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SAMENVATTING 

Niet alleen in Indonesië, maar ook in de andere landen van Zuidoost Azië is er weinig 
geschiedkundig studiemateriaal vanuit sociaal politiek perspectief over mijnbouw 
beschikbaar. Dat is reden waarom ik voor bovengenoemde studie gekozen hebt. Mijn 
primaire belangstelling gaat uit naar de sociale politieke aspecten van het arbeidsregime 
in de Ombilin steenkool mijnen, gezien vanuit historisch perspectief met het accent op de 
verwerving van arbeiders, de organisatie van procedures, het effect van de technologische 
ontwikkelingen op de organisatie en de beheersing van arbeid. Daarnaast komen aan de 
orde: sociale verhoudingen, sociale controle onder de verschillende categorieën arbeiders 
and tussen de arbeiders onderling, sociaal politieke verhoudingen tussen formele 
instituten (politieke partijen en vakbonden) en informele organisatie patronen, zoals 
verenigingen. 

Deze studie beslaat een tijdspanne van meer dan een eeuw (1892-1996), een lange 
periode, waarin de dynamiek van de sociale verhoudingen and de sociaal controle van de 
samenleving van de mijnwerkers als gevolg van de veranderingen van de staatscontrole 
sterk naar vorenkomt. Immers, veranderingen op het sociale vlak, de sociale controle van 
het arbeidsregime, het sociaal politieke klimaat van de samenleving in de mijnen (die van 
mijnwerkers and managers) zijn onlosmakelijk verbonden met sociaal politieke en 
economisch breder omvattende verbanden, zowel op het lokale als op het nationale and 
internationale vlak. De schommelingen in de economische ontwikkeling in verband met 
de vraag naar de steenkool, de Depressie, de inflatie en de veranderende staatscontrole 
hebben repercussies op zowel de controle van het management als op de houding van de 
mijnwerkers tav . de managers. Veranderingen in management-contrôle en in de 
politieke houding van de mijnwerkers, in de vorm van de georganiseerde en niet 
georganiseerde verzet of aanpassing, moeten daarom in de context van verandering 
gezien worden. 

Uit de totale periode van onderzoek kunnen tenminste drie tendensen worden 
gedistilleerd: nl. geweld, klasse, en etniciteit. Deze drie elementen vertonen een 
verscheidenheid in ontwikkeling en intensiteit. Nu eens overlappen etniciteit and klasse 
elkaar en dan gaan ze weer uit elkaar, afhankelijk van de achterliggende motieven van de 
actoren en de sociaal politieke druk van de staat. Geweld werd vaak van staatswege 
aangewend als middel voor het opvoeren van de sociale controle, terwijl van de zijde van 
de mijnwerkers geweld in middle was voor het benadrukken van groepssolidariteit en 
groepsverzet. Etniciteit werd in eerste instantie bij gebrek aan een alternatieve gebruikt 
voor het oplossen van conflicten. In een latere phase vormen nieuwe structuren zoals 
politieke partijen, vakbonden en verenigingen een alternatief voor het vormen van groeps 
solidariteit ten koste van etniciteit die dan een neiging vertoonde het klasse te overlappen. 

Deze desertatie bestaat uit negen hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is een 
introductie, een studie over achtergronden van mijn onderwerp en van de essentie van de 
te onderzoeken problematiek. Het tweede hoofdstuk is een inleiding van de beknopte 
geschiedenis van de opening van de Ombilin koolmij nen, met een discussie over-wie 
verantwoorlijk was voor de opening van de mijn; de staat of het particulier initiatief. In 
dit hoofdstuk maakt de lezer kennis met de koolstad Sawahlunto. Het derde en het vierde 
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hoofdstuk bestuderen de vorm van de samenleving in de mijn, de daar heersende sociale 
hiërarchie and de staatscontrole. Deze twee hoofdstukken gaan over de aspecten van het 
transformatie-proces, het arbeidsregime, de werving, de arbeidsorganisatie, en de 
controle van het management en van de staat. Dit hoofdstuk neemt ook de vorm van 
fysiek geweld dat toegepast werd door het management en de staat onder de loupe, 
alsmede het fysieke geweld dat onder de arbeiders zelf heerste. Dit fysieke geweld nam 
af naarmate de controle van het management en van de staat veranderde, en ging over van 
fysiek geweld in de vorm van zweepslagen naar sociale sancties, al naar gelang de 
veranderende samentelling van de mijnwerkers: van contract-, dwang-, vrije, losse naar 
vrije arbeiders. De jaren 1920 en 1930 vormden het begin van de interactie en de 
integratie van de mijn samenleving en de samenleving in de stad. De mijn als 
economische enclave verloor haar vorm en identiteit, voornamelijk vanaf het einde van 
de jaren twintig. 

De controle en het fysieke geweld kwamen weer op tijdens de Japanse bezetting 
en de revolutie jaren (1942-1945,1945-1949), te zamen met klasse conflicten en etnische 
conflicten tussen de arbeiders van Minangkabau en Java. Daarnaast laat hoofdstuk vijf 
ook de groepssolidariteit onder bepaalde etnische groepen en een gevorderde integratie 
van de mijnwerkersgemeenschap in samenleving in en buiten Sawahlunto zien. 

