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4.1.  De kongsi-Chinezen in West-Borneo, Banka en Billiton 
De Chinese gouddelvers in Borneo‟s Wester-afdeling (nu Kalimantan Barat) en de 

Chinese tinmijnarbeiders op de eilanden Banka (Bangka) en Billiton (Belitung)
1
 

waren verenigd in kongsi‟s. Over hen gaat dit subhoofdstuk. 

 
4.1.1. Inleiding 

„De fabelachtige bodemschatten van Insulinde spraken al in de Oudheid tot de 

verbeelding. Goud, zilver, robijnen en diamanten – ze lagen voor het oprapen. Maar 

die droom was bedrog. Voor zover de natuur er rijkdommen in haar schoot verborgen 

hield, betrof het doorgaans toch meer alledaagse delfstoffen dan goud‟, schrijft 

historicus J. Thomas Lindblad in zijn inleiding tot de uitgave „Bodemschatten‟ van 

Weerzien met Indië (1995). Toch zorgden die „alledaagse delfstoffen‟ voor veel geld 

voor de koloniale kas. Een daarvan is tin, dat hoofdzakelijk gevonden werd op het 

eiland Banka en in mindere mate op Billiton. Destijds behoorden deze eilanden tot de 

provincie Zuid-Sumatra, sinds 2000 vormen ze samen een aparte provincie. 

De aanwezigheid van goud was geen fabel, hoewel er minder goud in West-Borneo 

gevonden werd dan gehoopt. Het relaas over de werkers in de goud- en tinmijnen past 

in het geheel van dit onderzoek, omdat zij bijna alle Chinezen waren, die hun 

ervaring, werklust en expertise uit China meebrachten. Ze kwamen naar Indië om zich 

een betere toekomst op te bouwen dan in hun eigen land, maar het grootste deel van 

hen keerde terug met weinig meer dan waarmee ze aankwamen – of keerde helemaal 

niet terug. Zowel de werkers in West-Borneo als op Banka en Billiton verenigden zich 

in kongsi‟s.  
 

4.1.1.1. De kongsi’s 
Het woord „kongsi‟, dat ontleend is aan het Chinese woord gongsi, wordt in Zuidoost-

Azië reeds eeuwenlang gebruikt om een gezamenlijke onderneming aan te duiden. In 

de ruimste zin duidt het een firma, vennootschap of maatschappij aan. De letterlijke 

betekenis zoals aangeduid in het online Woordenboek der Nederlandsche Taal (2007) 

is „Chinese handels- of industriële vereniging in Nederlands-Indië, oorspronkelijk 

alleen het bestuur van een zodanige organisatie‟. Volgens de historica Mary Somers 

Heidhues, auteur van een aantal boeken en artikelen over de geschiedenis van de 

Chinezen met name op Borneo en Banka,
2
 zijn er verschillende betekenissen van 

„kongsi‟ en worden „kongsi‟ en hui (uit te spreken als „hwee‟) soms als synoniemen 

gebruikt. Terwijl „kongsi‟ meestal een gemeenschappelijke onderneming inhoudt die 

gebaseerd is op aandelen,
3
 betekent hui „geheim genootschap‟.

4
 In de Nederlandse 

koloniale literatuur over Chinezen refereert hui volgens Heidhues aan hiërarchische 

samenzweringen en verwijzen kongsi‟s naar economische verenigingen om kapitaal 

of werkkrachten bijeen te brengen en te verdelen, in het bijzonder in de goud- en 

tinmijnen op repectievelijk Borneo en Banka. Hoewel ze gebaseerd zijn op dezelfde 

traditie van rituele broederschappen, werd een hui gezien als hiërarchisch en rebels, 

                                                 
1 Ik gebruik de Indonesische (Bangka, Belitung en Kalimantan) en Nederlandse benamingen (Banka, Billiton en 

Borneo) voor de eilanden door elkaar volgens de Indonesische of Nederlands-Indische literaire en historische 

context. 
2
 Mary Somers Heidhues schreef Bangka Tin and Mentok Pepper: Chinese Settlement on an Indonesian Island 

(1992), Golddiggers, Farmers, and Traders in the “Chinese Districts” of West Kalimantan, Indonesia (2003) en een 

groot aantal artikelen over de Chinezen in Indonesia.  
3 In die betekenis wordt „kongsi‟ ook in het Indonesisch gebruikt. 
4 Heidhues 1993, pag. 68. In het Fujians betekent hui „verbond' of 'vereniging'. Een voorbeeld van een hui is 

Chung Hwa Hui, de vereniging van Indo-Chinese studenten in Nederland die in 1927 gesticht werd. Daaraan was 

een studiefonds verbonden, die bedoeld was om minvermogende Chinezen uit Nederlands-Indië in Nederland in 

staat te stellen te studeren. Zie ook Zeven 1987, pag. 85.  
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een kongsi als egalitair en gericht op geldelijk voordeel. Gedeeltelijk door de invloed 

van de expansie van de Nederlandse macht op Borneo, namen negentiende-eeuwse 

kongsi‟s meer de vorm aan van eigenmachtige eenheden en minder van egalitaire 

verenigingen die gezamenlijke voordelen nastreefden, zoals in het begin wel de opzet 

was.
5
 De kongsi‟s speelden een grote rol in het maatschappelijke leven van de 

Chinezen die op Borneo woonden, met name in de wat toen genoemd werd Wester-

afdeling van Borneo, thans de provincie West-Kalimantan. 

 
4.1.1.2. De goudmijnen 

Voordat de Nederlanders Borneo betraden, hadden de Chinezen reeds lang 

verschillende „republieken‟ gesticht, voornamelijk in de zogenaamde Chinese 

districten in het noordwesten op het grondgebied van de rijken van Sambas, 

Mampawa, Landak en Pontianak. Bijna alle immigranten waren Hakka‟s en Hoklo‟s. 

De Hoklo-Chinezen, ook wel Tio-Tsioe of Swatow-Chinezen genoemd, kwamen uit 

de provincie Foehkiën of Hokkiën (tegenwoordig Fujian genoemd) in het zuiden van 

China. Maar het waren vooral Hakka-Chinezen
6
 die naar Borneo‟s Wester-afdeling 

stroomden. Ze kwamen uit het noorden van China en moesten zich te midden van 

voor hen vreemde en vijandige stammen handhaven. Over de Hakka-Chinezen, hun 

grote ijver en arbeidzaamheid heeft Johannes Jacob Maria de Groot, sinoloog en zeer 

bekend met de Chinezen in de Wester-afdeling van Borneo, niets dan lof. Hij vertelt 

dat slechts onvruchtbare gronden de Hakka‟s ten deel vielen en dat ze zich geen 

overdaad en weelde konden veroorloven. Als ze alleen waren of in kleine groepjes 

leefden, moesten ze zich schikken naar de omgeving en zich geheel plooien naar de 

sterkere partij. Waar ze met meerderen waren, ontstonden botsingen met de 

oorspronkelijke bevolking. Deze Hakka-Chinezen werden volgens De Groot door de 

harde beproevingen van generatie op generatie „de beste kolonisten ter wereld‟ en 

waren uitstekend geschikt om barre gronden zoals die op Borneo te bevolken.
7
   

 

 
 

Kalimantan, of zoals het eiland vroeger heette, Borneo. 

Het groengekleurde gedeelte is West-Borneo
8
 

 

Koloniale ambtenaars waren zich in het begin niet bewust van de regionale en 

linguïstische verschillen tussen de Chinezen. Ze waren afhankelijk van andere 

Chinezen voor informatie over hun rasgenoten, omdat er pas in 1860 Nederlandse 

                                                 
5 Kongsi‟s en hui werden ook wel „communist‟ en „socialist‟ genoemd, volgens Heidhues altijd in pejoratieve zin. 

Heidhues 1993, pag. 68-70. 
6 'Hakka' betekent 'familie van gasten' of 'immigranten'. 
7 De Groot 1885, pag. 69. 
8 Uit: Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat, bezocht op 8 augustus 2008. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat
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tolken voor de Chinese taal werden aangesteld. Het woord „Hakka‟ werd volgens 

Heidhues niet gebruikt in koloniale documenten in het begin van de negentiende 

eeuw. De Nederlanders gebruikten het woord „bergvolk‟ als zij het hadden over de 

mijnwerkers.
9
 De eerste gecommitteerde voor Borneo, H.G. Baron Nahuys van 

Burgst, die toen resident van Yogyakarta was, bracht een Chinese tolk mee op zijn 

eerste bezoek aan de westkust in 1818. Zijn naam was Tan Djin Sing.
10

 Volgens 

Heidhues is deze Tan er samen met andere niet-Hakka Chinezen voor 

verantwoordelijk dat de Nederlandse ambtenaars weldra de mening waren toegedaan 

dat de meeste mijnwerkers ruw en barbaars waren en tot het uitschot der Chinezen 

behoorden, en dat ze met harde hand bestuurd moesten worden.
11

 Dat was namelijk 

het algemene beeld dat niet-Hakka‟s zoals Tan Djin Sing, vooral in de negentiende 

eeuw, van de Hakka‟s hadden.
12

 

Vergeleken met andere afdelingen is het percentage Chinezen in de Wester-

afdeling hoog. In 1905 telde de Wester-afdeling van Borneo ruim 450.000 inwoners, 

waaronder 374 Europeanen, 48.348 Chinezen (naast andere Vreemde Oosterlingen) 

en ruim 400.000 autochtonen. De Ooster-afdeling telde slechts 7.174 Chinezen op 

ruim 792.000 inwoners.
13

 De oorzaak van het hoge percentage Chinezen in de 

Wester-afdeling is dat de Chinese immigratie in het noorden van deze residentie eens 

het karakter van een politieke kolonisatie gedragen heeft.  

Wat de Wester-afdeling zo aantrekkelijk maakte was de ontdekking van goud. 

Dit edelmetaal was vermoedelijk reeds aan de eerste Hindoe-bevolking bekend, en de 

Chinezen die in de vierde eeuw met Borneo in aanraking kwamen gaven de eerste 

aanzet tot een geregelde ontginning. De Chinezen die de kongsi's stichtten kwamen 

omstreeks het midden van de achttiende eeuw in Sambas. Montrado, Singkawang en 

Mandor waren de hoofdcentra van de Chinese goudwasserijen. De goudgravers 

verenigden zich in kongsi‟s, onafhankelijke staatjes die naast en tegenover de Maleise 

vorsten, in wier gebied zij gevestigd waren, een eigen politiek voerden. Ook met het 

Nederlands gouvernement onderhandelden ze als zelfstandige staat tegenover een 

andere zelfstandige staat. 

 
4.1.1.3. De tinmijnen 
Banka is een eiland ten oosten van Sumatra, ongeveer een tiende van de grootte van 

Java. De naam is bijna synoniem met tin, en roept bij degenen die de geschiedenis van 

het eiland kennen een beeld op van talrijke uitgebuite en ongewaardeerde koelies.
14

 

Een „koelie‟ wordt in het Woordenboek der Nederlandsche Taal verklaard als een 

gekleurde arbeider, in Oost- en West-Indië voor allerlei diensten gebezigd, vooral 

                                                 
9 Heidhues 2003, pag. 32. Het woord „berg‟ kan ook „mijn‟ betekenen. In het WNT (2007, online editie) wordt 

„bergwerker‟ verklaard als „iemand die in de bergen, in de mijnen graaft, en ook wel iemand die uit het opgegraven 

erts delfstoffen wint‟.  
10 Tan Djin Sing was een kleurrijke figuur. Hij was Kapitein der Chinezen van Yogyakarta en verwierf later de 

adellijke titel Raden Tumenggung Secadiningrat. (Heidhues 2003, pag. 32; zie ook Werdoyo 1990) 
11 Heidhues 2003, pag. 32.    
12 Heidhues 2003. Het zou kunnen dat het beeld van de Hakka-Chinezen dat Tan Djin Sing, moedwillig of niet, 

verspreidde, ook De Hollander beïnvloed heeft. Zie het volgende citaat uit De Hollander 1874, pag. 818, waar hij 

het overigens niet had over de Chinezen op Borneo: „De Chineezen die het hoofdbestanddeel der bevolking van de 

Riouwsche en Linggasche eilanden uitmaken, zijn deels van de provincie Kanton deels van Amoy en de naburige 

stranddistricten afkomstig; de eersten zijn een ruw, onbeschaafd, eigenzinnig en twistziek maar arbeidzaam 

bergvolk; de laatsten zijn meer beschaafd en zien op hunne ruwere landgenoten met minachting neder‟. Volgens 

het WNT (2007, online editie) betekent bergvolk „een volk, wonende in de bergen; meestal met het denkbeeld van 

meer gehard en mindre beschaafd te zijn dan de bewoners van lagere, meer toegankelijke streken‟. De Hollander 

komt verder in dit subhoofdstuk uitgebreider ter sprake. 
13 Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, tweede druk, eerste deel, 1917, pag. 378. 
14 Heidhues 1992, pag. xiii. 
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voor zwaar lichamelijk werk. In het bijzonder duidt het woord de arbeiders aan die 

werkzaam zijn op ondernemingen van landbouw, mijnbouw en nijverheid.
15

 In dit 

subhoofdstuk komen de goud- en tinmijnkoelies aan bod. Het beeld van de andere 

koelies wordt besproken in subhoofdstuk 4.4.  

Samen met Belitung, dat ten oosten van Bangka ligt, is Bangka een van de vier 

belangrijkste gebieden van etnisch-Chinese gemeenschappen  buiten Java. De drie 

andere zijn Oost-Sumatra, de Riau-eilanden (vroeger Riouw genoemd) en West-

Kalimantan. De vier plaatsen vormen een halve cirkel om Singapore, het centrum van 

de Chinese diaspora in Zuidoost-Azië.  

 

 

 
Het eiland Bangka en het kleinere eiland Belitung 

ten oosten van Zuid-Sumatra
16

 

 

Bangka werd in 1812 onder rechtstreeks beheer gebracht van Europese heersers. 

Deze waren niet alleen verantwoordelijk voor de koloniale administratie maar, tot 

1913, ook voor de tinproductie. De Chinezen hebben Bangka bewoond sinds de 

achttiende eeuw.
17

 De exploitatie van tin nam in die tijd haar aanvang. Veel 

Aziatische handelaren exploiteerden de tinmijnen voor eigen rekening of werkten 

voor een plaatselijke vorst. Toen tin werd ontdekt op Bangka, stond het eiland onder 

heerschappij van de Sultan van Palembang. De Chinezen kwamen naar Bangka omdat 

ze in de tinmijnen economisch voordeel zagen. Volgens Heidhues volgden de 

Nederlanders pas nadat het eiland door de komst van de Chinezen economisch 

interessant was geworden.
18

 Voor die tijd, zelfs toen tin uit Bangka naar Batavia werd 

uitgevoerd, waren de Nederlanders „unenthusiastic‟,
19

 hoewel de VOC reeds in 1641, 

toen ze Malakka overheerste, een goed georganiseerde tinhandel dreef.
20

 Het waren de 

Britten die tijdens hun bezetting van de archipel (1811-1816) rechtstreekse controle 

kregen over Bangka.
21

 Na hen zetten de Nederlanders het systeem voort. Onder de 

Nederlandse koloniale heerschappij steeg Bangka‟s tinproductie. De Europese 

industriële revolutie opende nieuwe markten en grotere aantallen Chinezen 

                                                 
15 WNT deel 7, tweede stuk, 1941. 
16 Uit: Wikipedia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung, bezocht op 8 augustus 2008. 
17 Heidhues 1992, pag. xiii.  
18 Heidhues 1992, pag. xv. 
19 Heidhues 1992, pag. 5. 
20 Heidhues 1992, pag. 3. 
21 In juni 1813 schreef de Britse gouverneur Raffles een verzoek naar de Engelse Oost-Indische Compagnie (East 

India Company) in Kanton, om Chinese arbeiders naar Bangka te sturen. Het volgende jaar landden er 1600 

werkers op het eiland. Volgens Heidhues kan worden aangenomen dat het jaar 1814 het begin was van de 

Europese bemoeienissen met de Chinese koeliehandel. Heidhues 1992, pag. 32.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Bangka_Belitung
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arriveerden uit Zuidoost-China. De meeste van hen waren in de ware zin van het 

woord „gastarbeiders‟; ze waren niet van plan zich voorgoed op Bangka te vestigen.22 

Volgens Heidhues neemt Bangka een unieke positie in tussen de andere plaatsen 

van Chinese concentratie in de Archipel. Vanaf 1812 werd Bangka rechtstreeks 

geregeerd door Europese koloniale autoriteiten, die niet alleen verantwoordelijk 

waren voor de koloniale administratie maar ook, tot 1913, voor de tinproductie. 

Bangka is daardoor in vergelijking met Oost-Sumatra, de Riau-eilanden en West-

Kalimantan  toegankelijker voor de onderzoeker in geschiedkunde. Koloniale 

archieven en ander materiaal laten een schat aan informatie zien over immigratie, 

kolonisatie en ondernemingen op het eiland, vooral wat betreft Chinezen die niet in de 

steden woonden. Nergens anders in Indonesië hebben de Chinezen zulk een 

belangrijke rol gespeeld op het platteland als op Bangka.
23

 

 
4.1.2. Historische achtergrond 

Achtereenvolgens zal een kort overzicht gegeven worden van de geschiedenis van de 

de goudmijnkongsi‟s in West-Borneo en de tinmijnen op Banka. 

 

 
 

Chinese jonken op de Sambas
24

 

 
4.1.2.1. De kongsi’s in West-Borneo 

Hoewel de VOC reeds eerder contact had met West-Borneo, richtten de Nederlanders 

pas in juli 1818 een permantente post op in Pontianak om van daaruit hun gezag te 

laten gelden over het gehele gebied. Zij waren in staat samen te werken met 

belangrijke Maleise heersers, maar hun politieke en economische initiatieven 

veroorzaakten meteen conflicten met de Chinezen. Tussen 1811 en 1816 bezetten de 

Engelsen Java en andere Nederlandse buitenposten in Indië en betwistten daardoor het 

                                                 
22 Heidhues 1992, pag. xv. 
23 Heidhues 1992, pag. xiii-xiv. 
24 Uit Weerzien met Indië nr. 23: Chinezen in de Archipel, pag. 542. Blussé 1995. 
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oppergezag van de Nederlanders in de regio. Ook nadat de Engelsen zich terug 

hadden getrokken, zetten de twee naties hun strijd om de invloed in de Maleise wereld 

voort.
25

 Behalve dat de Nederlanders hun aanspraak op Borneo veilig wilden stellen, 

hoopten ze de, naar hun verwachting onuitputtelijke, rijkdommen van het eiland te 

kunnen exploiteren. Bovendien wilden ze de zeevaart beschermen tegen piraten, die 

zich ophielden in schuilplaatsen langs Borneo‟s kust. Deze factoren en de uitnodiging 

van de Maleise sultans brachten de Nederlanders ertoe in 1818 naar West-Borneo 

„terug te keren‟.
26

 

Eerder al, in 1740, hadden de Maleise sultans (de Panembahan van Mampawa 

als eerste)
27

 de Chinezen aangemoedigd naar Borneo te emigreren, in de verwachting 

dat zij zelf ook konden profiteren van de verhoogde productie van goud door de 

Chinezen. Hoewel de Dajaks, die meestal beschouwd worden als de autochtone 

bewoners van het eiland, reeds goud wasten, waren de Chinezen daar volgens een 

waarnemer veel kundiger in en hadden zij ook de volharding en nauwgezetheid die de 

Dajaks misten.
28

 De sultans wilden de Chinese immigranten behandelen op dezelfde 

manier als de Dajaks. Het hof zou zout, rijst, opium en andere levensmiddelen aan de 

Chinezen leveren tegen prijzen die de heersers hadden vastgesteld. De Chinezen 

mochten geen landarbeid verrichten of vuurwapens bezitten. Evenmin was het hun 

toegelaten producten te importeren of te exporteren. Zij moesten de sultans betalen in 

de vorm van goud voor de vergunning om in de mijnen te werken. Ten slotte zouden 

zij ook nog belasting moeten betalen bij het binnenkomen van Borneo en een nog 

hogere belasting bij het verlaten van het eiland. Maar, aldus Heidhues, deze 

mijnwerkers waren geen Dajaks. Dajaks vormden kleine en tamelijk geïsoleerde 

gemeenschappen in het binnenland en hadden weinig contact met de buitenwereld, 

zodat ze gemakkelijk onder controle gehouden konden worden. De Chinese arbeiders 

waren beter georganiseerd en hadden goede netwerken. Hun kongsi‟s, dezelfde 

verenigingen die hen in staat stelden de mijnen efficiënter te beheren, maakten het 

hun ook mogelijk het gezag van de Maleise sultans te ondermijnen, en hun relaties 

met het buitenland gaven hun een bijkomend voordeel. Al snel ontweken zij nagenoeg 

alle bepalingen van de overeenkomsten met de Maleise heersers.
29

 Toen de 

Nederlanders in 1818 opnieuw naar het eiland kwamen, ontdekten ze dat het grootste 

deel van het gebied dat zij dankzij onderhandelingen met de sultans bezetten, in feite 

onder het gezag stond van de Chinese kongsi‟s.
30

  

Er werden voortdurend nieuwe kongsi‟s gevormd. In de Wester-afdeling van 

Borneo, en dit schijnt iets unieks te zijn in de geschiedenis van de Chinezen in de 

Archipel, waren er associaties of federaties van mijnkongsi‟s. Honderden en zelfs 

duizenden mijnwerkers van verschillende mijnen waren ingelijfd bij deze associaties. 

