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4.4. Koelies: ‘Een treurige geschiedenis van lijden en onrecht’   

 
4.4.1.  Inleiding 

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

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

zwaar lichamelijk werk. In het bijzonder duidt het woord de arbeiders aan die werkzaam 

zijn op ondernemingen van landbouw, mijnbouw en nijverheid.
1
 Op een plantage wordt 

de Chinese opzichter, die zelf ook koelie is geweest, „tandil‟ genoemd. Een inheems 

opziener noemde men „mandoer‟. Bij hoge uitzondering gebeurde het wel dat een 

Javaanse vrouw mandoer werd.
2
 De opzichters waren middelaars tussen bedrijfsleiding 

en werkvolk.
3
 

Er komen vier soorten Chinese koelies voor in het literair proza dat besproken zal 

worden: zij die op de plantages werkten, in de mijnen, in de stad en in de zogenaamde 

panglongs, waarmee houtkapperijen en branderijen van houtskool bedoeld worden. We 

hebben het daarbij over koelies op Sumatra en Kalimantan (vroeger Borneo genoemd). 

Koelies kwamen op Java niet voor, tenzij daarmee beginnende klontongs bedoeld worden 

die hun eigen koopwaar droegen. Als een klontong een drager konden betalen was die 

drager een Javaan en geen Chinees. Op Sumatra, met name in de stad Medan, verdienden 

veel Chinezen de kost door een riksja te trekken. Zij werden vaak ook „koelies‟ genoemd. 

De plantagekoelies werkten op tabaks- of rubberplantages in Oost-Sumatra. De 

tabaksplantages produceerden de wereldberoemde Deli-tabak. De mijnkoelies werkten in 

de tinmijnen van Bangka (in de Nederlandse spelling: Banka), Belitung (Billiton) en 

andere eilanden zoals Singkep. Aan deze mijnkoelies, hun geschiedenis en de literatuur 

die over hen geschreven is, werd evenals aan de Chinese gouddelvers in West-

Kalimantan (de voormalige Westerafdeling in Borneo) in een vorig subhoofdstuk 

aandacht besteed. De panglongs waren gevestigd aan de Oostkust van Sumatra en 

stonden alle onder beheer van Chinezen.  

Plantage- en mijnkoelies liet men vanaf het midden van de tweede helft van de 

negentiende eeuw overkomen uit het buitenland, eerst uit Singapore en Malakka, daarna 

uit China zelf. De grote meerderheid bestond uit Hakka‟s en Teochius. Volgens een 

schatting van de historicus Victor Purcell, die veel over China en de Chinese diaspora in 

Zuidoost-Azië heeft geschreven, waren er ongeveer 200.000 Hakka‟s in het gebied waar 

de volkstelling van 1930 werd uitgevoerd, van wie 45.000 in Bangka en Belitung 

woonden en werkten en 14.000 op de plantages in Oost-Sumatra.
4
 De meeste 

mijnwerkers op Belitung waren in China geboren Hakka‟s die inscheepten in de vier 

belangrijkste vertrekhavens in Zuid-China: Hongkong, Kanton (nu Guangzhou), Amoy 

(Xiamen) en Swatow (Shantou).
5
 De aantallen van de Teochius worden niet genoemd. De 

volkstelling van 1930 waarop Purcell zijn schatting baseerde, maakte geen onderscheid 

tussen de verschillende Chinese stammen.
6
 Purcell meldt wel dat de meeste Teochius 

groentetelers waren, maar in Oost-Sumatra voornamelijk als koelies op de 

                                                 
1
 WNT deel 7, tweede stuk, 1941. 

2
 Breman 1992a, pag. 127. 

3
 Breman 1992a, pag. 111. 

4
 Purcell 1965, pag. 387. 

5
 Heidhues 1991, pag. 5 

6
 Purcell 1965, pag. 387. 
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tabaksplantages werkten en daar blijkbaar bijzonder geschikt voor waren. Verder was er 

een belangrijke groep van Kantonezen onder de mijnwerkers op Bangka.
7
  

 
4.4.2.   Historische achtergrond 
In dit overzicht zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de geschiedenis van met 

name de tabaksplantages en de tabakskoelies in Oost-Sumatra. Voor het overzicht is als 

belangrijkste bron gebruik gemaakt van Koelies, planters en koloniale politiek (1987), de 

verhandeling van Jan Breman, deskundige op het gebied van arbeidsverhoudingen in 

Azië. De tweede druk, die ik gelezen heb, verscheen in 1992. Bij de verhandeling zijn 

twee geschriften gevoegd,  De millioenen uit Deli van Mr. J. van den Brand (1902) 

waarin allerlei wantoestanden op de plantages aan de kaak worden gesteld, en het rapport 

van J.T.L Rhemrev (1903), Officier van Justitie, van een onderzoek dat hem was 

opgedragen naar aanleiding van de aanklacht van Van den Brand. De geschiedenis van de 

koelies in Sumatra is weinig mensen bekend en zal daarom uitgebreid worden besproken. 

 
4.4.2.1.   De plantages in Oost-Sumatra 

Hoe verschillend ook van de mijnkoelies op Bangka, de toestand waarin de 

plantagekoelies in Oost-Sumatra zich bevonden was niet veel beter. Bremans boek kwam 

uit, zo staat in de tweede druk waarin reacties op de eerste druk zijn opgenomen, „op een 

moment dat met mildheid en welwillendheid op het koloniaal verleden leek te worden 

teruggezien‟ en viel daarom uit de toon. Volgens Breman konden lezers die zich hadden 

laten leiden door de nostalgische tempo-doeloebeeldvorming van die tijd „niet anders‟dan 

sceptisch of zelfs vijandig reageren. De schrijver van een ingezonden brief aan NRC 

Handelsblad beschuldigde Breman ervan onwetenschappelijk te handelen door excessen 

op te rakelen die zich zo lang geleden hadden voorgedaan.
8
 Deze betroffen de 

mishandeling van koelies aan Sumatra‟s Oostkust (vervolgens: SOK), met name op de 

tabaksplantages.  

Breman beschuldigt de toenmalige autoriteiten van onwil om kennis te nemen van 

de keerzijde van dit onderdeel van het koloniaal bedrijf, namelijk het lijden van het 

Aziatische werkvolk op grootlandbouwondernemingen onder westerse leiding. Het beeld 

zoals dat zich in de conventionele geschiedschrijving heeft voorgedaan is „doortrokken 

van eerbetoon aan Nederlandse en andere Europese planters-pioniers die met ongekende 

daadkracht en doorzettingsvermogen de Aziatische jungle in welvarende 

landbouwgebieden hebben veranderd‟. De strekking van dit „daar-werd-wat-groots-

verricht‟-epos is volgens Bremans betoog de koloniale versie van wat tegenwoordig als 

„waarachtig ontwikkelingsbeleid‟ zou worden aangeprezen.
9
 Ook in de literatuur dringt 

het beeld van de planterpioniers als helden of, in de woorden van essayist Rudy 

Kousbroek het „harde-werrekers-en-ruwe-bolster-blanke-pitttenproza‟, zich aan de lezer 

op.
10

  

Er was geen sprake van een kritische herwaardering in de publieke meningsvorming 

over de werkelijkheid overzee. Wat er wel was, was integendeel „verdringing van de 

werkelijkheid‟.
11

 Zelfs een eeuw later werden er nog excuses gezocht en gevonden voor 

                                                 
7
 Purcell 1965, pag. 388. 

8
 Breman 1992a, pag. 5. 

9
 Breman 1992a, pag. 3. 

10
 Kousbroek 1992a, pag. 51. „Harde werrekers‟ is een term van Du Perron. Kousbroek 1992a, pag. 199. 

11
 Breman 1992a, pag. 6. 
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de gebeurtenissen in Deli. Breman kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat het 

aanvoeren van de excuses meer voortkomt uit de behoefte tot vergoelijking, dan uit de 

wens om door het aanbrengen van nuances de objectiviteit te dienen. Het feit dat Jacob 

Nienhuys, de grondlegger van de Deli Maatschappij, halsoverkop de oostkust van 

Sumatra moest verlaten om een aanklacht wegens het doodgeselen van zeven koelies te 

ontlopen, wordt goedgepraat omdat het immers voorkwam tijdens de ontginningsjaren, 

die uitermate gewelddadig waren geweest. Bremans stelling is echter dat zulke 

wreedheden zich niet alleen voordeden tijdens de pioniersjaren, maar ook nog later in de 

negentiende eeuw.
12

  

De door Rhemrev aangetoonde misstanden en terreur pasten naar Bremans 

overtuiging in een patroon van racisme, waarvan de koloniale maatschappij rond de 

eeuwwisseling was doortrokken.
13

 Op verbreking van het arbeidscontract, dat Aziaten 

volgens de officiële voorstelling van zaken „uit vrije wil‟ aangingen, stond een door de 

staat bekrachtigde poenale sanctie.
14

 Daarbij kwam ook nog de dagelijkse portie slagen 

en schoppen en nog erger, die de blanke bazen toedienden aan de arbeiders.
15

 

Pas later drong het tot de werkgevers door dat een betere behandeling van de 

arbeiders uit economisch oogpunt aantrekkelijk was, en omgekeerd ontstond onder de 

                                                 
12

 Breman 1992a, pag. 7. 
13

 Breman 1992a, pag. 8. 
14

 Poenale sanctie: het strafbaar stellen van bepaalde inbreuken op een arbeidsovereenkomst, speciaal van 

die, welke van de zijde van de arbeider kwamen, voorts, als regel, het beperken van de vrijheid van de 

arbeider om de onderneming te verlaten en de mogelijkheid om wegblijvende arbeiders met de sterke arm 

naar de onderneming terug te brengen. Tot 1915 werd ook „verregaande luiheid‟ en dienstweigering van de 

koelie strafbaar gesteld. 

