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REVIEW ARTICLE

W. F. WERTHEIM

PLANTERS TEGEN KOELIES: NIEUWE
STUDIES OVER SUMATRA'S OOSTKUST

Naar aanleiding van: Jan Breman, Koelies, planters en kolo-
niale politiek: Het arbeidsregime op de grootlandbouwon-
dernemingen aan Sumatra's Oostkust in het begin van de
twintigste eeuw, Verhandelingen van het Koninklijk Insti-
tuut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 123, Dordrecht,
Holland / Providence, USA: Foris Publications, 1987, VI +
418pp. , /35—.

In het laatste decennium zijn een aantal belangrijke studies van Engels-
talige auteurs verschenen, waarin het Nederlands-Indische koloniale
bewind in het plantage-gebied van Sumatra's Oostkust op basis van
oorspronkelijk archief-materiaal uiterst kritisch wordt ontleed. In twee
studies van de geograaf Karl J. Pelzer, Planter and Peasant: Colonial
Policy and the Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863-1947, Verhan-
delingen KITLV 84 (1978), en het door zijn ontijdige dood helaas
onvoltooid gebleven Planters against Peasants: The Agrarian Struggle in
East Sumatra, 1947-1958, Verhandelingen KITLV 97 (1982), is vooral
aandacht geschonken aan de wijze waarop het westerse bedrijfsleven
heeft kans gezien, door omkoping van Maleise potentaten beslag te
leggen op grote delen van het grondgebied dat voordien als bosreserve
had gediend voor de Indonesische bewoners. Een eeuw eerder zou dit
Nienhuys en zijn compagnons vermoedelijk niet zo gemakkelijk gelukt
zijn. William Marsden schreef in zijn History of Sumatra (1784):

'On account of the fertility it occasions, the natives do not look
upon the abundance of wood in the country as an inconvenience,
but the contrary. In few parts of the island do they ever sow grains
on land that has been long cleared, and there, more from necessity
than choice. I have heard a prince of the country complain of a
settlement made by some strangers in the inland part of his do-
minions, whom he should be under an obligation to expel from
thence, to prevent the waste of his old woods. This seemed a
superfluous act of precaution in an island which strikes his eye as
one general, impervious and inexhaustible forest.'

Die 18de eeuwse vorst gaf blijk van groter ecologisch inzicht dan de een
eeuw later door vreemdelingen, vanwege zijn diensten aan het buiten-
lands kapitaal, tot een gelijkwaardige rang met de Sultan van Siak
verheven 'onbeduidende' potentaat in het landschap Deli. Deze liet toe
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dat de rijke bossen door een extensieve tabaksteelt in de kortste keren
werden getransformeerd in uitgestrekte alang-alang-velden (Breman:
15-17 en 35).

In zijn 'Introduction' tot Pelzer's onvoltooide, posthume werk Plan-
ters against Peasants schrijft Clifford Geertz:

'Nowhere else in Indonesia, not even Central Java, did plantation
agriculture develop so extensively, so resourcefully, so profitably,
or so destructively. Nowhere else did Western interests and Indo-
nesian ones clash so directly, harden so completely, and grow so
unmanageable.'

Een andere belangrijke, nog recentere studie over de Oostkust van
Sumatra is die uit 1985 van de sociologe Ann Stoler, Capitalism and
Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870-1979. Naar analogie
van Pelzer's posthume werk had de titel van dit boek ook kunnen luiden:
Planters against Coolies. Bij Stoler valt alle nadruk op de arbeidsverhou-
dingen op de plantages. Haar studie heeft niet uitsluitend een historisch
karakter: in het jaar 1977 heeft zij ethnografisch veldwerk verricht te
midden van de Javaanse plantage-arbeiders in het zogenaamde 'cul-
tuurgebied' van Oost-Sumatra - waar overigens in het koloniale ver-
leden niet de Indonesische cultuur maar de Indische cultures centraal
hadden gestaan! Zij was daardoor in staat, de ontwikkeling van de
arbeidsverhoudingen te volgen over een periode van langer dan een
eeuw. In de houding van de beheerders van de huidige staatsbedrijven,
opvolgers van de buitenlandse particuliere ondernemers, tegenover de
plantage-arbeiders vallen opvallende parallellen te onderkennen met de
houding van de vooroorlogse Europese planters (p. 173, 199 e.vv.). In
haar studie besteedt Stoler ook bijzonder veel aandacht aan een aspect
dat in de overvloedige literatuur over Sumatra's Oostkust in het ver-
leden vrijwel werd verwaarloosd: de belangrijke rol die Javaanse vrou-
wen in de geschiedenis van deze streek hebben gespeeld. De zeer ge-
nuanceerde manier waarop Stoler aldus een originele bijdrage levert tot
het in de afgelopen jaren nieuw ontgonnen terrein van 'vrouwenstudies'
verleent aan haar boek een bijzondere waarde.