In hoofdstuk VI and VII komt de periode 1950-1965 aan de orde, een periode met 
dramatische veranderingen in de sociale verhoudingen en sociale controle van de 
samenleving in de mijnen. Alternatieve formaties als politieke partijen, vakbonden, en 
verenigingen doorsnijden de sociale hiërarchie in bovengenoemde samenleving en hun 
samenwerkingsverbanden overstijgen plaatselijke grenzen zowel in Sawahlunto, Padang 
als in Jakarta. De samenwerkingsverbanden die tot stand gebracht werden door middel 
van formele and informele organisaties versterkten de groupssolidariteit en sociale 
controle in het produktie klimaat, zowel onder mijnwerkers als ook tussen mijnwerkers 
en managers. De grens tussen arbeidscontrole en politieke controle werd daardoor 
diffuus. Deze periode werd gekenmerkt door lokaal politieke ontwikkelingen en 
invloeden, door het uitbreken van de PRRI opstand in 1958 en door de militaire 
interventie in de mijnwerkers samenleving. 

Etnische en klasse verhoudingen verhardden zich in deze periode. Diverse 
groepen onderscheidden zich in etniciteit en ideologie. Zo raakten Javaanse mijnwerkers 
en opzichters die zich aansloten bij communistische vakbonden en organisaties in conflict 
met Minangkabakausche opzichters en managers die zich aansloten bij socialistische en 
islamitische (PSI en Masyumi)vakbonden en organisaties. Javaanse mijnwerkers en 
opzichters gingen op lokaal en nationaal niveau samenwerkingsverbanden aan met de 
politieke elite van de communistische partij (PKI). Na de militaire interventie van de 
Diponegoro Divisie uit Midden Java werd de positie van de Javaanse mijnwerkers en 
opzichters versterkt. Deze ontwikkeling kwam duidelijk tot uitdrukking tijdens de 
confrontatie van Javaanse mijnwerkers met de Minangkabausche opzichters en managers. 

Na het officiële verbod van de PSI en de Masyumi politieke partijen namen de 
etnische en klasse conflicten nieuwe vormen aan onder de leiden van resp. de 
communistische vakbonden (SBTI-SOBSI) en de daaraan gelieerde massaorganisaties en 
van de socialistische PKTB-SOKSI en de Islamitische Sarbumusi-NU. De arbeiders 
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raakten verwikkeld in de dagelijkse strijd om het bestaan, de strijd om het dagelijkse 
brood en verdere behoeften. Hun situatie was vergelijkbaar met die van contract arbeiders 
in de koloniale tijd. De daaruit voortvloeiende conflicten tussen communistische en niet 
communistische organisaties in de jaren 60 werden hoe langer hoe complexer, mede als 
gevolg van de interventie van linkse en rechtse militaire groeperingen, van de houding 
van Javaanse militaire managers die sympathiseerden met de communistische vakbonden. 
Daardoor raakten de PRRI volgelingen die lid waren geworden van PKTB-SOKSI en 
Sarbumusi in ongenade. 

Dit hoofdstuk laat ook zien dat etniciteit na de val van de PRRI niet bepalend was 
voor de keuze van ideologie voor zowel de Javaanse als de Minangkabause arbeiders. 
Wanneer de eigen bescherming en veiligheid en het dagelijks brood in het geding 
kwamen kozen zowel Javanen als Minangkabauers voor de communistische of voor de 
socialistische partij. 

Hoofdstuk VIII gaat over de periode van de Nieuwe Orde. Dit hoofdstuk vormt 
een epiloog waarin wordt uiteengezet hoe de mijnwerkers onderworpen werden aan de 
controle van de managers, militairen of technocraten. Net zoals in de periode na de 
communistische opstand van 1926-1927, legde het regime van de nieuwe orde zich toe op 
economische groei en politieke stabiliteit en op de depolitisering van het gewone volk. 
Zowel de militaire managers als de technocraten beschouwden de mijnwerkers louter als 
verlengstuk van de produktie die otomatisch het lidmaatschappij van de Golkar partij of 
van de Korpri opgelegd kregen. De sociale verhoudingen en de sociale controle in de 
mijnwerkers samenleving werd nog steeds beheerst door geweld, maar niet langer door 
etnische en klasse conflicten die in deze periode verdrongen werden. Dit was echter niet 
het geval met het steeds opkomende politieke verzet van mijnwerkers tegen de managers, 
en ongeorganiseerd verzet, dat ons herinnert aan de vorm van verzet tijdens de koloniale 
tijd. 

Deze studie toont in eerste instantie aan dat het arbeidsregime en het sociale 
politieke klimaat in de mijnen in een breder context van sociale veranderingen en de staat 
politiek gezien moeten worden. In tweede instantie toont het aan, dat fysiek geweld, 
etniciteit en klasse verschil, die sociale verhoudingen en de sociale controle in de 
samenleving mede bepalen, steeds weer opkomen in verhevigde mate en intensiteit, zoals 
gebleken is uit de recente etnische conflicten in de Indonesische samenleving. Het 
nieuwe kabinet tracht deze vicieuze cirkel van fysiek geweld, etnische en klasse 
conflicten te doorbreken. Echter, zolang de economische problemen niet opgelost zijn, 
zullen deze etnische conflicten ook oneindig blijven. 
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