Aanvankelijk hield art. 25 van het Soerabaiaas politiereglement van 1829 een strafbepaling in ten aanzien 

van loondienaren (oftewel huisbedienden, Breman 1992, pag. 55), die hun dienst buiten weten van de 

dienstgebruiker verlieten. Geleidelijk werd een dergelijke bepaling op geheel Java en Madura toepasselijk 

verklaard (in 1851, Breman 1992, pag. 55) en in 1872 werd zij door een wijziging van het Alg. 

Politiestrafreglement tot de verbreking van alle werkovereenkomsten en tot geheel Indië uitgebreid. Een 

uitspraak van de Tweede Kamer dwong de Indische regering in 1879 deze bepaling weer te schrappen, 

maar gaf haar de vrijheid in 1880 de eerste koelieordonnantie, voor Sumatra‟s Oostkust, af te kondigen, die 

de poenale sanctie tot grondslag had en voor twee categorieën van arbeidskrachten gold: voor die van 

buiten Indië (bijvoorbeeld de Chinezen) en voor die van binnen de archipel maar van buiten het gewest 

waar zij te werk gesteld werden (bijvoorbeeld de Javanen). Ook de andere gewesten buiten Java en Madura 

kregen geleidelijk hun koelieordonnanties.  

In 1900 echter zette de strijd tegen de poenale sanctie in, eerst alleen van particuliere zijde, vanaf 1918 ook 

vanwege de Indische regering en vanaf 1924 mede van de zijde van de Tweede Kamer. In 1931 werden de 

verschillende gewestelijke koelieordonnanties in een algemene koelieordonnantie samengesmolten, die 

echter tevens een geleidelijke afschaffing van de poenale sanctie voorschreef. De afschaffing van de 

poenale sanctie werd aanzienlijk versneld door het besluit, kort na de aanvaarding van de koelieordonnantie 

1931, door de directie van de Deli-tabaksmaatschappijen genomen, om geen arbeidsovereenkomsten onder 

poenale sanctie meer te sluiten, ten einde mogelijke moeilijkheden voor de import van Deli-tabak in de 

Verenigde Staten te voorkomen. (De poenale sanctie werd dus afgeschaft niet om humanitaire, maar om 

economische redenen.) Dit besluit en de inkrimping van vrijwel alle ondernemingscultures in de jaren ‟30 

waren het sein om over de gehele linie aan de poenale sanctie een einde te maken, met het resultaat dat eind 

1940 nog slechts 1,9 percent van de koeliebevolking, hoofdzakelijk Chinezen, onder poenale sanctie 

werkzaaam was. Het gouvernement kon dan ook zonder bezwaar en protest met ingang van 1 januari 1942 

tot afschaffing van de poenale sanctie overgaan door intrekking van de koelieordonnantie van 1931. J.H. 

Boeke, Winkler Prins Encyclopaedie, vijftiende deel, 1952, pag. 490. Zie ook Breman 1992a, pag. 54 e.v. 

en pag. 110. 
15

 Breman 1992a, pag. 8. 
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arbeiders een zekere aanvaarding van de grondregels waarop de kapitalistische 

bedrijfsvoering berustte. Wat de „zogeheten ethische politiek‟ betreft, in de praktijk 

stuitte deze af op de overtuiging van vele gezagsdragers dat de Aziaat slechts met harde 

hand tot vooruitgang kon worden gebracht, en zo bleef arbeidsdwang in Sumatra de 

grondslag van het plantagebestel. De Arbeidsinspectie, die nota bene opgericht was om 

bescherming te bieden aan het werkvolk, werd een instrument in de conditionering van de 

koelies overeenkomstig de wensen en behoeften van de ondernemers. Zij fungeerde aldus 

als een bondgenoot van het plantagekapitalisme.
16

 

Slechts 5 percent van het werkvolk op de Sumatraanse plantages was in 1920 niet 

door een contract gebonden. Fysiek geweld lag in het verlengde van arbeidsdwang.
17

 Het 

gebruik van geweld werd en wordt vergoelijkt; het zouden niet de Europese planters zijn 

die de koelies mishandelden tot soms de dood erop volgde, maar de Chinese of Javaanse 

voormannen. Dat is „een zienswijze die aansluit bij het bekende stereotype volgens welke 

de beheerste hardheid van de westerling het moet afleggen tegen de meer intrinsieke 

wreedheid van oriëntaalse volken‟, betoogt Breman. Dat verweer werd gebruikt om de 

nadruk te leggen op de beschavende uitwerking die van het kolonialisme zou uitgaan. De 

van geweld doortrokken verhouding tussen planter en koelie vormde volgens Breman een 

extreme variant van de knechting van gekoloniseerde arbeid onder Nederlandse 

heerschappij.
18

 De onderwerping nam op de plantages het karakter aan van een 

aangepaste, moderne vorm van slavernij; de verhouding van superieure baas en inferieure 

knecht had als grondslag de racistische ideologie die de koloniale samenleving 

kenmerkte. 

De poenale sanctie, die pas in 1942 werd afgeschaft, had veel aanhangers, onder 

wie, volgens Breman, de schrijver A. Alberts, die als adjunct-controleur op het eiland 

Madura in dienst van het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië was. Alberts stelt de 

poenale sanctie voor als onvermijdelijk, voortvloeiend uit de onwil van de inheemse 

bevolking om zich tot werk op de grootlandbouwondernemingen te laten pressen. Later, 

schrijft Breman, werd er teruggekeken op het kolonialisme en werd de zelfvoldaanheid 

gemengd met weemoed omdat aan het opbouwwerk in de tropen een einde was gekomen, 

ergernis omdat het karwei voortijdig was afgebroken en zelfbeklag omdat erkentelijkheid 

voor de geleverde inspanning uitbleef.
19

 

 
4.4.2.2.   De brochure van J. van den Brand 

De brochure De millioenen uit Deli door Mr. J. van den Brand, advocaat in Medan, deed 

bijna een halve eeuw na Multatuli‟s Max Havelaar opnieuw een rilling door Nederland 

gaan, aldus Breman. Korte tijd voor het verschijnen van de brochure, op 29 maart 1902, 

voerde Van den Brand het woord op een vergadering in Medan waarin gediscussieerd 

werd over het voor en tegen van arbeidsdwang ten behoeve van de 

grootlandbouwondernemingen. Van den Brand veroordeelde de koelieordonnantie op 

morele gronden.
20
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 Breman 1992a, pag. 9-10. 
17

 Breman 1992a, pag. 11. 
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 Breman 1992a, pag. 13. 
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 Breman 1992a, pag. 17. 
20

 Breman 1992a, pag. 25. 
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Advertentie in de Sumatra Post en Deli Courant van 1902

21
 

 

Waarom werd er zoveel ophef gemaakt over de brochure? De beschuldigingen van 

Van den Brand waren tenslotte niet nieuw, koelieschandalen werden regelmatig 

besproken in de Tweede Kamer. Een eerste reden ziet Breman in de ontwikkeling van een 

nieuwe koers in de politiek op dat moment, namelijk het voeren van een 

welvaartsbeleid.
22

 Andere redenen moeten volgens hem gezocht worden in de inhoud en 

strekking van de brochure zelf. Niet alleen de incidenten werden gemeld, maar er werd 

ook een oorzaak gevonden in de werking van het stelsel van contractarbeid zelf. Behalve 

dat de tekst literaire scherpte en brille had, was de toonzetting van het tractaat bovendien 

                                                 
21

 Uit: Peter Klein, Weerzien met Indië, nr. 17: Landbouw, 1994. 
22

 Breman 1992a, pag. 26. 
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religieus, appellerend aan het christelijk geweten van het Nederlandse volk.
23

 Ten slotte 

keerde Van den Brand zich niet alleen tegen de werkgevers maar ook tegen het koloniale 

bestuur, dat hij ervan beschuldigde gemene zaak te maken met de planters. Van den 

Brand hekelde de werking van de koelieordonnantie met poenale sanctie en de hantering 

ervan door de autoriteiten in het gewest. Het contract dat Chinese en Javaanse 

arbeidskrachten sloten met ontvangst van een voorschot en dat hen verplichtte om 

gedurende drie jaar te werken, omvatte een aantal bindende bepalingen die de 

bijzonderheden van de te leveren prestatie stipuleerden. Er stonden straffen op 

overtredingen, straffen die opgelegd waren door bestuursambtenaren die tegelijkertijd als 

magistraten optraden. In zijn brochure stelt Van den Brand dat een beschuldiging tegen 

een koelie al voldoende was om hem of haar onevenredig zwaar te straffen, terwijl 

planters die hun arbeiders op de meest wrede en gruwelijke wijze mishandelden vrijuit 

gingen zonder dat tegen hen justitiële stappen werden ondernomen.
24

 Deze situatie zien 

we beschreven in de „Deli-romans‟, waaronder Hans Tongka’s carrière (1898) van Dé-

lilah wel het duidelijkst de verhoudingen tussen „meesters‟ en „knechten‟ laat zien.  