Het is goed dat nu ook een Nederlandse onderzoeker zich in dit
enigszins in onze naoorlogse literatuur weggemoffelde stuk koloniale
geschiedenis heeft verdiept. Terwijl Stoler de beginperiode van de op-
komst van Westerse plantages in Deli heel summier behandelt, valt in
het hier besproken boek van Breman over de arbeidsverhoudingen in
Oost Sumatra daarop juist alle nadruk. Ook zijn werk berust op archief-
onderzoek — en zijn belangrijkste vondst was het nooit gepubliceerde
Rhemrev-rapport uit 1904, dat in Breman's boek volledig wordt afge-
drukt. Het geheim houden van Rhemrev's verslag van zijn onderzoek
stond niet op zichzelf. Breman toont met een overvloed van voorbeelden
aan hoe groot de betekenis was van het 'toetoepen', in de doofpot
stoppen, van de vele ongerechtigheden en misbruiken die in die jaren

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:40PM
via free access



Planters tegen Koelies: Sumatra's Oostkust 359

kenmerkend waren voor de praktijk van de Ieiders van de onderne-
mingen tegenover hun arbeiders. Wanneer een contract-koelie het
waagde om een klacht in te dienen wegens mishandeling, riskeerde hij
niet alleen nog ernstigere represailles van de kant van de leiding van de
plantage: in vele gevallen liep zijn klacht bij het Binnenlands Bestuur
nergens op uit, door het verdonkeremanen door de ondernemers van
getuigen. Een belangrijk element in Breman's analyse vormt ook de
medeplichtigheid van veel bestuursambtenaren in het handhaven en
bestendigen van de op de ondernemingen, onder de gelding van de
Koelie-ordonnantie met de daarin opgenomen 'poenale sanctie' op
weglopen of dienstweigeren, heersende sfeer van terreur en willekeur.

In hoofdzaak vormde het Rhemrev-rapport een bevestiging van de
aanklacht, door de door Christelijke normen sterk gedreven advocaat in
Medan, Mr. J. van den Brand, in 1902 gepubliceerd in zijn opzien-
barende brochure De millioenen van Deli. Deze publikatie vormde de
directe aanleiding voor de door de Indische regering aan de Officier van
Justitie bij de Raad van Justitie te Batavia, Mr. J. L. T. Rhemrev,
verleende onderzoeksopdracht. In een aantal opzichten betekende
Rhemrev's begin 1904 ingediend rapport, ondanks de zware tegen-
werking die zijn onderzoek had ondervonden van de kant van de plan-
terswereld, zelfs een versterking en aanvulling van Van den Brand's
emotioneel J'accusel

Als het belangrijkste gedeelte uit theoretisch oogpunt in Breman's
analyse beschouw ik zijn vijfde hoofdstuk, over 'Plantagemaatschappij
en koloniale orde'. Hierin geeft Breman een knappe sociologische ana-
lyse van de wezenlijke trekken van de plantage-samenleving. Sumatra's
Oostkust wordt hier beschreven als een 'plantocratie', beheerd als een
grote onderneming. 'Racisme en geweld' behoren tot de kentrekken van
deze samenleving. Breman vermeldt 'naakte machtsuitoefening' als ty-
perend voor het klimaat (p. 173). Maar wanneer hij dan vervolgt met het
zinnetje: 'De planters waren aangewezen op de koelies maar konden
tegelijkertijd niet tegen hun aanwezigheid, een paradox waarvoor zij in
geweld een uitlaatklep zochten', mis ik daarin toch wat volgens mij de
voornaamste verklaringsgrond voor dit klimaat van geweld is: de voort-
durende, vaak onbewuste, angst van de heersers voor de massa die zij
onderdrukken op een wijze waarvan zij zich vaag bewust zijn, dat die in
flagrante strijd is met de normen waarmee zij zelf zijn grootgebracht.
Een angst die in een eerder hoofdstuk wel degelijk door Breman onder
woorden is gebracht met de uitdrukking dat de planters het gevoel
hadden te 'Ieven op een vulkaan' (p. 137).