Het kongsihuis (meestal de thang genoemd) had een grote zaal voor bijeenkomsten en 

afgevaardigden van de belangrijkste lidkongsi‟s waren verantwoordelijk voor het 

dagelijks bestuur. De grootste associatie was de Fosjoen-federatie die in 1776 veertien 

kleinere kongsi‟s in het gebied van Montrado verenigde.
31

 De twee machtigste leden 

                                                 
25 Er waren ook Engelse avonturiers die er in slaagden een gedeelte van Borneo te besturen. Een daarvan was de 

legendarische Raja Brooke. De Schot James Erskine Murray was minder fortuinlijk; hij vond de dood in de handen 

van de Boeginezen, maar zijn optreden was reden genoeg voor het Nederlandse gouvernement om beter op Borneo 

te passen. Van den Doel 1996, pag. 69. 
26 Heidhues 2003, pag. 47. Aanhalingstekens van Heidhues.  
27 Veth 1854, pag. 297. 
28 Deze waarnemer was J. Burn, een Engelse scheepskapitein of handelaar, die in Pontianak woonde sedert 1808 

en een lang verslag schreef over de stad en zijn omgeving. Heidhues 2003, pag. 51. 
29 Ismail 1994, pag. 143-145; Heidhues 2003, pag. 52. 
30 Heidhues 1993, pag. 71. 
31 Idem. 
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van Fosjoen waren Thaikong (ook wel gespeld als Taykong) en Samtiaokioe. 

Laatstgenoemde scheidde zich later weer af, zodat er rond 1820 drie belangrijke 

federaties waren: Fosjoen of Thaikong met hun basis in Montrado, Lanfong of 

Lanfang met hun basis in Mandor en Samtiaokioe in het noorden.
32

  

 

 
 

De belangrijkste kongsi’s in de Wester-afdeling van Borneo 

ca. 1822.
33

 

 

De kongsi‟s streden tegen iedereen: de Dajaks, de Maleiërs, de Nederlanders en, 

volgens Heidhues, bovenal tegen elkaar.
34

 Dat laatste gebeurde in 1850 bij de 

schermutselingen tussen Thaikong en Samtiaokioe, waarbij laatstgenoemde hulp 

zocht bij de assistent-resident van Sambas, zonder hem evenwel militaire steun te 

kunnen bieden. De Sultan van Sambas verzamelde Dajakstrijders die hij onder het 

bevel van de Maleiers stelde om de Thaikong aan te vallen. Maar zijn troepen 

vermeden de Thaikong-Chinezen en vielen twee kongsi‟s aan die tot dan toe neutraal 

waren gebleven in de rivaliteit tussen Thaikong en Samtiaokioe. Tachtig families 

werden vermoord en hun huizen verbrand. Deze twee kongsi‟s vroegen Thaikong om 

hulp. Nu mengden de Nederlanders zich in de strijd. In september 1850 stuurde 

Batavia een aantal schepen en honderden soldaten om de Thaikong-Chinezen te 

bestrijden. Het lukte de Nederlanders het versterkte kongsihuis te bezetten, maar de 

                                                 
32 Heidhues 1993, pag. 73. Vergelijk Heidhues 2003, pag. 56. De spelling van de namen is niet in alle bronnen 

dezelfde. 
33 Heidhues 2003, pag. 57. 
34 Heidhues 1993, pag. 71. 
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triomf was van korte duur. Sommige koloniale militairen prezen de strijd als een 

overwinning, maar in werkelijkheid was hij een fiasco.
35

  

In de verhouding tussen de vier groepen speelden de Dajaks een belangrijkere 

rol dan misschien op het eerste gezicht lijkt. Hoewel de Dajaks en de Chinezen van 

tijd tot tijd tegen elkaar streden, onderhielden ze ook vriendschappelijke banden. Deze 

contacten verliepen niet via de Maleise apanagehouders en veroorzaakten een 

achteruitgang in de officiële handel. De greep van de sultan op de apanagehouders, 

die onder andere omstandigheden allerlei voorrechten genoten, verzwakte daardoor, 

hetgeen ertoe leidde dat de leden van de hofadel hun heil zochten in piraterij. De 

sultan deelde overigens in de buit.
36

  

In 1854 werd de autonomie van de kongsi‟s na bloedige oorlogen met de 

Nederlandse troepen door het Nederlands bestuur opgeheven. Slechts de kongsi 

Lanfong in het landschap Mandor, die zich aan de zijde van de koloniale regering had 

geschaard, mocht tot 1884 blijven bestaan. De kongsi‟s ontvingen in de zogeheten 

„Chinese oorlogen‟ door de vernieling van kapitaal en mensenlevens een zware slag 

die zij, en de goudwinning met hen, nooit meer te boven zouden komen.
37

 De disputen 

die ontstonden over de controle van goud en handel waren niet simpelweg etnische 

conflicten. Sommige Dajak-groepen trokken partij voor de Maleise vorsten en daarna 

voor de Nederlanders, terwijl andere naast de Chinezen streden.
38

 

 

De Lanfong-kongsi 
Van J.J.M. de Groot verscheen in 1885 Het kongsiwezen van Borneo, Eene 

verhandeling over den grondslag en den aard der Chineesche politieke vereenigingen 

in de koloniën, met eene Chineesche geschiedenis van de kongsi Langfong. De Groot 

(1854-1921) was sinoloog en tolk voor de Chinese taal.
39

 Hij verbleef ruim drie jaar 

op Borneo (1880-1883) en vond het betreurenswaardig dat er zo weinig over de 

geschiedenis en de organisatie van de Borneose kongsi‟s uit Chinese bronnen bekend 

was. Hij heeft daarom getracht de officiële jaarboeken van de Lanfong-kongsi te 

bewaren. Daar slaagde hij in dankzij zijn vriendschap met Lioe A-Sin, het laatste 

hoofd van de Lanfong-kongsi.
40

 Het was Lioe A-Sin die, doordat hij de kant van het 

Nederlands bestuur had gekozen, de Lanfong-kongsi behoedde voor gewelddadige 

vernietiging. 

                                                 
35 Heidhues 2003, pag. 87-89. W.A. van Rees, die de strijd in 1850 te boek heeft gesteld, heeft veel achting voor 

luitenant-kolonel Sorg, die de leiding had over de veldslagen in september 1850, maar neemt een kritische houding 

aan ten overstaan van de beslissingen van de militaire leiding die tijdens de laatste aanvallen op de Thaikong in 

november 1850 het bevel voerde over de troepen („een taktische misslag‟).  
36 Heidhues 2003, pag. 53; Ismail 1994, pag. 143. Apanages of ambts- of salarisvelden zijn stukken land die aan 

hofdienaars en leden van de adellijke familie in voorlopig bruikleen werden gegeven om in hun levensonderhoud 

te voorzien of bij wijze van salaris. De toegewezen persoon had recht op de opbrengst van het land. De bewoners 

van het land waren verplicht voor de toegewezen persoon arbeid te verrichten, zijn woning proper te houden en te 

zorgen voor de veiligheid. Ze waren ook verplicht mee te doen aan de traditionele ceremonieën.  
37 De tinkongsi‟s op Bangka werden opgeheven in 1919. Voor een vergelijking tussen de kongsi‟s op Bangka en 

Kalimantan zie Heidhues 1993. 
38 Heidhues 2003, pag. 53. Uit Van Rees‟ relaas over de oorlogen tussen de Thaikong-kongsi en het Nederlands-

Indische leger blijkt dat vele Madurezen deelnamen in de veldslagen, naast inheemse koelies die proviand en 

wapens droegen en struiken wegkapten. Van Rees had veel waardering voor de Madurezen, die bij aanvallen van 

de Chinezen „onwrikbaar pal staan‟. Van Rees 1859, pag. 161. 
39 De Groot was schrijver van een monumentaal werk over het religieuze systeem in China. Na verschillende keren 

China en Nederlands-Indië bezocht te hebben, bekleedde De Groot later verschillende hoogleraarschappen in 

Nederland. Een daarvan was de in die tijd nieuwe leerstoel voor Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-

Indië aan de Universiteit van Leiden. Blijkens de vermelding op de omslag van Het kongsiwezen van Borneo, dat 

was uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, was 

hij „Tolk voor de Chineesche taal bij het Gouvernement van Nederlandsch-Indië‟. Zie ook Blussé 2008, pag. 154-

157. 
40 De Groot 1885, pag. 2. 
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De officiële jaarboeken van de Lanfong-kongsi waar J.J.M de Groot zich voor 

zijn verhandeling op baseerde, zijn in het Hakka-Chinees geschreven. Daarin wordt de 

ontwikkeling van de Lanfong-kongsi gevolgd vanaf het eerste kongsihoofd, thaiko Lo 

Fong-phak, oprichter van de Lanfong-kongsi, tot het dertiende en laatste hoofd, 

kapthai
41

 Lioe A-Sin, een periode van ruim een eeuw.
42

 Van geen enkele andere 

kongsi is volgens De Groot een dergelijke „biografie‟ bewaard gebleven.
43

  

 

 

 
 

Plattegrond van het kongsihuis van Lanfong
44

 

                                                 
41 'Thaiko' betekent 'grote oudere broeder'. Vanaf het zesde kongsihoofd ging men over op de titel 'kapthai'. De 

Maleiers, die het kongsihoofd beschouwden als de voornaamste der districthoofden of kapiteins, noemden hem 

'kapitan toewa' (oude kapitein). Hier maakten de Hoklo‟s en Fujianezen, voor wie 'toewa' ongeveer dezelfde klank 

had als hun 'toa' (groot) een samentrekking van: 'kaptoa'. Dit werd door de Hakka's aangepast aan hun eigen taal en 

werd uiteindelijk 'kapthai'. Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, 1918, Deel 2, pag. 271. Deze titel bezat ook 

onder de Nederlanders burgerrecht.   
42 De Lanfong-kongsi stelde Lo Fong-phak als thaiko aan in 1777. In 1884, met de dood van Lioe A-sin, hield de 

kongsi op te bestaan.  
43 Een andere sinoloog, S.H. Schaank, verzamelde mondeling en geschreven materiaal over Chinezen in Montrado 

en publiceerde zijn betoog over de Thaikong-kongsi in 1893: „De kongsis van Montrado, Bijdrage tot de 

geschiedenis en de kennis van het wezen der Chineesche vereenigingen op de Westkust van Borneo‟ in Tijdschrift 

voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 35, 5/6, 1893. 
44 Uit: The Encyclopedia of Chinese Overseas, 1998, pag. 160. Dezelfde tekening is opgenomen in Heidhues‟ 

Golddiggers, Farmers en Traders (p. 59) en is gebaseerd op P.J. Veth, Borneo‟s Wester-Afdeeling: geographisch, 

statistisch, historisch, voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands, Vol 1, 1854. Volgens 

Heidhues bevestigt het diagram zijn religieuze aspect: het centrale gedeelte van het kongsihuis lijkt op een Chinese 

tempel, zoals ze gevonden kunnen worden in China en Zuidoost Azië. Het open binnenplein, de vijver op het 

binnenplein en de buitenvijver met een klein bruggetje zijn allemaal kenmerken van grotere tempels. De beeltenis 

van de belangrijkste godheid staat achter het gebouw. De Nederlanders zagen de beeltenis wel, maar beschouwden 

de kongsihuizen niet als religieuze centra maar als militair en administratief hoofdkwartier. Zij spraken dus van 

een fort of een raadhuis. Heidhues 2003, pag. 58. Voor een diepere kennis van Chinese huizen in China is het boek 

van Ronald G. Knapp, Chinese Houses, The Architectural Heritage of a Nation, 2005, een waardevolle bron. 
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In Pontianak bestonden al verschillende kongsi‟s toen thaiko Lo daar arriveerde. 

De Chinezen die er werkten waren afkomstig uit de Hoklo-gewesten, maar er waren 

ook goudgravers uit Ta-poe waar voornamelijk Hakka‟s woonden.
45

 Lo nam de 

leiding van hen op zich en stichtte de Lanfong-kongsi in 1777 met Mandor als basis, 

toen het gewest nog niet onder Nederlands bestuur was gebracht.
46

 Alle mogelijke 

wetten, bepalingen en straffen werden door het kongsihoofd vastgesteld. Onder zijn 

onderdanen bevonden zich voornamelijk gouddelvers, maar ook landbouwers, 

handelaren en ambachtslieden. Ze moesten allen belasting betalen, de gouddelvers in 

goud, de landbouwers in de vorm van rijst en tabak die ze geoogst hadden benevens 

deurgeld,
47

 en van de handelaars werd belasting geheven op de ingevoerde 

koopwaren.
48

 

De Lanfong-kongsi was de enige kongsi die, zoals gezegd, altijd een zeer goede 

verstandhouding bewaarde met de Nederlandse regering. Na het bestuur van het vijfde 

kongsihoofd (1811-1823), Soeng Tshap-pak, begon het Nederlandse gouvernement in 

dit gewest het beheer te voeren, maar het bevestigde het volgende kongsihoofd, Lioe 

Thoi-ni, in zijn waardigheid als algemeen bestuurder van de kongsi Lanfong.
49

 Deze 

man kreeg van de Panambahan de titel van Kapitan Demang
50

 en zo bleef hij ook 

bekend staan bij het koloniale bestuur. De trouw van de Lanfong-hoofden aan de 

koloniale regering werd niet gedeeld door hun onderdanen, die ijverig deelnamen aan 

de aanvallen die in mei, juni en juli van 1825 door Montrado-Chinezen (dat waren de 

Thaikong-Chinezen) werden ondernomen op de Nederlandse versterking in 

Mampawa. 

De Lanfong- en Thaikong-Chinezen voerden verschillende keren oorlog met 

elkaar. Toen in 1850 de Thaikong in opstand kwam tegen het Nederlandse 

gouvernement, stond kapthai A-Sin van Lanfong de Nederlandse troepen bij met het 

bedwingen van Thaikong door in het gebergte versterkingen aan te leggen en wapens 

te vervaardigen om tegen Thaikong een versperring op te werpen. Kapthai A-sin was 

het Gouvernement ook behulpzaam in het totstandbrengen van een goede 

verstandhouding met de wisselende, niet-vaste bevolking in de binnenlanden.
51

 Toch 

smokkelde Lioe A-Sin gedurende de vijandelijkheden benodigdheden (Heidhues 

meldt niet welke) naar de basis van Thaikong in Montrado en verschafte hij de 

Thaikong-opstandelingen een schuilplaats binnen het Lanfong-gebied, onder wie de 

commandant van het Thaikong-leger, Liao Njie Liong. Hoewel het Gouvernement een 

prijs van 500 zilveren dollars op Liao‟s hoofd had gesteld, werd hij nooit gepakt. Het 

heet dat hij in een doodskist naar Sarawak vluchtte.
52

 

Aan Kapthai Lioe A-sin was waarschijnlijk reeds de instandhouding van zijn 

kongsi voorgespiegeld indien de Lanfong-kongsi de zijde van het Gouvernement 

koos. Anders dan de Lanfong-Chinezen, verdedigden de Chinezen van de Thaikong-

kongsi hun onafhankelijkheid met grote onverzettelijkheid, hoewel hun 

oorlogsmiddelen zeer gebrekkig waren in vergelijking met die van de Nederlanders. 

De Groot vertelt over de Thaikong-Chinezen dat ook toen ze reeds verslagen waren, 

zij nog maanden lang probeerden het volk „tot geheime eedgenootschappen aaneen te 

                                                 
45 De Groot 1885, pag. 8. 
46 De Groot 1885, pag. 20. 
47 Venster- en deurgeld is een belasting geheven op het aantal vensters en deuren. 
48 De Groot 1885, pag. 21. 
49 De Groot 1885, pag. 27. 
50 De Groot 1885, pag. 55. 
51 De Groot 1885, pag. 37. 
52 Heidhues 2003, pag. 101-102. 
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snoeren, in de hoop het op die wijze nogmaals tegen den gehaten vreemdeling in het 

veld te krijgen‟.
53

  

Volgens De Groot bestonden er geen geheime genootschappen toen er nog 

kongsi's waren. Die genootschappen waren niet anders dan kleine kongsi‟s, „door de 

met zoo onuitroeibaren asociatiegeest behepte Chineezen
54

 heimelijk gevormd daar 

waar het hun niet geoorloofd is het geliefd zelfbestuur, waaronder zij in China 

leefden, openlijk uit te oefenen‟. Ze hadden tot op zekere hoogte een inwendige 

organisatie aangenomen, geschoeid op die van de in China bestaande geheime 

politieke genootschappen. Maar De Groot, en volgens hem ook P.J. Veth, die hij vaak 

aanhaalt als een betrouwbare bron,
55

 is er echter stellig van overtuigd dat de 

broederschappen een plaatselijk karakter hadden en niet in rechtstreekse betrekking 

stonden tot het Hemel-Aarde-Verbond in Zuid-China, dat gesticht werd in de eerste 

helft van de negentiende eeuw om te agiteren tegen de Chinese Manchu-regering.
56

   

 
4.1.2.2. De tinmijnen op Bangka 

Hoewel 1710 gewoonlijk wordt genoemd als het jaar waarin op Bangka tin werd 

ontdekt, naar verluidt per toeval,
57

 wellicht als bijproduct van ijzerbewerking,
58

 werd 

pas meer dan een eeuw later een begin gemaakt met de ontginning. Bangka werd een 

van de belangrijkste producenten van tin in de wereld en volgens Heidhues de meest 

winstgevende onderneming buiten Java voor Nederland in de achttiende eeuw, 

dankzij Chinese technologie, Chinese organisatie en bovenal dankzij Chinese 

koelies.
59

 In China zelf werd tin gemijnd in Guangdong en Yunnan, maar de vraag 

naar het metaal was zo groot dat de binnenlandse productie moest aangevuld worden 

met geïmporteerde tin. China had tin nodig om munten te slaan en allerhande 

artikelen voor gebruik bij religieuze ceremoniën te maken.
60

 Toen de vraag naar thee 

steeg, werd ook de vraag naar tin groter, omdat thee naar Europa vervoerd werd in 

tinnen verpakkingen.
61

 In het begin van de achttiende eeuw werd tin gemijnd volgens 

„inheemse‟ methoden. Chinese moslims die huwelijken waren aangegaan met leden 

van de familie van de sultan van Palembang, introduceerden in het eerste kwartaal van 

de achttiende eeuw Zuidoost-Aziatische tinmijntechnologieën in Bangka.
62

 Een tabel 

                                                 
53 De Groot 1885, pag. 146. 
54 Op Java was een zwakke uiting van de oude clangeest te zien onder de peranakan Chinezen in de vorm van 

talrijke corporaties tot wederzijdse hulp en ondersteuning, die grotendeels met officiele goedkeuring van de 

Nederlandse regering bestonden en werkten. De Groot 1885, pag. 188. Na de val van Soeharto in 1998 zijn in 

Indonesië ook organisaties in het leven geroepen van Indonesiërs van Chinese afkomst die uit bepaalde streken 

afkomstig zijn, bijv. de Fujianezen.  
55 Het werk van P.J. Veth waar De Groot meermalen aan refereert is Borneo‟s Westerafdeeling, geographisch, 

statistisch, historisch, voorafgegaan door eene schets des ganschen eilands (1854-1856). 
56 De Groot 1885, pag. 175; Gernet 1996, pag. 534 en 547. Dit genootschap, in het Chinees T‟ien-ti-hui of San-ho-

hui, werd de beruchte Triade. Zie ook Blussé 2008, pag. 150, waar staat dat de sinoloog Gustaaf Schlegel 

(leermeester van De Groot en Henri Borel) als eerste in zijn studie Thian Ti Hwui, the Hung-League or Heaven-

Earth-League. A Secret Society with the Chinese in China and India (1866) het ritueel van de Chinese geheime 

genootschappen geopenbaard en geanalyseerd had, zodat men eindelijk de Chinese onderwereld kon aanpakken. 
57 Heidhues 1992, pag. 1. 
58 Heidhues 1992, pag. 6. 
59 Heidhues 1992, pag. 2. 
60 De Chinezen maakten wat in het Engels „joss paper‟ genoemd wordt, zeer dun bladmetaal voor 

offerplechtigheden. Tin werd in een samenstelling met andere metalen ook gebruikt om vazen voor de 

voorouderlijke altaars te produceren en alledaagse voorwerpen zoals spiegels, theepotten en metalen kandelaars. 