Van den Brand gaf een uitvoerige schildering van de terreur en uitbuiting waaraan 

het werkvolk blootstond. Hij maakte gebruik van diverse kopjes en illustreerde zijn 

tractaat met afdrukken tussen de tekst door van advertenties, overgenomen uit plaatselijke 

kranten, waarin werkvolk werd aangeboden en, in dezelfde advertentie, slacht- en 

trekvee.  

De planters reageerden verwijtend op de brochure. Ze beschuldigden Van den 

Brand ervan het bloeiende cultuurgebied aan SOK te gronde te willen richten. De oud-

resident van de streek vond de verhalen van Van den Brand schromelijk overdreven. 

Maar al na enkele weken was de brochure uitverkocht en werd er een tweede druk 

uitgebracht.
25

 In 1903 liet Van den Brand een vervolg verschijnen: Nog eens: De 

millioenen uit Deli. Er werd tot een ambtelijk onderzoek overgegaan. Officier van Justitie 

J.L.T. Rhemrev, werkzaam bij de Raad van Justitie, kreeg de opdracht een administratief 

onderzoek in te stellen naar de mishandelingen en onwettige gevangennemingen van de 

koelies. Medio 1903 kwam Rhemrev in Medan aan en tegen het einde van het jaar was hij 

klaar met zijn onderzoek.
26

 

 
4.4.2.3.   Het Rhemrev-rapport 

Van den Brand had niet overdreven. Rhemrev trof toestanden aan die nog veel erger 

waren dan door wie ook was vastgesteld of vermoed. Er bleek een systematiek te zijn 

waarmee de geweldsuitoefening plaatshad, maar wat opmerkelijk was, was de 

omstandigheid dat de gesignaleerde praktijken voor de buitenwereld verborgen konden 

blijven. „Een treurige geschiedenis van lijden en onrecht‟, schreef de minister van 

koloniën, A.W.F. Idenburg, op de eerste bladzijde van het rapport. Maar er werden geen 

stappen ondernomen. De Kamer accepteerde de toezegging van de minister dat hij 

maatregelen zou nemen om een einde te maken aan de geconstateerde misstanden bij de 

koeliearbeid in Deli. Later kon geconcludeerd worden dat het bekend worden van de 

                                                 
23

 Dit laatste weerhield de „tropenjournalist‟ Karel Wybrands er niet van Van den Brand zwaar te kritiseren 

als een „moderne Elia zonder practijk‟en De miljoenen uit Deli als een „door en door oneerlijk gesteld, 

tendenzieus schotschrift‟ te bestempelen. Van den Berg 1987b. 
24

 Breman 1992a, pag. 27. 
25

 Breman 1992b, pag. 39. 
26

 Breman 1992a, pag. 29. 
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koelieschandalen het einde markeerde van de pionierstijd en het begin van ingrijpende 

veranderingen. Maar wat in het verleden gebeurd was moest met de mantel der liefde 

bedekt blijven, aldus Breman. Latere koloniale auteurs, zelfs degenen die een 

geschiedenis wilden schrijven die het beeld van koelieschandalen en Deli-miljoenen weg 

zou nemen, kregen geen toestemming om kennis te nemen van de uitkomsten van het 

onderzoek van Rhemrev.
27

 

Publicaties die Breman voor zijn onderzoek raadpleegde, droegen het karakter van 

een plantersepos, „een verheerlijking van wat westerse ondernemerszin in tropisch Azië 

vermocht‟. De reden daarvan was niet ver te zoeken: veel auteurs waren zelf oud-planters 

of hadden een positie bekleed in de Deli Planters Vereeniging, aan het Oost-Sumatra 

Instituut of aan het Tabaksbureau.
28

 Opmerkelijk is dat veel beheerders vóór de komst 

van Rhemrev reeds naar Europa waren vertrokken.  

Een voorbeeld van geweldpleging op koelies waarvan melding wordt gemaakt in 

Van den Brands Millioenen van Deli en in het Rhemrev-rapport is de volgende. Op een 

kleine onderneming zag de schrijver vijf Chinezen die weggelopen maar weer opgepakt 

waren. Ze lagen naast elkaar op een mat op de grond, allen op hun buik. Op hun rug lag 

een stuk wit goed. Hun rug en zij waren geheel bedekt met wonden, veroorzaakt door 

slagen met bamboe van 3 à 4 cm middellijn, „wat de wreedste wonden maakt‟. Dat was 

hun straf voor het weglopen.
29

 Het rapport vermeldt de ene na de andere geweldpleging 

op koelies, niet alleen op Chinezen maar ook op Javanan, niet slechts op mannen maar 

ook op vrouwen.  

 
4.4.2.4.   Het ontstaan van de plantagesamenleving 

De Agrarische Wet van 1870 markeerde het einde van het Cultuurstelsel op Java en de 

overgang naar een tijdvak van liberalisme, en gaf tevens aan welke richting de nieuwe 

politiek insloeg, namelijk het toegankelijk maken van de natuurlijke hulpbronnen voor 

kapitaalbelangen uit het moederland.
30

 

J. Nienhuys geldt als de grondlegger van de tabaksteelt waaraan SOK haar 

wereldfaam te danken heeft. Hij kwam in 1863 naar Deli om zich daar als ondernemer te 

vestigen. De mythe dat hij zo goed als eigenhandig het oerwoud dat hem omringde in 

keurige tabakstuinen veranderde, is volgens Breman niet helemaal waar.
31

 Eerder had de 

Sultan van Deli een zekere Said Abdullah naar Java gestuurd om te zoeken naar opkopers 

van de 30.000 pikoel tabak die de bevolking volgens zijn zeggen jaarlijks produceerde en 

om te verkondigen dat zijn opdrachtgever bereid was aan gegadigden grond af te staan 

voor de teelt van dit gewas.
32

 Een van de personen die hierop afkwamen was Nienhuys. 

In De aarde van Deli (1948) geeft Willem Brandt een sterk geromantiseerd beeld van dit 

prille begin van de Deli-plantages. Nienhuys maakte volgens Breman gebruik van 
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misleiding en bedrog bij het bemachtigen van grond in Deli in 1866. Hij bedroog niet 

alleen de lokale bevolking, maar ook de koloniale ambtenaren.
33

 

Bij het zoeken naar arbeiders werden de Bataks en de Maleiers ongeschikt 

bevonden, of ze weigerden loonarbeid te verrichten. Nienhuys slaagde er toen in 120 

Chinese koelies te engageren in Penang. Ze kwamen in zijn huis te slapen want er was 

geen andere accommodatie. Ook de eerste controleur die in 1864 in Deli was benoemd 

nam voorlopig zijn intrek bij Nienhuys.
34

 Naast Chinezen waren enkele honderden 

Klingalezen van de kust van Coromandel in Brits-Indië, Siamezen en Javanen 

tewerkgesteld.  

De eerste Europeanen die zich als planters kwamen vestigen moesten het stellen 

zonder de bescherming van een koloniaal bestuur. De uitbreiding van de Nederlandse 

heerschappij over Sumatra vond heel geleidelijk en omzichtig plaats, opschuivend vanuit 

het zuiden en westen van het eiland. Op Siak aan de Oostkust wapperde op sommige 

plaatsen de Britse vlag. De commerciële banden met Penang, waar Chinese handelaren 

een prominente rol speelden, waren hecht, en bij de Nederlanders heerste de angst dat via 

deze Chinezen de Britse invloed zich verder zou uitbreiden. Dit was het doorslaggevende 

argument voor de bezetting van SOK door Nederland.
35

  

In 1872 woonden er slechts circa 75 Europeanen in het gewest, merendeels planters. 