Dit is mijn enige wat kritische opmerking over Breman's historische
en sociologische reconstructie en analyse, die overigens op een zeer
hoog niveau staat. Wel zou in een latere editie een enkele misvatting op
juridisch terrein dienen te worden gecorrigeerd: de invoering van de
'poenale sanctie' voor heel Nederlands-Indie gebeurde in 1872 niet bij
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een 'nieuwe politieverordening' (p. 25), noch bij een 'instructie' (p. 27),
maar bij het Algemeen Politiestrafreglement voor Inlanders, dat ge-
durende tientallen jaren als een wetboek van strafrecht voor Inlanders
zou blijven gelden. Het was dus niet dit 'Reglement' maar alleen de
strafsanctie die na protesten uit Nederland in 1879 werd afgeschaft, en
vervangen door de civielrechtelijke regeling uit het Burgerlijk Wetboek
voor Europeanen. Maar tegelijkertijd werd in 1880 een Koelie-ordon-
nantie van kracht, speciaal bestemd voor de Oostkust van Sumatra.
Opmerkelijk is, dat in de literatuur, die de strafsanctie tegen verbreking
van een civiel contract probeerde te rechtvaardigen, vaak een parallel
werd getrokken met het gevaar, dat desertie op een koopvaardijschip
opleverde voor zowel de bemanning als voor schip en lading!

Nog een kleine correctie op medisch terrein: sinds de ontdekking van
' het vitamine B door Eykman en Grijns, omstreeks de eeuwwisseling,
weten wij dat beri-beri geen 'epidemische ziekte' is (pp. 92-93).

Breman beschouwt zijn studie als een onderdeel van een verder
strekkend onderzoeksproject, dat ook de latere periode van de koloniale
plantage-samenleving zal omvatten. Maar tevens ziet hij haar als een
aanzet tot een bredere studie van de met migratie-arbeid gedreven
plantage-samenleving als algemener sociologisch verschijnsel. Inder-
daad blijken bij vergelijking met bij voorbeeld de theeplantages in
Assam (India) de arbeidsverhoudingen in Deli geenszins uitzonderlijk te
zijn. Een boek uit 1884 van een zekere Barker, A tea planter's life in
Assam, staat vol uitspraken die parallel lopen met bij Breman geciteerde
oordelen in Deli-planterskringen over hun werkvolk. Typerend voor het
soort 'humor', waarmee het plantersleven in Assam beschreven wordt, is
het volgende citaat over de scheepsarts, die het koelietransport over
water van Calcutta naar Assam begeleidt op een kleine, benauwde en
smerige stoomboot:

'The doctor, if tolerably strict, has an easy time of it; the only
trouble that perpetually haunts him is a perverse habit of dying
that Bengalis have, to which the doctor strongly objects on the
ground of its diminishing his income. For each coolie landed alive,
the disciple of Aesculapius receives one and a half rupees; for
every woman one rupee; for a child eight annas; so it is to his
interest that they should be able to hang on to life until off his
hands.'

Zo kwam het voor, dat stervenden zo met rum werden opgeknapt, dat ze
door de agent bij aankomst werden ontvangen als 'in goede conditie'.
Het is alsof we het schokkende gedicht van Heine, Das Sklavenschiff,
lezen met de diepe geldzorgen van de Hollandse 'Superkargo Mijnheer
van Koek', die bang is dat bij de overtocht van zijn slaven uit Afrika over
de Atlantische Oceaan meer dan de helft van zijn 'Schwarze Ware' zal
sterven: in dat geval 'ist mein Geschaft verdorben'.

En, alweer een parallel met Deli: volgens een rapport uit 1906 waren
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de toestanden op veel theeplantages nauwelijks verbeterd, en kon men
alleen met bedrog werkvolk naar de plantages lokken. Oproeren kwa-
men in de theetuinen regelmatig voor.