Heidhues 1992, pag. 3. 
61 Heidhues 1992, pag. 3. 
62 Heidhues 1992, pag. 7. 
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van de tinproductie van 1717 tot 1804 laat zien dat die zeer onregelmatig was.
63

 De 

productie was onderhevig aan smokkel en piraterij, slecht weer en ziekte, weigering 

van de Nederlanders om de aangeboden tin te kopen of te betalen omdat de productie 

van een te bescheiden volume was, een stijging of daling in de behoefte aan tin in 

China en ten slotte aan het beleid van de sultan om de Chinezen te vervangen door 

zijn eigen volk.
64

 De meest productieve tijd was die tussen 1760 en 1780 onder sultan 

Achmad Majamudin van Palembang, een periode die later door de inwoners van  

Bangka „de gouden eeuw‟ genoemd werd.
65

 In het laatste decennium van de 

achttiende eeuw daalde de productie sterk. Na 1804 werden geen cijfers meer 

bekendgemaakt.  

De grote doorbraak kwam toen een zekere Oen Asing of Boen Asiong, een 

Chinees maar geen moslim, tinmijnen groef in Belo, een plaats ongeveer 8 mijl ten 

oosten van Mentok (waar de eerste tinmijnen waren).
66

 Deze Oen liet Chinezen 

overkomen die bekend waren met mijnbouwtechnieken, waarschijnlijk rechtstreeks 

uit China. Hij introduceerde verschillende werktuigen en machines, een beter gebruik 

van water, efficiëntere ovens en blaasbalgen en een standaardisatie van de vormen en 

gewichten van de geproduceerde tinbaren. Omdat Oen zonder vergunning van de 

sultan tin verkocht aan jonken die Mentok aandeden, werd hij door de sultan 

verbannen van het eiland. Er rezen echter zoveel problemen dat plaatselijke heersers 

de sultan verzochten Oen terug te sturen. Dat gebeurde en de sultan gaf Oen de 

opdracht een fort te bouwen in Mentok en een opslagplaats in Belo. Oen kreeg de titel 

„Kapitan Tjina‟, kapitein der Chinezen.
67

 

 

De Bangka-koelies: ‘Een staalkaart van menschelijke ellende’ 
Het is niet helemaal duidelijk waar de Chinese koelies na 1750, toen de tinproductie 

de grootste stijging liet zien, vandaan kwamen. Waarschijnlijk kwamen ze in jonken 

rechtstreeks uit China, misschien van Kanton. Er kwamen bijna geen westerlingen op 

het eiland, zodat er slechts enkele geschriften bekend zijn over wanneer nieuwe 

methodes gebruikt werden.
68

 Aangetoond kan worden dat de reeds genoemde 

eenvoudige, maar innovatieve methodes de tinproductie flink deden stijgen. Later 

werden de machtige tiko’s (letterlijk: oudere broeders), die van Chinese afkomst 

waren en als mediator functioneerden tussen de mijnorganisaties en het hof van de 

sultan, vervangen door inheemsen. De communicatie met de Chinese mijnwerkers 

verslechterde, deze wilden niet werken voor mensen die hun taal en gewoonten niet 

begrepen. Een daling in de tinproductie volgde.
69

 De tiko‟s onderhandelden overigens 

niet rechtstreeks met de mijnwerkers maar via de kongsi‟s en de kongsihoofden. Deze 

bewaarden hun gezag over de mijnwerkers door hen aan zich te binden door middel 

van schulden. Dit systeem werd nog tot in de twintigste eeuw in de mijnen gebruikt.
70

 

                                                 
63 216 pikoels in 1722 als laagste en 35.837,5 pikoels in 1785 als hoogste cijfer. Een pikoel (vaak ook geschreven 

als picol) is 100 kati of 61,761302 kilogram. Gonggryp, Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, 

1991, pag. 902.  
64 Heidhues 1992, pag. 9. 
65 Heidhues 1992, pag. 17. 
66 Het precieze jaar waarin dit gebeurde is niet duidelijk uit het relaas van Heidhues. 
67 Heidhues 1992, pag. 10. 
68 Heidhues 1992, pag. 11. 
69 Heidhues 1992, pag. 17. Rond Chinees nieuwjaar werden Chinese en Japanse prostituees naar de mijngebieden 

gebracht. Als de mannen hun loon hadden gekregen, werden ze al vierend en dobbelend in een stemming gebracht 

om opnieuw in te tekenen, en als ze al hun geld hadden verkwanseld waren ze daar wel toe genoodzaakt. Heidhues 

1992, pag. 152. 
70 Heidhues 1992, pag. 18. 
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Volgens het Nederlandse regeringssysteem, dat in 1816 aanving, was de resident 

tevens gouverneur van het eiland en tegelijkertijd hoofd van de mijnen. Zes 

mijninspecteurs waren gestationeerd in de verschillende districten en een zevende, die 

assistent-resident was, in Mentok. Zij verzamelden de tin en betaalden ervoor, hielden 

toezicht op de mijnen en de werkers en beheerden de pakhuizen met gesubsidieerde 

rijst, olie, zout en andere goederen die door het Gouvernement waren gestuurd voor 

de werkers.
71

 Maar vele onder de eerste ambtenaren waren incompetent en corrupt. 

Het grootste probleem voor de westerse ambtenaren was de omgang met de Chinese 

mijnwerkers. Deze weigerden te werken als ze zich benadeeld voelden. Zaken zoals 

de betaling in guldens in plaats van in Spaanse zilveren dollars of matten, zoals ze 

gewoonlijk ontvingen, en de vermindering van het rijstaandeel waren oorzaken van 

stakingen. 

Vanaf 1830, toen de regering had gezorgd voor betere werkomstandigheden in 

de mijnen (vele koelies en Europese ambtenaren stierven aan de gevolgen van „Banka 

koorts‟, waar waarschijnlijk cholera mee bedoeld werd) leverde het eiland belangrijke 

winsten op. In 1830 besliste de gouverneur-generaal dat 25.000 tot 30.000 pikoel 

genoeg was en dat er geen behoefte was om nog meer tin te produceren. Niet lang 

daarna openden zich nieuwe markten in Europa waar veel vraag was naar het Bangka-

tin, dat bekend stond om zijn buitengewone zuiverheid.
72

 In 1847 werd meer dan 83 

percent van Bangka‟s productie verkocht in Nederland. Bangka-tin stond op de derde 

plaats na koffie en suiker als belangrijkst en meest winstgevend exportproduct.
73

  

Wat de herkomst van de koelies in de negentiende eeuw betreft, wordt geschat 

dat in 1842, tijdens een grote toevloed van koelies die van 1834 tot 1843 duurde, drie 

vierde van de Bangka-koelies afkomstig was uit het Guangdong-gebergte in het 

zuidoosten van China. Omdat Hakka nog steeds het meestgesproken dialect is op 

Bangka, kan geconcludeerd worden dat de meeste koelies inderdaad Hakka‟s waren.
74

 

In het begin van de negentiende eeuw kwamen andere Chinezen, met name Hoklo‟s, 

naar het eiland. Later kwamen er Maleiers bij en Chinezen uit Java, Sumatra en 

Riau.
75

 Er deden zich tussen 1839 en 1848 nogal vaak ruzies voor tussen de Hakka‟s 

aan de ene kant en aan de andere kant de Hoklo‟s en de peranakans, de in Indië 

geboren Chinezen.
76

 Deze oproeren hadden volgens Heidhues hun oorsprong in de 

conflicten tussen de verschillende taalgroepen in China.
77

  

In 1849 waren er 200 mijnen op Bangka. Er woonden ongeveer 9.000 Chinezen 

op het eiland. Drie jaar later was dit aantal gestegen tot 14.000. Drie kwart van de 

volwassen mannen werkte in de tinmijnen. De oudere mannen waren gewezen 

mijnwerkers die er niet in waren geslaagd voldoende geld over te houden om terug te 

keren naar China. Als een mijnwerker er wel in geslaagd was genoeg geld te sparen 

om te trouwen of naar China terug te gaan, werd er een „makan besar‟, een 

feestmaaltijd, gehouden. Van vrienden en vooral van de mijninspecteur werd een 

grote bijdrage verwacht. Iedere graafplaats had een gebedshuis met een toapekong.
78

 

                                                 
71 Heidhues 1992, pag. 33. 
72 Heidhues 1992, pag. 36. 
73 Heidhues 1992, pag. 37. 
74 Het grootste deel van de goudmijnwerkers in West-Borneo bestond eveneens uit Hakka‟s 
75 Heidhues 1992, pag. 42. 
76 Volgens een telling onder resident Van Olden in 1849 waren op Bangka 4.178 van de Chinese mijnwerkers en 

volwassen Chinese mannen Hakka‟s, 278 Hoklo‟s en 754 peranakans. Een deel van de peranakans was moslim. 

Heidhues 1992, pag. 43. 
77 Heidhues 1992, pag. 43. 
78 Een toapekong, ook wel geschreven als tepay-kong of nog anders, is een beeld van een godheid. Zo‟n godheid is 

iemand die zich in het historische of legendarische verleden buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. In de 

thang was dat Kwanti, de god van de handel, oorlog en broederschappen. Heidhues 1993. 
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In het kongsihuis woonden de vrijgezellen, terwijl de gehuwde arbeiders in eigen 

hutten woonden.
79

 

In de negentiende eeuw verzwakten de mijnkongsi‟s door het Nederlandse 

koloniale beleid en werden de mijnen op een meer autoritaire manier georganiseerd. 

Volgens een regeling van 1832 werden alle mijnwerkers, of ze aandeelhouders waren 

van een kongsi of niet, beschouwd „in ‟s Lands dienst‟ te zijn. Zij werden aldus 

verantwoordelijk gesteld voor hun eigen schulden, waaronder in de eerste plaats de 

kosten voor de overtocht van China naar Bangka. Indien ze aandeelhouders waren, 

waren ze ook verantwoordelijk voor de schulden van de kongsi. In 1845 werd daar 

een andere regeling aan toegevoegd, waardoor weggelopen koelies mochten worden 

gestraft met 30 slagen met een rotanstok.
80

 

Terwijl de kongsi‟s op West-Borneo vernietigd werden door oorlogsgeweld, 

gingen de Bangka-kongsi‟s na het midden van de negentiende eeuw ten onder aan 

administratieve en financiële competitie en het daardoor veroorzaakte arbeiderstekort. 

In Malaya waren rijke bronnen aangetroffen, Oost-Sumatra had werkers nodig voor 

zijn plantages, en in Noord- en Zuid-Amerika en Australië was veel vraag naar 

mijnarbeiders voor de goudmijnen. Het was moeilijk daarmee te concurreren. 

Bovendien had Bangka een slechte reputatie die koelies weghield.
81

 De aanwerving 

van koelies werd overgelaten aan Bangkanese Chinese ambtenaren of handelaren die 

koelies naar Bangka brachten en hen verkochten aan de kongsi‟s. De kongsi‟s 

verdienden de onkosten terug door ze te verhalen op de singkeh, de nieuwkomer, die 

gedurende de eerste jaren als mijnwerker een verminderd loon ontving om op die 

manier zijn „schuld‟ af te lossen. Samen met het aantal werkers daalde ook het aantal 

actieve mijnen en uiteraard de tinproductie. De gemiddelde productie na 1830 viel tot 

onder de 10 pikoel per man, omdat de beste bronnen uitgeput waren en nieuwe 

bronnen moeilijk te vinden waren. De groeiende schuld van de mijn aan de regering 

was een groot probleem en werkte desertie in de hand.
82

 Pogingen van het 

Gouvernement om koelies aan te trekken voor de mijnen op Bangka hadden niet veel 

resultaat. Maar ondanks de daling van het aantal werkers, steeg de productie tussen 

1879 en 1886 door technische verbeteringen en een concentratie in rijke mijnen.
83

  

In 1886 verbood de Britse kolonie Hong Kong alle uitvoer van koelies voor 

Bangka, omdat de werving voor de Nederlandse kolonie slecht geregeld was en zich 

zware misbruiken voordeden. In dat jaar deed Batavia nog een poging om de handel 

in koelies geheel in Europese handen te krijgen. J.J.M. de Groot, bekend door zijn 

verhandeling over de Chinese kongsi‟s in West-Borneo, contacteerde een Duitse firma 

in Amoy (Xiamen) en vroeg 600 koelies aan voor Bangka, bij voorkeur landbouwers, 

voor de prijs van 30 zilveren dollars per man. De Nederlandse regering zou 15 dollars 

betalen en de kongsi moest de resterende kosten betalen door de koelie 18 maanden 

lang te laten werken met een verminderd loon. Dit loon was hoger dan voorheen 

uitbetaald werd op Bangka, maar mocht niet hoger zijn dan op Belitung gebruikelijk 

was. Het plan mislukte. Koelies die in de binnenlanden van Amoy aangeworven 

waren voor Bangka gingen in 1888 allemaal naar Selangor in Malaya, waar 

mijnwerkers konden verwachten twee keer zoveel te verdienen als op Bangka, omdat 

ze deelden in de opbrengst van de tin, die hoge prijzen haalde op de wereldmarkt. Op 

Bangka gingen de winsten daarentegen naar de koloniale kas en de kongsi‟s 

                                                 
79 Heidhues 1992, pag. 44. 
80 Heidhues 1992, pag. 115. 
81 Hetzelfde gold voor de werving van koelies voor de tabaks- en rubberplantages in Oost-Sumatra. 
82 Heidhues 1992, pag. 44-46. 
83 Heidhues 1992, pag. 56. 
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ontvingen een vaste prijs voor hun tin. Lonen konden dus niet stijgen zelfs als de 

tinprijzen stegen, en waren lager dan elders.
84

 Koeliewerving voor Bangka kreeg, 

zoals Heidhues het uitdrukt, een willekeurig en „pak-wat-je-krijgen-kan karakter‟. 

Chinezen die in de havens rondliepen werden op de boot naar Bangka gezet, ook al 

waren ze niet geschikt voor werk in de mijnen. Hun werd ook niet gevraagd of ze dat 

wilden. Zij werden beschouwd als het uitschot van China‟s havensteden.
85

  

 

 
            

Oproerige Chinezen op Bangka gevangen genomen (1899
 86

 

 

Op het einde van de negentiende eeuw deden de Nederlanders slechts zaken met 

vier tussenhandelaaars, van wie sommige Chinese officieren waren. De resident 

bestelde een zeker aantal koelies, die grotendeels in Zuidoost-China werden 

gerekruteerd. De koelies werden naar Bangka getransporteerd onder onmenseljke 

omstandigheden. Terwijl in 1852 745 arbeiders op elf wangkangs (prauwen) in 

Bangka landden (een gemiddelde van 68 koelies per wangkang), kwamen er in 1900 

1.550 arbeiders op tien wangkangs aan (een gemiddelde van 155 koelies per 

wangkang). De prijs voor Hakka-koelies uit Singapore was tegen het einde van de 

                                                 
84 Heidhues 1992, pag. 57. 
85 Heidhues 1992, pag. 58. Met de havensteden werd in het begin Amoy bedoeld, hoewel er twijfel was omtrent de 

geschiktheid van de Hokkiens die daar woonden, en later Macao. 
86 Uit: Naeff 1978, Het aanzien van Nederlands-Indië; herinneringen aan een koloniaal verleden. Aanvoerder van 

de opstand was Li Hong Li (rechts). Aan weerszijden van de gevangenen staan Javaanse fuseliers van het KNIL. 

Een van hen draagt geen schoenen. Pas aan het begin van de twintigste eeuw werd schoeisel voor de inheemse 

KNIL-militairen ingevoerd. Op opstanden werd altijd het leger afgestuurd. In 1899 vonden verscheidene 

opstanden plaats op Banka.  
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eeuw het hoogst: 45 gulden per koelie.
87

 Volgens Heidhues stierf een kwart tot een 

derde van de mijnwerkers in die periode op Bangka (ongeveer hetzelfde sterftecijfer 

als bij de koelies op de plantages van Oost-Sumatra het geval was), terwijl een groot 

deel van de mannen naar China terugkeerden om daar te sterven en niet, voegt 

Heidhues daar aan toe, vanwege hun gevorderde leeftijd.  

De Bangka-koelie was niet vrij, hij mocht de mijngronden niet verlaten zonder 

toestemming van de kongsibaas. Toestemming van de administrateur was nodig om 

uit het gebied van de mijn te treden. Er werd hem een mijn toegewezen, hij had er 

geen enkele vrije keuze over. Hij was, zo vat Heidhues samen, niet anders dan een 

slaaf.
88

 Ook fysiek was dat zichbaar: een opstand onder Chinese mijnwerkers op 

Bangka in 1898 bracht onder meer aan het licht dat de koelies gebrandmerkt werden. 

De minister van koloniën Jacob Theodoor Cremer, dezelfde die Jacobus Nienhuys 

opvolgde als beheerder van de Deli Maatschappij (zie subhoofdstuk 4.4.), liet weten 

dat dit geen blijvende wonden veroorzaakte.
89

 Bangka had zoals gezegd een zeer 

slechte reputatie. De meeste koelies verlieten het eiland even arm als ze waren toen ze 

er arriveerden. De desertie was groot. Er waren koelies in een mijn in Mentok die hun 

duimen hadden afgehakt opdat ze ongeschikt zouden worden bevonden voor het werk 

in de mijn en naar China terug zouden worden gestuurd.
90

 

Nieuwkomers die niet geschikt werden bevonden voor werk in de mijn werden 

verkocht aan rijke Chinezen die gambir-, koffie-, groentetuinen en vooral 

peperplantages hadden. Zo‟n afgekeurde koelie kon altijd nog 20 tot 25 gulden 

opbrengen. Vele koelies die niet geschikt werden bevonden om in de mijnen te 

werken, werden verscheept naar de tabaksplantages in Deli. Ze keerden niet terug 

naar China.
91

  

Driemaal per jaar was het feest in de mijn, en wel op feestdagen in de eerste, 

zevende en achtste maand van het Chinese jaar,
92

 want dan werd er een varken 

geslacht. Het vlees werd „gratis‟ aan de koelies verstrekt. Op de dagen daarna werd er 

weer geslacht, maar hiervoor moesten de koelies betalen: op de schuldrekening van 

elk van hen werd een bedrag van 1 gulden geboekt. Dit dekte ruimschoots de 

zogenaamde gratis portie vlees. Buiten deze feesten kregen de koelies geen vlees, 

behalve als twee koelies werden betrapt in een homoseksueel samenzijn. Voor dit 

varken moesten alleen de schuldigen betalen.
93

  

Vele koelies leden aan ondervoeding en aan beriberi, een ziekte die het gevolg is 

van een gebrek aan vitamine B. De oorzaak van beriberi werd pas in de twintigste 

eeuw ontdekt. Beriberi uit zich in zwelling van de ledematen, zenuwziekten, 

verlamming en uiteindelijk de dood. Door de nieuwe pelmachines verloren de 

rijstkorrels vitamine B. De rijst voor de mijnwerkers werd bovendien te lang bewaard, 

hetgeen de verschijnselen van de ziekte verergerde. Vanaf de tweede helft van de 

                                                 
87 Heidhues 1992, pag. 59. 
88 Heidhues 1992, pag. 60. 
89 Breman 1992a, pag. 243. 
90 Heidhues 1992, pag. 127-128. 
91 Heidhues 1992, pag. 60-61. 
92 De eerste maand van het Chinese jaar wordt het nieuwjaar gevierd, dat vijftien dagen duurt. De laatste 

nieuwjaarsdag wordt nog uitbundiger gevierd dan de eerste. In de zevende maand herdenken en eren de Chinezen 

de gestorvenen die niet met de traditionele ceremonieën werden begraven of zonder erfgenamen stierven en wordt 

het „Feest van de hongerige zielen‟ gevierd. Men gelooft dat gedurende die maand de poorten van de hel geopend 

worden en hongerige zielen op de aarde neerdalen. Aan hen wordt op de vijftiende dag van de maand eten 

geofferd. Op de vijftiende van de achtste maand worden „maankoeken‟ gegeten, ter herinnering aan de 

overwinning van de Chinezen op de Mongolen in 1376, in een oproer waarbij geheime boodschappen in koeken 

werden verstopt. Waarschijnlijk zijn het deze feestdagen die gevierd werden met bijzondere tractaties voor de 

mijnkoelies. 
93 Zentgraaff 1934, pag. 67. 
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negentiende eeuw stierven honderden koelies op Bangka en Belitung aan beriberi.
94

 

Omdat de koelies de wens hadden geuit terug te keren naar China, werd overwogen de 

patiënten in stoomschepen en wangkangs te vervoeren naar Singapore en China. Oost-

Sumatraanse planters echter hadden daar grote bezwaren tegen. Het zicht van de 

Chinese koelies, die niet meer konden lopen en afgedankt werden, zou de werving van 

koelies voor de plantages immers sterk hinderen. Daarom werd na 1894 beslist de 

zieke koelies naar Bogor (Buitenzorg) te zenden, waar ze door de frisse berglucht en 

een goede voeding sneller konden herstellen en op krachten konden komen voor de 

reis naar China. Met de zieke arbeiders in Belitung gebeurde dat al sinds 1888.
95

  

Het hoge sterftecijfer en de vele zieken waren een bewijs van de slechte 

toestanden in de regeringsmijnen. Vooral de beriberi die op het eiland woedde, kreeg 

voortdurend de aandacht in het buitenland. De wijze waarop de Nederlands-Indische 

regering deze zieken behandelde (of mishandelde), gaf haar een uiterst ongunstige 

reputatie. In zijn boek Op oude paden (1934) somt H.C. Zentgraaff op welke artikelen 

hij in dat verband heeft geschreven in verschillende dagbladen en de tegenwerking die 

hij daardoor ondervond. Zentgraaff was een op Bangka gelegerde onderofficier.
96

 Hij 

klaagde de late beslissing aan om zieke arbeiders te evacuren. Als het namelijk 

eindelijk zover was, werden ze in afwachting van de Batavia-boot ondergebacht in 

een „zoogenaamd‟ hospitaal te Mentok, een verblijf dat „één doorlopende 

verwaarloozing, eene verkrachting van de allereerste plichten der hygiëne‟ was. Dat 

verblijf, de manier waarop de koelies moesten baden, hun voeding, het was volgens 

Zentgraaff alles bij elkaar „een staalkaart van menschelijke ellende‟.
97

 Het verdere 

overbrengen van de patiënten van de stampvolle karren waarmee ze van de boot 

werden gehaald naar het ziekenhuis, dat op een heuvel stond, was een nieuwe 

lijdensweg; „zieken wier lichaam lijdt bij de minste verkeerde of onhandige aanraking 

werden door een paar dwangarbeiders bij armen en beenen gepakt en zoo naar boven 

gesjouwd‟.
98

 Zaalberg, redacteur van het Bataviaasch Nieuwsblad, vestigde in zijn 

blad de aandacht van de regering op Zentgraaffs artikel. Tien dagen na de publicatie 

van Zaalbergs brief werd een onderzoek ingesteld naar de toestanden op Bangka door 

de inspecteur over de civiele geneeskundige dienst, Dr. C. Winkler, bijgestaan door de 

in 1880 benoemde tolk voor de Chinese taal, B. Hoetink.
99

  

Beiden stelden over hun bevindingen een rapport samen. Naar verluidt stond in 

de rapporten dat de schildering van de toestand overdreven was en niet van dien aard 

om daaruit een rechtstreekse beschuldiging tegen het Gouvernement te kunnen putten.
 