Het aantal plantages nam toe van 13 in 1873 tot 23 in 1874 en tot 40 in 1876. In 1876 

waren er 7600 Chinese koelies. Er werkten in die tijd dus gemiddeld minder dan 200 

Chinese koelies op een onderneming.
36

 

Nienhuys keerde in 1870 terug naar Nederland en wees J. Th. Cremer, een 

jongeman van 24 jaar, aan als opvolger. Deze bracht de Deli Maatschappij in de volgende 

decennia tot grote bloei. Hij bracht de productie van 1870 tot 1883 van 1.315 tot 22.000 

pakken tabak (158 kg per pak), het kapitaal groeide van 300.000 tot 2 miljoen gulden en 

de jaarlijkse winst bedroeg gemiddeld 73 percent.
37

  

 

De staf 
In het begin trad het hoofd van een ploeg Chinese arbeiders (kongsi) op als aannemer, hij 

kreeg een stuk grond toegewezen en hij nam al de zaailingen in ontvangst om die aan het 

einde van de cyclus als volgroeide planten aan zijn opdrachtgever te verkopen. Omstreeks 

1870 gingen de planters ertoe over om rechtstreeks een contract te sluiten met iedere 

arbeider afzonderlijk.
38

 

Alleen Europese ondernemers konden een landconcessie aanvragen, niet de 

Chinezen. Chinese handelaren maakten al in de eerste jaren aanstalten om zich op de teelt 

van marktgewassen toe te leggen (tabak, kokos, nootmuskaat), maar dat werd niet op 

prijs gesteld door de westerse planters. Chinezen mochten niet van de mogelijkheid 

                                                 
33

 Breman 1992a, pag. 44. 
34

 Breman 1992a, pag. 45. 
35

 Breman 1992a, pag. 41-42. 
36

 Breman 1992a, pag. 47. 
37

 Breman 1992a, pag. 47-49. Cremer werd Minister van Koloniën (1897-1901) en bracht in 1899 een wet 

tot stand waarbij Japanse onderdanen in Nederlands-Indië gelijk werden gesteld aan Europeanen (de 

zogenaamde Japannerwet). Hij was o.a. ook president van de Nederlandse Handel-Maatschappij (1907-

1912). Winkler Prins Encyclopaedie, zesde deel, zesde druk, 1949; Tjiook-Liem 2009, pag. 261. 
38

 Breman 1992a, pag. 45. 



Koelies 

229 

gebruik maken om handelsgewassen te verbouwen, zij mochten zich slechts als 

groenteboer of varkensfokker vestigen.
39

 

Na het afoogsten werd de grond nog een seizoen voor de verbouw van rijst aan de 

bevolking teruggegeven om daarna voor een periode van 8 tot 10 jaar onbewerkt te 

blijven.  

Op een onderneming of kebon was het emplacement of etablissement het 

middelpunt, gevormd door de administratiekantoren, de fermenteerschuur, de huizen van 

de Europese staf, de loodsen waarin de koelies waren ondergebracht, de winkel of kedei 

(ook wel geschreven als kedeh) en Chinese tempel, de stallen en andere 

bedrijfsgebouwen. Het meest in het oog vallend was de bungalow waarin de 

administrateur (de toean besar of grote heer) resideerde, op een centrale paats maar 

tegelijkertijd onbereikbaar voor het werkvolk, geheel overeenkomstig de sociale 

verhoudingen op de onderneming. Tegen het einde van de negentiende eeuw was er geen 

planter-eigenaar meer, maar een beheerder-manager (de toean maskapai, soms zoals vele 

andere verbasteringen uit het Nederlands op een andere manier gespeld), aangesteld door 

een in het buitenland zetelende directie. In grote maatschappijen was er boven de 

administrateur nog een hoofdadministrateur of superintendent (de toean kebon) die vanuit 

Medan toezicht hield op de gang van zaken in een aantal ondernemingen.
40

 Maar eerst is 

iemand vele jaren assistent (een toean ketjil of kleine heer). 

De staf was zeer heterogeen wat afkomst betreft, maar Indo-Europeanen maakten 

weinig kans daarin te worden opgenomen.
41

 Kousbroek vermoedt dan ook dat Rhemrev 

als Indo (zijn afkomst was duidelijk te zien aan zijn naam, een omkering van die van zijn 

Europese [voor]vader) opzettelijk voor de wolven werd gegooid.
42

 Slechts blanke 

stafleden die uiteindelijk weer naar het moederland teruggingen, konden toetreden tot de 

bedrijfsleiding. Assistenten moesten een flink lichaamsgestel en een vaste wil hebben. 

Nog belangrijker was dat zij een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid „naar boven toe‟ 

lieten zien en het vermogen om de arbeiders te disciplineren „naar onder toe‟. Een 

assistent was bij uitzending 22-25 jaar oud. Vele onder hen waren mislukkelingen en de 

zwarte schapen van hun familie. Het beeld dat van de asssistenten ontstond, was dat van 

onervaren, ongemakkelijke klanten met weinig zelfbeheersing, die zich eigenlijk te goed 

vonden voor het werk dat hun was opgedragen.
43

 

Het was de assistenten tijdens de eerste zes jaren van hun verblijf niet toegestaan te 

trouwen. Later kwam hierin verandering, maar in de praktijd duurde de ongehuwde status 

van de beginnende assistenten voort. Pas vanaf 1922 werd het verboden om een dergelijk 

trouwverbod op te nemen in het arbeidscontract van de assistenten. Breman acht het niet 

onwaarschijnlijk dat de directie van de maatschappijen zich bij haar aanstellingsbeleid 

liet leiden door de overweging dat de jonge assistent zonder gezinsverplichtingen 

„energieker‟ zou optreden tegen het werkvolk dan oudere employés die uit angst voor hun 

veiligheid een grotere bedachtzaamheid aan de dag zouden leggen.
44
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Het corps van stafleden op de plantages groeide van 46 administrateurs en 69 

employés in 1876 tot 403 administrateurs en 1953 employés in 1929. Tegen het einde van 

de negentiende eeuw vervulden assistenten taken die in de begintijd door opzichters, 

gerekruteerd uit de koelies zelf, werden verricht.
45

 Deze verandering had als achtergrond 

de wens van de leiding om de controle op het bedrijfsgebeuren te versterken.
46

  

 

De opzichters 
De tandil en mandoer, zoals de opzichters genoemd werden, waren middelaars tussen 

bedrijfsleiding en werkvolk. De ondernemingen hadden de werving van koelies al op een 

vroeg tijdstip overgelaten aan commerciële kantoren, gevestigd in Penang of Singapore 

voor koelies die geworven werden op de Overwal (de Straits). Later kwamen Zuid-China 

en Java als aanvoergebieden op en werd steeds meer gebruik gemaakt van werfkantoren 

in de daar gelegen havenplaatsen. Die hadden in het achterland een eigen netwerk van 

agenten. Breman denkt dat de koelies niet als een ongedifferentieerde massa vertrokken, 

maar dat er reeds in de wervingsplaats sprake was van een soort selectie van leiders.
47

 De 

opzichters hadden groot belang bij de uitbreiding en vervanging van het werkvolk, niet 

alleen omdat ze een zo groot mogelijk deel wilden hebben van de uitgekeerde commissie, 

maar ook omdat zij greep wilden krijgen op de nieuwelingen die de plantages 

binnenkwamen. De Chinese hoofdtandils gaven geld mee aan tussenpersonen, kheh-taus, 

die vertrouwelingen van de hoofdtandils waren, om koelies te werven. In de strijd tussen 

de Chinese geheime genootschappen om de hegemonie over de koeliepopulatie te 

veroveren, speelden de hoofdtandils en tandils een prominente rol. De koloniale overheid 

trad krachtig op tegen die genootschappen.
 48

 

De opzichter nam een sleutelpositie in dankzij zijn redelijke bekendheid met de taal 

van zijn superieuren. Hij kreeg ook ruimte om zijn ploeg te disciplineren, want dit 

voorkwam een directe confrontatie tussen de assistent en zijn koelies. Hij was dus in de 

werkelijke betekenis van het woord een middelaar, die verzekerd kon zijn van een meer 

coulante behandeling bij het optreden van de assistent. Hij mocht bijvoorbeeld niet 

uitgescholden worden in het bijzijn van zijn koelies, want dat zou gezichtsverlies 

betekenen en de koelies zouden hun ontzag voor hun mandoer of tandil verliezen, met het 

gevolg dat zij brutaler zouden kunnen worden in hun optreden zodat de opzichter meer 

moeite zou hebben om zich te doen gehoorzamen. Een opzichter gebruikte aan de ene 

kant terreur om zijn ploeg te disciplineren, maar hij droeg ook zorg voor zijn ploeg en 

mocht zich in de respectvolle genegenheid van zijn ondergeschikten verheugen.
49

 Een 

opzichter vervulde aldus een dubbele rol, namelijk als vertrouwensman van zijn 

superieuren en tegelijkertijd vertegenwoordiger van de ploeg arbeiders met wie hij 

dagelijks optrok. Hij kleedde en gedroeg zich anders, om het met de woorden te zeggen 

van W. Westerman, door Breman geciteerd: hij „had een potsierlijk Europees hoedje op, 

een paar veel te grote schoenen en een stokje, en hij kon ook goed schreeuwen‟.
50

 De 

algemene opvatting was dat een Chinees zich door dat laatste laat imponeren en daar 
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respect voor heeft. De opzichter verbleef in de loods waarin de koelies (30-40 mensen) 

waren ondergebracht en bij hem lag de verantwoordelijkheid voor de handhaving van rust 

en orde. Mandoers dreven vaak een kleine handel en dwongen de koelies te kopen boven 

de marktwaarde. Tussentijds zetten zij onder de leden van hun ploeg kleine leningen uit. 

