor twee jaar hun beslag kregen. Ook zorgde Stibbe voor invoering van een 
8-urige werkdag.[18]

 Magistraat Rappard en dr. Van der Meer
 Op 25 juni 1910 berichtte de controleur (magistraat, justitie) van Sawah Loento, de heer 
Rappard, aan de gouverneur van Sumatra’s Westkust over de toepassing en uitvoering 
van de rotanstraf bij de arbeiders met een A-contract van de Ombilinmijnen.[19]

 Rappard meldde dat hem door de schout voor de politie, die met de dokter djawa de 
dagelijkse rotanafstraffing bijwoonde, dan wel door de cipier, dwangarbeiders gebracht 
werden die in aanmerking kwamen voor een nieuwe rotanstraf. Rappard merkte op dat 
hij daarbij meermaals arbeiders te zien kreeg met nog niet genezen wonden op een of 
beide billen, ontstaan door een eerdere afstraffing en soms voorzien van een verband. 
Deze arbeiders had de dokter djawa bij de ochtendkeuring voor de nieuwe rotanstraf 
alsnog goedgekeurd.

 Controleur Rappard dacht dat men deze goedgekeurde arbeiders niet goed had 
onderzocht, omdat hij het niet mogelijk achtte dat zij op deze wonden (sommige met 
een lengte van ongeveer 4 cm) opnieuw rotanslagen zouden krijgen. Hij stuurde deze 
mensen dan ook terug naar de Europese geneesheer, Van der Meer, met het verzoek om 
herkeuring, ‘doch steeds luidde het antwoord: geschikt voor afstraffing.’ Rappard:

‘Aangezien derhalve de oude wonden nog niet genezen waren behoeft het geen verwondering 
te wekken, dat bij menigen dwangarbeider, zoals is aangeteekend, de rotanstraf niet geheel ten 
uitvoer kon worden gelegd, terwijl deze lieden dan weer al of niet met een verband naar de 
mijnen gestuurd werden om daar, zoowel in het eene als in het andere geval, dezelfde taak af te 
werken als volkomen valide arbeiders. De verbondenen moeten dan dagelijks in het hospitaal 
terugkomen ter behandeling.’[20]

 In veel gevallen bleek het noodzakelijk arbeiders met rotanstrafwonden aan de billen 
in het hospitaal op te nemen. Tussen 26 maart en 4 mei 1910 kwamen 250 (van de circa 
1800 veroordeelden) door rotanslagen verwonde arbeiders in het hospitaal terecht en in 
1909 bedroeg dit aantal 84. Omdat het in het hospitaal in 1910 te vol werd, had Rappard 
de indruk dat blijkbaar de dokter djawa de opdracht had zich te beperken qua opnames.
[21]
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 Rappard had een nieuw onderhoud met dokter Van der Meer. Maar deze dokter vond 
geen reden, ‘om zelfs lieden die met een verband aan in de mijn moesten werken voor lichte arbeid 
in aanmerking te brengen.’[22]

 Na kennisneming van het een en ander wilde GG Idenburg weten in hoeverre de 
bestuursambtenaren ter Sumatra’s Westkust rechtstreeks verantwoordelijk konden 
worden gesteld voor de in vele opzichten zeer onbevredigende arbeidstoestanden bij de 
kolenmijnen. Hij liet Stibbe een onderzoek instellen. Daarbij betrok hij ook het onderzoek 
van Schijfsma.

 Dit verslag deed de GG op 28 januari 1911 toekomen aan de directeur van gouverne-
mentsbedrijven met het verzoek hierop te reageren en voorstellen ter verbetering te doen. 
Ook werden naar aanleiding van het inspectierapport Caspersz, de ingenieur-directeur, 
de heer P. van Tiel en Van der Meer ter verantwoording geroepen en hun schriftelijke 
verantwoordingen werden aan de stukken toegevoegd. Dit leidt tot de volgende 
reconstructie.[23]

Pompstation aan de Ombilin-rivier te Sawah Loento in het steenkolenmijnengebied in de Padangse 
bovenlanden. Bron: Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll.nr. TM-60038709.
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 6.5.3 De rapportages van Stibbe en Schijfsma en weerwoorden
 Sinds jaren was het te Sawah Loento de algemene aanname dat er bij een overtreding 
door tewerkgestelde contractarbeiders niets anders op zat dan de rotanstraf uit te delen, 
omdat er door een gebrek aan cellen de toepassing van de wettelijke tuchtmaatregelen 
(vrijheidsberoving, art. 52 sub b, c en d van Staatsblad 1871 no 78) niet mogelijk was.[24]

 Straffen wel of niet ‘strijdend tegen de menschelijkheid’?
 Tijdens de inspectie van Stibbe klaagden de arbeiders in het algemeen over dit slaan 
met de rotanstok en het toebrengen van slagen tijdens het werk door mijnpersoneel en 
oppassers (hiervoor gold een verbod om te slaan). Contractanten en dwangarbeiders 
werden op volkomen dezelfde wijze behandeld en bestraft.[25]

 In het volgende lijstje staan de meest voorkomende overtredingen van dwangarbei-
ders (die ook golden voor politioneel gestrafte contractanten) die leidden tot de rotanstraf 
(eenzame opsluiting bestond niet in de kleine gevangenis van Sawah Loento).

 1. Zonder geldige redenen wegblijven van het werk.
 2. Zonder vergunning verlaten van het werk.
 3. Drossen.
 4. Luiheid of niet afwerken van 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 andermans wagen of hoop om eigen wagen 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 de verstrekte kleding.
 13. Niet naar behoren verrichten van de opgedragen werkzaamheden.
 14. Te laat komen op het werk.
 15. In het bezit zijn van een mes of ander wapen.[26]

 Voor vrije contractanten golden dezelfde voorschriften met als straf tenarbeidstelling 
(Staatsblad 1886, no 223). Met daaraan toegevoegd deze overtredingen:
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 1. Voortgezette weigering om te werken (laatste alinea art. 9 sub c Staatsblad 
  1886 no. 223).
 2. Het herbergen van een vrouw door gehuwde contractanten (dezen hebben
   een afzonderlijke contractantenwoning) ten behoeve van andere contractanten 
  of van dwangarbeiders.
 3. Het herbergen van een gedroste contractant of dwangarbeider door de onder 
  sub 2 bedoelde personen.
 4. Zich ophouden in de dwangarbeiderskazerne.
 5. Het dobbelen van contractanten tezamen met dwangarbeiders (deze categorieën
   van personen behoorden steeds streng van elkaar te worden gehouden).

Tabel 2. De overtredingen waarvoor een (dwang)arbeider bij wet met de rotanstok gestraft mocht 
worden; deze waren vergelijkbaar met de delicten die tijdens de slavernij in de Nederlandse 

gebieden overzee aanleiding waren om gezweept te worden.[27]

 De volgende tabel toont het aantal gevallen van met rotanslagen behandelde arbeiders 
van de Ombilinmijnen van 1 januari tot 25 juli 1910.

  Dwangarbeiders Javaanse  Politioneel gestrafte
   contractanten Javaanse contractanten

Aantal Lijders  Verpleeg Lijders Verpleeg Lijders Verpleeg
  dagen  dagen  dagen

Rest. 1-1-1910  3 153 (87) - - 2 28
Januari 
bijgekomen 5 69 1 17 6 113
Februari 16 160 (120) 1 11 14 177
Maart 129 756 (36) 3 27 72 559 (65)
April 86 201 - - 66 464
Mei 19 132 - - 20 54
Juni 29 339 (42) 1 20 17 264 (44)
Juli 9 71 2 2 12 99

Tabel 3. Aantal gevallen van met rotanslagen behandelde arbeiders van de Ombilinmijnen van 1 
januari tot 25 juli 1910. Tussen haakjes het totaal aantal dagen; het aantal verpleegdagen wegens 

andere ziekte na genezing van de verwondingen in het hospitaal doorgebracht bij verblijf van meer 
dan 30 dagen in het hospitaal.[28]
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Gestrafte verzwakte arbeider.

 Op basis van het rapport van Schijfsma (paragraaf 2.5.2) kwam de arbeidsinspecteur 
tot de conclusie dat ‘de eischen van de menschelijkheid door den bij de afstraffing tegenwoordigen 
inlandschen geneeskundige niet steeds zijn in het oog gehouden.’[29]

 Ook de extreem hoge strafcijfers die inspecteur Stibbe verzamelde, bevestigden dat. 
Uit de volgende tabel wordt duidelijk dat bijvoorbeeld in 1909 gemiddeld ruim 10 man 
per dag aan de rotanslagen onderworpen werden, iedere dag, 365 dagen achter elkaar.