Desondanks werden de rapporten niet openbaar gemaakt. Na twintig maanden moest 

er volgens Zaalberg vastgesteld worden dat de gehoopte verbeteringen waren 

uitgebleven.
100

 

 

 

                                                 
94 Heidhues 1992, pag. 63. 
95 Heidhues 1992, pag. 64. Belitung had eerder ziekenhuizen voor de mijnwerkers dan Bangka. Hoetink schreef 

over de situatie in Belitung dat „een Chineesch mijnwerker het nergens beter naar zijn zin zal krijgen‟. Heidhues 

1991, pag. 9; Lindblad 1995, pag. 737. 
96 Termorshuizen 2001, pag. 198. 
97 Zentgraaff 1934, pag. 59. 
98 Zentgraaff 1934, pag. 57.  
99 Zentgraaff 1934, pag. 63-64. 
100 „Open brief aan Z.E. de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië‟ in het Bataviaasch Nieuwsblad van 13 

december 1904, Zentgraaff 1934, pag. 64. „Na twintig maanden‟ betekent twintig maanden na de publicatie van 

Zaalbergs brief in maart 1903. Maar Heidhues concludeerde uit haar bronnen dat in 1905 het ergste voorbij was. 

Waarschijnlijk werd pas na Zaalbergs open brief in 1904 aanstalten gemaakt de toestand te verbeteren. Volgens 

Termorshuizen was de verbetering van de arbeidsomstandigheden in 1905 in belangrijke mate te danken aan de 

vasthoudendheid van Zaalberg. Termorshuizen 2001, pag. 198. 
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Toch kon geconstateerd worden dat de regering langzamerhand de zorg op zich 

nam voor degenen die niet meer konden werken. In 1884 werd een ziekenhuis 

opgericht in Sungaiselan (op Bangka) voor beriberilijders, waar inheems personeel 

werd tewerkgesteld. Er was, zo concludeert Heidhues uit de regeringsdocumenten, 

oprechte bezorgdheid voor de toestand van de patiënten en er werden pogingen 

gedaan om de oorzaak van de ziekte te vinden. De Dokters-Djawa zorgden voor de 

mensen die leden aan andere ziekten dan beriberi.
101

 In 1905 was het ergste voorbij.
102

  

Naast Bangka werd ook Billiton vanaf 1851 geëxploiteerd als private 

onderneming en in 1891 werd Singkep in Riau opengesteld als derde moderne 

producent van tin in de archipel.
103

 En ook daar werden de koelies niet goed 

behandeld. Een ambtenaar schreef dat de koelies in Singkep stierven „als ratten‟.
104

  

De oude mijnwerkers werden zo lang mogelijk aangehouden, niet om ze te laten 

arbeiden, maar omdat iedere werker recht had op een pikoel rijst per maand, te veel 

om op te eten zelfs door iemand die zware lichamelijke arbeid verrichtte. De kongsi 

kon de rijst verkopen of er ciu (arak of rijstbrandewijn) van maken. Later werd een 

tehuis opgericht voor de bejaarde arbeiders, die daar echter slechts 40 percent kregen 

van hun vorige portie rijst.
105

  

Toch steeg de tinproductie dankzij de vernieuwde Europese technieken. Naast 

de Akkeringaboor,
106

 ook wel Bangka-boor genoemd, werd nu ook gebruik gemaakt 

van stoomtreinen in plaats van de houten karretjes van de Chinezen en van pompen 

die aangedreven werden door stoom en niet langer door water.
107

 Later kregen Bangka 

en Belitung elektriciteit en werden de pompen aangedreven met elektrische 

motoren.
108

 Er kwamen nieuwe ovens die minder houtskool nodig hadden dan de 

traditionele ovens en meer metaal produceerden van dezelfde hoeveelheid erts.
109

  

 

 

                                                 
101 De Dokters-Djawa hadden een speciale medische opleiding genoten, een uitbreiding van de oorspronkelijke 

opleiding tot vaccinateur die in 1851 was opgericht. De Dokters-Djawa hebben niet alleen in medisch, maar ook in 

maatschappelijk opzicht veel betekend; in feite waren zij de eerste Indonesiërs die konden doordringen tot de 

westerse bovenlaag van de Indische samenleving. Groeneboer 1993, pag. 205-207. 
102 Heidhues 1992, pag. 65. 
103 De eerste mijn op Belitung werd in 1851 geopend. In 1852 werd concessie verleend aan Z.K.H. de Prins der 

Nederlanden en aan Baron van Tuyll van Serooskerken voor 40 jaren. Deze concessie werd ingebracht in de 

Billiton Mij. Na afloop van het termijn werd de concessie voor 35 jaren verlengd tot 30 april 1927. Bij deze 

verlenging werd bedongen dat vijf achtste van de netto winst aan het Gouvernement toekwam. Na beëindiging van 

de concessie werd deze niet opnieuw verlengd, maar werd een zogenaamd gemengd bedrijf opgericht, de 

Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton, waarin het Gouvernement voor 10 miljoen en de Billiton 

Mij. voor 6 millioen gulden deelnam. Op de Riau-eilanden werd in de negentiende eeuw eveneens tin ontgonnen. 

De Singkep tinmaatschappij, die vanaf 1877 voor de duur van 50 jaar concessies had gekregen voor ontginning, 

werd in 1933 met haar dochtermaatschappij de Singkep Zeetin Concessie in de Billiton Mij. opgenomen. 

Gonggryp 1991, pag. 1419. 
104 In de goudmijn van Redjang Lebong in Midden-Sumatra was de toestand blijkbaar nog erger. Daar vluchtten 

zelfs zieke contractanten het oerwoud in, een zekere dood prefererend boven de onmenselijke toestand in de mijn. 

Breman 1992a, pag. 243. 
105 Heidhues 1992, pag. 76. 
106 Ontwikkeld door de mijningenieur Akkeringa in 1858. Zoals op de foto te zien is, stonden vier mannen op een 

horizontaal wiel, of hingen eraan, om er gewicht aan te geven, terwijl anderen aan het wiel draaiden om de daaraan 

bevestigde pijp in de grond te boren. Er konden instrumenten door de pijp naar beneden gelaten worden om 

grondmonsters op te halen voor analyse. Heidhues 1992, pag. 66. 
107 Heidhues 1992, pag. 66. 
108 Gonggryp 1991, pag. 1415. 
109 Heidhues 1992, pag. 68. Deze heetten Vlaanderenovens, genoemd naar de ontwerper, Dr. C.L. van Vlaanderen, 

mineraloog-scheikundige van het Mijnwezen. Gonggryp 1991, pag. 1416 



De kongsi-Chinezen in West-Borneo, Banka en Billiton 

125 

 
 

Chinese koelies aan het werk met de Bangka-boor
110

 

 

Na de introductie van de nieuwe Europese technieken in de jaren na 1850 

kregen de Europeanen grote invloed op de Chinezen. De kongsibaas werd niet meer 

gekozen door de arbeiders maar aangewezen door de resident op advies van de 

hoofdingenieur.
111

 In 1919 hielden de Banka-kongsi‟s op te bestaan als coöperatieve 

ondernemingen van mijnwerkers die voor hun eigen economische belangen konden 

opkomen, en werden integendeel deel van een systeem van uitbuiting.
112

 De koelies 

werden op allerlei manieren uitgezogen: door het verhogen van de prijzen van de 

koopwaar in de mijntoko‟s, door de verkoop van opium en alcohol en het houden van 

gokplaatsen, en door geld te lenen aan de koelies om al deze activiteiten te betalen. 

Hun eten werd verminderd of de kwaliteit ervan werd verlaagd. Sommige 

mijnhoofden betaalden het uang radjin of „ijvergeld‟ van de koelies niet uit. Deze 

premie kregen ze als bonus als ze gedurende 26 tot 28 dagen in de maand zonder 

mankeren hadden gewerkt.
113

 Het doel van het inhouden van de premie was de koelies 

zo in de schulden te werken dat ze ieder jaar opnieuw dienst moesten nemen als 

mijnwerker. Op die manier hoefden er geen nieuwe koelies aangeworven te worden. 

Koelies verkochten hun rantsoen tabak met verlies aan de kongsi om met het contant 

geld opium te kopen. Zoals reeds verteld werd gokken vooral aangemoedigd op 

Chinees nieuwjaar, het enige tijdstip in het jaar dat de koelies een groot bedrag aan 

contant geld bij zich hadden, omdat ze dan net hun jaarsalaris hadden ontvangen en, 

als ze getekend hadden voor nog een jaar dienst, de premie voor het opnieuw in dienst 

treden.
114

  

Later werd het numpang-systeem gebruikt, wat al in 1878 in Belitung werd 

ingevoerd.
115

 Volgens het numpang-systeem werden de kongsiwerkers opgedeeld in 

                                                 
110 Uit: Weerzien met Indië, nr. 31: Bodemschatten, pag. 737. Lindblad 1995. 
111 Heidhues 1992, pag. 66. 
112 Heidhues 1992, pag. 54. 
113 Heidhues 1992, pag. 74. De premie bedroeg twee maal vijf gulden per jaar.  
114 Heidhues 1992, pag. 72-73. 
115 Heidhues 1991, pag. 6. 
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groepjes die met elkaar samenwerkten en winsten verdeelden onder de leden. Een 

kongsi bestond uit vier of vijf aandeelhouders die door de Maatschappij waren 

gekozen, gewezen mijnwerkers die een goede reputatie hadden. Deze benoemden het 

mijnhoofd, dat door de Maatschappij officieel werd goedgekeurd. De aandeelhouders 

konden zelf werken of een koelie betalen om voor hen te werken.
116

 Soms werden 

aandelen geschonken aan inheemsen die de Maatschappij een dienst hadden bewezen 

door bijvoorbeeld een rijke bron van tin aan te wijzen. Een kongsi had een of 

meerdere numpangs die een plaats kregen aangewezen om die te mijnen. Het loon van 

de numpang-werkers was afhankelijk van de hoeveelheid tinerts die hun numpang aan 

het bedrijf leverde. Winsten werden door de werkers gedeeld. Ook als de opbrengst 

aan tin minder was dan normaal terwijl de mijnwerkers goed gewerkt hadden, kregen 

numpang-leden een minimumloon uitbetaald. Op Belitung waren de koelies vrij in het 

kiezen van een numpang. De poenale sanctie was op Belitung niet nodig om de 

arbeiders aan de mijn te binden. De arbeiders kregen hun loon op het einde van het 

jaar en waren vrij om opnieuw te tekenen, om zich aan te sluiten bij een andere 

numpang of, als ze geen schulden meer hadden, om te repatriëren naar China op 

kosten van het bedrijf. De Billiton Mij was zeer trots op dit systeem. Bij vergelijking 

van de mate van desertie, sterftecijfers en het aantal zieken leken de Belitung-koelies 

het veel beter te hebben dan die op Bangka.
117

 Blijkbaar doelde Zentgraaff op dit 

systeem toen hij meldde dat de toestand in Belitung veel beter was dan op Bangka, 

omdat volgens hem de tinontginning op Belitung geheel in overeenstemming met de 

Chinese gewoonten en gebruiken werd gedreven.
118

 

Heidhues vergelijkt de tinkoelies op Bangka met de plantagekoelies in Oost-

Sumatra. De eersten waren altijd Chinezen, werkten voor de regering en niet voor 

privé-ondernemers, er waren geen vrouwen die in de mijnen werkten en er waren veel 

minder koelies dan op de plantages. De regering was uiteindelijk verantwoordelijk 

voor de slechte toestand in de mijnen, aldus Heidhues, maar waste haar handen in 

onschuld en schoof de schuld op de kongsi‟s.
119

 

 
De verhandeling van J.J.M de Groot 
Hoewel in de ondertitel staat dat zijn verhandeling gaat over de Chinese politieke 

verenigingen in de koloniën, straalt door het gehele „werkje‟, zoals de reeds 

genoemde sinoloog J.J.M. de Groot het zelf noemt, een dieperliggende bedoeling door 

die hij vooral in de voetnoten kenbaar maakt en in de laatste regel als volgt samenvat:  

 
Moge dit werkje ook eenige afbreuk doen aan de gelukkig in de laatste jaren wat 

luwende Chineezenvrees en aan die in menig opzicht zoo ongegronde, vooral op 

onbekendheid berustende antipathie jegens lieden, aan wier noeste vlijt Borneo, Deli, 

Banka, Blitong, Riouw hun bloei en gewicht, hunne gansche beteekenis als kolonie te 

danken hebben!
120

  

 

Volgens Leonard Blussé, sinoloog en historicus in Leiden, slaagde De Groot in 

zijn opzet. Zijn studie heeft ervoor gezorgd dat de regering haar wantrouwen ten 

                                                 
116 Dit gold overigens ook voor de aandeelhouders van de kongsi‟s op Bangka.  
117 Heidhues 1991, pag. 8. Ook aan Sumatra‟s Oostkust was het numpang-systeem bekend. Daar werd de term 

gebruikt voor een vrije arbeider die naast de onder contract staande koelies in de tabakstuinen werkte. Breman 

1992a, pag. 96. 
118 Zentgraaff 1934, pag. 66. 
119 Heidhues 1992, pag. 76-77. 
120 De Groot 1885, pag. 193. 
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opzichte van de Borneose Chinezen liet varen en haar beleid aanpaste aan de nieuwe 

inzichten.
121

 

Het beeld van de Chinezen in Borneo‟s Wester-afdeling in het werk van De 

Groot is bijzonder positief. Hij noemt ze de „meest beschaafde, nijverste onderdanen‟ 

van de Nederlandse regering, terwijl de kongsi‟s in zijn ogen steeds de belangrijkste 

schakel zijn „in de verhouding tusschen onze heerschappij en het zoo onmisbare 

bevolkingselement, waaraan de voornaamste onzer Buitenbezittingen hun bloei en 

gewicht verschuldigd zijn‟.
122

 Daarom hebben de Chinezen volgens hem aanspraak op 

een rechtvaardige beoordeling, die niet gegrond zou moeten zijn op „door weinig of 

niets gewettigde vooroordeelen, zonder studie of onderzoek‟.
123

 Hij prijst de ijver van 

de Hakka-Chinezen en hun vrouwen
124

 en breidt dit beeld uit naar de Chinezen die 

werkzaam zijn in de tinmijnen in Banka en Billiton, waar ze de Nederlandse schatkist 

helpen vullen, en in de Deli-ondernemingen, waarvan zij de levensader zijn en 

„welker vruchten ons vaderland met millioenen schats verrijken‟.
125

 

De Groot stelt vast dat allerlei kwetsende woorden over de Chinezen door 

gezaghebbende werken zijn verbreid, „als taaie parasieten die zich aan alles 

klemmen‟.
126

 Tot de „grofste leugens over de Chinezen‟ behoort het „wanbegrip‟ dat 

de Chinezen een volk zijn zonder manhaftigheid en moed. „Nimmer‟, aldus De Groot, 

„is grootere hulde aan de krijgshaftigheid der Hakka-Chineezen gebracht dan door de 

beschrijvingen van de kongsioorlogen, die de heer Van Rees het licht heeft doen 

zien.‟
127

 Daarmee bedoelt hij de werken van oud-militair W.A. van Rees.
128

 In 

Wachia, Taykong en Amir (1859) schreef Van Rees namelijk dat de Chinese 

krijgslieden in moed en onversaagdheid voor geen Padri onderdeden.
129

 Het 

merkwaardige is dat Van Rees haast gelijktijdig beweerde dat „laaghartige kruiperij‟ 

de hoofdtrek van het Chinese karakter zou zijn, wat aan De Groot scherp protest 

ontlokte, vooral omdat de „aantijging‟ door Van Rees werd geboekt naar aanleiding 

van de voorkomendheid van een Chinees, die, „getrouw aan de heilige, nimmer 

verzaakte wetten van gastvrijheid zijner natie, hem thee en rijst kwam aanbieden, toen 

hij zich, in Montrado op reis zijnde, in een verlaten Chinese woning had 

neergevleid‟.
130

 Het literair proza van de hand van Van Rees komt later in dit 

subhoofdstuk uitgebreider aan bod. 

                                                 
121 Blussé 2008, pag. 155. Deze nieuwe visie was echter niet van invloed op de Chinezen op Java.   
122 De Groot 1885, pag. vi. 
123 De Groot 1885, pag. vii. 
124 Net als in andere delen van Indië, waren de Chinese immigranten van het mannelijk geslacht. Volgens de 

Chinese filosofie en religie moesten zij zonen hebben. Bij afwezigheid van Chinese vrouwen, namen zij Dajakse 

vrouwen tot vrouw en stichtten met hen een gezin.  
125 De Groot 1885, pag. 70. 
126 De Groot 1885, pag. vii. 
127 De Groot 1885, pag. 75. Met „kongsioorlogen‟ bedoelde De Groot hoogstwaarschijnlijk niet de oorlogen tussen 

de kongsi‟s, maar tussen de kongsi‟s en de Nederlandse troepen. 
128 Van Rees schreef Montrado: geschied- en krijgskundige bijdrage betreffende de onderwerping der Chinezen op 

Borneo: naar het dagboek van een Indisch officier over 1854-1856 (1858) en Wachia, Taykong en Amir of het 

Nederlandsch-Indische leger in 1850 (1859) 
129 De Groot 1885, pag. 147. De padri‟s waren een Minangkabause (in West-Sumatra) groepering die strikte 

naleving van islamitische leefregels nastreefden. Zij kwamen in conflict met de traditionele hoofden (de 

penghulu‟s), die in hun wanhoop de Nederlanders te hulp riepen, in ruil waarvoor zij de soevereiniteit over de 

Minangkabause landen aanboden. In 1821 brak de Padri-oorlog uit, die tot 1838 zou voortduren. Van den Doel 

1996, pag. 22-23. 
130 De Groot 1885, pag. 142. Het verslag over de Chinees staat in Montrado (1858) pag. 25 en gaat als volgt: „Een 

Chinees, die het hoofd der kampong bleek te zijn, kwam ons thee en rijst aanbieden; zijne vrouw en kinderen 

volgden hem weldra om ons hunne opwachting te maken; zij schenen eer tevreden met onze aanwezigheid, en in 

de algemeene vrees niet te delen. Ofschoon zijne geschenken weinig waarde hadden en laaghartige kruiperij de 

hoofdtrek van het Chinesche karakter, waarschijnlijk de drijfveer zijner oogenschijnlijke voorkomendheid was, 

werkte zijn gedrag evenwel gunstig op mijne beoordeling van zijn geslacht, dat ik tot nu toe tamelijk 

http://tlvlbs.leidenuniv.nl/cgi-bin/nph-wwwredir/tlvlbs.leidenuniv.nl:4953/?/zoe+/4+Montrado
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Het beeld van de gastvrije kongsi-Chinezen zien we ook in het verslag van R.C. 

van Prehn Wiese, assistent-resident in de Wester-afdeling van Borneo, die in Mandor 

bij de Lanfong-kongsi de jaarwisseling van 1851-1852 doorbracht. In dit geval is het 

niet verwonderlijk dat hij gastvrij ontvangen werd – de Lanfong-kongsi was immers 

de enige kongsi die trouw bleef aan het Gouvernement. Hij werd er ontvangen door 

een grote stoet en later onthaald door het kongsihoofd met thee en gebak in een 

keurige nieuwe woning, die volgens de kapthai speciaal gebouwd was voor de 

assistent-resident.
131

  

De Groot komt ook in het verweer tegen Johannes Jacobus de Hollander (1817-

1886), lector Oosterse Talen aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en 

auteur van Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch 

Oost-Indië, voor de cadetten van alle wapenen, bestemd voor den dienst in die 

gewesten (1874), met name tegen diens bewering, als zou „het algemeen karakter der 

Chineezen, geldzucht en oneerlijkheid, zich ook op Borneo niet verloochenen en zij 

geene enkele gelegenheid verzuimen om zich onrechtmatige voordeelen te 

verschaffen‟, en laat statistieken zien over misdrijven door Vreemde Oosterlingen bij 

de landraden van Pontianak, Sintang, Sambas en Montrado. De Groot stelt vast dat 

„de Chineezen van Borneo dus allergunstigst afsteken bij onze Indo-Chineezen in het 

algemeen, en nog veel gunstiger bij ons Europeanen‟.
132

  

Wat de vermeende „lafhartigheid‟ van de Chinezen betreft, volgens De Groot 

berustte dat wanbegrip voornamelijk op de waarneming dat in de koloniën de Chinese 

volksopstootjes veelal zonder moeite door handjesvol troepen konden worden 

uiteengedreven (zoals Weruméus Buning ook opmerkt, zie later), terwijl de Chinese 

oorlogen een heel andere zijde van de Chinezen lieten zien. Men zou zich moeten 

bedenken, aldus De Groot, hoe een drietal verenigingen van Chinese kolonisten, die 

zich nimmer noemenswaardig in krijgskunde en wapenhandel geoefend hadden, 

telkens een mobilisatie tegen de Nederlandse troepen organiseerden, na elke nieuwe 

slag die de militaire meerderheid hun toebracht nieuwe versterkingen opwierpen en 

nieuwe troepen tegenover het Nederlandse leger stelden en niet bukten voor er 

duizenden gevallen waren en de laatste strook van hun grondgebied door de 

Nederlandse legermacht was bezet.
133

 Enige dramatiek was De Groot niet vreemd.  