Als gevolg daarvan begonnen de koelies het nieuwe jaar vaak met een oude schuld. De 

voorman kreeg geen vast loon, maar een commissie van 7,5  percent van de verdiensten 

van zijn ploeg.
 51

 

De tandil was verantwoording schuldig aan de hoofdtandil, die op zijn beurt tot taak 

had inlichtingen te verzamelen over alles wat er onder het werkvolk omging. Daarover 

moest hij rechtstreeks verslag uitbrengen aan de administrateur, die hem als zijn 

rechterhand beschouwde. Hij hoefde zich niet bepaald met de cultuur te bemoeien, dan 

wel met de Chinese zaken of perkara’s. De kleine tandils moesten hem geregeld op de 

hoogte houden omtrent de geest die er onder de koelies heerste. Deze berichten liet de 

hoofdtandil dan nogmaals door zijn eigen spionnen controleren, dit alles om oproeren te 

vermijden. De hoofdtandil moest op zijn beurt ook nog rapport aan de administrateur 

uitbrengen over het doen en laten van de assistenten.
52

 

De hoofdopzichter kreeg 5-7 percent van het plukloon van alle koelies op de 

plantage als vast deel van zijn inkomen, wat neerkwam op een bedrag van ongeveer 250 

dollar per jaar. Daarbij kwamen verschillende nevenverdiensten, onder andere     

„dankbaarheidsgeld‟ in de vorm van een regelmatige afdracht van de opzichters: de steun 

van de hoofdopzichter moest worden gekocht, want hij had de aanstelling van de 

opzichter mogelijk gemaakt. Op betaaldag kreeg hij een bedrag van acht- tot tienduizend 

gulden.
53

 Hij had ook profijt van de gelegenheid die hij bood tot het beoefenen van het 

dobbelspel. Daartoe kreeg hij vergunning van een Chinees die de speelpacht in de streek 

in handen had. Op dezelfde manier kreeg hij ook inkomsten van de opiumverkoop. De 

hoofdopzichter was niet zelden een gefortuneerd man, wiens macht en aanzien tot ver 

buiten de onderneming bekend was. Koelies noemden niet de naam van de onderneming 

waarop zij werkten, maar die van de hoofdopzichter. De hoofdopzichters stonden met 

elkaar in contact om hun belangen te coördineren.
54

 Administrateur en assistenten gingen 

tweemaal per jaar plechtig op bezoek bij de Chinese hoofdtandil. Op Chinees nieuwjaar 

recipieerde hij thuis en onthaalde hij zijn gasten op royale wijze op een feestdronk en 

voortreffelijk toebereid Chinees gebak. Wanneer de Chinese wayang speelde werd 

eveneens een bezoek aan de hoofdtandil gebracht, die zijn gasten in de speelloods 

ontving. Omgekeerd kwamen op 31 december de functionarissen op bezoek bij de 

administrateur, en zette de Chinese hoofdtandil zijn huldebetoging kracht bij door te 

middernacht een oorverdovend vuurwerk af te steken.
55

   

Als gevolg van de woekerpraktijken van de opzichters onstond vaak onrust onder 

het arbeiders, die op betaaldagen zoveel aan hun schuldeisers moesten afstaan dat zij 

onvoldoende voor hun levensonderhoud overhielden. Ze verzochten, op instigatie van de 

voormannen, verhoging van de voorschotten maar als dat niet werd ingewilligd legden ze 

hun werk neer en ontstonden er oploopjes. Voortdurend toonden de planters zich beducht 
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voor het uitbreken van koelierellen. Een meer intieme persoonlijke verhouding zou 

gewenst zijn, maar dat kon volgens Breman niet vanwege de onmogelijkheid voor een 

Europees assistent om zich een van de Chinese dialecten of het Javaans eigen te maken. 

Bemiddeling van de opzichters bleef nodig.
56

  

Tussen het werkvolk en de bedrijfsleiding stonden behalve de opzichters ook de 

klerken of krani‟s die op de kantoren van de onderneming als schrijvers werkzaam 

waren. Deze waren Chinezen afkomstig uit Penang, waar zij onderwijs hadden gevolgd, 

en verder combinaties van verschillende rassen waaronder Europese. In dat geval werden 

ze „halfcasts‟ of „Sinjo‟s‟ genoemd. Ze waren voor de dagelijkse gang van zaken een 

onmisbaar bestanddeel van het plantagebedrijf. Het lijkt Breman aannemelijk dat deze 

mensen in samenwerking met de opzichters de uitvoerders waren van „allerlei niet 

toegestane handelingen ten nadele van het werkvolk, een bondgenootschap waarvan 

Europese stafleden als nóg heimelijker partners eveneens deel uitmaakten.‟
57

 

 

 
 

Aankomst van Chinese contractarbeiders in de haven van Belawan Deli, 1910
58
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De koelies 
Het werkvolk vormde geen homogene massa, maar bestond uit verschillende geledingen. 

Ten eerste waren dat de veldkoelies die een veld kregen toegewezen voor de teelt van 

tabaksplanten. De hoeveelheid en vooral de kwaliteit van de productie was van hun 

inspanning afhankelijk. Hij was de eigenlijke tabaksteler die volgens het stelsel van 

aanbesteding (borongan) werkte. Over de ijver van de Chinese koelie is met veel 

waardering gesproken en geschreven, zoals bijvoorbeeld in het volgende citaat van C.J. 

Dixon, schrijver van De assistent in Deli: praktische opmerkingen met betrekking tot den 

omgang met koelies, dat Breman in zijn boek heeft opgenomen. 

 
Voor dag en dauw is de Chineesche veldkoelie al buiten om zijn jonge tabak te 

verzorgen, de zaadbedden water te geven, rupsen van zijn tabak te zoeken, of het land 

plantklaar te maken. Tot na zonsondergang, met slechts enkele rusturen in den middag, is 

hij aan het werk. Ook gebeurt het niet zelden, dat de koelies bij heldere maan avonden, 

lang na den gewonen werktijd met een zwaren werkdag achter den rug, nog in hun tabak 

bezig zijn. Een Chinees mag door zijn schreeuwerig en lawaaierig optreden al geen 

sympathiek werkman zijn, voor zijn ontzettende werkkracht en arbeidspraestatie moet 

ieder planter respect hebben.
 59

 

 

Chinese contractarbeiders genoten bij de bedrijfsleiding de voorkeur boven 

Javaanse, niet alleen omdat ze harde werkers waren, maar ook omdat zij karaktertrekken 

zouden hebben die grotere overeenkomsten vertoonden met die van hun blanke meesters: 

ze waren vatbaar voor rede, maar opvliegend als hun gevoel voor rechtvaardigheid werd 

gekrenkt. Zo‟n reactie was voorspelbaar, heette het, en kon gemakkelijk beheerst worden 

omdat krachtig optreden het gewenste effect heeft, want in wezen zou een Chinees 

lafhartig zijn.
60

 Dat laatste zal dan wel niet behoren tot de karaktertrekken van een 

Europeaan.    

De veldkoelie werd terzijde gestaan door de kongsikang (letterlijk: samenwerken, 

ook vaak als congsicang geschreven), onervaren krachten aan wie het voorbereidende 

grondwerk en het onderhoud van de velden tijdens de groei van de planten werd 

opgedragen. Niet alleen beginnelingen behoorden tot deze categorie hulparbeiders, ook 

koelies die als ongeschikt, lui of onwillig bekend stonden bij de bedrijfsleiding maakten 

hiervan deel uit. Daardoor kreeg kongsikang de betekenis van een scheldwoord. Omdat 

die benaming oorspronkelijk verwees naar de stinkende beenwonden (opgelopen bij het 

zware ontginningwerk) waaraan deze klasse van inferieure koelies herkend kon worden, 

werden zij door de planters ook wel als „stinkers‟ aangeduid. De betekenis ging verloren 

maar de naam waarmee de planters hun minachting tot uitdrukking brachten, bleef 

hangen. De hulparbeiders ontvingen een daggeld, waarop de bedrijfsleiding kortte als zij 

naar de mening van de assistenten of opzichters niet voldeden aan de hooggestelde norm.  

De eigenlijke tabakstelers werkten volgens een stelsel van aanneming en werden in 

plantersbronnen als „vrije ondernemers‟ voorgesteld.  De hulpkoelies konden bevorderd 

worden en kregen een aantal tabaksvelden toegewezen, waarvan zij de planten moesten 

verzorgen en plukken. Ze werden met andere woorden veldkoelie. Opzichters hadden bij 

de bevordering een belangrijke stem in het kapittel. De arbeiders kwamen uit 
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verschillende streken van China. Breman citeert Dixon die het over verschillende 

etnische groepen heeft, zoals de Hailokhong die luidruchtig, driftig en opvliegend maar 

harde werkers zijn, en de Keh en Macau die kalmer en verdraagzamer maar ook 

onbetrouwbaarder zijn en niet zo sterk, maar zorgvuldiger en netter werken. Sommigen 

kregen al bij voorbaat het stempel opgeplakt dat hun werkkracht te wensen overliet. Zij 

werden als tweede- of zelfs derderangs koelies geregistreerd, en het immigratiebureau 

bracht de ondernemingen voor deze inferieure categorieën ook een aanzienlijk lagere 

prijs in rekening.
61

 

Behalve veldkoelies waren op de ondernemingen ook nog verschillende andere 

soorten arbeiders aanwezig voor het kappen van bos, het schoonmaken van de velden, de 

aanleg van wegen op de onderneming en het graven van sloten voor de afwatering. Deze 

taak werd gegeven aan afzonderlijke ploegen die onder hun eigen voormannen stonden. 