         1907 1908 1909

Gemiddelde dagelijkse sterkte van de contractanten 1868 2039 2017
Aantal veroordelingen tot tenarbeidstelling   4730 6965 7033
Aantal veroordeelden tot rotanslagen   3178 5276 3923

Tabel 4. Aantallen arbeiders, aantallen veroordelingen en aantal tot rotanverslagen 
veroordeelden in de jaren 1907, 1908 en 1909. Bron: [30]

 Stibbe nam in aanmerking dat de magistraten niet zuinig waren met veroordelingen 
en trok ook andere conclusies uit deze cijfers:

‘[..] zoodat globaal genomen, alle contractanten ruim driemaal per jaar eene veroordeling 
hebben ondergaan, voorts het aantal tot de rotanstraf veroordeelde politioneel gestrafte 
contractanten per jaar ongeveer 2 à 2½ maal zoo groot is als het gemiddelde dagelijkse aantal 
contractarbeiders en het percentage der contractanten.’[31]
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 In de genoemde jaren 1907, 1908 en 1909 was de rotanstraf opgelegd aan respectievelijk 
ongeveer 67%, 76% en 55% van het aantal politioneel gestrafte contractanten. Het was 
dus een uitzondering als een contractant gedurende zijn dienstverband niet in aanraking 
kwam met de rotanstok.[32]

 Van Lier verweerde zich tegen die cijfers en kwam met eigen berekeningen. Hij 
ging op zoek naar de aantallen personen die gestraft waren in plaats van de aantallen 
afstraffingen waarop Stibbe zijn conclusies baseerde. 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: ‘Een eenmalige veroordeling tot politioneel gestrafte kan 
wel in dien tijd 10 keer een afstraffing met den rotan na zich gesleept hebben.’[33] Van Lier 
presenteerde over 1909 ook andere cijfers dan Stibbe. Hij rekende uit dat geen 7033, maar 
7025 veroordelingen tot tenarbeidsstelling aan de publieke werken voor de kost zonder 
loon opgelegd waren, geen 3923, maar 3703 veroordeelden tot rotanslagen veroordeeld 
waren, en geen 2017, maar 1491 arbeiders veroordeeld tot politionele straf. Van deze 
laatste groep zou ‘slechts 845 man de afstraffing met den rotan’ hebben ondergaan: 252 
arbeiders éénmaal, 127 tweemaal, 99 driemaal en 76 viermaal.[34]

 Verder rekende deze ingenieur-directeur uit dat 1397 keren de rotanstraf op 612 man 
van die 845 was toegepast:

‘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.’[35]

 Volgens Van Lier werd 90 procent van de 3703 arbeiders veroordeeld voor afstraffing 
met de rotan voor het feit dat de politioneel gestraften niet op het werk verschenen of 
onderdoken. Hij verwerkte zijn 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.’[36]

 Strafveroordelingen als oneigenlijke contract-“verlenging”
 Door opgelegde straffen ten gevolge van kleine overtredingen moesten contractanten 
langer dan hun overeengekomen contractduur in de mijnen blijven werken. Ingenieur-
directeur P. van Thiel schreef daarover:

‘Worden contractkoelies om een of andere overtreding politioneel gestraft, dan moeten zij dien 
tijd eveneens in de mijn werken. Deze telt echter niet mee voor de berekening van den duur 
van het contract.’[37]
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 Gezien de enorme hoeveelheden veroordelingen kan men inzien dat het loonde 
straffen ook in te zetten als middel om om mensen langer, zo niet, blijvend aan de 
mijn te verbinden. Schijfsma bevestigde de vaststelling van Van Lier dat veel arbeiders 
meermaals straf kregen. Hij had daar echter een heel andere visie op. Schijfsma stelde 
vast dat men maandelijks te Sawah Loento soms meer dan 900 keer de rotanstraf oplegde, 
zelfs voor de geringste vergrijpen, zoals het niet afwerken van de minimumtaak. Dit 
trof veroordeelden en politioneel gestraften. De laatste categorie werd echter geheel 
gerekruteerd uit de contractanten die na een eerste vergrijp een veroordeling kregen 
opgelegd door de politierechter. Zelden ontkwamen ze aan de rotanstaf. Volgens de 
geneeskundige verslagen bedroeg het aantal contractanten dat over 1908 en 1909 aan de 
rotanstraf ontkwam 20 procent:

‘Zoo vervalt dan de eens gestrafte contractant, van de eene politioneele straf in de andere, deelt 
rijkelijk mee in de dagelijksche rotanafstraffingen, en zoo komt het voor, dat onder hen lieden 
worden aangetroffen, die negen jaren onder die omstandigheden in de mijnen werken, hoewel 
zij nog altijd niet hun eersten contract van drie jaar hebben afgedaan – ja wellicht nooit daartoe 
zullen komen.’[38]

 Volgens de GEOVG zou niet alleen omwille van de humaniteit, maar ook in het belang 
van het bedrijf, de toepassing van eenzame opsluiting in een gevangenis het vraagstuk 
kunnen oplossen. Schijfsma besloot zijn inspectierapportage aldus:

‘Hierdoor zal dan eens en vooral een einde worden gemaakt aan den vicieuzen toestand waarbij 
men een veel te grooten wissel trekt op het geweten van den keurende medicus zoolang diens 
humaniteitsgevoel nog niet volkomen is verstompt door langdurige dienst in de mijnen en de 
gevangenis te Sawah Loento.’[39]

 Ook Stibbe zag in hoe de algehele werksfeer in de mijnen, de constante dreiging en 
toepassing van straffen, in zichzelf de reden was steeds meer arbeiders te straffen. Hij 
vond dat het geen betoog behoefde, ‘dat de op zichzelf reeds demoraliseerende rotanstraf, 
op dusdanige wijze toegepast, een hoogst deprimeerende invloed op de arbeidersbevolking moet 
uitoefenen.’[40] Te Sawah Loento stelde hij vast dat dit inderdaad het geval was. De 
mandoers of mijnopzichters mochten ook de contractanten rotanslagen toebrengen. Dat 
deden ze al bij een kleine overtreding. Stibbe stelde: ‘Bij eene dergelijke stemming onder de 
arbeidersbevolking is het niet te verwonderen, dat de desertie buitengewoon groot is.’

 Hoewel hij wel degelijk inzag dat in een mijnbouwbedrijf orde en tucht streng 
toezicht nodig maakte ‘[..] kan voorts een meer humane behandeling bij het werk daar zeer wel 
mede samengaan, hetgeen ongetwijfeld den algemeenen geest onder de arbeiders ten goede zal 
komen.’[41]
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 Afschaffing rotanstraf: inspecteur pro, mijndirecteur contra
 Het voornaamste middel om de toestanden in de mijnen te verbeteren, was volgens 
Stibbe de afschaffing van de rotanstraf. Van Lier vond dat een gehele afschaffing van de 
rotanstraf niet gelast kon worden en zei dat het voorstel van de inspecteur ‘geen gunstigen 
invloed op het volk uitoefenen zal’ en ook dat ‘met eene te zachte hand kan geen orde onder 
onontwikkelde lieden gehandhaafd worden.’[42]

 Van Lier bouwde een betoog op waaruit moest blijken hoe noodzakelijk de rotanstraf 
was voor een ordentelijk functionerende mijn. Daarbij betrok hij de recente geschiedenis 
van het personeelsbeleid.

 In 1901 begon de werving van Javaanse contractarbeiders voor de mijnen, omdat de 
omvang van de dwangarbeidersploegen sterk wisselde. Dagelijks werkten er ruim 2000 
contractanten. Het mijnwerk was voor een deel van de nieuwe contractanten te zwaar en 
onaangenaam. Deze overtraden de contractregels door zich aan het werk te onttrekken. 
Ze werden door de magistraat gestraft met tewerkstelling aan de publieke werken zonder 
loon.[43]
 
 Deze straf, namelijk werken langs de wegen en onder slecht toezicht, vonden de 
arbeiders een aangename afwisseling. Ze beschouwden de straf als een middel om voor 
korte of langere tijd zich aan het zware en harde mijnwerk te onttrekken. Dit had tot 
gevolg dat het aantal politioneel gestraften sterk toenam. Eind november 1904 bedroeg 
hun aantal 368, terwijl er nog 170 arbeiders weggelopen waren.

 Door al dit verloop onder het werkvolk ging de mijnproductie achteruit. Aan deze 
situatie kwam een einde toen de gouverneur-generaal en de gouverneur van Sumatra’s 
Westkust besloot ‘dat de tewerkstelling der politioneel gestraften voortaan in de mijn moest 
plaatsvinden.’ Volgens Van Lier was het daarbij 

‘[..]  eene gewone toepassing van straf van weggeloopen politioneel gestraften met den rotan af 
te straffen, een straf die door den magistraaten elders veelvuldig toegepast wordt. Waarom dan 
die straf in dit geval niet toegepast?’

 De omvang van het aantal arbeiders dat de rotanstraf onderging, nam zodanig toe, 
dat het zelfs de aandacht trok van gouverneur Ballot van Sumatra’s Westkust. Van Lier 
nam het op voor de andere topambtenaren van de mijn en het rigoureus straffen:

‘Men zie slechts naar de toestanden in het leger en op de vloot. Daar iedere overtreding, hoe 
gering ook, met onverbiddelijke gestrengheid gestraft wordt, heerscht overal orde en tucht en 
daar wordt minstens met hetzelfde zoo niet beter materiaal gewerkt dan hier op de mijn.’
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 De mijnautoriteiten legden de straffen met de rotan op bij het niet afwerken van een 
taak en het niet naar behoren verrichten van opgegeven werkzaamheden. Van Lier:‘[..] de 
misstand als een gevolg van de rotanstraf moet niet aan de mijndirectie geweten worden, maar aan 
het Bestuur, dat de straffen bepaalt en de uitvoering der straffen zelf in de hand heeft.’

 Van Lier was van mening (met zijn onderstreping) dat

‘[..]  het eenige verwijt, dat men aan de mijndirectie doen kan, welk verwijt nog met recht 
van de hand gewezen kan worden, is dat het geen toezicht heeft uitgeoefend op het lot der 
contractanten, gedurende den tijd, dien zij in handen van den magistraat doorbrachten.’

 Schijfsma: Van der Meer had moeten ingrijpen
 Schijfsma was van mening dat het juist de medicus het eerst had moeten opvallen hoe 
die middeleeuwse straf met de rotanstok niet alleen demoraliserend werkte, maar ook 
geen effect had omdat deze straf moreel en fysiek het gevoel afstompte. De arts had de 
plicht tegen dit misbruik in te gaan en de overheid van iedere dergelijke mishandeling in 
kennis te stellen.[44]

 In een geheime brief van 26 augustus 1910 van de GEOVG aan Ballot over onder meer 
de lijfstraffen bij de werknemers van de Ombilinmijnen schreef Schijfsma 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.’[45]

 Vervolgens wees Schijfsma Ballot erop dat de medicus dan zeker een voorstel gedaan 
zou hebben om een einde te maken aan het inhumane, door en door demoraliserende 
strafstelsel. Daar stond op de geringste overtreding de rotanstraf, en niet alleen voor de 
dwangarbeiders, maar ook – volgens de statistieken juist in hoofdzaak – voor de politioneel 
gestrafte contractanten (inlandse burgers), voor wie, op grond van de koelieordonnantie, 
een dergelijke behandeling dreigde.[46]

In het betoog van Schijfsma werd met ‘de medicus’ Van der Meer bedoeld, maar 
Caspersz en Wenckebach, respectievelijk chef van exploitatie en directeur van gouverne-
mentsbedrijven, waren het oneens met Schijfsma. In een geheim schrijven aan Idenburg 
namen zij het op voor Van der Meer. Volgens Caspersz verweet Schijfsma Van der Meer 
ten onrechte dat hij geen voorstel tot opheffing van de rotanstraf aanhangig had gemaakt. 
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Beide heren waren van mening dat als Van der Meer dat wel had gedaan, ‘[..] hij een terrein 
zou hebben betreden dat niet het zijne was.’ Met andere woorden: de medicus heeft zich niet 
met onze zaken te bemoeien. En om de daarna eventueel verschuivende aandacht naar 
hun eigen inbreng te verleggen, schreef Wenckebach nog dat een beschuldiging over de 
toepassing van de rotanstraf, ‘niet tegen dezen geneesheer maar tegen den betrokken magistraat 
had behooren te zijn gericht.’[47]

Arbeider wordt met de rotanstok aangespoord sneller naar de mijn te lopen.