Breman ziet niettemin net eerste decennium van de 20ste eeuw als het
begin van een periode van 'grote veranderingen' in de aard van het
arbeidsbestel op de plantages van Sumatra's Oostkust (p. 214). Hij
schrijft de veranderingen vooral toe aan het intreden van een nieuwe
fase in de kapitalistische exploitatie. Maar ook al heeft hij gelijk, dat
voorlopig de wijzigingen in het contractsysteem marginaal bleven, en al
bleef de poenale sanctie tot in de jaren dertig gehandhaafd, toch waren
de nieuwe geestelijke stromingen niet zonder betekenis. Zowel in de
pers in Deli (de artikelen van C. de Coningh, onder het pseudoniem D.
E. Liaan) als in hogere bestuurskringen lieten 'ethische' ideeen zich
gelden. Hierbij zou ik in het bijzonder willen wijzen op een belangrijke
figuur binnen de Nederlands-Indische regering uit de door Breman
behandelde jaren, die hoogstwaarschijnlijk invloed heeft uitgeoefend
zowel op de keuze van de persoon, die voor het in 1903 te houden
officiele onderzoek werd aangewezen (Mr. Rhemrev) als ook op de
geest waarin dit onderzoek werd uitgevoerd: de pas begin 1903 opge-
treden nieuwe directeur van justitie Mr. J. W. Th. Cohen Stuart. In het
recente interessante Utrechtse proefschrift van de, ten tijde van haar
promotie 76-jarige (!), juriste Mr. A. M. C. Bruinink-Darlang, Het
penitentiair stelsel van Nederlands-Indie van 1905 tot 1940 (1986),
wordt deze Cohen Stuart op p. 20 gekenschetst als een 'ethische' figuur;
blijkens p. 38 heeft hij energiek gevochten voor hervormingen in het
gevangeniswezen, waarbij de vader van de schrijfster als medewerker
van Cohen Stuart nauw was betrokken (ook aan de diverse koelie-
ordonnanties en de daarmee samenhangende strafrechtelijke proble-
men besteedt de schrijfster overigens in haar dissertatie veel aandacht,
vgl. pp. 75-103).

De persoonlijkheid van Cohen Stuart wordt nog interessanter, wan-
neer men weet dat hij in zijn studententijd sterk beinvloed is geweest
door Multatuli, en zelfs even van plan is geweest zijn juridische studie
niet af te maken, vanwege een heel andere levenstaak die hij zich gesteld
had. Hij was al onderweg, voorlopig in Londen, en wilde

'in America de schatten gaan zoeken, die hem in staat zouden
stellen, vervolgens, des noods gewapenderhand, zijn vaderland
- want als zoodanig erkent hij alleen Java - van 't vreemde juk te
gaan bevrijden!' (aldus een verontruste brief van zijn vader, de
taalgeleerde A. B. Cohen Stuart, aan Douwes Dekker, opge-
nomen in Multatuli, Volledig Werk, dl. 16, 1984, p. 43).

En zelfs toen hij in Nederlands-Indie, na beeindiging van zijn rechten-
studie, als journalist bij de Locomotief in dienst trad, was hij zijn wilde
haren nog niet kwijt. In 1879 werd hij veroordeeld tot zes maanden
gevangenisstraf, omdat hij een 'oproerig' artikel had geschreven, waarin
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Gouverneur-Generaal Van Lansberge werd gekritiseerd (Ahmat B.
Adam, The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian
Consciousness (1855-1913), unpublished doct. thesis London Univ.,
1984, p. 110). Voor zijn verdere ambtelijke loopbaan is deze veroor-
deling kennelijk geen onoverkomelijke belemmering geweest.

Ik meen dan ook dat, ondanks het feit dat Minister Idenburg, na
ontvangst van het Rhemrev-rapport, het met zijn ethische beginselen op
een akkoordje heeft gegooid en aan het 'toetoepen' van het rapport en
daarmee van de Deli-schandalen heeft meegewerkt, in deze zaak de
ethische richting, om met J. E. Stokvis te spreken, toch niet alleen
'bloem', maar ook enige 'vrucht' heeft afgeworpen.

Slotvraag: wij mogen de uitbuiting en onderdrukking door het kolo-
niale kapitaal aan het begin van deze eeuw nog zozeer als onmenselijk
bestempelen. Maar wat zou het lot van een hedendaagse Christelijke,
Indonesische Mr. Van den Brand en zijn brochure zijn, als hij zijn kritiek
in dezelfde vorm zou uiten, bij voorbeeld op het transmigratiebeleid van
het huidige post-koloniale regime, en de daarbij gebruikte methoden
van bedrog en geweld?
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