Deze arbeiders waren veel minder dan de veldkoelies aan de onderneming gebonden. Ze 

stonden ook niet onder een langjarig contract. Weer andere koelieploegen waren 

verantwoordelijk voor de bouw van droog- en fermenteerschuren, opslagplaatsen en 

barakken.
62

 

 

 
 

Chinese singkeh’s (nieuw aangekomenen) wachten om een arbeidscontract te tekenen. 

Medan, circa 1940.
63

 

 

De Chinezen hadden de naam ijveriger te zijn dan de Javanen, maar ze waren ook 

duurder. Wegens hun „indolentie‟ kregen de laatste geen stukloon maar een dagloon.
64
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Op de lokale bevolking, de Bataks en Maleiers uit de kustvlakte, werd vanaf het begin 

reeds een beroep gedaan voor boskap en andere ontginningswerkzaamheden. Lokale 

boeren die weigerden op de plantage te werken als aan hun arbeidskracht behoefte 

bestond, kregen geen toegang tot de afgewerkte velden waarop zij hun eigen 

voedselgewassen hadden kunnen verbouwen. 

Iedere landaard (naast de Chinezen worden Boyans, Klings, Bandjarezen en 

Siamezen, Maleiers en Bataks genoemd) had een min of meer specifieke arbeidstaak. De 

Chinezen bleven de voornaamste werklieden.
65

 De controle over de arbeid was gediend 

met een verscheidenheid in koelies waartussen een zekere verdeeldheid bestond.
66

   

De beeldvorming van de Chinese koelies was dat een groot deel tot „het schuim der 

Chinese natie‟ behoorde. Er heerste grote verdeeldheid onder hen, die aanleiding gaf tot 

onderlinge twisten en vechtpartijen, en het was dus noodzakelijk dat de handhaving van 

de tucht met harde hand gebeurde. De suggestie was dat de planters rechtvaardiger 

straften dan de sultan, en dit bovendien deden volgens het gebruik en de wens van de 

Chinezen zelf. Op de plantages heersten volgens deze beeldvorming patriarchale 

gezagsverhoudingen die voor allen voordelig waren.
67

 

Het bestuur maakte van de planters gebruik om belasting te innen. Voor de 

ambtelijke registratie van de contracten moest een bedrag worden betaald van 1 gulden, 

dat de werkgevers op de koelies verhaalden. Verder moesten ook de koelies, omdat die 

tot de Vreemde Oosterlingen behoorden, „volgens een ijzeren logica‟, aldus Breman, 

bedrijfsbelasting betalen, die van hun loon werd afgetrokken. De planters concludeerden 

daaruit dan ook dat het lokale bestuur er was om hen in staat te stellen hun bedrijf 

ongehinderd uit te oefenen.
68

 

Uit een tabel van aankomst en vertrek van Chinese koelies van SOK van 1888-1900 

blijkt dat slechts iets minder dan 22 percent van de Chinese koelies weer naar China 

vertrok.
69

 Als dat waar was, zou het grote aantal blijvers tot een veel snellere groei van de 

Chinese populatie hebben moeten leiden dan in werkelijkheid het geval is geweest. 

Breman berekent dat er in 1900 niet meer dan 40 percent van het aantal Chinese koelies 

dat in de voorgaande twaalf jaar een overeenkomst had gesloten, onder contract stond van 

de landbouwondernemingen. Waar was de rest? Slechts een klein deel remigreerde, een 

handjevol bleef als vrij arbeider zonder contract op de onderneming hangen, een groter 

aantal (maar toch nog gering) vond buiten de plantage een bestaan als kleine zelfstandige 

en in loondienst bij een baas, en nog een aantal koelies was weggelopen van de plantages 

en hield zich in het gebied schuil, altijd in vrees opnieuw te worden gepakt. Breman stelt 

dat „de vertekening in de geschiedschrijving ten gunste van de plantocratie een beletsel 

heeft gevormd voor de onderkenning van een extreem hoge mortaliteit onder het 

werkvolk‟.
70

 De als heroïsch verbeelde openlegging van het gebied, de moeizame maar 

voortdurende vestiging van nieuwe plantages in nog onontgonnen, moerasachtig terrein, 

de ziektes en onherstelbare uitputting als gevolg van het meedogenloze werkregime in 

combinatie met slechte voeding en verzorging, eisten het leven van grote massa‟s 
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werkers. Niemand, aldus Breman, telde die slachtoffers.
71

 Hij schat dat aan SOK voor het 

einde van de negentiende eeuw een op elke drie of vier koelies dood ging voordat hij het 

contract had uitgediend.  

 

 
 

Koelies in de fermenteerloods
72

 

 

Steeds meer Javanen werden tewerkgesteld aan SOK. Dat kwam niet zozeer 

vanwege de problemen met het werven van koelies uit China,
73

 maar omdat de planters 

een gunstiger oordeel kregen over de kwaliteit van de arbeid van de Javaanse arbeiders.
74

 

Dit kwam dan weer omdat nieuwe gewassen werden ingevoerd, waar de Javanen zich wel 

geschikt voor toonden. Het voordeel van Javaanse arbeiders was dat ze kalm en rustig 

waren, „een verademing tegenover de roerigheid en de zucht naar rebelsheid 

toegeschreven aan Chinese arbeiders‟, en ze waren goedkoper, vooral de vrouwen.
75

 

Chinese koelies kwamen veel eerder in verzet tegen wat zij als een onheuse behandeling 

beschouwden, en volgden aanwijzingen van de bedrijsleiding niet zomaar op.
76

 De 

Chinese vrouwen waren helemaal ongeschikt, want ze haalden hun mannen over om de 

plantage te verlaten zodra het contract afliep, zetten geld uit tegen woekerrente en kijfden 
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met de vrouwen van de andere Chinezen. Ze waren kortom niet zo gedwee als de 

Javaanse vrouwen en hadden te veel ondernemingsgeest.
77

  

De Javaanse vrouwen leidden het ellendigste betaan van alle koelies, zij stonden het 

meest bloot aan uitbuiting en onderdrukking door de bedrijsleiding en opzichters. 

Volgens de koelieordonnantie mochten ze alleen ingeschakeld worden voor licht werk, 

maar dat was in feite niet zo.
78

 Zij kregen bovendien zo‟n laag loon dat ze gedwongen 

waren zich te prostitueren om in leven te blijven. Dit werd trouwens van ze verwacht 

door de bedrijfsleiding: deze bijverdienste was in de bedrijfscalculatie opgenomen!
79

 Hier 

nu komen de Chinese koelies in the picture. Want deze Javaanse meisjes werden, zo 

signaleerde Van den Brand, ingevoerd „en den Chineezen ten offer gebracht‟, zogenaamd 

om op die manier „de tegennatuurlijke ontucht onder de Chineezen te bestrijden‟.
80

 Voor 

vijf centen per keer geeft een vrouw zich over aan een Chinees. Om een sarong, een 

onmisbaar kledingstuk, te kunnen kopen in de kedei van de plantage moest een Javaanse 

vrouwelijke koelie zich twintig keer prostitueren, rekent Van den Brand uit. Planters 

vonden dat niet iets om wakker van te liggen, want de Javaanse vrouwelijke koelies „zijn 

toch allen hoeren van nature‟.
81

 In dit licht is het gedrag van de Javaanse vrouwelijke 

koelies in de roman van Székely-Lulofs, Koelie, goed te begrijpen: ze zochten om zo 

goed mogelijk te overleven naar de meestbetalende koelies, en dat waren de Chinezen.
82

  

 
De arbeid 
De koelieordonnantie bepaalde dat een werkdag op een tabaksplantage tien uur duurde. 

Om 5 uur in de ochtend of nog eerder werd de gong geluid en was er ochtendappel, waar 

de opzichters rapport uitbrachten wie van hun ploegen ontbraken en waarom. Alleen 

ziekte was een geldige reden en dan nog twijfelde de assistent dikwijls aan de waarheid 

van de reden en moest de koelie toch nog werken. Het werk begon om half 6 of 6 uur   . 

Van 11 uur tot 13 uur was er middagpauze, daarna moest er weer gewerkt worden tot 

17.30 of 18.00 uur. In de praktijk duurde een werkdag meestal 2 uur langer, want de 

arbeiders mochten niet stoppen als ze hun dagtaak nog niet hadden voltooid, en bij het 

bepalen daarvan steunden de assistenten niet op het gemiddelde, maar op wat maximaal 

mogelijk was. Hetzelfde gebeurde bij de stukloonarbeiders, want het tarief werd zo laag 

gesteld dat ze lange dagen moesten maken om aan een minimuminkomen te raken.
83

 Het 

overwerken gebeurde vooral in de middagpauze, maar ook „s nachts werd nog 

doorgegaan met het rijgen van geplukte bladeren in de droogschuur of met het werken in 
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de tuinen bij maanlicht of het schijnsel van een petroleumlampje.
84

 Daar stonden vooral 

de Chinese koelies om bekend. 