De Groot wil ook nog de mythe ontkrachten dat Hakka‟s en Hoklo‟s tot het 

uitschot van China behoorden, of afkomstig waren van de gewesten die in China zelf 

voor de onbeschaafdste, slechtste, en zedelooste delen des lands werden beschouwd. 

Dat beeld kwam volgens De Groot door de Hakka‟s en Hoklo‟s zelf, die elkaar 

kwalijkgezind waren en elkaar voortdurend uitscholden.
134

  

Een instelling die zich volgens De Groot schuldig maakte aan een „hevig 

vergrijp‟ was het militair departement van Batavia, toen het in zijn nota van 9 

augustus 1850, bestemd om de overste Frederik Johannes Sorg
135

 bij zijn aanstaande 

                                                                                                                                            
verafschuwde‟. Deze ontmoeting vond plaats tijdens de intocht van de militairen in Montrado. De ik-verteller was 

dus niet alleen. 
131 Stevens 2003, pag. 52. Zie ook Heidhues 1996b, pag. 131-132.  
132 De statistieken tonen niet om welk soort misdrijven het gaat. De Groot 1885, pag. 153. Ook Van Rees erkent en 

verwondert zich erover dat „bij het ongeloofelijk grote verbruik [van opium bij de Chinezen in West-Borneo], 

hetgeen, zoo als bekend is, de driften zoo schrikbarend opwekt, zich zoo weinige voorbeelden van geweld en 

moord voordoen‟. Van Rees 1858, pag. 47.  
133 De Groot 1885, pag. 75. 
134 De Groot 1885, voetnoot op pag. 80. Dit is zeer waarschijnlijk, gezien de haat en nijd tussen de verschillende 

stammen.  
135 Luit.-Kol. Sorg, die met zijn manschappen Pamangkat veroverde. Het was het eerste treffen tussen de 

Nederlandse troepen en de Chinese kongsi's. Sorg zou in de „expeditie‟ van 1850 sneuvelen. Een uitgebreid verslag 

over de veldslagen tegen de Montrado-Chinezen is te lezen in „De verwikkelingen van het Nederlandsch-Indisch 

Gouvernement met de Chinesche bevolking op Westelijk Borneo toegelicht‟, in Tijdschrift voor Nederlandsch 
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expeditie naar Pamangkat „ter spekulatie‟ te dienen, stelde dat „om zich de moreele 

waarde van dat volk goed voor den geest te stellen, bedenke men, dat het is uitvaagsel 

van China, schuim der natie, voor „t welk niets heilig is en dat alles tracht dienstbaar 

te maken aan zijn belang. Deze beschouwing strekke tot maatstaf van de behandeling, 

welke de Chinezen verdienen te ondergaan.‟ Dit deed De Groot vermoeden dat men 

„willens en wetens de waarheid verkrachtte, om ons leger [dus het Nederlands-

Indische leger] beter tot woede tegen dat zoogenaamde uitvaagsel aan te zetten; en in 

dit geval heeft de nota hare uitwerking voorwaar niet gemist!‟
136

 

De Groots grootste bekommernis is dat niemand zich de moeite heeft gegeven 

om de sociale grondslagen op te sporen waarop de kongsi‟s waren gevestigd. Volgens 

hem is dat de hào.
137

 Hào, of 'goed', houdt niet alleen liefde en onderworpenheid 

jegens de ouders in, maar ook eerbied voor iedereen die ouder in jaren is, of hoger in 

gezag en aanzien. De hoofdman van de kongsi of het dorp, of het genootschap, 

ontleent daaraan zijn macht, omdat de hào maakt  dat iedereen met onderworpenheid 

en eerbied zijn beschikkingen bejegent en hem als een vader gehoorzaamt. 

Tegelijkertijd gedroeg het volk zich tegenover de kongsihoofden ook met een 

„vrijmoedige gemeenzaamheid‟.
138

 Voor talrijke Nederlanders die „door hunnne 

positie tegenover gedweeë en slaafsche Javanen verwend‟, gewoon waren geraakt 

diepe onderdanigheid van alle niet-Nederlanders te eisen, was die houding een 

voortdurende bron van ergernis. Op Java laten de Chinese nieuwelingen volgens De 

Groot „hun natuurlijk karakter‟ onder Nederlandse invloed spoedig varen, „ten einde 

het te plooien naar de leest, waarop dat van de inboorling is geschoeid‟ maar dat is 

ook niet goed want dan worden ze weer voor „laf‟ en „kruiperig‟ uitgemaakt. Maar, 

aldus De Groot, op Borneo zijn geen hurkende en sembahs makende Javanen.
139

  

De Groot legt uit dat bondgenootschappen van dorpen onderling in China tot de 

alledaagse zaken behoren, zeker onder de Hakka‟s, die altijd een hevige strijd om het 

bestaan tegen andere stammen moesten voeren.
140

 Bondgenootschappen komen in 

tijden van opstand en beroering, of wanneer een gemeenschappelijke vijand te 

bekampen valt, met de grootste gemakkelijkheid tot stand.
141

 Ze staan meestal onder 

de hoofdleiding van het dorp dat de meeste mankrachten heeft. Op die manier en om 

die reden sloten de kongsi‟s van Borneo zich nauw aaneen, volgens De Groot met 

tijdelijke terzijdestelling van alle wederzijdse grieven, en kwam de bond onder leiding 

van Thaikong te staan, de volkrijkste en dus de machtigste van de kongsi‟s.
142

 De 

Groot betoogt dat de kongsi‟s nooit het Nederlandse oppergezag weigerden te 

erkennen en dat de Chinezen alleen naar de wapens grepen als het ze duidelijk werd 

                                                                                                                                            
Indië, 15de Jaargang, Tweede deel, Elfde aflevering, pag. 273-410, geschreven door een schrijver die anoniem 

wenste te blijven. Hij schetst de Chinezen als „dat slecht, trouweloos volk, vreemd gespuis, levende onder een 

ultra-demokratisch bestuur‟ (pag. 356).  
136 De Groot 1885, pag. 150. De overtuiging dat de Chinezen die naar de archipel emigreerden tot het uitschot van 

China behoorden is wijd verspreid.  
137 De Groot 1885, pag. 86. 
138 Dit merkte Van Rees trouwens ook. In Montrado wordt verteld dat men „gemeenzamen omgang tusschen alle 

standen ziet en een hoofd met den armsten koelie aanzit‟. Van Rees 1858, pag. 50. 
139 De Groot 1885, pag. 141. Een sembah is een eerbiedige groet, waarbij de handen tegen elkaar omhoog worden 

gebracht terwijl de sembahmakende, hurkende persoon het hoofd buigt.  
140 Zie ook Pan 1998, pag. 83:  „Organizations have been and continue to be important to Chinese abroad. They 

provide assistance to new immigrants, and social life, companionship and emergency aid to members.' 
141 Dat dit niet beperkt blijft tot Chinezen, lezen we in het relaas van Coles (1993, pag. 298) over een Pakistaan die 

soldaat was in het Britse leger en over de Katholieke en Portestantse Ieren zei: “These people hate each other; you 

are right. But they would become brothers overnight if 500 or 1,000 Pakistanis, like me, came to settle in Belfast – 

brothers under the skin!” 
142 De Groot 1885, pag. 146. 
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dat het Gouvernement iets in de zin had „waaraan zelfs in China nog nooit een keizer 

zich had gewaagd, namelijk de vernietiging van hun dorpsautonomie‟.
143

  

In vele voetnoten gaat De Groot tegen allerlei uitlatingen in, vooral van de reeds 

genoemde J.J. de Hollander, die door vanaf 1864 de aanstaande Indische officieren en 

ambtenaren „met diepe verachting voor de Chinezen te bezielen‟ nog voordat zij de 

bodem van de koloniën betreden hadden, volgens De Groot de Chinezen reeds kwaad 

genoeg berokkend had. De Chinezen worden ook door zendelingen als booswichten 

voorgesteld. „De Chinees is bereid om voor geld elke wandaad te bedrijven of te 

verbergen, als hij dit veilig doen kan‟ wordt in de Mededeelingen van wege het 

Nederlandsche Zendelinggenoodschap
144

 verklaard. De Groot vindt het vooral 

belachelijk dat daarbij als bewijs verwezen wordt naar „Brumund‟s aangrijpende 

“Chineesche Muil” dus naar – gij weet het, lezers – een novelletje!‟
145

 En zo komen 

we op de literatuur die over de Chinezen in West-Borneo en op Banka en Billiton 

werden geschreven. Hoe is het beeld van de koelies uit de goud- en tinmijnen die in 

die literatuur geschetst wordt? 

 
4.1.3.   Kort overzicht van de literatuur over de goud- en tinmijnkoelies 

Over de kongsi-Chinezen in West-Borneo is niet veel literair proza geschreven. De 

reeds genoemde boeken van W.A. van Rees zijn zowat de enige vertellingen die zijn 

nagelaten. Van Rees (1820-1898) trad van de Koninklijke Militaire Akademie te 

Breda in Indische krijgsdienst, die hij in 1854 met de rang van majoor verliet.
146

 Voor 

Van Rees was het militaire leven alles wat hij zich wenste, hoewel hij ook de 

schaduwzijden van het leven van een soldaat waarheidsgetrouw voor de lezer 

beschreef. „Wat Van Rees daarvan vertelt is zonder meer gruwelijk‟, zegt Rob 

Nieuwenhuys in zijn beschrijving van de Indisch-Nederlandse literatuur en haar 

schrijvers, de Oost-Indische spiegel. Het schokkende lag volgens Nieuwenhuys vooral 

in de wijze waarop Van Rees de gebeurtenissen beschreef – bijvoorbeeld de executie 

van een soldaat – zonder te twijfelen aan het systeem of te protesteren tegen zoveel 

onmenseljkheid.
147

 Allerlei raciale en sociale vooroordelen in de Europese 

samenleving gingen aan Van Rees voorbij, omdat hij ze niet opmerkte, want ze waren 

ook de zijne. Hij verkondigde opvattingen die gemeengoed waren, maar juist daarom 

waren zijn boeken zo succesvol; hij was voor de Indische lezer duidelijk herkenbaar 

als een der hunnen. Hij nodigde de lezer uit tot instemming en lokte geen tegenspraak 

                                                 
143 De Groot 1885, pag. 145. 
144 Volgens De Groot in het 29e deel, pag. 14. De Groot 1885, pag. 155. 
145 De Groot 1885, pag. 155. Brumunds „novelletje‟ „De Chinesche muil‟ staat in Schetsen uit Indië, 

Verscheidenheden over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen Archipel Deel 2 (1853), pag. 

136-163. Het gaat helemaal over sluwe, slechte Chinezen (overigens ook over Javanen, die niet bepaald vriendelijk 

lijken). Over twee daarvan, beide tokohouders die respectievelijk Kiong Ha en Kiong Hoe heten, gaat het verhaal. 

Kiong Hoe is een 'Chinees-Mahomedaan', hoewel hij nog steeds met wierookstokjes bidt, en een vrijgekomen 

dwangarbeider. Hij steelt een paar muilen van zijn oude vriend Kiong Ha, wiens winkel is volgestouwd met 'pakjes 

slechte javasigaren, waarboven flessen met bedorven gort en cognak'. Er spelen nog andere Chinezen mee, de een 

nog boosaardiger dan de ander. We leren de Chinezen hier ook kennen in een hoedanigheid waarmee ze nogal eens 

opgescheept worden: als vrouwenverleiders. Of, beter gezegd, als vrouwendieven, want de inlandse meisjes waar 

zij een oogje op laten vallen willen niets van hen weten, en hun vaders nog minder, terwijl hun moeders de 

dochters liever njai  zien worden van een Europeaan. Met allerlei trucjes en listen probeert Kiong Hoe de dochter 

van de Javaanse karrenvoerder tot de zijne te maken. Hij krijgt uiteindelijk, als hij bij een Javaan inbreekt, een 

flink pakslaag van de bewoner, die niemand anders is dan de karrenvoerder. Het slagwapen: een van de gestolen 

muilen. Na ook nog enkele goedgerichte krissteken te hebben ontvangen laat Kiong Hoe het leven. 
146 In Oost-Indische Spiegel schrijft R. Nieuwenhuys (1978, pag. 195) dat W.A. van Rees in 1854 werd 

gepensioneerd en dat hij daarna pas is gaan schrijven. Zijn eerste werk, Montrado, verscheen in 1858. In de 

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (1917) staat dat hij in 1864 het KNIL als majoor verliet.  
147 Nieuwenhuys 1978, pag. 193. 
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uit.
148

  Toch had ook Van Rees als schrijver een missie voor ogen. In Herinneringen 

uit de loopbaan van een Indisch officier (1881) vertrouwt Van Rees via de ik-verteller 

Robert, „te veel militair en te weinig schrijver‟, de lezer toe dat hij schrijft om de 

waarheid te verkondigen over het intieme militaire leven in Indië, zodat die niet hoeft 

af te gaan op „mondelinge overleveringen, die enorm veel hadden van fabels‟.
149

 

Van Rees heeft niet alleen de kongsioorlogen in West-Borneo geboekstaafd, 

maar ook de strijd van het Nederlandse leger tegen de geheime bondgenootschappen 

aldaar. Het zijn oorlogen waar hij zelf deel aan had genomen, maar in Montrado (al 

verschenen in 1858), dat als een soort van logboek is geschreven – op het titelblad 

staat „Naar het dagboek van een Indisch officier‟ – verklaart Van Rees dat hij 

incognito wenst te blijven, terwijl hij in het boek toch een belangrijke rol vervult, en 

daarom zo weinig mogelijk van de eerste persoon gebruik zal maken. Het zijn 

meeslepende verhalen. In Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen, Indische typen 

en krijgstafereelen (1881) wordt verteld over de patrouille om leden van het geheime 

verbond Sam-tjam-foei op het spoor te komen.
150

 Hierin wordt eveneens een aanval 

beschreven op het kongsihuis, de thang, van de Thaikong-kongsi.  

Een schrijver die noch over de kongsioorlogen noch over Borneo heeft 

geschreven, maar interessant is om hier te noemen omdat hij ingaat op De Groots 

klachten over de verspreiding van het negatieve beeld van de Chinezen, is A. 

Weruméus Buning, schrijver van In en om de kampong, Oostindische schetsen (1897) 

en gewezen zeeofficier.  

Verschillende gebeurtenissen die Van Rees beschrijft komen we ook tegen in 

Herinneringen uit en aan de Chineesche districten der Wester-Afdeeling van Borneo, 

1879-1882; schetsen en indrukken, geschreven door P. Adriani (1898). De schrijver 

was een medicus die verantwoordelijk was voor de gezondheidstoestand van de 

bevolking in de Chinese districten in West-Borneo, maar hij beperkte zich niet slechts 

tot het schrijven van medische verslagen.  

In Indrukken van een Tòtòk (1897) schrijft Justus van Maurik over de 

beriberilijdende tinkoelies die hij in Mentok zag, voor wie hij veel compassie voelt. 

Over de koelies in de tinmijnen is verder geschreven door Jacob Dermoût en J.C. 

Mollema. Over Jacob Dermoût is niet veel bekend. Rob Nieuwenhuys vermeldt hem 

niet in de Oost-Indische Spiegel. Er is volgens de Franse sinologe Claudine Salmon 

slechts één bron, namelijk het proefschrift van Gerard Termorshuizen over de 

journalist en romancier P.A. Daum
151

 waarin vermeld wordt dat Dermoût gedurende 

zes jaar (van 1888 tot 1894) een schoonzoon was van Daum (hij was gehuwd met 

diens dochter Marie). Ook vermeldt Salmon in haar artikel over Dermoûts roman 

Piong Pan Ho (1894) dat Jacob Dermoût familie was van Maria Dermoût, wier roman 

De tienduizend dingen (1955) tot de hoogtepunten van de Indisch-Nederlandse 

literatuur wordt gerekend.
152

 Jacob Dermoûts roman Singkep tin verscheen in 1912 en 

gaat over het leven in de tinmijnen op het eiland Singkep, een van de Riau-eilanden. 

Mollema (1881-1946) was naast marine-historicus ook letterkundige en bestuurslid 

van de Linschoten-Vereeniging. Hij was bovendien hoofd-administrateur van de 

Billiton-Maatschappij geweest. De werken die hij heeft geschreven variëren van 

literair proza (geschreven tussen en 1925 en 1941) tot de standaardwerken 

Geschiedenis van Nederland ter zee (1939-1942) en De Nederlandsche vlag op de 

                                                 
148 Nieuwenhuys 1978, pag. 195. 
149 Van Rees 1881a, deel 1, pag. 43. 
150 Dezelfde geschiedenis staat ook in Van Rees‟ Montrado (1858).  
151 Gerard Termorshuizen, P.A. Daum: journalist en romancier van tempo doeloe. Proefschrift Leiden, 1988. 
152 Salmon 1993, pag. 356. 
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wereldzeeën (1942-1947). De roman De berggeest van Mendanang (1925) gaat over 

een Nederlander, Schaerfeld, die tin wil ontginnen en daarin slaagt met de hulp van 

een oud-ontginningshoofd in de mijnen van Bangka, Tjong Kaw. De roman beschrijft 

alle meevallers en vooral tegenslagen waarmee Schaerfeld en Tjong Kaw te kampen 

krijgen. Voor Van zout en zon (1934) heeft Mollema dezelfde achtergrond gebruikt, 

namelijk de tinmijnen van Mendanang, een fictief eiland.
153

 De verzameling verhalen 

Loten van denzelfden stam (1941) van dezelfde schrijver bevat een verhaal over 

Tjong-njoen-tjan, een ijverige lohak (oudgast) die zijn bordje verdient aan een 

houtaankap. Dit verhaal zullen we indelen in ons gedeelte over de mijnkoelies en niet 

bij de panglongkoelies, want er wordt verteld dat er een moord „in de mijn‟ is 

gebeurd. Panglongs zijn houtkapperijen en branderijen van houtskool aan de oostkust 

van Sumatra. De plantage- en panglongkoelies worden besproken in subhoofdstuk 

4.4. Een ander tragisch eindigend verhaal in Mollema‟s boek gaat over Lim-boeng-

sen, afstammeling van een legendarisch mijnhoofd van Bangka, dat met de 

Nederlandse pioniers in 1850 de exploitatie van het toenmaals geheel onbekende 

Billiton had aangedurfd.  