 De reactie van Caspersz en Wenckebach was een scherpe zet, aangezien de arts in zijn 
eigen verweer aangaf dat de kwestie van de vele rotanstraffen al in 1905 besproken was 
op een conferentie: 

‘Bij deze conferentie waren tegenwoordig de toenmalige Assistent Resident van Tanah Datar 
Coenen, de toenmalige ingenieur-directeur der Ombilinmijnen Van Lessen, de toenmalige 
controleur van Sawah Loento Knappert en ik, en hieorver zou toen door de eerst genoemde 
autoriteit een voorstel worden ingediend. Eerst nu zie ik dat dit niet gebeurd is.’[48]
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 En ook Van der Meer wees met een beschuldigende vinger naar de magistraat en 
daarmee dus niet naar de mijndirectie of hun uitvoerende chefs. Van der Meer zei dat als 
Schijfsma hem ‘de schuld gaf van het schromelijk misbruik dat sinds jaar en dag te Sawah Loento 
van de rotan werd gemaakt’ en hem verweet dat hij niet lang geleden een voorstel tot beëindigen 
van deze inhumane straf had ingediend, het ‘hem wil voorkomen dat hier de beschuldiging aan 
een verkeerd adres geplaatst wordt en den controleur-magistraat van Sawah Loento had moeten 
treffen.’[49]

 Schijfsma en Stibbe: maak de arts onafhankelijk
 In 1910 benadrukte Schijfsma dat voor een arts het behoud van de gezondheid van de 
werknemer bij de mijnen het hoogste doel behoorde te zijn, maar

‘[..]  wil men dat hij altijd zo nodig zijn persoonlijk belang in de waagschaal zal stellen ten bate 
van hen die hun gezondheidsbelangen aan zijn zorgen toevertrouwen, dan moet men wel steeds 
zeer hoge eisen aan het moreel van de dokter stellen.’[50]

 Het probleem school volgens Schijfsma hierin dat het eigen bestaan van de medicus

‘[..]  geheel afhangt van de meer - of min aangename verhouding, waarin hij staat tot dien 
bedrijfs-chef, op wiens voordracht hij immers wordt benoemd en ontslagen, die zelfstandig al 
dan niet de periodieke tractementsverhoogingen toekent, en bovendien over tal van middelen 
beschikt om hem het leven al dan niet aangenaam of dragelijk te maken.’[51]

 De geneeskundigen waren als ambtenaren verbonden aan de Ombilinmijnen van het 
gouvernement te Sawah Loento. (96) De positie van de bij deze mijnen werkende Europese 
arts was ondergeschikt aan de chef van exploitatie. Dit was geregeld ‘blijkens Staatsblad 
1907, no 64’ waarbij de Europese geneesheer was opgenomen ‘onder de geëmployeerden 
der Ombilinmijnen “beneden den rang van Ingenieur”’, waaruit volgde ‘naar de meening van 
den chef van exploitatie dat hij ook evenals alle andere geëmployeerden der mijnen aan dezen chef 
onmiddellijk en met uitsluiting van alle anderen, ondergeschikt’, was.(89)

 Uit een geheim schrijven d.d. 13 februari 1911 van Ballot bleek eens te meer hoe 
machtig de positie van de CVE was. Uit het schrijven van Ballot bleek dat ambtenaren 
die de toestand van de mijnwerkers te Sawah Loento wilden verbeteren, tegenwerking 
ondervonden van de exploitatiechef. Hierbij speelden machtspolitiek en vriendjespolitiek 
een centrale rol. Er werd niet naar bezwaren en klachten van de controleur geluisterd en 
de ambtenaren die volhielden, kregen overplaatsing:

‘Aangezien de exploitatiechef veelal steun vond te Batavia, waar hij o.a. door meerdere bezoeken 
en persoonlijke relaties meer gelegenheid had zijn opvattingen ingang te doen vinden, zelfs niet 
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meegaande bestuursambtenaren verwijderd te krijgen, zoo werd die diensttak als een staat in 
de staat en sommige mijner ambtsvoorgangers vreesden niets zoozeer als daarmede in botsing 
te komen.’ (86)

 Het mag niet verrassend heten dat Van Lier en de chef exploitatie juist tegen het plan 
waren om de geneesheer los te maken van de mijn en hem ondergeschikt te maken aan 
het bestuur (de gouverneur). Van Lier stelde: ‘Dat het belang der koelies beter gebaat zou zijn, 
wanneer de geneesheer vrij stond, is nog te bezien.’[52] De chef van exploitatie verklaarde, dat 
het Geneeskundig Staatstoezicht zich niet bemoeide met de geneeskundige dienst van de 
mijn en dat hijzelf

‘[..] gerechtigd zoude zijn de bij het reglement van den Burgerlijk Geneeskundigen Dienst 
voorgeschreven inspecties van den Gewestelijk Eerstaanwezend Officier van Gezondheid in 
diens Gewest desverkiezende te weigeren.’[53]

 Schijfsma bleef het echter ten sterkste afkeuren dat

‘[..]  de geneesheer, zoo volstrekt deel uitmaakt van het bedrijf, dat hij zich daarmee volkomen 
één voelt. Hij behoort daar buiten te staan omdat de belangen van dat bedrijf – zoals de chef 
daarvan die inziet – en die in de eerste plaats meebrengen dat veel wordt geproduceerd, lijnrecht 
in strijd kunnen zijn met die van den arbeidsnemer.’[54]

 Het standpunt van Schijfsma maakte mijndirecteur Van Lier zo nerveus en onzeker 
dat die de hele wereld erbij haalde om Schijfsma’s ongelijk aan te tonen: 

‘Ik wilde gaarne eens vragen, of dat ergens in de wereld soms anders is. Iedere onderneming, die 
een hospitaal bezit, heeft een geneesheer en deze is en blijft ondergeschikt aan de bedrijfsleiders. 
Een andere toestand is niet mogelijk. Waarom zou deze verhouding overal kunnen bestaan 
en hier niet? Zijn dan de hier aanwezige bedrijfsleiders van zoo gering gehalte, dat bij hen de 
besproken toestand een vicieuse zou zijn?’[55]

 Schijfsma, die blijvende schade aan de gezondheid van de mijnwerkers wilde 
voorkomen en alleen valide arbeiders het werk wilde laten doen, was voorstander van 
periodieke, externe keuringen van de arbeiders. Hij schreef aan Ballot dat het niet ondenk-
baar was, ‘zoals uiteraard wel steeds het geval zou zijn’, dat de bedrijfschef gebruikmaakte 
van zijn overwicht, om invloed uit te oefenen op de keuringen van de arbeiders; op de 
opname en ontslag uit het hospitaal van zieke werknemers, afhankelijk van het gebrek 
aan mijnpersoneel.[56]
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 De directeur gouvernementsbedrijven, de heer Wenckebach, viel echter Van Lier bij 
en schreef aan Idenburg dat

‘[..]  er geen reden bestaat om de verhouding tusschen den Europeeschen geneesheer bij de 
Ombilinmijnen en den bedrijfschef in eenig opzicht te wijzigen, en dat hij ook in het vervolg 
uitsluitend aan dien bedrijfschef ondergeschikt zal moeten zijn en blijven.’[57] 

 Een ander advies uit het inspectierapport van Stibbe om toch enige externe controle 
te houden, betrof het instellen van een onafhankelijk waarnemer voor de uitvoering van 
die controles. Maar degenen die verantwoordelijk waren voor de bedrijfsvoering bij de 
Ombilinmijnen (Caspersz, Van Tiel, Van Lier en Van Lessen) konden zich niet vinden in dit 
voorstel. In hun afzonderlijke nota’s zeiden ze dat men de schuld van de geconstateerde 
misstanden elders moest zoeken.

 Aangaande het advies om een van het mijnbedrijf onafhankelijke inlandse ambtenaar 
te plaatsen met als taak het verzamelen van klachten en informatie van de arbeiders 
(zoals tijdens het onderzoek Stibbes tolk deed) te plaatsen, achtte de heer Van Lessen niet 
wenselijk omdat hij moeilijkheden vreesde: ‘In geen geval zou een dergelijk persoon echter 
onafhankelijk van het mijnbedrijf mogen zijn.’[58]

 6.5.4 Het verweer van Van der Meer
 Van der Meer was van november 1902 tot medio 1910 werkzaam bij de Ombilinmijnen. 
Hij nam kennis van de aantijgingen van Stibbe en Schijfsma terwijl hij met verlof in 
Nederland was en reageerde furieus:

‘Het heeft lang geduurd voor ik mij voldoende kon intoomen om tenminste niet al te 
onparlementair te worden en hoewel me dat nu ook misschien nog niet helemaal gelukt is, beter 
zal het niet worden, want telkens slaat me de gal weer door het bloed.’[59] 

 In zijn verweer tegen de diverse beschuldigingen over zijn rol bij de toepassing van 
de rotanstraf trachtte Van der Meer zijn aanpak op diverse manieren te verdedigen, onder 
meer door te wijzen op zijn verdiensten en door te wijzen op de criminele achtergrond 
van de Javanen.