De aanplant van een middelgrote onderneming bestond uit ongeveer 400 velden, 

ieder iets minder dan 1 bouw groot (1 bouw = 0,7 ha). Dat betekent niet dat de hele 

onderneming slechts 400 velden groot was, want in een periode van 8-10 jaar ging het 

bedrijf het hele areaal rond. Er moest bijgevolg beschikking zijn over 2300-2800 ha 

grond. De 400 velden werden in vieren verdeeld van ieder 100 velden. Aan het hoofd van 

elke afdeling stond een assistent met drie opzichters die bij elkaar 100 man aan het werk 

hadden. Bij de telers kwamen de kongsikang. Per afdeling waren er circa 50 arbeiders, 

voornamelijk Javanen, die in ploegverband onder hun eigen opzichters de nieuwe 

ontginningen gereedmaakten. Ze zorgden voor de boskap, wegaanleg, schuurbouw en het 

graven van sloten. Een plantage met een behoorlijke bedrijfsgroote had 800-1000 

arbeiders in dienst. Het statistisch gemiddelde was ruim 600 werknemers. De tabaksteelt 

was uitermate arbeidsintensief, alles moest met de grootste zorg worden uitgevoerd. „Het 

eigenlijke ontginningswerk dat ieder jaar opnieuw moest gebeuren was uitermate zwaar 

en ongezond, maar uit de beschrijving hiervan zou men de indruk krijgen dat het 

Europees toezichthoudend personeel het meest te lijden had‟, aldus Breman.
85

 

 

Het loon 
Het jaar was verdeeld in twee seizoenen: de veldtijd, die acht maanden duurde, en de 

schuurtijd, vier maanden. Gedurende de veldtijd werd de grond voorbewerkt door 

Javanen, Klingalezen en plaatselijk aangeworven arbeiders. Daarna werden de afdelingen 

afgegrensd en togen de meer ervaren Chinezen aan het werk om de velden (bij loting 

onder hen verdeeld) af te branden, diverse malen om te spitten en verder schoon te 

maken. Ze verzorgden ook de zaaibedden die in deze periode werden aangelegd en na 6- 

8 weken begonnen ze de jonge plantjes uit te zetten, per veld 16000 plantjes. In het begin 

betaalde de onderneming de tabakstelers uit naar gelang van het aantal geleverde bomen.  

Rond 1880 kreeg een koelie 8-9 dollar per tabaksboom.
86

 Dat bedrag werd meer dan 

een kwart eeuw gehandhaafd, op sommige ondernemingen was dat zelfs nog minder. Op 

het totaal werd door de bedrijfsleiding nog gekort: de kosten van het kaalslaan en andere 

voorbewerkingen van het tabaksveld door de hulpkoelies, het gereedschap en de 

vervanging daarvan, het loon van de kongsikang en de vrouwen en kinderen die wormen 

zochten en tabaksbladeren in de droogschuren aaneenregen en ophingen, dat alles moest 
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de veldkoelie van zijn eigen loon betalen. Verder moesten de veldkoelies de zaailingen 

en, tot het einde van de negentiende eeuw, ook nog de kosten van de bemesting van hun 

veld betalen. Dit hoorde bij het reeds eerder genoemde borongan-stelsel, waarbij de 

arbeider voor het werk in zijn geheel betaald wordt. De nettoverdiensten van de 

veldkoelie over de gehele teeltcyclus (acht maanden) bedroeg niet veel hoger dan 75 

dollar, dus voor een jaar werk kregen de meest ervaren koelies niet meer dan 100 dollar.
87

  

Vanaf 1895 werd er overgeschakeld op een andere plukmethode (niet per boom maar per 

blad) en ontvingen de veldkoelies voor de pluk en het aaneenrijgen van 8000 bladeren 

een standaardtarief van 1 dollar. Werkgevers vonden dit meer dan genoeg, omdat de 

Chinezen jaarlijks grote bedragen naar China konden overmaken, namelijk 13 gulden per 

koelie.
88

 Dat geld was echter voornamelijk afkomstig van de opzichters en niet van de 

koelies.  

 

 
 

Ontvangst van een geldzending voor een tabaksonderneming
89

 

 

Bij elke 5-6 velden hoorde een droogschuur, waar de tabaksteler de geplukte 

bladeren inleverde. Daar werden de bladeren te drogen gehangen. Van de droogschuur 

ging de oogst naar de fermenteerloods. Dit was wel een permanent gebouw en was 

gelegen op het emplacement van de onderneming. Daar werd een groot deel van het 

personeel na het einde van de pluktijd geconcentreerd. Tegelijkertijd waren een aantal 

speciale werkploegen bezig ontginningen voor het volgend jaar gereed te maken. Aan het 

einde van de dag kregen de koelies die de bladeren sorteerden en bundelden (dat waren 

Chinezen en Javaanse vrouwen) een stukloon.
90
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De periode dat honderden koelies bij elkaar in de fermenteerloods zaten was vaak 

ook de periode waarin de meeste koelierellen of koelierows plaatsvonden. Conflicten 

waren het gevolg van het opvragen en betalen (of juist niet betalen) van de schulden. 

Opzichters en koelies die tegoeden hadden uitstaan gebruikten de daginkomsten die 

tijdens de schuurtijd werden betaald om de rekening te vereffenen. Ontevredenheid over 

loon en werk was verder een belangrijke aanleiding voor het ontstaan van onrust. De 

schuurtijd was een prima gelegenheid voor de koelies om hun grieven onderling te 

bespreken, voorzover praten tenminste toegestaan was.
91

 

De veldkoelies op een tabaksplantage kregen tijdens de veldtijd een 

onderhoudstoelage van 2 tot 2,5 dollar per maand. Het stukloon dat zij in de schuurtijd 

verdienden werd om de 14 dagen aan hen uitbetaald. Tegen het einde van het werkjaar 

vond op de grote betaaldag de eindafrekening plaats en dan hoorde de veldkoelie hoeveel 

hij had overgehouden tijdens het voorafgaande seizoen. De overige koelies kregen hun 

loon over de laatste 14 dagen uitgekeerd nadat daarop onkosten en voorschotten in 

mindering waren gebracht.
92

 

Breman vertelt over het bedrog dat de bedrijfsleiding gebruikte om maar zo min 

mogelijk geld te moeten uitgeven. De betaling gebeurde eerst in Mexicaanse, daarna in 

Straits dollars. Aan toekomstige arbeiders die op Java werden geworven werd 

gesuggereerd dat de zilveren dollar van SOK bijna evenveel waard was als de zilveren 

rijksdaalder die op Java circuleerde, de ringgit (de zilveren dollar heette ook ringgit), 

terwijl dat niet zo was.
93

 Een andere manier van oplichting was dat zij de koelies 

gedeeltelijk in eigengemaakt geld uitbetaalden – papieren bonnen of metalen schijfjes die 

alleen in de kedei, de ondernemingswinkel, konden worden gebruikt. De kedei was een 

van de schakels in het netwerk van schulden waarin het werkvolk gevangen zat. Het 

gedwongen verbruik van het geld in de kedei is, aldus Breman, niet anders dan 

gedwongen winkelnering. Volgens hun zeggen waren de planters tot de uitgifte van dit 

aan het bedrijf gebonden ruilmiddel overgegaan wegens gebrek aan voldoende pasmunt 

aan SOK. Het is weleens gebeurd, zo wordt in een verslag gemeld, dat een ondernemer, 

om uitbarsting van ongeduld te voorkomen, ronde plaatjes sneed van biscuitblikken, er 

cijfers op zette en er zijn Chinese koelies mee betaalde, voorgevend dat zij daarmee aan 

de Overwal, dat wil zeggen in de Straits, terecht konden. Dat kon natuurlijk niet, en de 

arbeiders kwamen na enkele dagen teleurgesteld terug. Maar de list was gelukt, want 

intussen had de ondernemer zich van dollars en andere benodigde munt kunnen 

voorzien.
94

 

 

‘Een beestachtige behandeling’ 
Wat Breman tijdens zijn studie opviel was de gelijkenis in martelpraktijken in koloniaal 

Azië. „De onderworpenen [de arbeiders], tot beesten uitgeroepen, kregen wat zij 

verdienden: een beestachtige behandeling‟: daar was bijvoorbeeld het inwrijven van de 

geslachtsdelen van vrouwelijke koelies met gemalen rode peper, het vastbinden in 

gekruisigde toestand aan een paal voor of onder de bungalow van de manager en het 
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toedienen van elektrische schokken. Deze behandeling kwam niet alleen voor in Deli 

maar ook in o.a. Assam en Cochin-China.
95

 

Toch werd voorgesteld alsof het de planters waren die doodsbang waren voor de 

arbeiders. De angst zou leiden tot nachtmerries en vormen van bezetenheid die zij met 

terreur probeerden te bezweren. De spanning waaraan de planters van dag tot dag 

blootstonden, sloeg bij tijd en wijle om in een aan hysterie grenzend gevoel van 

onveiligheid, en de opzichters en andere vertrouwensmannen die de taak hadden 

informatie te verzamelen over wat er onder de koelies omging, hielden de angst van hun 

opdrachtgevers levend door verslag uit te brengen over onrust, kwade trouw, 

ongehoorzaamheid, sabotage, samenzwering en verraad.
96

 