 
4.1.4. Het beeld van de kongsi-Chinezen in Borneo en de Chinese 

arbeiders in de tinmijnen 

 Er bestaan, zoals reeds duidelijk mag zijn, grote verschillen tussen de gouddelvers in 

Borneo en de mijnwerkers op Bangka en Billiton. De gouddelvers genoten een grote 

vrijheid dankzij hun kongsi‟s, terwijl de tinmijnkoelies weliswaar ook in kongsi‟s 

verenigd waren, maar onder heerschappij van de Nederlanders stonden, ook op 

Billiton, waar ze werkten voor een private onderneming. Door de macht die de 

gouddelvers zich aanmaten haalden ze zich de woede van de koloniale autoriteiten op 

de hals, die er alles aan deden om hen en hun kongsi‟s te vernietigen. Er werden 

militairen op hen afgestuurd die logischerwijze geen belangstelling hadden voor een 

vriendschappelijke relatie met de Chinezen. De arbeiders of koelies in de tinmijnen 

daarentegen schikten zich geheel naar hun meesters. De relatie met de administrateurs 

is dan ook geheel anders. Toch zullen we de literatuur die over de mijnwerkers gaat, 

zowel die in West-Borneo als op Bangka en Billiton, in hetzelfde subhoofdstuk 

behandelen omdat beide groepen in kongsi‟s georganiseerd waren en omdat de 

Chinezen wat streek van herkomst betreft sterk op elkaar lijken. 

 
4.1.4.1. Moed of lafhartigheid? De soldatenverhalen van W.A. van Rees 

en het betoog van A. Weruméus Buning 

In Novellen, levensschetsen en krijgstafereelen, Indische typen en krijgstafereelen 

(1881) schrijft W.A. van Rees over Borneo en over de Chinezen die zich daar 

ophielden het volgende. 

 
Reeds een eeuw had een groot, rijk land, in naam een deel uitgemaakt der uitgestrekte 

Nederlandsche bezittingen in den Indischen archipel. De vruchtbare bodem van dat 

land, de schatten die het inhield, waren ter beschikking gebleven der oorspronkelijke 

bevolking; doch deze, steeds in den ruwsten natuurstaat verkeerende, had het hoofd 

gebukt voor een parasitische bevolking, die haar van het goud, van de opbrengst van 

den akkerbouw, van vrouwen en dochters, van de vrijheid beroofde. De Dajak, die 

niet als pandeling of slaaf wilde zwoegen om aan den onverzadelijken gouddorst der 

Borneosche Chineezen te voldoen, trok zich dieper in de bosschen terug, en trachtte 

in zijn schamel levens-onderhoud te voorzien op de wijze der woudbewoners. Doch 

                                                 
153 Een klein eilandje niet ver van de westkust van Belitung heet Mendanau. Mendanang is niet de naam van een 

bestaande plaats.  
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toen de overmoedige Chinees, niet tevreden met de suprematie over den zwakken 

inboorling, ook de hand ophief tegen den Europeaan, die hier en daar op de Westkust 

een vlag had wapperen zonder zich in de binnenlandsche politiek te mengen, toen was 

het uur der vergelding geslagen.
154

 

 

Van Rees schetst in het fragment niet alleen een beeld van de Chinezen, maar 

ook van het Nederlandse gouvernement, van de Dajaks, die als de oorspronkelijke 

bewoners van het eiland worden beschouwd, en van de relatie van de Chinezen tot de 

Dajaks. Het Gouvernement wordt verbeeld als een instelling die totaal geen rechten 

wil laten gelden op Borneo; het heeft slechts hier en daar een vlag wapperen, maar 

bemoeit zich niet met de binnenlandse politiek, noch eist het de bezittingen van het 

land op. De Dajaks zijn de zwakke broertjes die het in alles moeten afleggen tegen de 

Chinezen. De laatsten worden geschetst als parasieten die beslag leggen op alles waar 

ze hun oog op laten vallen: niet alleen goud, maar ook landbouwproducten van de 

Dajaks en zelfs hun vrouwen en dochters. Het motief voor de kongsioorlogen waaraan 

Van Rees deelnam wordt eveneens duidelijk: die waren een vergeldingsactie.  

De vernietiging van het geheime verbond van de kongsi-Chinezen, dat bekend 

stond onder de naam Sam-tjam-foei (het drie-vingeren-verbond, want hun teken was 

het opsteken van drie vingers of het aannemen van iets met drie vingers), maakte deel 

uit van de militaire acties om de macht van de regering over de regio veilig te stellen. 

Aangenomen werd dat het verbond de omverwerping van het bestuur tot doel had. Het 

bestaan van dit verbond wordt vermeld door zowel Van Rees als P. Adriani.
155

 Het 

verbond was vooral actief in Tjapkalla, een gehucht op vier en een half uur van 

Montrado gelegen. Van Rees, die door Heidhues een „military historian‟ genoemd 

wordt die „tamelijk chauvinistische verhalen‟ schreef over expedities in Bangka en 

Borneo,
156

 vertelt dat de streek een vredelievend aanzien had.  De bevolking plantte 

rijst en iedereen had een hoofdbriefje
157

 dat de houder tot pas diende, als 

politiemaatregel.  

De waarnemend assistent-resident, een zekere kapitein Verspijck (als Verspeijk 

gespeld in Adriani's werk) had de taak het Chinese verbond op te sporen en te 

verdelgen. Alle verdachte plaatsen werden doorzocht en de hele omtrek van Montrado 

werd in alle richtingen doorkruist.
158

 Adriani laat de verteller in Herinneringen uit en 

aan de Chineesche districten (1898) melden dat bij een inspectie van de werken te 

Pakoetjing, twee uren van Montrado, twee derde van het vereiste aantal arbeiders 

                                                 
154 Van Rees 1881b, pag. 9-10. 
155 In Heidhues (2003, voetnoot op pag. 99) is de naam geschreven als Sam Tiam Fui (in het Mandarijn: 

Sandianhui), de „Three Dots Society‟, die volgens Heidhues variant is van de Tiandihui, de „Heaven and Earth 

Society‟. Volgens De Groot echter waren dat twee verschillende genootschappen. In Borneo en China opereerden 

ze in het geheim, in Singapore gebeurde dat openlijk, en wel gedurende enkele tientallen jaren. De Sam Tiam Fui 

was een gedaante waarin de Thaikong-kongsi, nadat ze verslagen was door het Nederlandse leger, opnieuw 

verscheen.  
156 Heidhues 1993. De expeditie in Bangka werd in 1850 ondernomen en is door Van Rees te boek gesteld in 

Wachia, Taykong en Amir of Het Nederlandsch-Indisch Leger in 1850. Het verscheen in 1859 en vertelt onder 

andere over de strijd op Bangka tegen Amir (de oudste zoon van de depati Baharin, die door Van Rees „een 

werktuig van de laatste sultan van Palembang‟ wordt genoemd, Van Rees 1859, pag.176) en zijn volgelingen.  
157 Van Rees 1881b, pag. 63. Een hoofdbriefje is volgens het WNT een bewijs dat een Chinees 1 ½ real hoofdgeld 

heeft betaald voor het recht om handel te drijven. Volgens Adriani was zo'n hoofdbriefje voor ƒ 3,00 te verkrijgen 

aan het bureau van de waarnemend assistent-resident; onvermogenden waren van de betaling vrijgesteld. (Adriani 

1898, pag. 31). Alle Chinezen ouder dan 15 jaar, ook die op Java, moesten hoofdgeld (het zogenaamde staartgeld 

of wang kondeh) betalen, zijnde een belasting, dat naargelang hun vermogen varieerde van ƒ 2 tot ƒ 50, voor het 

recht om de staart te dragen, waarvan de belastingbetaler een schriftelijk bewijs, een soerat kondeh, ontving. De 

Hollander 1874, pag. 469. In alle gevallen zal een hoofdbriefje wel een bewijs zijn dat de persoon reeds 

persoonlijke belasting betaald heeft. Terloops meldt De Hollander dat Europeanen belasting betalen voor paarden, 

Inlanders voor rijtuigen en Chinezen voor beide.  
158 Adriani 1898, pag. 31. 
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ontbrak. Kapitein Verspijck begaf zich onmiddellijk naar de kampong en liet ieder 

van de mannen die hadden moeten werken in hechtenis nemen, voor hun deur met 

rottingslagen afstraffen en vervolgens naar het werk zenden.
159

 Ondanks allerlei 

dreigementen kon men de geheime vereniging niet op het spoor komen. De leden 

bleven alert. Een spion van het bestuur werd temidden de menigte toeschouwers bij 

een schouwspel op een godsdienstig feest van de Chinezen doodgestoken.
160

 

In Novellen; levensschetsen en krijgstafereelen, Indische typen en 

krijgstafereelen (1881) vertelt Van Rees over een ontmoeting tussen kapitein 

Verspijck en een Chinees aan wie hij naar zijn hoofdbriefje vraagt. Terwijl de Chinees 

het briefje tevoorschijn haalt, is nog een ander briefje te zien. Daarop staat de stempel 

van Sam-tjam-foei. Na zes dagen lang ondervraagd te zijn wil de Chinees eindelijk 

kwijt dat hij in het bos met dertig anderen heimelijk was opgeroepen om, op straffe 

des doods bij verraad, voor een van de opperhoofden van het eedgenootschap te 

verschijnen. Hij had „trouw aan het nieuwe verbond, blinde gehoorzaamheid aan de 

hoofden, dood aan elke verrader, belofte om de Hollanders aan te vallen en te 

verdrijven zodra de bevolking van Mandhor gereed zou zijn‟ moeten zweren.
161

 Later 

wordt een brief aangeplakt op de passar aangetroffen, waarin vier zeer getrouwe 

hoofden bedreigd worden. De vier „zijn Hollanders maar geen Chinezen meer‟, zij 

moeten oppassen, want „als zij dood zullen zijn, zullen zij hun hoofd verliezen en de 

Hantoe
162

 ze niet meer willen‟.
163

 Een van de vier, Wong-kim-fa, wordt dezelfde dag 

nog vermoord met een padjol.
164

 De moordenaar wordt uiteindelijk gevangen en 

opgehangen, nadat hij bekend heeft door de Sam-tjam-foei gezonden te zijn die hem 

20 gulden bloedgeld had beloofd, waarvan hij overigens slechts drie gulden 

uitgekeerd heeft gekregen.
165

 

Een zekere Eng-fan, die eedgenoten in zijn huis verborg maar geen namen wil 

noemen, wordt opgepakt. Hij meldt dat een groot gedeelte van de bevolking reeds is 

toegetreden tot het verbond. In het midden van afgelegen, onbekende wouden hebben 

ze een huis van boomstammen, met een tepay-kong (een beeld van een godheid), 

wapens en schilden. Hun doel is het vermoorden van „allen, die tot het hollandsche 

gouvernement behoren of dat aankleven‟, om op die manier een regeringsloosheid te 

veroorzaken, waarvan zij gebruik willen maken om zich aan het hoofd van het bestuur 

te stellen,
166

 met andere woorden om onafhankelijk te worden. Zijn ondervragers 

beloven hem van alles, indien hij de hoofden van het verbond aan het bestuur wil 

verraden.
167

 

Op zijn beurt belooft deze Eng-fan ook kapitein Verspijck van alles, zonder zijn 

beloften na te komen. Toch gaat de kapitein ermee akkoord hem en een andere 

Chinees te gebruiken als gids op de zoektocht naar de schuilplaats, vergezeld door een 

vijftigtal Dajaks die wegen zullen kappen en koeliediensten zullen verrichten en vier 

Madoerese soldaten die als Maleiers verkleed zijn en gewapend zijn met krissen, 

                                                 
159 Adriani 1898, pag. 32. 
160 Adriani 1898, pag. 32-33. 
161 Van Rees 1881b, pag. 63. 
162 Een hantoe (modern Indonesisch: hantu) is een geest. Waarschijnlijk bedoelde de schrijver met het dreigement 

dat de Chinezen die met de Hollanders heulden onthoofd zouden worden, waardoor ze zelfs niet meer in de hel 

terecht zouden kunnen.  
163 Van Rees 1881b, pag. 65. 
164 Een padjol of pacol (modern Indonesisch: pacul) is een graafwerktuig waarvan het scherpe vierkantige blad 

loodrecht op de houten steel zit. Het wordt gebruikt om de harde aarde om te spitten. Het is niet duidelijk of dit 

dezelfde spion is waar Adriani over rept. 
165 Van Rees 1881b, pag. 66. 
166 Van Rees 1881b, pag. 68. 
167 Idem 
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waarmee ze de twee Chinezen zullen doorboren als die proberen te vluchten.
168

 De 

Chinezen slepen de soldaten en hun bewakers mee door de bossen, van de ene plek 

naar de andere, maar men vindt op de aangewezen plaatsen niemand.
169

 Als iedereen 

behalve de Chinezen doodmoe is, krijgen de gidsen een ultimatum: ze moeten voor 8 

uur „s ochtends de schuilplaats aanwijzen, anders wacht hun de strop of de kris. Dat 

helpt. In de aanval die volgt wordt een deel van de Chinezen gedood, een deel 

vlucht.
170

 De Dajaks, zo meldt de verteller, willen hen echter niet achterna. De 

verteller vraagt zich af of dat komt omdat zij nog bang zijn voor de voortvluchtenden, 

of omdat zij de loods hopen te kunnen plunderen.
171

 Niets van het materiaal van het 

verbond kon gered worden. De Sam-tjam-foei had de doodsteek gekregen en van dat 

moment af hield het op te bestaan.  

Van Rees erkent wel dat de Thaikong-Chinezen sterk waren, maar de 

Nederlandse soldaten waren in zijn ogen nog sterker: „Sterk waren de Taykong-

chineezen zeker, sterk door hun aantal, door lichaamsbouw, door doodsverachting, 

maar de nederlandsche soldaten waren sterker, sterker door betere bewapening, door 

krijgstucht, door grooter moed‟.
172

 

In Van Rees‟ verhalen lijkt het wel of „de antipathie van de soldaat tegen den 

Chinees‟ een aangeboren kenmerk van die soldaten is. Van Rees vertelt dat het 

gedeelte van het bataljon dat naar Borneo's Westkust gezonden werd „opgewekt‟ was. 

Hij verklaart die opgewektheid als volgt. „Het waren hier geen inboorlingen die voor 

hunne vrijheid vochten, maar vreemde indringers die de oorspronkelijke bewoners 

van het land onder het juk hielden en zich sterk genoeg waanden om ook de 

Nederlanders te kunnen weerstaan. [...] Die de antipathie van den soldaat tegen den 

Chinees kent, zal de opgewektheid begrijpen die bij Europeaan en inlander heerschte 

om de Chineezen te gaan bestrijden‟.
 173

 We zouden dus uit die opmerking mogen 

afleiden dat het gerechtvaardigd zou zijn voor „inboorlingen‟ om vrij te willen zijn en 

daarvoor te strijden, maar niet voor Chinezen. Die zijn tenslotte indringers, bovendien 

zo hovaardig om zichzelf sterker te wanen dan de Nederlanders. De Chinezen worden 

„verwaten kolonisten‟ genoemd.
174

 Toch worden de Chinezen in zoverre vertrouwd, 

dat de waarnemend resident een groep Chinezen opdraagt om te zoeken naar de 

waarnemend assistent-resident (Verspijck) als die te lang wegblijft van een zoektocht 

naar de moordenaar van Wong-kim-fa. Een „gansche optrocht van Chineezen met een 

menigte lantaarns voorzien‟ komt hem op weg naar huis tegemoet.
175

  

De „lafhartigheid‟ van de Chinezen, in een oorlog of in het gewone leven, 

schijnt een geliefd onderwerp te zijn geweest bij sommige schrijvers. Weruméus 

Buning had, zo bekent hij in In en om de kampong, Oostindische schetsen (1897), wel 

eens de indruk dat de Chinezen geen grote durf in hun lijf hadden, en wel omdat hij 

meer dan eens had gezien dat bij een Chinees oproertje de gehele bende tot rust en 

onderwerping kon gebracht worden door er eentje uit te pikken en hem „eenige 

waarschuwingen te geven met mejuffrouw driestreng‟.
176

 Hij laat er meteen 

                                                 
168 Van Rees 1881b, pag. 69. 
169 Van Rees 1881b, pag. 72. 
170 Van Rees 1881a, pag. 73. 
171 Van Rees 1881a, pag. 74. 
172 Van Rees 1881b, pag. 269. 
173 Van Rees 1881b, pag. 269. 
174 Van Rees 1881b, pag. 13 
175 Van Rees 1881b, pag. 67. 
176 Een driestreng, knuttel of knut is een touw waarmee de matrozen geslagen worden, als ze straf verdiend hebben. 

„Juffer Driestreng‟ komt o.a. ook voor in De scheepsjongens van Bontekoe (Johan Fabricius uitg. 2003, pag. 351). 
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geruststellend op volgen dat het „gewoonlijk werkelijk niet meer dan een “bedreiging” 

en meer een komisch vertoon dan wel een strafoefening was‟.
177

 

Op de mening van De Groot over de Chinezen reageert Weruméus Buning met: 

„Waarde lezer, het zal u gaan als mij: wanneer gij dat welsprekend betoog gelezen 

hebt, zult gij niet meer zeggen, dat de Chineezen over het algemeen “laffe, bange 

kerels” zijn. Wij geven den professor gelijk en beginnen Broeder langstaart met een 

ander oog te bekijken‟.
178

 Na het lezen echter van Weruméus Bunings beschrijvingen 

van de Chinezen (opgenomen in subhoofdstuk 4.2. over de klontongs) kunnen we niet 

anders dan hem ervan verdenken dat hij niet werkelijk tot andere gedachten was 

gekomen. Hij zegt dat hij het werk erkent van De Groot, die is begonnen om al die 

„malle dwalingen‟ omtrent de Chinezen langzamerhand te doen verdwijnen. Door De 

Groots boeken,
179

 schrijft Weruméus Buning, leert men de Chinezen kennen als „een 

volk, waarvoor men als volk zeer zeker eerbied behoort te hebben, in plaats dat men 

zich er van afmaakt door eenvoudig te zeggen dat het lelijke, gemene, kruipende, 

lafhartige schavuiten zijn.‟ Dus „laten wij hen niet verachten met even grote domheid 

als de anti-Semiet den Jood veracht, of de eene of andere malle, gekke Franschman 

den Duitscher‟.
180

 

Niet alleen in zijn verhalen over de kongsioorlogen komt het alter ego van Van 

Rees, kapitein Robert, in conflict met de Chinezen. In Novellen, levensschetsen en 

krijgstafereelen, herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier, beschrijft hij 

hoe plotseling, terwijl hij op weg is naar een kennis, de plasjes vermijdend die de 

regen op de weg had achtergelaten, een open wagen langs hem heen rijdt en hem tot 

aan de kraag met modder bespat. Als hij vloekend omkijkt, zie hij een dikke Chinees 

met een lachend, rond gelaat uit de wagen hangen. De Chinees bespot hem ook nog. 

De officier slaat zijn hand aan de degen, maar „de wagen rolt pijlsnel voort en de rook 

der flambouwen verbergt den duivel-aanbidder voor mijn oog. [...] Mijn trots als 

officier had een gevoeligen slag gekregen. Beslijkt, gehoond door een Chinees, en niet 

bij machte den aterling te straffen! „t was om zijn bloed te drinken‟.
181

 Het incident 

maakt bij hem allerlei boze gedachten los over de „leelijke Chinees‟ in het algemeen,  

 
die eenige jaren geleden als een bedelaar het land verliet, hier stal, bedroog, en nog 

eens bedroog, die zonder eenig beginsel, zonder verdere kennis als die om goud te 

maken, in korten tijd goud m a a k t e; die zich met den glimlach op het gelaat had 

laten bespuwen, vertrappen, vervloeken, omdat hij kon voortgaan nog meer en nog 

meer goud te winnen; die eindelijk voor goud rang, een titel, aanzien had gekocht, – 

wreekte zich nu als hij kon, door op zijn beurt ook te vertrappen, te bemodderen, te 

moorden zelfs.
182

 

 

Als bewijs van het laatste zegt Robert dat hij meermalen de verminkte lijken van 

afgemaakte soldaten in de nabijheid van het Chinese kamp heeft zien liggen. Het 

hoofdstuk eindigt met een lange tirade van Robert tegen de Chinezen, waarin hij ze 

voornamelijk beschuldigt van geldzucht: 

 
Buk u vrij over uw schuldboek, dacht ik, gij handelaar en geld-vereerder! krom u naar 

hartelust over de geldkist, totdat uw vergroeide ruggegraat er het kenmerk van draagt 

                                                 
177 Weruméus Buning 1897, pag. 234. 
178 Weruméus Buning 1897, pag. 236. 
179 Weruméus Buning bedoelt hiermee Jaarlijksche Feesten en Gebruiken van de Emoy-Chineezen en The 

Religious System of China. 
180 Weruméus Buning 1897, pag. 228. 
181 Van Rees 1881a deel 1, pag. 136. 
182 Idem. 
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en uw verzwakt gezichtsvermogen niet verder reiken kan dan het papier waarop gij 

berekeningen maakt; [...] sterf met de wroeging en spijt dat gij uwe schatten, 

waarnaar uw dorre, gekromde vingers in den doodstrijd nog tasten, niet in het graf 

kunt medevoeren. [...] Aan mij opoffering, ontbering, strijd voor algemeen belang; 

aan u inspanning tot bevrediging uwer vuige lusten. Aan mij de dood voor het 

vaderland, met het zelfbewustzijn iets tot zijn grootheid bijgedragen te hebben en met 

de zaligheid van een gerust geweten, aan u smartelijk berouw en wroeging. Aan mij 

roem, eer, en een dankbare nagedachtenis! aan u de vergetelheid!
183

 

 

Hij typeert de Chinees verder als roofvogel en plunderaar
 184

 en als een wolf 

onder de schapen.
 