 Hij schreef dat toen hij in 1902 met zijn werk begon het sterftecijfer onder de arbeiders 
70 promille bedroeg (Caspersz corrigeerde dit naar 40 promille). En dat toen de dokter 
midden 1910 met verlof ging dit cijfer 20 promille bedroeg. Van der Meer zei dat hij de 
gezondheidstoestand van de mensen had verbeterd en dat dankzij zijn inbreng deze 
daling inzette.[60]
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 Tussen 1906 en 1908 waren de sterftecijfers onder de arbeiders van de Ombilinmijnen 
zeer hoog. Tabel 5 geeft de sterftecijfers met uitzondering van de sterfte ten gevolge van 
bedrijfsongevallen en toegebrachte verwondingen. (96)

Onderneming 1906 1907 1908 1909 1910

Sterfte Ombilinmijn in promille 19,8 17,1 22,1 12,8 10,3
Gemiddelde sterkte contractanten 2220 1868 2039 2017 1847
Gemiddelde sterkte dwangarbeiders 1207 1565 1736 1665 1673
Hospitaalkosten per hoofd per jaar in guldens 17,2 20,9 18,3 17,4 20,6

Tabel 5. Arbeid in de mijnen in de tropen behoorde tot het ongezondste werk.[61]

 Van der Meer luchtte ook zijn hart over de overgrote meerderheid van Javaanse 
contractarbeiders:

‘Overal wijst men in deze rapporten erop dat de rotanstraf zoo demoraliseerend werkt. Dit 
moge waar zijn maar dan toch maar gedeeltelijk. Of meent men dat in het algemeen het zoodje 
dat als contractant van Java naar de Buitenbezittingen trekt, moreel zeer hoog staat. Dan 
slaat men de plank ver mis. Wat aan Javanen zich als contractant voor de Buitenbezittingen 
laat aanwerven (behalve enkele uitzonderingen, die dan meestal bedrogen zijn en die zoowel 
te Sawah Loento als elders onder het goede gedeelte werkvolk behooren, het gedeelte dat nooit 
gestraft behoeft te worden) is het uitschot van Java, misdadigers, die zich als contractant aan 
den arm der gerechtigheid onttrekken, menschen die door hunne luiheid zelfs op Java hun kost 
niet vinden enz. enz. in het kort menschen van zoo laag staande moraal dat de rotanstraf die 
niet meer verminderen kan en voor dit volk heeft ook de rotan niet veel afschrikkends meer.’[62]

 Hij berichtte verder dat er veel rotanstraf vereist was omdat de arbeider gede-
moraliseerd was en niet doordat de rotanstraf de arbeider demoraliseerde. Ook stelde hij 
dat eenzame opsluiting en alle andere strafmiddelen evenmin verandering in de toestand 
zouden brengen. Dit was opmerkelijk omdat hij in datzelfde verweer schreef dat hij

‘[..]  steeds in de waan leefde dat in de nieuwe gevangenis voldoende aantal cellen zou worden 
bijgebouwd om de rotanstraf door de minder inhumaan schijnende straf van eenzame opsluiting 
te kunnen vervangen.’

 In zijn verweerschrift over zijn rol inzake de misstanden, gaf Van der Meer toe dat 
hem wel iets moreels ten laste gelegd zou kunnen worden, maar niets formeels. Dit zei 
de geneesheer over het medisch goedkeuren van arbeiders met niet genezen wonden van 
een eerdere afstraffing.
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Dokter Van der Meer keurt de arbeider goed voor het ondergaan van de straf met de rotanstok. 

 Echter, Van der Meer verlegde de morele schuld weer toen hij schreef over drie zaken 
waarbij hij op verzoek van Rappard een dwangarbeider of politioneel gestrafte moest 
onderzoeken die al eerder door de dokter djawa medisch geschikt was verklaard voor het 
ondergaan van de rotanstraf. In één van die drie gevallen was de veroordeelde volgens 
Van der Meer niet in staat om de straf te ondergaan. De arbeider moest gelijk in het 
hospitaal worden opgenomen en ‘vertoonde inderdaad eene oude rotanwonde van meer dan 4 
cm,’ aldus de dokter.

 Bij de twee andere voorbeelden liet Van der Meer zich evenwel van zijn inhumane, 
immorele kant zien. Net als tijdens de slavernij in de Nederlandse koloniën gebeurde, 
beschreef hij zijn patiënten als levenloze werktuigen. Van der Meer meldde dat ook beide 
andere arbeiders sporen vertoonden van rotanslagen:

‘[..] zeer kleine nog geen halven vierkanten centimeter groote, met een hard korstje vast bedekte, 
bijna genezen wondjes; maar niet op de plaats waar de rotan volgens de voorschriften toegepast 
behoort te komen.’
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 De medicus zei dat bij de twee werknemers deze littekens in de lendenstreek te zien 
waren en dat deze tegen de rotanstok waren beschermd door het dringend voorgeschreven 
lendenkussen:

‘Ze vormden dus absoluut geen verhindering voor de afstraffing, evenmin als een dergelijke 
klein wondje aan arm of been of elders dan op de billen daarvoor eene verhindering vormt.’

 Van der Meer verklaarde dat hij ‘gerust durfde te beweren dat zijn bovenstaande advies wel 
overwogen en naar eer en geweten gegeven was.’

 Van der Meer meldde vastberaden en met kracht: ‘Deze beide menschen zijn na het door 
mij gegeven advies met den rotan gestraft.’

 Daarna deelde Van der Meer aan Rappard telefonisch mee waarom hij deze arbeiders 
had goedgekeurd voor het ondergaan van de rotanstraf. De magistraat was het niet eens 
met de dokter, waarna Van der Meer hem mededeelde dat hij volkomen vrij was om 
zijn advies op te volgen of niet. Het advies was echter wel opgevolgd, waarna Van der 
Meer in zijn verweerbrief opmerkte: ‘hiermede heeft dus de magistraat Rappard zich aan iets 
immoreels schuldig gemaakt.’

 Naast verwijzing naar de magistraat kaatste Van der Meer ook de bal terug naar 
Schijfsma. Hij beschreef hoe bij gezweepte arbeiders met de rotanstok vaak ontvellingen 
en bloedingen optraden, die dan een verband voorgeschreven kregen waarna de patiënt 
weer naar de mijnen moest. Die verbanden gingen vaak los, maar Van der Meer schreef 
dat de mensen hun verbanden zelf losmaakten en weggooiden. Een reden waarom zij 
hun verband losmaakten, gaf de geneesheer niet. Gezweepte arbeiders met grote wonden 
doken regelmatig onder in de bossen en zwierven volgens Van der Meer soms weken en 
maanden met de onbehandelde wonden rond in de wildernis:

‘Ik heb onder deze gevallen waargenomen, waarbij de vliegenlarven bij dozijnen uit de wonden 
kropen. Maar ik weiger ook voor zulke zaken verantwoordelijk gesteld te worden. De taak om te 
zorgen dat de lieden niet wekenlang in de wildernis rondzwerven en de plaats onveilig maken 
berust niet op mij maar op dengeen die mij beschuldigt.’

 In het rapport van Stibbe stonden ook klachten over het begraven van overleden 
mijnwerkers. Dit gebeurde onder toezicht van Van der Meer die in zijn verweer stelde 
dat hij nu met dit onderzoek pas voor het eerst kennisnam van dergelijke klachten. Hij 
zou overleden contractarbeiders niet altijd volgens de islamitische regels laten begra- 
ven.
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 De dokter was het niet eens met deze klacht en verklaarde dat hij de doden steeds 
door familie en vrienden liet begraven en dat het voor hun rekening kwam de islamitische 
regels al dan niet te volgen. En, vervolgde de geneesheer, bij niet opgevraagde lijken 
volbracht zijn personeel de begrafenis onder toezicht van de tangsi-opzichter te Sawah 
Loento. Dat deze tweede wijze van begraven niet met zoveel godsdienstig ceremonieel 
gepaard ging, lag voor de hand schreef de bedrijfsdokter:

‘Een Europeesche pauper wordt ook met heel wat minder ceremonieel begraven dan een 
Inspecteur van Arbeid (met welke vergelijking ik niets beleedigends bedoel voor den Inspecteur).’

 Met deze steek onder water openbaarde Van der Meer zijn emotionele zwakke kanten 
die de verwijten van Stibbe, Rappard en Schijfsma juist onderstreepten.

 Stibbe meldde ook de begraafplaats niet te kunnen vinden. Volgens Van der Meer had 
hij dan niet de goede gids, anders

‘[..]  had men zich kunnen overtuigen dat de graven geheel volgens de eischen van den 
Mohammedaanschen Godsdienst zijn ingericht en dat de begraafplaats zich in behoorlijken 
toestand bevond en er kuilen op de behoorlijke diepte van minstens 6 voet vooruit in gereedheid 
waren. Ik zelf heb mij hiervan steeds op ongeregelde tijdstippen overtuigd’.

 6.5.5 Rotanstraf afgeschaft, Van der Meer niet vervangen
 Terwijl Van der Meer met verlof was, nam Moltzer zijn taken waar. Het een en ander 
viel hem op. Omtrent het straffen van arbeiders met de rotanstok schreef hij aan Van Lier 
over enkele ingrijpende feiten:

‘Welke feiten mij ter plaatse wel zeer spoedig moesten opvallen, zijn die, welke het gevolg zijn 
van het op grooten schaal toepassen van de rotanstraf; deze deugt m.i. principieel daarom 
niet, omdat de strafoplegger de zwaarte van de straf in geenen deele in de hand heeft, doordat 
de toegepaste straf herhaaldelijk aanleiding geeft tot meer of minder directe, korter of langer 
durende invaliditeit; de straf is vaak na de toepassing niet afgeloopen en minder of meerder 
uitgebreid versterf en secundaire infectie maken buiten den wil van den strafoplegger de straf 
veel zwaarder.’[63]

 Uit Moltzers betoog om de rotanstraf zo spoedig mogelijk officieel af te schaffen 
kwamen nog enkele details over het strafritueel naar voren. Moltzer constateerde 
dat na herstel van het verwonde gedeelte er bijna altijd littekenvorming ontstond dat 
getuigde van de ernst van de toegebrachte beschadiging. Een medisch ritueel vóór de 
strafuitvoering met de rotan moest voorkomen dat de arbeider na verwonding een 
infectie zou oplopen. Moltzer:
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‘Toch schijnt het mij toe, dat ook vroeger reeds op de schadelijke en onberekenbare gevolgen 
van versterf en infectie is gewezen, getuige de bepalingen voor desinfectie van lichaamsdeelen, 
broek en rotan.’