Kort gezegd, „de Chinees is verfoeijelijk leelijk in het oog van elk 

rechtschapen man‟.
185

 

 

Blijkens het citaat „Het waren hier geen inboorlingen die voor hunne vrijheid vochten, 

maar vreemde indringers‟ beschouwt Van Rees de Nederlanders niet als „vreemde 

indringers‟. Toch noemt hij later de Nederlandse soldaten ook „indringers‟: „De vijand 

gaat niet op de vlucht, maar verenigt zich van zijn kant tot een zaamgedrongen hoop; 

bij herhaling stormt hij met gevelde lans op de indringers los, maar krijgt bij elke 

voorwaartsche beweging de volle laag‟.
186

  Was dat een „slip of the pen‟, of zag hij in 

dat ook de Nederlanders vreemdelingen en indringers waren op Borneo, of moeten we 

dat begrijpen in de context van „indringers op Chinese grond‟, en erkende hij op die 

manier de Chinezen als rechthebbenden op hun thang? In een eerder verschenen werk, 

Wachia, Taykong en Amir (1858) stelt Van Rees niet alleen dat de Taykong-kongsi 

haar kracht putte uit de „orde, instructie en geregelde verpleging‟ die zij bezat, maar 

ook dat het Taykong-leger streed met „woede en wanhopige moed‟
187

 in vergelijking 

met het Nederlandse leger, dat „weêrgalooze onverschrokkenheid‟ toonde.
188

 

Hoewel Van Rees de mening is toegedaan dat de Chinezen lafhartig zijn, valt uit 

zijn beschrijving van een aanval op een kongsihuis niet op te maken dat de Chinezen 

minder moedig waren dan de Nederlanders. Terwijl de Nederlanders gewapend zijn 

met geweren, „waarvan vooral de bajonetten goed dienst doen‟, vechten de Chinezen 

met „verbazend groote, onhandelbare sabels en lansen‟.  

Het verhaal over de onderdrukking van het Sam-tjan-foei-verbond is zo levendig 

verteld dat we ons goed kunnen voorstellen dat de toenmalige lezers geneigd waren de 

verteller in alles te geloven – en ook te beamen dat zulke recalcitrante vreemdelingen 

uitgeroeid dienden te worden.  

Het beeld van andere Chinezen dan die op Borneo is overwegend negatief. Op 

Borneo waren Dajaks, die misbruikt werden door de Chinezen, maar deze Chinezen 

waren tenminste nog strijders. De Chinezen op Java waren alle uitbuiters met geen 

ander verlangen dan geld verdienen en nog meer geld verdienen. Het lijkt of Robert 

een zeker begrip kan opbrengen voor hun daden – ook zij waren bespuwd, vertrapt en 

vervloekt en namen nu wraak, maar zij lieten zich alleen vernederen om nog meer te 

stelen, te roven en op die manier nog rijker te worden en dat is iets onvergeeflijks in 

Roberts ogen.  

Weruméus Buning laat zien dat hij goed op de hoogte is van De Groots werk. 

Door te zeggen dat hij erkent wat De Groot over de Chinezen vertelt, namelijk dat ze 
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geen „laffe, bange kerels‟ zijn, maakt hij meteen ook duidelijk wat het beeld van de 

Chinezen is. Verder bespot hij de Chinezen door de benaming „Broeder langstaart‟ te 

gebruiken, en ten slotte erkent hij, door de de verachting voor de Chinezen te 

vergelijken met die van de anti-Semiet tegenover de Jood, dat het hier racistische 

uitspraken betreft.  

 
4.1.4.2. De tinmijnwerkers van J. Dermoût en J.C. Mollema 

Over de Chinese tinmijnkoelies is meer geschreven en in een latere periode dan over 

de kongsi-Chinezen, maar toch minder dan over de plantage- en stadskoelies, dat 

laatste waarschijnlijk omdat er minder Europeanen werkzaam waren bij de mijnen, en 

omdat het aantal onder hen dat over hun ervaringen kon schrijven zodoende kleiner 

was dan in Deli. Wel heeft Justus van Maurik in Indrukken van een Tòtòk (1897) 

geschreven over beriberilijders onder de koelies die hij zag in Mentok (op Bangka). 

Hij heeft medelijden met de koelies, die met gezwollen gewrichten en onnatuurlijk 

dikke hoofden hun pijn verbijten en „met melankolieke ogen‟ om hulp smeken, maar 

hij heeft alle lof voor de goedhartige koelies en soldaten die hen op hun rug aan boord 

dragen en voor de dokter, die volgens hem een oprecht woord van waardering 

verdient voor de menslievende, kalme en doeltreffende wijze waarop hij voor de 

ongelukkigen zorgt. Van Maurik voelt sympathie voor de zonen van het Hemelse 

Rijk, die hun vaderland hebben verlaten omdat ze daar honger lijden, en zich voor een 

schamel dagloon aan de giftige atmosfeer in de mijnen blootstellen en letterlijk 

werken tot ze er bij neervallen. Maar toch geven zij daar volgens hem nog de 

voorkeur aan boven een verblijf in China, „omdat ze dáár honger, ellende en 

verdrukking, op Banka ten minste voedsel, kleeren en goede verpleging vinden‟.
189

 

Van Maurik publiceerde Indrukken van een Tòtòk in 1897, dat moet in een tijd 

geweest zijn dat de toestand van de Bangka-koelies volgens Heidhues juist zeer slecht 

was.
190

 Toch stond hij daar kennelijk weinig kritisch tegenover. 

In de roman Singkep tin (1912) van Jacob Dermoût vervullen de Chinese koelies 

geen prominente rol. Het hoofdpersonage is de Europeaan Bob, een nieuwkomer op 

Singkep. Hij moet nog van alles leren van de hoofdadministrateur, bijvoorbeeld wat 

een luitenant-Chinees is. Hij komt ook te weten dat hij af en toe „zijn handen uit moet 

steken‟, anders gaat het werk niet. Dat betekent niet dat hij moet aanpakken, maar dat 

hij hardhandig moet optreden. Hij leert dat hij Singkeppers, de timmerlui, niet moet 

slaan, omdat ze dat niet gewend zijn en terug kunnen slaan. „Sla nooit Singkeppers of 

Chineezen. Javanen en Bandjareezen weten niet beter of het hoort zoo‟, zegt zijn 

chef.
191

 Hij ziet dat Chinezen enorm lawaaierig zijn: „Leven maken zonder oorzaak, 

doet nu eenmaal niemand een Chinees na‟.
192

 Dit is een beeld van de Chinezen dat we 

wel vaker in romans tegenkomen.  

Bob komt tot de ontdekking dat de Chinese smid technieken beheerst die hij nog 

nooit heeft zien uitvoeren door een Europese smid. Zelf draagt hij ook bij tot de 

werkefficientie; als hij ziet dat de Chinezen op en af lopen op van inkervingen 

voorziene boomstammen met aarde in draagmandjes, ontwerpt hij kiepbakken om de 

aarde te verplaatsen. Zijn chef voorspelt dat de Chinezen het niet zullen willen 

uitvoeren. Voor Chinezen is geld volgens hem het belangrijkste: met de kiepbakken 

zullen nieuwe stukken ontgraven kunnen worden en dat zou meer werk betekenen 

voor de Chinese arbeiders – maar zij zouden geen cent méér krijgen. Bovendien zijn 
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ze volgens Bobs chef ook schuw voor alles wat nieuw is. Langzamerhand echter 

krijgen de Chinezen vertrouwen in Bob. Tot grote verbazing van de andere 

Europeanen zijn ze bereid voor eigen rekening Bobs syteem uit te proberen. Bob 

denkt dat het komt door de goede relatie tussen Bob en de Chinese smid, bij wie hij in 

de leer is geweest, iets wat hij aan iedereen vertelt. 

De berggeest van Mendanang (1925) van J.C. Mollema speelt in de tinmijnen in 

Mendanang. De helden in het boek zijn Schaerfeld, een blanda die tin wil ontginnen, 

en Tjong Kaw. Ook Amat, de inheemse bediende van Schaerfeld, speelt een 

belangrijke rol. Amat brengt zijn meester naar zijn „sobat‟ Tjong Kaw, een oude 

Chinees die moslim is geworden, maar dat is volgens Amat maar schijn. Volgens 

Amats introductie was Tjong Kaw in zijn jonge jaren mijnwerker, zelfs 

ontginningshoofd op Bangka. Toen hij genoeg had opgespaard wilde hij met een 

wankang naar China om een stukje grond te kopen, maar zeerovers namen hem de 

prauw af, hij werd gevangen genomen en als slaaf op de velden van de depati (vorst) 

tewerkgesteld. Hij sneed zijn staart af om als mohammedaan vrij te komen, maar dat 

hielp niet veel, want de hoofden zorgden ervoor dat hij steeds schuld bij hen had. Hij 

viel bovendien op in zijn omgeving omdat hij (in tegenstelling met andere moslims) 

toch bleef werken als een paard, want „een Chinees schijnt niet te kunnen luieren‟.
193

 

Hij kon vluchten en scharrelt sindsdien overal rond.  

Na een moeizame tocht komen ze eindelijk bij Tjong Kaws schuilplaats aan. Hij 

wordt beschreven als „een oude Chinees, als inlander gekleed, maar met zulk een 

Mongoolsch uiterlijk en zoo genoeglijk reutelend aan zijn waterpijp, dat hij als 

weggeloopen scheen van achter zijn telraam in een Chineesche toko‟. Tjong Kaw stelt 

zich voor als iemand die van alles kan omdat hij zelf koelie, kolenbrander en 

ploeghoofd op Bangka geweest is.
194

 Nadat de voormalige koelie zijn verhaal heeft 

gedaan, besluit Schaerfeld hem aan te stellen als zijn eerste mijnhoofd. Hij richt de 

Mendanang maatschappij op. Allerlei tegenslagen volgen. Het grootste probleem zijn 

de koelies, Singapore-koelies die „vreeselijke schooiers‟ zijn, want ze zijn allemaal 

opiumschuivers die niets uitvoeren voordat ze hun kwantum opium te pakken 

hebben.
195

 Af en toe komt het tot een „je reinsten veldslag‟ tussen de verschillende 

koelies van een verschillende sjang (familie), want de koelies van de sjang „Tjong‟ 

zijn Kehs (Hakka‟s) en die van de sjang „Lioe‟ zijn Hopho‟s. Tijdens een geschil werd 

de staart van een voorwerker met een stuk schedelhuid van zijn hoofd gerukt.  

Ziekte is een ander probleem in Mendanang. Van de eerste aanvoer van 100 man 

blijven nog maar veertig man over. Er is geen dokter want deze willen niet in de 

rimboe werken tegen een laag loon en een aandeel in de winst „die er niet is‟.
196

 Na 

een tijd komen er helemaal geen koelies meer uit Singapore, omdat ze zijn afgeschrikt 

door allerlei gruwelijke verhalen, terwijl de „onbedorven kerels‟ die in drie 

wangkangs rechtstreeks uit China arriveren uitgehongerd zijn en onder de schurft 

zitten. Tot overmaat van ramp gaat ook nog de tinprijs omlaag. De machtige 

aderzetting die Tjong Kaw zegt te hebben gevonden levert niet veel tin op. Tjong Kaw 

ontdekt een plek waar lepralijders zijn gestorven, maar dan heeft hij al gedronken van 

het vervuilde water dat over de lijken had gevloeid. Hij wordt ziek en sterft.  

Van zout en zon (Mollema 1934) speelt zich af in dezelfde plaats als De 

berggeest van Mendanang, in de tinmijnen van Mendanang. Net als de inlandse 
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koelies die hier werken, zijn ook de Chinese koelies bijgelovig. Als de inlandse 

koelies niet willen werken uit vrees voor de Limpai, een berggeest die het midden 

houdt tussen een duivel en een engel,
197

 wordt een ploegje Chinezen bereid gevonden, 

want de slimme Chinese mandoer zegt dat de Limpai een inlandse geest is en geen 

Chinese, en dus geen macht heeft over Chinese koelies. Maar zelfs de Chinezen 

moeten, nadat de mandoer zelf in een fundatieput is gevallen en een arm heeft 

gebroken, erkennen dat de Limpai ook over hen macht heeft. Ze gaan er „kakelend‟ 

vandoor.
198

 

 

De Chinese mijnkoelies worden in de literatuur voorgesteld als mensen die, hoewel 

bijgelovig, voor rede vatbaar zijn, maar die beslist niet alles doen alleen omdat ze daar 

geld mee kunnen verdienen of omdat het hun nu eenmaal is opgedragen. Als de 

koelies in Van zout tot zon samen een eed hebben afgelegd om niet in een bepaalde 

groeve met de naam „Ajam‟ (kip) te werken omdat de grond moeilijk te bewerken is, 

besluiten ze na een reeks onderhandelingen met de Europese adjunct toch weer het 

werk op te nemen. De adjunct wordt afgebeeld als heel wijs: opdat de Chinezen geen 

loesie-feesie (lose face, gezichtsverlies) lijden, herdoopt hij de groeve om tot „Bebek‟ 

(eend). Tegelijkertijd wordt er toch ook de spot gedreven met de Chinese koelies, die 

zo gemakkelijk voor de gek gehouden kunnen worden. 

Net als de plantagekoelies zijn de Chinese tinkoelies solidair met elkaar, maar 

bij de tinmijnen ligt dat meer voor de hand dan bij de plantagekoelies, omdat ze bij de 

tinmijnen verenigd zijn in georganiseerde kongsi‟s. De Chinezen die zich technisch 

meer ontwikkeld hebben, zijn echte vakmensen, van wie ook Europeanen heel wat 

kunnen leren. Toch worden de Chinezen in deze roman ook als „laf‟ verbeeld, immers 

„met vier Europeanen beheerscht men makkelijk zestig laffe kwebbelaars‟.
199

 

Tjong Kaw wordt als positief voorgesteld: een vriendelijke, buitengewoon 

spraakzame man (maar spraakzaam zijn Chinezen nou eenmaal allemaal, zegt de 

verteller) met een aanstekelijk gevoel voor humor en een soort van joie de vivre. Hij 

gaat ook met inheemsen goed om. Omgekeerd heeft de inheemse bediende, Amat, 

zeer veel waardering voor de oude Chinees. Natuurlijk is Tjong Kaw superijverig en 

ook dat wordt voorgesteld als een karaktertrek van alle Chinezen: ze schijnen niet te 

kunnen luieren. Met zijn levensverhaal vertegenwoordigt hij vele landgenoten: het is 

een leven van hard werken, af en toe geluk hebben, alles weer verliezen en toch een 

manier proberen te vinden om uit de problemen te komen. Tjong Kaw doet dat door 

moslim te worden. 

Ondanks zijn vriendelijkheid schijnt Tjong Kaw ook kritisch te zijn. Hij gaat 

niet direct in zee met Schaerfeld en „test‟ hem zelfs. Hij laat Schaerfeld naar zijn 

schuilplaats op de berg komen, een moeilijke tocht, omdat hij op zijn eigen gebied, 

waar hij veilig is, een indruk wil hebben van de Hollander. Als ze beneden zijn, 

besluit de Chinees te laten zien hoe hij tin smelt in het klein, maar daarvoor moeten ze 

opnieuw de berg beklimmen. Op Schaerfelds vraag waarom ze dat niet die ochtend 

deden, toen ze nog boven waren, antwoordt Tjong Kaw dat hij er toen nog niet zeker 

van was of Schaerfeld hem vertrouwde.  
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4.1.4.3. De houthakker en de revolutionair in Loten van denzelfden stam 

(J.C. Mollema 1941) 

De plaats van gebeuren in Loten van denzelfden stam (1941) van Mollema is Billiton. 

De verhalen die we bespreken gaan echter niet over mijnkoelies of -administrateurs. 

Het eerste verhaal gaat over Tjong-njoen-tjan, een ijverige lohak (oudgast) die zijn 

bordje rijst verdiende aan een houtkap. Op een dag kwam Njoen-tjan bij de verteller, 

zijn baas, met een klacht over een schuldenaar genaamd Tjong-a-pin, dus een 

zogenaamde sjanggenoot (dat betekent dat ze dezelfde familienaam hebben: 

Tjong).
200

 Vijftien jaar geleden had hij de man ƒ 500 voorgeschoten, maar die had 

naar zijn zeggen nooit geluk gehad en nooit iets kunnen terugbetalen. Ondertussen 

was dat bedrag door de rente „naar de usance in het Hemelsche Rijk‟,
201

 gesteld op 

drie percent per maand, reeds opgelopen tot ƒ 2500. Njoen-tjan wist dat A-pin een 

gunstig jaar achter de rug had en vond dat A-pin best wat kon afbetalen. Deze erkende 

de schuld maar bezwoer, onder aanbieding van het slachten van een haan dat hij 

zware „loegie‟ (rugi, verliezen)
202

 had geleden. Uiteindelijk gaf hij Njoen-tjan een zak 

met tweehonderd rijksdaalders, en beloofde dat de rest zou volgen. Maar het tinadertje 

dat A-pin wilde ontginnen ging teniet en de schuld werd niet afbetaald. Beide 

sjanggenoten bleven echter vrienden.  

Het lukte Njoen-tjan niet een akker te kopen in China zoals hij gewenst had, dus 

hij tekende binnen een half jaar weer. Hij was een voorbeeldig werker, zorgde voor 

alles op tijd en knoeide nooit. Hij belegde spaarduiten in florissante ontginningen, 

maar bleef de hardwerkende, eenvoudige arbeider, die zelf de bijl zwaaide en zijn 

eigen tjenteng was.
203

 Toen hij zijn baas (de verteller) doodziek van de malaria op een 

weg zag liggen, zes paal
204

 van zijn huis, bracht hij hem in zijn piepkar naar huis.
205

 

Njoen-tjan weigerde een beloning van de echtgenote van de ik-verteller. Zij had 

meteen een goede indruk van de Chinees: „Ik zag direct dat die verweerde Chinees 

een echt gaaf mens is, uit zijn vriendelijke spleetoogjes straalden menschelijkheid en 

trouw‟.
206

 

Op een dag gaf Njoen-Tjan te kennen een vrouw te willen. Hij had zijn oog laten 

vallen op de 14-jarige dochter van A-pin. Het ik-personage zag het duister in, want 

behalve dat het meisje zo jong was en Njoen-Tjan al bijna 50,  zou hij levenslang „de 

echte boeren-Chinees‟ blijven, terwijl het zeer jonge meisje een op Billiton geboren 

en getogen peranakan was. Er werden onderhandelingen gehouden. A-pin vroeg ƒ 500 

contant en kwijtschelding van de oude vordering, plus renten. Dat vond Njoen-tjan 

veel te veel voor een dochter van een armoedzaaier. Hij vond dat A-pin zijn stand niet 

begreep. Bovendien had Njoen-tjan geen zin een gek figuur te slaan alsof hij een 

seniele oude gek was die alleen met geld een goede vrouw kon krijgen. „Het zijn rare 

                                                 
200 Het is bekend dat sjanggenoten elkaar in den vreemde hielpen zoveel ze konden. Mensen met dezelfde 
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tochten het rythme van den arbeid in te houden‟. Mollema 1934, pag. 92. 
206 Mollema 1934, pag. 92-94 



De kongsi-Chinezen in West-Borneo, Banka en Billiton 

142 

 

orangs, die Chineezen!‟ verzuchtte de ik-persoon. Toch bemoeide hij zich op verzoek 

van Njoen-tjan met de zaak.
207

  

Het huwelijk kwam ondanks alles tot stand en in het begin ging het heel goed. 

Njoen-tjan gedroeg zich als een volmaakte schoonzoon.
208

 Maar op een vroege 

ochtend kwam een politieoppasser berichten dat er een moord was begaan in de mijn. 

De ik-persoon („men is nu eenmaal blanda om den brani uit te hangen‟)
209

 trad de 

woning van de houthakker binnen en zag hem met een bijl in de hand tegen een 

tafeltje leunen. Hij liet zich gewillig boeien en vertelde dat zijn jonge vrouw hem 

nimmer ter wille was geweest, en dat hij bespot werd door haar vader en broertje. Hij 

was „loesie feesie‟
210

 geworden en had vader en zoon met zijn bijl afgemaakt. Zijn 

jonge vrouw had zich verstopt in een martavaan en hij had haar niet gevonden. Njoen-

tjan werd gestraft met vijftien jaar dwangarbeid. 