 Gouverneur Sumatra’s Westkust schaft rotanstraf af
 Stibbes bevindingen waren voor de autoriteiten aanleiding om in augustus 1910 een 
vergadering te organiseren. Onder anderen waren daarbij aanwezig de gouverneur, de 
hoofdingenieur, de exploitatiechef, de GEOVG, de ingenieur-directeur, en de controleur 
van Sawah Loento. De gouverneur besloot op deze bijeenkomst om dadelijk de rotanstraf 
voor contractarbeiders zo goed als volkomen af te schaffen. Die straf mocht

‘[..]  voortaan aan gestrafte contractanten slechts worden opgelegd in die gevallen, waarbij 
door den beklaagde menschenlevens in gevaar gebracht zijn, zooals bij rooken in de mijnen en 
het stukslaan van het glas van mijnlampen om strootjes aan te steken.’[64]

 De politioneel gestrafte contractarbeiders die zich schuldig maakten aan een 
overtreding wilde men volgens het R.v.O.T. voortaan in de gevangenis eenzaam opsluiten. 
Voor kleine overtredingen, begaan door politioneel gestrafte contractanten, wilde men 
bestraffen door gelden voor tabak en sirih te onthouden en de inhouding van de extra 
werkgeverstoelage van 7 cent. Een ambtenaar merkte in de kantlijn van het rapport met 
potlood op dat dit laatste ‘veel beter’ is: ‘Celstraf s.v.p. allerlaatst. Men onttrekt daardoor den 
arbeider ook niet aan het werk.’[65]

 Zodoende kon inspecteur Stibbe al op 18 augustus van het jaar waarin hij zijn 
onderzoek deed, melden dat ‘[..] ‘paal en perk is gesteld aan het barbaarsche misbruik, dat te 
Sawah Loento van de rotanstraf werd gemaakt.’[66]

 De GG van Nederlands-Indië vernam met waardering dat de gouverneur van 
Sumatra’s Westkust onmiddellijk een eind maakte aan de rotanstraf. Verder liet de eerste 
gouvernementssecretaris, De Graaff, met nadruk aan deze gouverneur weten dat

‘[..]  het de uitdrukkelijke wensch van Zijne Excellentie is, dat de rotanstraf bij het mijnbedrijf 
in geen andere gevallen zal worden toegepast dan waarin dit in het algemeen krachtens het 
gevangenisreglement geoorloofd is.’[67]

 Volgens Stibbe zou deze bijna algehele afschaffing van de rotanstraf moeten leiden tot 
een behoorlijke uitbreiding van het aantal cellen voor eenzame opsluiting.[68]
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 Mijnbestuur paste werkwijze aan
 Van Lier berichtte midden 1911 dat er direct een andere wijze van afstraffing volgde 
na het besluit van de gouverneur: 

‘In de plaats van rotanstraf werden geldboeten opgelegd, gevolgd door veroordeeling 
tot politioneel gestrafte en bij verdere vergrijpen tot eenzame opsluiting met de verdere 
verzwaringen.’[69]

 Toen bleek dat de magistraat niet beschikte over voldoende gevangeniscellen, werden 
er 16 arbeiderswoningen, later aangevuld tot 21, van de mijn aan het bestuur voor dat 
doel ter beschikking gesteld en door de mijn ingericht.[70]

 Van Lier vond overigens wel dat de opsluiting moeilijk eenzaam te noemen was, omdat 
de opgesloten arbeiders slechts door dunne bamboewanden van elkaar gescheiden waren 
en bovendien soms een aantal mensen in één ruimte opgesloten werd (zie afbeelding).

Politieke gevangenen bij de onderwerping van de sultanaten te Noord-Sumatra (Atjeh) 
door J.B. van Heutsz. Bron: Nationaal Archief, Den Haag. (179)



424 |  FOUTE DOKTERS EN DE TABAKSINDUSTRIE VAN SUMATRA  |

 Er werden ook maatregelen getroffen die met succes het aantal veroordeelden omlaag 
bracht. Zo voerde men een 8-urige werkdag in waarna het aantal onttrekkingen aan het 
werk en het aantal weglopers daalden. Er volgden patrouilles in de omgeving door de 
marechaussee en ook dit had een gunstige invloed.[71]

 Stibbe rapporteerde in november 1910 dat de gezondheidstoestand onder de contract-
arbeiders gunstig was en verbeterde.[72]

  1908 1909 1910 1e kw 1910 2e kw

Aantal 2000 2000 1840 1840
Verpleegden 100  85  65  71 
Overleden 57 44 5 12

Tabel 6 : Enkele cijfers over de medische toestand rond de contractarbeiders: [73]

 6.5.6 Sluitstuk: Van der Meer niet vervangen, niemand vervolgd
 In zijn reactie op de ontwikkelingen stelde de GG aan het mijnbestuur de vraag

‘[..]  of de heer Van der Meer na terugkomst uit Europa geschikt moet worden geacht voor 
herplaatsing in de vroeger door hem bekleede betrekking.’[74]

 Een goede kandidaat ter vervanging had zich intussen al aangediend.

 Dokter J.H.F.E. van Hunsel, officier van gezondheid 2e klasse, sprak met Moltzer toen 
hij op doorreis was naar Kata-Baroe. Moltzer informeerde hem over de toestand in de 
mijnen en de regio en vertelde hem dat er gesproken werd over de verwachte uitbreiding 
van de daar ter plaatse aanwezige Europese geneeskundigen. Daarop zei Van Hunsel 
tegen Moltzer dat hij zeer graag voor deze betrekking in aanmerking wilde komen.[75]

 Moltzer steunde de sollicitatie van Van Hunsel. Deze twee hadden een goede ver-
standhouding en dat zou een mooie waarborg zijn voor een goede gang van zaken.[76]

 Een paar dagen later, ook in augustus van hetzelfde jaar, maakte de heer Fokker, 
waarnemend chef der exploitatie van de Sumatra-spoorweg en Ombilinmijnen, die de 
sollicitatiebrief van Van Hunsel via de ingenieur-directeur ontving, schriftelijk contact 
met Wenckebach.[77]

 Fokker deelde Wenckebach mee dat hij het voorstel van Moltzer steunde om Van 
Hunsel als tweede geneesheer aan de Ombilinmijnen te Sawah Loento te detacheren. Ook 
over zijn salaris en huisvesting sprak me. Van Hunsel zou 500 gulden per maand gaan 
verdienen plus vrije huisvesting.[78]
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 Fokker was zeer enthousiast over Van Hunsel:

‘Voordien was de heer Van Hunsel geplaatst als e.a. officier van gezondheid te Benkoelen. Van 
terzijde vernam ik, dat hij daar niet alleen zeer goed voldaan heeft, doch bekend stond als zeer 
ambitieus en zeer humaan.’[79]

 Toch ging de aanstelling van dokter Van Hunsel uiteindelijk niet door.

 Eind november 1911 vroeg Wenckebach aan Idenburg om ‘de heer Van der Meer 
genoegdoening te schenken, hetgeen het beste zou kunnen geschieden door hem telegrafisch te doen 
aanzeggen, dat hij voor herplaatsing te Sawah Loento in aanmerking kan komen.’[80]

 In deze visie kreeg Wenckebach steun van onder anderen Fokker. Op een adviesvraag 
van de landvoogd achtte Fokker de met verlof naar Nederland vertrokken Van der Meer 
geschikt voor herplaatsing in Sawah Loento.[81]

 Na de diverse rapporten en commentaren door de betrokken instanties over de 
misstanden omtrent de toepassing van de rotanstraf op mijnarbeiders nam Idenburg alle 
verantwoordelijken in bescherming:

‘Nu tengevolge van het initiatief van den Heer Ballot de toepassing van de rotanstraf op 
tot tenarbeidstelling veroordeelde contractkoelies en de daaruit voortvloeiende ergerlijke 
misstanden tot het verleden behooren, heeft de Gouverneur-Generaal besloten de vraag in 
hoeverre zij, die daarbij meer of minder rechtstreeks betrokken zijn geweest, voor het gebeurde 
verantwoordelijk zijn te stellen verder te laten rusten. In verband hiermede wenscht Zijne 
Excellentie derhalve mede geen bezwaar te maken tegen eene herbenoeming van den thans in 
Europa vertoevenden gewezen Europeeschen Geneesheer bij de Ombilinmijnen J.F. van der 
Meer.’[82]

 De GG voegde hier nog aan toe dat deze herplaatsing uiteraard niet als een genoeg-
doening beschouwd kon worden en stelde de hele zaak nu als afgesloten te beschouwen.
[83]

 Genoegdoening of niet, de herbenoeming hield voor dokter Van der Meer een reha-
bilitatie in na alles slechte berichtgeving rond zijn persoon en zijn werk. Dat de GG dit 
niet met zoveel woorden wilde toegeven, had waarschijnlijk te maken met het feit dat die 
berichten uit zijn bestuur afkomstig waren. Ik ben van mening dat net als het mijnbestuur 
de GG zich hier van deze zaak trachtte te verschonen.
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 Conclusies

 Als er iets duidelijk is, dan is het wel dat het leed dat de contractarbeiders stelselmatig 
gedurende meer dan een halve eeuw werd aangedaan, vermijdbaar lang heeft geduurd. 
In de mijnbouw schoven directie, bestuur en artsen elkaar de schuld toe dat er niets 
veranderde in de ellendige situatie. Daarbij was het opmerkelijk dat geen van de partijen 
voldoende hart voor de zaak leek te hebben om werkelijk knopen door te hakken. 
Uiteindelijk wilde men natuurlijk geld verdienen, daarvan was iedereen doordrongen. 
Terwijl arbeidsinspecteur Stibbe het wel voor elkaar kreeg om de rotanstraf te laten 
afschaffen in Sawah Loento, kon de arts die zijn handen nadrukkelijk in onschuld waste 
– het was zijn taak niet om misstanden aan te kaarten, laat staan om te helpen ze op te 
lossen – op een nieuwe aanstelling in dezelfde mijn rekenen. Er mocht niet de indruk 
ontstaan dat hij, of überhaupt iemand, direct of indirect gestraft werd voor de klappen en 
andere mishandelingen die de arbeiders moesten verduren.

 Het is mijn stellige mening dat dr. Van der Meer het bij het verkeerde eind had in zijn 
verweer. Als arts was hij juist gehouden zorg te dragen voor zijn patiënten, en niet als 
de eerste de beste pennenlikker alleen maar gehoor geven aan de opdracht van de chef. 
‘Keur die man zodat we hem af kunnen ranselen’, is een opdracht die iedere arts per 
definitie zou moeten weigeren. ‘Keur die man anders ranselen we hem af, ongeacht of hij 
daar fit genoeg voor is’, is een opdracht die iedere arts zou moeten melden. Dat het euvel 
bij opdrachtgever, wetgever en uitvoerder zou liggen, maar niet bij de intermediërend 
arts, is een drogredenering, zoals dr. Schijfsma gevoeglijk vaststelde.

 Hetzelfde geldt volgens mij nog sterker voor de (K)NMG. Die had de oprichter van 
de Deli Planters Vereeniging, J.Th. Cremer, oud-tabaksplanter die in 1897 aantrad als 
minister van Koloniën, kunnen tegenspreken toen hij ontkende dat dergelijke misstanden 
in Deli zich afspeelden. Waar juist hij uit eigen ervaring en als oprichter van de bekende 
Deli Planters Vereeniging beter wist. (Baay, 2015: 243) Hierdoor kon het lijden van de 
koelies onnodig decennia langer duren. Als het de taak van de individuele arts is naar het 
beste van zijn kunnen voor zijn patiënten te zorgen, dan was het de taak van de (K)NMG 
om naar beste van haar vermogens voor de artsen te zorgen. Van die taak heeft zij zich in 
ieder geval wat betreft Nederlands-Indië niet gekweten. Integendeel, de (K)NMG heeft 
zich dienstbaar opgesteld naar iedereen die het beeld van de grootse verrichte werken 
hoog wilde houden, naar wie geld wilde verdienen (planters), of het geld verdienen 
wilde faciliteren (bestuur). Aan de koloniale artsen verenigd in de BGNI liet men zich 
weinig gelegen liggen, men sprak ze zelfs tegen en viel ze af.
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 Aanbevelingen aan de (K)NMG
 De (K)NMG zou openheid van zaken moeten geven aangaande haar leden. Dat zou 
onafhankelijk onderzoek mogelijk maken naar haar rol in die tijd in Nederlands-Indië, 
nu is aangetoond hoe ernstig de gevolgen voor de patiënten waren, toen de betrokken 
artsen zich partijdig en in het belang van hun werkgevers opstelden, in plaats van  
hun beroepseer te volgen en te staan voor het belang en de gezondheid van hun patiën-
ten.

 Het is nog maar de vraag of van individuele artsen in dezen iets te verwachten viel, 
anders dan een standvastig gebaar. Alleen dat al zou hun mogelijk hun baan gekost 
hebben, zoals we zagen bij de Mollinger en zijn “vrijwillig” ontslag. En het is juist van 
een belangenorganisatie als de (K)NMG dat men mag verwachten dat zij die taak op zich 
neemt, om de individuele stemmen te verzamelen en te bundelen tot een veel krachtiger 
geluid, dat niet zomaar genegeerd, ontslagen of weggepromoveerd kan worden – zoals 
de leden van de BGNI in wezen ook vroegen van de (K)NMG. Naar de namen en de 
werkzaamheden van de betrokken (K)NMG-artsen is verder onderzoek gewenst.

 Tevens zou de (K)NMG namens de Amsterdamse en Leidse medische faculteiten 
excuses moeten aanbieden voor hun indirecte rol in de misdaden tegen de menselijkheid 
in de koloniale periode in Nederlands-Indië.

 Dat die rol indirect was, doet niets af aan het feit dat als zij haar rol naar de letter 
van haar statuten en de beroepseer van artsen had gespeeld, heel veel van die misdaden 
wellicht voorkomen hadden kunnen worden, ja, dat het hele systeem dat men met de 
koelieordonnanties installeerde en vervolgens decennialang krampachtig vasthield, 
anders ingericht had kunnen zijn. Immers, ook voor die eerste ordonnantie van 1880 en 
regelmatig daarna gingen bij het bestuur in Indië en in de politiek in Nederland stemmen 
op om het anders te doen. Het is mijn stellige overtuiging dat een organisatie als de (K)
NMG met degelijk onderzoek en krachtige ondersteuning van haar leden in Nederlands-
Indië aan de verandering van het systeem een formidabele impuls had kunnen geven, 
gestoeld op medemenselijkheid en het belang van de gezondheid van iedere patiënt voor 
wie (K)NMG-leden werkten.

 De rol van dr. Schüffner was indirect. Hij zorgde toch voor meer gezondheid, 
hogere levensverwachting en meer kwaliteit van leven voor de plantagebevolking van 
contractarbeiders? Met zijn ijveren voor betere hygiëne en tegen ziektes als beriberi was 
hij toch een zegen voor de gehele Nederlands-Indische samenleving? Dat klopt allemaal. 
Maar dat mag geen reden zijn om geen acht te slaan op de wijze waarop hij zijn mijlpalen 
bereikte, en op de motivatie die hij als arts aan de dag legde voor zijn handelen.
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 Door Schüffner konden de gezond gemaakte koelies voor dezelfde kosten en 
contractduur met grotere fysieke kracht, een kwalitatief beter en kwantitatief groter 
volume produceren. Het loon veranderde bij deze verhoogde productie evenwel niet 
mee. Gevolg: meer winst, en dat was altijd al Schüffners doel. De kinderen geboren op de 
plantage hadden geen schijn van een kans een eigen toekomst in te richten, of een normale 
kindertijd door te maken. Van jongs af aan werden hun prille levens doelbewust en met 
zowel psychische als fysieke dwang op maar één ding aangestuurd: hun ouders opvolgen 
als plantagearbeiders. Zij moesten een duurzame bron van degelijk werkvolk gaan 
vormen. Daarmee kon men alle investeringen in hygiëne, medische zorg en onderwijs, 
de paradepaardjes van de Senembah Maatschappij, zo snel mogelijk terugverdienen en 
de winsten verder verhogen.

Beeldvorming
 De achtergrond bij de lakse houding van een instantie als de (K)NMG, het bestuur 
in Nederlands-Indië en ook wel van de artsen die hun nek niet uit durfden te steken, 
de harde houding van de op winst beluste planters en directeuren van het Mijnwezen, 
allemaal hebben ze één ding gemeen: een laag beeld van de mens die de contractarbeider 
was. Hij werd bejegend als een dier, een instrument, wegwerpgereedschap, een middel 
tot een doel. Maar zelden als een mens.

 Prof. Hector Treub, meermaals voorzitter van de (K)NMG, had de Nederlandse arts 
als een bijzondere menssoort hoog in het vaandel. In 1892 stelde Treub dat ‘[..] menig 
arts “in zelfopofferende liefde voor geen priester, in moed voor geen krijgsman en in scherpzinnig 
verstand voor geen man der zuivere wetenschap onder” zou doen.’ (Van den Ende, 2015: 45)

 De gewaardeerde Nederlandse dokter J. Haga was in diezelfde periode van mening 
dat de inlander minder reageerde op wonden en dat ‘de lagere organisatie van de genen’ 
hierop invloed uitoefende. (Van Bergen, 2004:42)

 Door de decennia van contractarbeid heen staken dergelijke meningen regelmatig 
de kop op. Nog in 1930 was daar het proefschrift van Theophile George Emil Hoedt dat 
begon met een lijst stellingen waarvan de eerste luidt:

‘De poenale sanctie in de Koeli-ordonnantie vormt een bescherming van den Inlandschen 
contractarbeider en kan reeds als zoodanig niet worden afgeschaft.’

 Hoedt betoogde dat inheemse arbeiders extra externe prikkels nodig hadden om 
tot eenzelfde arbeidsvlijt te komen als westerse arbeiders; niet omdat ze van nature lui 
zouden zijn, ‘zoals men vroeger dacht’, maar omdat zij een lager behoeftepatroon zouden 
hebben en dus simpelweg stopten met werken als in die behoeften was voorzien. (Hoedt, 
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1930: 77-95) Hoedt beargumenteerde in dit kader dat hogere lonen een averechts effect 
op de inlandse arbeider zouden hebben; zodra het geld was verdiend, zou hij in zijn 
schamele behoeften hebben voorzien en het werk neerleggen:

‘Alleen wanneer de loonen van den inheemschen arbeider zoodanig zijn, dat daarmede zijn 
nabije behoeften niet of juist kunnen worden bevredigd, zullen wij hem geregeld zien door-
werken.