Een ander verhaal in Loten van denzelfden stam gaat over Lim-boeng-sen. Hij 

was een peranakan, en zijn familie behoorde tot de upper-ten van het eiland („met 

kapiteins-Chinees, adviseurs, grote taukehs en wat al niet meer‟), waar zij sinds drie 

generaties was gevestigd. Hun stamvader had met de Nederlandse pioniers in 1850 de 

exploitatie van het toenmaals geheel onbekende Billiton aangedurfd. Hij kreeg veel 

zoons en nakomelingen en een van hen was Lim-boeng-sen. De verteller, de „toean 

kongsi‟ ofwel de administrateur, beschrijft hem als „een mieserig bleek mannetje met 

hooge jukbeenderen en ingevallen kaken, met een mond vol gouden tanden, wat wees 

op een langdurig verblijf te Singapore‟.
211

 Het enige mooie aan het mannetje was zijn 

dikke, gitzwarte staart, die hem tot halfweg de knieholten hing. Zijn bijnaam bij de 

Europeanen was dan ook „Zucht aan een touw‟. Hij had een studiehoofd, kende zeker 

1000 letters
212

 van het Chinese alfabet en leerde in Singapore alles wat maar van een 

intelligente jonge man verwacht kon worden. Hij voelde zich aangetrokken tot het 

westerse element in de nieuwe Chinese politiek. Ook in zijn huwelijk was hij „een 

revolutionair‟: hij huwde de weduwe van zijn broer, wat hem door zijn conservatieve 

Billitonse familie heel zwaar werd aangerekend. Hij aanbad zijn vrouw op de wijze 

van een „zwarte hond‟, terwijl zijn vrouw helemaal niet deugde.
213

 Er was volgens de 

verteller overigens ook iets westers aan Lim-boeng-sen: zijn huwelijk was „achttien 

karaats monogaam‟.  

Lim speelde daarna een beetje „procureur bamboe‟ (volgens een voetnoot: een 

onbevoegd rechtskundige voor kwade zaken) en muntte uit in het opstellen van 

zogenaamde rekwesten.
214

 Hij kreeg een baantje in het ziekenhuis, waar hij ook al 

prachtwerk leverde. Zijn vrouw kreeg een vrijer, de totaal mislukte zoon van een 

tamelijk verlopen vader, ook een Lim, die aan lager wal was geraakt door zijn liefde 

voor opium. Lims vrouw verpandde al haar juwelen voor haar vrijer. Lim-boeng-sen 

begon opium te stelen uit de apotheek, die hij verkocht aan de vader van zijn rivaal. 

Toen hij de schulden van zijn vrouw gezuiverd had, stopte Lim-boeng-sen met stelen. 

                                                 
207 Mollema 1934, pag. 96. 
208 Mollema 1934, pag. 97. Volgens Chinees geloof brengt het ongeluk als bruid en bruidegom van dezelfde sjang 

zijn, terwijl eerder werd vermeld dat Njoen-tjan (de bruidegom) en A-pin (zijn schoonvader) sjanggenoten waren.  
209 Mollema 1941, pag. 99. 
210 “loesie feesie”: lose face, gezichtsverlies. 
211 Mollema 1941, pag. 109. 
212 De verteller verzekert ons dat dit een respectabel aantal is, want hij zegt dat een keizerlijk mandarijn der eerste 

klasse pas na jarenlang ingespannen studie uit duizenden jaren oude boeken alle tweeduizend letters meester was. 

Mollema 1941, pag. 110. 
213 Mollema 1941, pag. 111. „De zwarte hond hebben‟ wil zeggen zwaar verliefd zijn, oorspronkelijk in de 

betekenis van verliefd zijn op een inheemse vrouw of een „zwarte‟ huishoudster. Indisch Lexicon 2005, pag. 630. 
214 Deze rekwesten waren geen gewone bezwaarschriften, maar zeer lange epistels omdat de schrijver, die altijd 

anoniem bleef, zich niet bij de hoofdzaak hield maar ten minste twintig gefantaseerde beschuldigingen aandroeg 

voordat hij tot de hoofdzaak kwam. Mollema 1941, pag. 112. 
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Dat was echter niet naar de zin van de vader-opiumschuiver, die op eigen houtje 

opium probeerde te stelen uit de apotheek. Lim betrapte hem op heterdaad, de dokter 

kwam binnen en begreep alles, Lim-boeng-sen nam ontslag en stond weer op straat.  

Na aanbeveling van de dokter, die hem „de pienterste Chinees van het eiland‟ 

noemde,  gaf de ik-verteller hem een baan als tijdelijk-waarnemend-élève-

mijnmandoer. Ook in die baan excelleerde Lim. Maar het meeste nut had hij als tolk. 

Lim leerde de verteller bovendien correct Hoogmaleis, en hij had een grote kennis van 

volkslegenden. Hij werd gepromoveerd tot „een rang, een Lim weer waardig‟ en 

vergezelde zijn baas vaak op lange tournees.
215

 Er groeide „iets als vriendschap‟ 

tussen beide mannen, maar, volgens de Nederlandse ik-verteller: „zij kwam toch wel 

meer van zijn zijde dan van de mijne‟.
216

 Hij vertrouwde Lim niet helemaal, immers 

eens een dief, altijd een dief. Lim-boeng-sen van zijn kant verafgoodde zijn baas en 

imiteerde hem in alles. 

Op een dag vond de ik-persoon een rekwest op zijn hoofdkussen. Daarin stond 

dat de vroegere vrijer van Lims vrouw op niet kleine schaal tin smokkelde.
217

 Later 

waren er nog twee briefjes. Het derde bevatte een in de puntjes verzorgd plan van 

actie, waarin de administrateur Lims pientere tactiek meende te ontdekken. Hij nam, 

zonder dat Lim daar erg in had, Lim mee naar het baaitje waar het gestolen tin stond 

te wachten om vervoerd te worden. De smokkelaar werd gesnapt en bleek inderdaad 

de vroegere vrijer van Lims vrouw te zijn. Toen hij Lim zag, viel hij die aan. Hij 

verweet Lim hem aangebracht te hebben en zei zelfs dat Lim aandelen in de 

smokkelkongsie had. Lims baas verlangde een bewijs van Lims onschuld, tot grote 

teleurstelling van Lim-boeng-sen, die vroeg of een bekentenis van de smokkelaar 

meer waarde had voor zijn baas dan diens jarenlange ervaringen met hem.
218

 Toen de 

administrateur voet bij stuk hield, zei Lim dat hij dezelfde nacht het bewijs zou 

leveren, „naar de wetten van een oprechten Chinees‟.  

Te middernacht werd de administrateur gewekt door de oppasser en een 

zenuwachtige Chinees, de jongste zoon van de oude opiumschuiver. De jongen bracht 

de administrateur naar zijn vaders huis, maar hij wilde het niet betreden. Toen de 

administrateur de deur opende, stond hij voor Lims lijk. Lim had zich opgehangen.  

De volgende morgen ging de administrateur, die dacht dat Lim door zijn 

zelfmoord schuld had bekend, naar de „toean besar‟, de controleur. Die zei dat Lim 

door zijn zelfmoord juist het suprême bewijs van zijn onschuld had geleverd. „”Jij 

kent de Chineezen nog niet, zelfs niet je trouwen vriend Zucht aan een touw”‟, zei hij. 

„”Ik weet wel zeker, dat Lim naar onze begrippen niet recht uitging. Maar naar de 

zijne wel. De slimme kerel zal geld hebben gemist; hij heeft gevoeld, dat zijn vrouw 

dat aan de boewaja
219

 vergooide. […] Maar zijn vrouw „loesie feesie‟ maken, dat kon 

hij niet. En zelf „loesie feesie‟ zijn jegens jou? Dat nooit!‟”.
220

 Lim-boeng-sen had, zo 

legde de controleur uit, zijn belager voor God gedaagd, want wie zich verdoet in het 

huis van zijn vijand weet het recht aan zijn zijde. Zijn geest zal daar rondwaren en het 

vreselijkste ongeluk over de bewoners storten, tot het einde van hun levensdagen.  

 

Tjong-njoen-tjan en Lim-boeng-sen hebben met elkaar gemeen dat ze „rare orangs‟ 

worden gevonden die hun eigen (Chinese) wetten volgen en daardoor niet altijd 

                                                 
215 Mollema 1941, pag. 117. 
216 Mollema 1941, pag. 118. 
217 Idem. 
218 Mollema 1941, pag. 132. 
219 Boewaja of boeaja (in modern Indonesisch: buaya) betekent letterlijk „krokodil‟ of „kaaiman‟ maar wordt hier 

gebruikt in de zin van schoft, ploert, leegloper, iemand die op kosten van anderen leeft.  
220 Mollema 1941, pag. 133-134. 
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begrepen worden door de ik-personages, hun respectieve bazen. De verteller zegt dan 

ook herhaaldelijk dat men „Chineesch moet kunnen denken‟ om de Chinezen te 

kunnen begrijpen. Onbegrijpelijk van Tjong-njoen-tjan is dat hij per se wil trouwen 

met de dochter van zijn schuldenaar en weigert de gevraagde bruidsschat op tafel te 

leggen, niet omdat hij die niet kan betalen, maar omdat hij niet uitgelachen wil 

worden door mensen die denken dat hij alleen met geld een meisje zover kan krijgen 

dat ze met hem trouwt, terwijl Lim-boeng-sen zich liever van kant maakt dan 

gezichtsverlies te lijden tegenover zijn baas. Deze lijdt onder zijn eigen onmacht om 

Chinezen te begrijpen en verzucht: „”Oh westerling, wat zijt gij weinig „aloes‟ (fijn) 

dat ge met al Uw moeite, de ziel van een oosterling zoo moelijk peilen kunt”‟.
221

  

Voor beide mannen is „loesie-feesie‟ of „maloe‟ (gezichtsverlies of schaamte) 

onoverkomelijk. In de roman Piong Pan Ho (J. Dermoût 1894, zie subhoofdstuk 4.2.) 

zullen we ook zien dat de hoofdpersoon zich ophangt nadat hij was uitgescholden 

door de resident, wat groot gezichtsverlies voor hem betekent. Tjong-njoen-tjan wordt 

uitgelachen door zijn jonge zwager en zijn oude vriend tevens schoonvader en wordt 

daar zo maloe van dat hij ze met zijn bijl afmaakt. Lim-boeng-sen verafgoodt zijn 

baas (tenminste in de ogen van de ik-persoon, die de baas zelf is) en vindt het zo 

onverdraaglijk om het respect en vertrouwen van zijn baas te verliezen, dat hij zich 

ophangt. Hun respectieve daden zijn tegelijkertijd wraaknemingen. Bij Njoen-tjan is 

het duidelijk dat hij de moorden pleegt om zich op zijn schoonfamilie te wreken, maar 

ook de zelfmoord van Lim-boeng-sen is een vergeldingsactie: zijn rivaal en diens 

vader krijgen het ongeluk over zich omdat Lim zich in hun huis heeft opgehangen. Hij 

bereikt zijn doel: de vader wordt krankzinnig en sterft enkele weken na Lim, en de 

gewezen vrijer van Lims vrouw verdwijnt op mysterieuze wijze van het schip dat hem 

naar Hongkong zou brengen.  

Terwijl Tjong-njoen-tjan doodeerlijk is, grijpt Lim-boeng-sen weleens naar 

minder eerlijke middelen. Dat doet hij niet om zichzelf te verrijken, maar om zijn 

vrouw te beschermen tegen gezichtsverlies. Beiden hebben niet veel geluk in de 

liefde. Njoen-tjan trouwt laat en als hij al getrouwd is wil zijn vrouw niets van hem 

weten. Lims vrouw, die al eerder is getrouwd met zijn broer, houdt het met een ander, 

hoewel hij zielsveel van haar houdt. Lim heeft overigens meer geluk dan Njoen-tjan, 

wiens vrouw hem totaal niet ter wille is. Lims vrouw komt tot inzicht, laat zich niet 

meer in met haar vrijer, beseft dat ze toch wel een goede man heeft getroffen en wordt 

zelfs nog gieriger dan Lim.  

De mannen krijgen het langzamerhand financieel beter, niet alleen door hun 

arbeidzaamheid en door „een beetje foek‟
222

 maar vooral omdat hun bazen hun een 

baan hadden verschaft. Achteraf gezien hadden zij dat misschien niet moeten doen, 

want met hun beschermelingen loopt het slecht af. De baas van Njoen-tjan, de 

houthakker, heeft er dan ook spijt van dat hij „door een gevoelsimpuls, een met zijn 

lot tevreden koelie uit zijn armoedig milieu had gehaald, in welk milieu het juweeel 

van zijn gemoed zoo helder had gestraald‟.
223

 

De verhouding tussen Lim-boeng-sen en zijn baas, de ik-persoon, is er een van 

adoratie van de kant van Lim en een beperkt soort van vriendschap van de kant van 

zijn baas. De terughoudendheid en het wankele vertrouwen van zijn baas leidt tot 

grote teleurstelling bij Lim-boeng-sen en doet hem uiteindelijk besluiten het ultieme 

bewijs van zijn onschuld te leveren.  

                                                 
221 Mollema 1941, pag. 130. 
222 Foek: „geluk‟ in de betekenis van „voorspoed die iemand zonder eigen toedoen te beurt valt‟. 
223 Mollema 1941, pag. 101. 
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Beide verhalen hebben iets melancholieks, een gevoel van „het had ook anders 

gekund‟. Daarin gelijken ze op het verhaal van Henri Borel over de gambierhandelaar 

Kang Soei in De laatste incarnatie (1905), dat besproken wordt in subhoofdstuk 4.4. 

Behalve de melancholieke toon is er nog een gelijkenis te zien. Lim-boeng-sens baas 

erkent dat er een soort vriendschap met Lim bestaat, maar zegt er meteen bij dat de 

vriendschap vooral van Lim-boeng-sen komt. In De laatste incarnatie toont de ik-

persoon een mengeling van onbegrip en zelfs spot voor de Chinees, maar toch 

gepaard aan waardering en bewondering en zelfs liefde, die echter „niet ver‟ rijkt. Een 

vergelijkbare houding zien we in Land van herkomst (Du Perron 1935), als de ik-

persoon Arthur Ducroo vertelt dat zijn vader het niet prettig vindt dat een zekere Baba 

Po Hin, een (met Europeanen) gelijkgestelde Chinees, hem op de schouders klopt, 

terwijl de relatie tussen hen vrij hecht was; de familie Ducroo logeerde af en toe bij 

Po Hin. „Mijn vader, van zijn kant, wilde wel chinese vrienden hebben, maar onder 

voorwaarde dat zij zich nooit te intiem met hem zouden wanen‟, verklaart de jonge 

Ducroo.
224

 Misschien moet die halfslachtige houding van de Europese personages in 

deze en andere verhalen wel gezien worden als een middel om gezichtsverlies te 

vermijden tegenover de Europese gemeenschap, die voor een vriendschappelijke en 

bewonderende houding tegenover Chinezen niet veel waardering of zelfs maar begrip 

kon opbrengen. De vrienden van de Europeaan die van de diensten van de riksjakoelie 

Ah Lim  gebruikt maakt (in Verhalen uit het verre Oosten, Salomons 1930, zie 

subhoofdstuk 4.4.), lachen hem uit als hij enthousiast vertelt over Ah Lims 

eerlijkheid.  

Een groot verschil tussen beide mannen is hun milieu en de mate waarin zij zich 

geïntegreerd hebben. Tjong-njoen-tjan is van eenvoudige komaf, Lim-boeng-sen 

stamt af van een bekend Chinees patricisch geslacht. Terwijl het Maleis van Tjong-

njoen-tjan na vele Billiton-jaren nog steeds gebrekkig is, spreekt Lim-boeng-sen 

behalve uitstekend Chinees, ook nog goed Maleis. Zelfs het Hoog-Maleis beheerst hij 

zo goed dat hij die taal aan zijn baas kan leren. De verteller is enthousiast over de 

mate waarin Lim kan tolken, want dan is het alsof er geen tolk is. Lim kent bovendien 

allerlei volkslegenden uit het hoofd. Hij is totaal geïntegreerd. Daardoor is Lim een 

unicum in de beeldvorming van de Chinezen, speciaal de Chinezen op Sumatra.  

 
4.1.5. Samenvatting  
Vrijwel de enige persoon die literair proza geschreven heeft over de Chinezen in 

West-Borneo is W.A. van Rees, een militair officier die tot taak had ze te verdelgen. 

In zijn verhalen over de kongsioorlogen laat hij allicht zien hoe moedig de 

Nederlandse militairen waren en, als contrast, hoe lafhartig de Chinezen. Wellicht 

ongewild laat hij echter vaak blijken dat hij ook voor de Chinezen waardering had – 

het was beslist niet zo dat zij meteen wegvluchtten als ze de aanvallen van de 

Nederlandse militairen moesten weerstaan. Misschien was het ook zo dat hij de 

Chinezen wel als moedig moest voorstellen om de dapperheid van de Nederlandse 

militairen des te dikker in de verf te kunnen zetten.
225

 Toch zien we dat hij zich af ten 

toe „vergist‟: beide groepen, zowel die van de Chinese goudmijnwerkers als die van 

de Nederlands-Indische soldaten noemt hij „indringers‟. Voor de Chinese koelies die 

meevochten in de veldslagen tegen de Indische militairen heeft hij, als militair, 

respect. Deze gevoelens zijn nog duidelijker vervat in Wachia, Taykong en Amir 

(1859) dan in zijn oorlogsverhalen van 1881. Hij beschrijft bijvoorbeeld de Thaikong-

Chinezen op het einde van een bestorming van hun kongsihuis met deze woorden: 

                                                 
224 Du Perron 1962, pag. 184. 
225 Van Rees schreef nog geringschattender over de Chinezen op Java dan over de kongsi-Chinezen. 
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„Met regt had de verslagen vijand het “overwinnen of sterven” op zijn schild mogen 

voeren. Geen klagend of kermend geluid om genade is gehoord‟.
226

 Beschrijvingen 

zoals deze hadden De Groot er waarschijnlijk toe gebracht te schrijven dat niemand 

zich in lovender woorden heeft uitgelaten over de Borneo-Chinezen dan Van Rees. 

Met het onderscheid binnengroep – buitengroep in gedachten, zouden we 

kunnen stellen dat Van Rees behoorde tot twee binnengroepen die elkaar gedeeltelijk 

overlapten, namelijk die van „Nederlander‟ casu quo „Europeaan‟ en die van 

„militair‟. Vanuit de eerste binnengroep gezien, waren de Chinezen volledig een 

buitengroep. Allerlei negatieve karaktertrekken werden hun deel. Maar vanuit de 

tweede binnengroep gezien, bevonden zich de Chinese goudmijnkoelies, en dan 

bepaald de koelies met wie Van Rees de strijd om het kongsihuis in Montrado 

aanging, gedeeltelijk in die binnengroep. De Chinezen waren de vijanden, maar ook 

mede-binnengroepsleden. Daarom had hij waardering voor de Chinese strijders, wat 

tot uiting komt in de teksten die hij schreef. De Chinezen die niet op Borneo woonden 

behoorden geheel tot een buitengroep. Deze Chinezen veracht en vervloekt hij. Hij 

noemt ze hondeneters, roofvogels, plunderaars en wolven.  

Over de Chinezen op Bangka en Belitung wordt heel anders geschreven dan 

over die op Borneo. De laatsten waren verenigd in „Republieken‟ die zelfstandig 

waren en die de macht van de Nederlandse regering niet erkenden en ook nog 

aanvochten, heel anders dan de mijnwerkers op de Sumatraanse eilanden, die 

weliswaar ook in kongsi‟s waren verenigd, maar geheel onder controle van hun 

Nederlandse „toeans‟ stonden. De schrijvers van de romans over de Bangka-

mijnwerkers lieten ik-vertellers aantreden die een machtige positie hadden tegenover 

de personages in hun romans: ze waren hun bazen of hun advocaten. Terwijl de ik-

verteller in Van Rees‟ romans hoegenaamd geen persoonlijke relatie heeft met de 

mijnwerkers, hebben de vertellers in de Bangka-literatuur dat wel. De tinmijnwerkers 

of gewezen tinmijnwerkers in de verhalen hebben veel te danken aan de ik-vertellers. 

Tekenend is dat zij zich wel respectvol, maar niet slaafs gedragen tegenover de 

laatsten. Van de kant van de westerse bazen is hovaardigheid te zien: zij genieten er 

zo te zien van als de Chinees tegen hen opkijkt. Ze zijn niet blind voor de gebreken en 

rariteiten van hun beschermelingen, maar erkennen ook hun goede kanten. Zoals de 

baas van de houthakker Njoen-tjan het uitdrukt: „[Njoen-tjan] was een echte 

Chineesche boerenzoon gebleven met al diens fouten doch ook groote deugden‟.
227

 

De baas herinnert zich hem na zijn dood, na dertien jaar dwangarbeid, als een „arme 

bruut met een gouden hart‟,
228

 met andere woorden als een gewoon persoon en niet als 

een Chinees.  

                                                 
226 Van Rees1859, pag. 127. De bewuste bestorming gebeurde volgens de datering op 11 september 1850 in 

Pamangkat. 
227 Mollema 1941, pag. 88. 
228 Mollema 1941, pag. 103. 