In aansluiting hiermede moet de aandacht er op gevestigd worden, dat de Inlandsche arbeider 
slechts bij uitzondering zijn uiterste krachten — het potentieele arbeidsvermogen — zal 
gebruiken, in tegenstelling met den Westerling, wiens werkelijke inspanning in het algemeen 
nagenoeg gelijk zal wezen aan zijn potentieel arbeidsvermogen. Dit blijkt wel hieruit, dat de 
Inlander onder dwang van buiten méér kan totstandbrengen dan wanneer hij aan zichzelf is 
overgelaten. [..]  Dit zien wij b.v. aan het feit, dat in de Indische gevangenissen door Inlandsche 
arbeidskrachten [dwangarbeiders, NM] uitstekend werk wordt verricht.’ (Ibid.: 89)

 De contractarbeider moest dus met dwang arm gehouden worden, dan werkte hij het 
hardst. Hoedt ging ook in op studies die de mening ondersteunden dat vrije arbeid beter 
zou zijn voor de Nederlandse maatschappijen dan gedwongen arbeid, en dat het eerste 
uiteindelijk meer zou opleveren:

‘Eenigermate heeft ook het cultuurstelsel bewezen, dat uit den Inlander meer arbeid te 
„halen” is, dan als vrij arbeider door hem zou zijn verricht. [..] Met denzelfden dwang die het 
cultuurstelsel kenmerkte, zouden de resultaten van de Westersche voortbrenging in onzen tijd 
ongetwijfeld nog gunstiger zijn, dan thans reeds het geval is. Op denzelfden grond kunnen 
wij zeggen, dat het cultuurstelsel zonder gedwongen arbeid nooit die resultaten zou hebben 
kunnen opleveren, welke er in werkelijkheid mede behaald zijn.’ (Ibid.: 90)

 Een jaar later begon de geleidelijke afschaffing van diezelfde poenale sanctie, op dat 
moment een halve eeuw in werking, onder internationale druk van onder meer de VS, 
waar men een handelsverbod instelde voor producten, verkregen via onvrije arbeid.

 Op dat moment was er ook al een halve eeuw weerstand tegen de uitwassen van deze 
vorm van contractarbeid, waar de Nederlandse productie op Sumatra klaarblijkelijk niet 
buiten kon. Die weerstand werd echter zwaar en bijzonder vakkundig overstemd door 
overheid en cultuurondernemingen, die keer op keer weigerden afstand te doen van de 
maatregel en daarbij decennialang de beeldvorming stelselmatig zo bewerkten dat er een 
positief beeld bleef bestaan van wat daar op Sumatra gebeurde.
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 De poenale sanctie trok vanaf dag één van haar inwerkingtreding de verhoudingen 
tussen werkgever en contractant scheef, ten faveure van de werkgever. Desalniettemin bleef 
men stug volhouden dat de sanctie een bescherming van de inheemse contractarbeiders 
behelsde. Dit gebeurde op dezelfde wijze waarop de cultuurondernemingen in hun 
gedenkboeken prachtige beelden opnamen van hun plantages, de huisvesting, de 
omgeving en de ziekenzorg, terwijl de mishandelende en letterlijk stinkende werkelijkheid 
steevast in lades verdween.

 Tout comme chez nous
 De uitlatingen van Hoedt over de inlandse bevolking van Nederlands-Indië 
stammen uit een eeuwenoude Nederlands-koloniale traditie: minachting en verachting 
van degenen zonder wie de groeiende winsten in de koloniale economie, in Oost en 
West, nooit bereikt hadden kunnen worden. Rond 1900 was het Willem Westerman die 
de heersende bejegening van ‘werkvolk’ in Nederlands-Indië treffend verwoordde. 
Westerman was op dat moment werknemer van de Asahan tabaksonderneming. Tien 
jaar later was hij president bij de Rotterdamsche Bank. Westerman schreef in 1901 over de 
Chinese contractarbeiders:

‘In den regel is hun uiterlijk niet gunstig en zijn er zelfs onder hen, die door de bekende 
Chineesche kwalen ledematen hebben verloren; toch is datzelfde troepje voor de onderneming 
van groote waarde, daar alle kostbare tabak door hén moet worden gereed gemaakt, om in 
behoorlijken vorm op de Europeesclie markt te kunnen verschijnen. Men zou dat zeker 
niet zeggen, als men hen, door allerlei omhulsels tegen de morgenlucht beschermd, in den 
regentijd ‘s morgens zeer vroeg hunne woning al sukkelend en strompelend ziet verlaten. Het 
grootste gedeelte dezer werklieden wordt dan ook met den minder eervollen naam van stinker 
aangeduid.’ (Westerman, 1901: 20)

 En over Javanen schreef Westerman:

‘[..]  in den aanvang zijn ze wel enigszins dom, doch zij leren spoedig het werk en kunnen dan 
in contract [met poenale sanctie!, NM] zeer veel goeds verrichten, terwijl zij daarentegen in 
dagloon werkende, zonder scherp Europees toezicht, steeds gaan luieren [..].’ (Ibid.: 22)

 ‘Tout comme chez nous’ liet Westerman daar vergoelijkend tussen haakjes op volgen. 

 Maar dat was toch niet geheel waar, want chez nous was luieren niet strafbaar, chez nous 
mocht een werkopzichter niet voor politieman, rechter en beul spelen, chez nous werden 
geen arbeiders met rotanstokken geslagen, waarna ze wegliepen, opgepakt werden, door 
een arts gekeurd en aan nog een serie slagen onderworpen, niet zelden met zulke ernstige 
wonden als gevolg dat ze eraan konden overlijden.
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 Zo ging het er toch niet aan toe, chez nous?

 Maar wel voor de contractarbeider op Sumatra. En de artsen daar en de (K)NMG in 
Nederland waren de aangewezen deskundigen om te helpen daar verandering in aan 
te brengen, zo dicht als zij bij de slachtoffers stonden, bij hun eigen patiënten. Juist de 
dokters en de (K)NMG hadden de levensverwachting en de kwaliteit van leven voor de 
contractarbeiders en hun gezinnen al vroeg in de historie van de tabakscultuur aanzienlijk 
kunnen verbeteren.
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 Noten

 Voorwoord
 [1] Sinds 1949 mag deze organisatie het predicaat ‘Koninklijke’ voeren. Omdat alles 
in deze publicatie zich echter voor WO II afspeelt, wordt er consequent naar verwezen 
middels de afkorting ‘(K)NMG’. 
 [2] Bron: https://ilibrariana.wordpress.com/2012/02/03/apie-prins-1884-1958/, 
laatst geraadpleegd op 6-9-2018.
 [3] NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 744, Inlichtingen naar 
aanleiding van de door den hr. Schaper in de 2e Kamer (Handelingen 1909/’10, p. 178-9,) 
gehouden rede voor koeliebehandeling in verband met de arbeidsinspectie. Handelingen 
van Dr. Eckersdorff (Handelingen 1909/’10 p.2097, 24 juni 1910, no 19).
 [4] Ibid.
 [5] Ibid.

 Inleiding
 [1] Handelingen van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
1891, p. 194. Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst [KNMG], nummer toegang 2.19.053.01, inventarisnummer 
45.
 [2] Handelingen van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
1860, p. 5. NL-HaNA, Nederlandse Mij. Bevordering Geneeskunst, 2.19.053.01, inv.nr. 39.
 [3] Zo droeg de KNMG bijvoorbeeld in de periode 2010-2017 zeer actief bij aan het 
wetsvoorstel tot taakherschikking onder artsen en verpleegkundigen dat in 2017 door 
de Tweede Kamer werd aangenomen, zie: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/
dossiers/taakherschikking.htm, laatst geraadpleegd 15-10-2018. Andere dossiers waar 
de KNMG zich anno nu op hoog politiek niveau mee bezighoudt, zijn onder meer de 
elektronische patiëntengegevens, het boerkaverbod in zorginstellingen en orgaandonatie.
 [4] Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën: Openbaar Verbaal, 1901-
1952, nummer toegang 2.10.36.04, inventarisnummer 835, Koeliewerving. Enquête naar 
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 [5] Het Bestuur van De Bond van Geneesheeren in N.I. en de besluiten B en C, 
genomen op de Zestigste Algemeene Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst, gehouden te Leeuwarden op 5 en 6 Juli 1909. 19e 
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Geachte Heer Makdoembaks, 
  
Van mevrouw Heleen Hoes kreeg ik uw vragen als volgt doorgezonden: 
‘Hij wil weten over een lijst is van KNMG-leden die gewerkt hebben in Ned-Indië in de 
periode 1895-1915. 
Verder wil hij weten of je als arts in die tijd automatisch KNMG-lid werd als je afstudeerde.’ 
  
Op de eerste vraag is het ontkennend. Wel heb ik zelf een database met alle artsen in 
die jaren met gegevens over hun vestiging, maar gebruik of uitwisseling daarvan is 
vooralsnog alleen mogelijk binnen onderzoeksprojecten. 
Ook de tweede vraag moet ontkennend beantwoord worden: de KNMG (toen nog NMG) 
zou wat graag gewild hebben dat die koppeling er geweest zou zijn. 
  
Ik hoop uw vragen voldoende beantwoord te hebben. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Mart van Lieburg 
  
Prof. dr. M.J. (Mart) van Lieburg 
Erasmus MC en UMCG, medische geschiedenis.
  

 
Geachte Heer Van Lieburg, 

Hartelijke dank voor uw zeer snelle antwoord. 

Ik zal het zeer op prijs stellen mij nog met de beantwoording van de volgende vier vragen 
te willen helpen. 

Achtergrond vraagstelling: 
Ik ben een oud-huisarts en heb interesse over het werk van in Nederland afgestudeerde 
huisartsen die later in Oost- en West-Indië zijn gaan werken voor het gouvernement of 
particuliere bedrijven. 
Op dit moment ben ik wat historisch literatuur (1895-1915) over Sumatra aan het 
uitwerken. Nederlandse geneesheren werkten bij gouvernementskolenmijnen en waren 
ondergeschikt aan de Chef van Exploitatie (CVE). Deze artsen raakten betrokken bij de 
toepassing van de rotanstraf op mijnwerkers die een overtreding hadden begaan.
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Vragen: 
1.De arts voert de opdracht (slaan met de rotanstok, ondanks nog niet genezen wonden 
van een eerdere bestraffing met de rotanstok) van de CVE of van de magistraat uit. 
Is de arts of is de CVE en magistraat verantwoordelijk voor deze gang van zaken? 
2.Heeft de arts een eigen verantwoordelijkheid?
3.Overtreedt de arts hier in Oost-Indë de in Nederland afgelegde artseneed?
4.Had de beroepsorganisatie NMG de mogelijkheid de betreffende arts in Oost-Indië op 
de geschetste werkwijze of gedrag kunnen aanspreken of corrigeren?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik 

met vriendelijke groet, 
N.Makdoembaks 

----Origineel Bericht---- 
Van : mjvl@medischegeschiedenis.nl 
Datum : 03/09/2013 13:08 

Bijlage 1: Correspondentie met de KNMG: Prof. dr. M.J. (Mart) van Lieburg, 3-9-2013.
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Bijlage 2 - Nationaal Archief, Den Haag, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst [KNMG], nummer toegang 2.19.053.01, inventarisnummer 
43, NMG brief aan de minister van Koloniën, 1862.
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Bijlage 2: NL-HaNA, Nederlandse Mij. Bevordering Geneeskunst, 2.19.053.01, inv.nr. 43, 
NMG brief aan de minister van Koloniën, 1862, p. 1 van 2.
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Bijlage 2: NL-HaNA, Nederlandse Mij. Bevordering Geneeskunst, 2.19.053.01, inv.nr. 43, 
NMG brief aan de minister van Koloniën, 1862, p. 2 van 2.
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Bijlage 3: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Koloniën, nummer toegang 2.10.02, 
inventarisnummer 3577, Internationale tentoonstelling te Amsterdam. Geneeskundige 
koloniale afdeeling en dito congres, Litt.A3, no 14, d.d. 30 oktober 1882.
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Bijlage 4 - De eerste Koelieordonnantie. Staatsblad van Nederlandsch-Indië, No. 133. 
Sumatra’s Oostkust. Landbouw. Regeling van de onderlingen regten en verpligtingen 
der werkgevers en der van elders afkomstige werklieden in genoemd gewest, 13 juli 1880.
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  C: de Vries
 Aan den weled.e Gestr: den heer Joan Raijes Gouverneur generaal over de Colonie 
van suriname Rivieren En districten van den etc. etc. etc.
Metgaders dEde. Agtb-e Heeren Raaden Van Polities en Crimineele Justitie der voorn 
Colonie etc. etc. etc.

Geeft Reverentelijk te kennen Mathijs Van Overschelden hoe dat Eenige tijd geleden den 
supplt. Sijn neeger genaemt Prins over desse;fs naar laatigheid enden suijnen andere 
foute maatelijk gekastijd hebbende den selven heeft gesonden naar het bosch om hout 
te haalen
’t is nu sulks wel Ede. Gestr: heer En Ede. Agtb-re heeren dat den heer raad fiscael m=r 
w=m Gerard Van meel gemelde neeger ergens in der Savanen heeft vinden zitten en 
siende dat hij eenige geringen wonden van sweepslaagen was hebbende heeft den
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 Selve doen op vangen en in ’t militaire Hospitael doen brengen omme volgens sijn 
voorgeeven die neeger te doen cureeren t welk den supplt. vernoomen hebbende is ten 
Eersten gegaan bij de Raad Fiscael voorn. omme sijn neeger weeder om te Eijschen die 
daarop andwoorden hij wilde de saak ondersoeken waarop den suppl.t de volgende dag 
na dat hij bij gem: Heer Raad fiscaal is geweest, bij de ondermeester van ’t hospitaal 
voornt. genaamt kroonen is gegaan ven den selve een attestatie afgevordert dart de 
wonden van van sijn neeger nergens anders uijt waaren ontstaan als uijt sweepslaagen 
welke attestatie den supplt aan den heer Raad fiscaal heeft gebragt die den selve heeft 
behouden blijvende tot nog toe weijgerig den supplt. des selfs neeger te overhandigen 
Pretendeerenden sonder Eenige Fundament dat den suppl.t de kosten en chirurhheisn 
loon soude betaelen
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  Dat seer onreedelijk is om volgende reeden
Eerstelijk heefd den heer Raed fiscaal den suppl.t schaade genoeg toe gebraght met het 
arresteeren en in ’t Hospitaal doen brengen |: want het staat een meester vrij sijn slaaven 
te kastijden als sij deselve maar niet aan ’t leeven koomen:| waar door den suppl.t van 
een gedeelte sijner daagelijks brood is berooft geweest voor het verliesen van de huur 
dien hij van de neeger soude kunnen getrocken hebben den nog kunnen trecken,
Tentweede sals blijken indien des selve Ed.e Agtb.re Hove Informatien gelieven te doen 
laaten in ’t hospitael dat de wonden van den suppl.ts neeger nergens anders uyt sijn 
voortkoomende geweest als uijt Eenige sweepslaagen,
Ten 3 de soo vermeent den suppl.t |: onder Eeerbiedigen Corectie :| dat den Heer Raad 
fiscael in sijn q.te niet bevoegt is indien hij siet dat de ingeseetenen haar slaaven seeren 
hebben de selve teegen wil en dank
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nr. 264, p. 149-52, p. 4 van 8.
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 Van gemd.e Ingeseetenen te laaten brengen in ’t hospitaal om op swaeres kosten 
verbonden te werden,
Ten 4 de Was er iets door den neeger gepexeerd |: desneen :| soo was de plaats daar men 
de slaaven arresteerd den Heer Raed Fiscaal wel bekend maar moest de neeger niet in ’t 
hospitaal laaten brengen het welk gedistineerd is voor sieke militairen
Ten 5 de had den heer Raad fiscaal den suppl.t |: als kunnen de wel hooren en sien uyt de 
attestatie van kroner dat de neeger niet Extraoridnair door den suppl.t was mitshandelt 
maar alleen maetig gekastijd dat een meester vermag te doen :| den suppl.t sijn neeger 
inmediaat gerestitueerd dan hadden er geen so swaere onkosten op geloopen die den 
suppl.t als een arm man sijnde onmoogelijk sijn te betaalen – 
Omme alle welke reedenen wel Ed.e Gestr: heer En Ed.e Agtb.re heeren den supll.t sig is 
keerende tot UwelEd.e Gestr: heer en Ed.e
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 Agtb.re heerens met alle Eerbied versoekende den Heer Raad Fiscaal mag werden 
geordonneerd den suppl.t sijn neeger genaamt Prins die in ’t hospitaal der militaire 
gedetineerd werd buijten sijn suppl.ts schaaden en kosten te ontslaen En den supll.t 
weeder te geeven
Hier op een favorabel dispositie implonerende T’welk doende etc,
|: was getk :| Math. Van overschelden
|: In Margine Stond :|
T hoff alvoorens in deese te disponeeren stelle deese in handen van den heer Raad fiscaals 
om desen Ed.e Hove te dienen van Berigt teegens den 22.e deeser
Actum Param.bo 21.e novemb.r 1736 |: was getk:| Raije |: onder stond :| ter ordonn: Van 
den Ed.e hove |: En getk :| E: Comans Scherpingh secret.s vrb.
|: VOLGT HET BERIGT :|
Ter obedientie van deeser Ed.e en Agtbare Hove sal den berigter kortelijk seggen dat het 
eenige tijd geleeden is dat sijn dienaer
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  buyten op de Savana koomende den neger In de voorenstaande request vermeld 
aldaar heet gevonden met verscheijden gaaten in sijn Lichaam dar de wormen leevendig 
uyt liepen waar opgemelde dienaer hem heeft gevraagt aan wie hij toebehoorde, hoe hij 
soo gequest quam En wat hij daar deede waarop hij seude Een neeger te sijn van Mathijs 
Van overschelden En door sijn meester soodanig met een houwer gequest geworden, en is 
alsoo door voorm: dienaar in het Hospitaal gebragt  nu is het waar Ed.e en Agtb.re heeren 
dat mathijs van overschelden bij mij onder gesz: is geweest om de voorn: neeger terrug te 
vragen die ik hem geweijgerd hebbe om reededen dat d’ saak nog niet hadde ondersogt 
waar naa Eenige daagen daar aan met de attestatie in de voorenstaande Request vermeld 
waar op den berigter haar
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 gepresenteerd heeft den selve neeger te restitueeren mits betaalenden de onkosten en 
meester loon ’t geen hij heeft geweijgert gehad welke weijgering de oorsaak is van den 
neger sijn lange detentie, waar meede den onder gesz: Vermeent voldaan te sullen hebben 
aan de ordres van deeser Ed.e Agtb.re hove, Actum Paramaribo den 22; November 1736.
Was getk.t W: G: Van Meel
|: volgt de attestatie :|
Een Neeger in ’t hospitaal verbonden Uyt ordres van de Edele Heer Raad fiscaal, de 
welke bevonden met drie seere[***]tie van anders niet als door verwaarloosing der 
sweepslaagen her koomen. Param.bo den 26.e september 1736|: getk:|
Jan Crönert ondermeester in ’t hospitaal
T hoff gesien ’t ingecoomen berigt door den heer Rad fiscaal gelasten den selven de neger
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 Prins aan coomende den suppl.t cost en schaadeloos te ontslaan en aan den suppl.t te 
restitueeren
Actum Pararam.bo 27: nov: 1736: was getk.t Raije |: onder stond :| ter ordonn van den 
Ed.e hove |: en getk.t:| E comans scherpingh secret.s 1736
Accordeert naar collatie met desselfs origineelen Quod attestor E Comans Scherpingh
2 [??]rts.
1737
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Bijlage 6 - NL-HaNA, Koloniën,1814 – 1849, 2.10.01, inv.nr. 708, 16 oktober 1829, no 62, 
Extract uit het register der handelingen en resolutien van den gouverneur generaal in 
rade, 24 december 1825, no 1.
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Bijlage 7 - NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 111, Onderzoek 
BGD inspecteur Vorderman sterfte onder koelies Redjang-Lebong, 24 februari 1902, no 25:
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Bijlage 8 - NL-HaNA, Koloniën / Openbaar Verbaal, 2.10.36.04, inv.nr. 156, 
mijnbouwmaatschappij Redjan Lebong, 24 november 1902:
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