De koelieordonnantie werd in 1880 van kracht, hoewel de Nederlandse regering, die 

veel kritischer gestemd was dan de koloniale regering in Batavia, zich daar tegen verzet 

had. Het contract werd voor drie jaar gesloten. Dat was veel langer dan wat tot de 

invoering van de ordonnantie als gebruikelijk gold.
97

 De rechtspraak werd in handen 

gelegd eerst van de resident en daarna van de controleurs in de dichtstbijzijnde 

hoofdplaats van de bestuursafdeling waarin de plantage lag. De opgelegde straf bestond 

uit dwangarbeid aan publieke werken (krakal) voor een periode van 12 dagen, 3 maanden 

of een jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding.
98

 

Bestrijding van desertie werd een voorname zorg. Het Planters Comité sloot een 

overeenkomst met de Chinese hoofden voor de aanstelling van jagers, die mataglaps 

(letterlijk: duistere ogen) werden genoemd, en op de schepen in de havens langs de 

oostkust komende en gaande migranten aan controle onderwierpen.
99

 

Aan racisme en geweld wijdt Breman een helder hoofdstuk. Hij betoogt dat in het 

plantagebestel blanke superioriteit tegenover Aziatische minderwaardigheid stond. Deze 

speciale kleuring van de verhouding bovenschikking-onderschikking was voor alle 

betrokkenen een uitgemaakte zaak, waarin de nieuwkomers, zowel planters als koelies, 

snel werden gesocialiseerd. De superioriteit en inferieuriteit was echt uitsluitend 

gebaseerd op rassenverschil: „Het arbeidsleger steeds gevormd uit oosterlingen deels van 

gering allooi, het opzicht in handen van mannen met bewustheid van ras-overwicht, het 

geheel levend onder een traditie van patriarchale verhoudingen‟.
100

 

De arbeider was geen individu, geen persoon, hij was alleen vertegenwoordiger van 

de (raciale) groep waartoe hij behoorde. De stereotypen, die voornamelijk negatief waren, 

werden met de grootste vanzelfsprekendheid toegepast. Bovendien leken de leden van de 

groep in de ogen van hun meesters allemaal op elkaar. Ze deden geen moeite de arbeiders 
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uit elkaar te houden.
101

 In de belletrie komt de anonimiteit van vooral de Chinese 

arbeiders sterk tot uitdrukking.  

De nadruk lag op huidskleur, daarom werden geen mengvormen van blank en bruin 

en geel toegelaten en ontbraken de Indo-Europeanen in de cultures van Deli, in 

tegenstelling tot die op Java.
102

 De dokter Djawa‟s die naar SOK werden gehaald om hun 

landslieden te behandelen, mochten niet gekleed gaan zoals hun Europese collega‟s, maar 

moesten zich volgens plaatselijk gebruik aan de inheemse dracht houden.
103

 Alleen de 

blanken telden mee. De Europese planters in SOK stonden ook bij buitenstaanders 

bekend als uitzonderlijk arrogant. Ze verwachtten van het werkvolk een slaafsheid die 

verder ging dan wat in soortgelijke samenlevingen gebruikelijk placht te zijn. Een 

vertoon van grote onderdanigheid paste daarbij. Javanen namen als vanzelfsprekend een 

hurkhouding aan als zij zich in de nabijheid van een assistent bevonden en de arbeiders 

moesten bij het passeren van de administrateursbungalow hun hoofd ontbloten.
104

 B. 

Hoetink, de ambtenaar voor Chinese zaken, had een aantal Chinezen gezien die 

opgesloten zaten in het „oppashuis‟, omdat zij dit bewijs van eerbied teveel gevergd 

vonden, toen zij belast en beladen het huis van hun heer voorbij kwamen.
105

 

Er waren onder de Europeanen twee opvattingen over de koelies. De eerste 

opvatting was dat koelies dom, naïef en kortzichtig waren, zich als kinderen gedroegen en 

soms last veroorzaken, waardoor ze als belhamels tot de orde moesten worden geroepen. 

„De infantilisering van het werkvolk fungeerde als een mechanisme ter rechtvaardiging 

van hun onderwerping aan het gezag van de blanke‟, aldus Breman.
106

 De tweede 

opvatting was dat een arbeider op het niveau van een dier stond. Als je niet met je paard 

praat als het niet lopen wil, hoeft dat ook niet met een koelie.
107

 De ontmenselijking vond 

reeds bij de werving en overbrenging van de arbeiders plaats, op een manier alsof het 

koopwaar gold. Herhaaldelijk wordt de associatie met veetransport gemaakt. Eerder 

hebben wij die associatie in een advertentie gezien. Breman illustreert met een argument, 

dat ook door Van den Brand in zijn brochure is geciteerd, hoe racistisch de gedachtegang 

was die vooral in planterskringen gemeengoed was: 
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[Chineesche tabaks-koelies] zijn beesten, die wel wat op menschen gelijken. [...] En als 

Chineesche koelies nu eens gelijk stonden met dieren, wat zedelijkheid en geestesgaven 

aangaat, daaruit volgt toch immers niet, dat men ze mag mishandelen, dat mag men een 

dier ook niet. Maar niemand heeft ooit gehoord, dat een dier als getuige mag optreden en 

beëdigde verklaringen mag afleggen, met brandende stokjes, mummelend geprevel, 

koeienmelk, koran op het hoofd, of hoe al die dwaasheden meer worden uitgehaald, 

waarnaar ernstige menschen zitten te kijken te Batavia en er gewicht aan schijnen te 

hechten ook.
108

 

 

Het racisme was inherent aan het plantagemilieu en was een voorwaarde voor de 

knechting van het werkvolk. Een opvallend groot aantal van de gruwelijke martelgevallen 

waarvan Rhemrev in zijn rapport repte, had niet betrekking op overtredingen in de 

werksfeer, maar was het gevolg van „vrijmoedigheden‟ begaan door koelies in het sociaal 

verkeer.
109

 De gebruikelijke gelijkstelling van de arbeiders met dieren betekende dat elk 

optreden tegen hen vergoelijkt kon worden. Het waren immers maar beesten. Het was 

volgens de planters ook helemaal niet nodig voor deze behandeling verantwoording af te 

leggen.
110

  

Er werd niet ontkend dat sommige planters geweld uitoefenden op de koelies, maar 

dit werd uitgelegd als zelfbescherming van de kant van de planters tegen de agressie van 

de koelies. Er waren echter graden in de begane wreedheden. Cremer vond dat Duitse 

planters niet op een plantage thuishoorden vanwege hun „Duitsch-militaire opvatting 

omtrent discipline en gehoorzaamheid‟.
111

 Interessant is dat in de oudste Deli-roman, 

Hans Tongka’s carrière (1898) van Dé-lilah, de beide wreedste planters een Duitser en 

een Zwitser zijn. In werkelijkheid hadden de meest schokkende gevallen van 

koeliemishandeling zich juist voorgedaan op ondernemingen die vrijwel uitsluitend 

Nederlandse medewerkers in dienst hadden.
112

 

Hoetink, de in 1900 aangestelde ambtenaar voor Chinese zaken (die zich volgens 

Breman niet bepaald een goed beschermer van de Chinezen toonde)
113

 werd er tussen 

1900 en 1902 op uitgestuurd om zich te vergewissen van de werking van de 

koelieordonnantie in een aantal concessies van mijnbouw en landbouw in de 

Buitengewesten, die voornamelijk Chinese koelies in dienst hadden. Zo ging hij naar de 

goudmijnen van Redjang Lebong in Zuid-Sumatra, waar hij niet veel geloof hechtte aan 

„de onbewezen beweringen van Indische en Chineesche koelies die het in den regel met 

de waarheid niet al te nauw nemen en, als alle oosterlingen, geneigd zijn om te 

overdrijven‟, toen deze klaagden dat ze mishandeld werden door de dokter, maar hij was 

sterk onder de indruk van de toestand in Redjang Soelit, waar maar liefst 37 percent van 

de arbeiders het einde van hun contract niet haalde en waar volgens het verslag lijken 
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onder de grond werden gestopt alsof het honden waren, of in de rivier werden gesmeten. 

Ook in andere mijnen was de toestand bedroevend.
114

 

Breman weidt ook uit over de toestand in de Ombilin-kolenmijnen van Sawah 

Loento, waar niet alle, maar de meeste arbeiders dwangarbeiders waren. Hij toont 

hiermee aan dat de omstandigheden op de plantages niet zoveel beter waren dan die 

waarin de dwangarbeiders verkeerden. Lijfstraffen, met name rotanslagen, werden ruim 

toegepast als middel tot handhaving van de arbeidsdiscipline. De inspecteur van de 

burgerlijke geneeskundige dienst in die tijd, dr. A.G. Vorderman, zag tijdens zijn bezoek 

aan de mijn dat een politie-oppasser in zijn vrije tijd oefende in het hard en juist slaan op 

een pisangstam (stam van een bananenboom) die tegen de afstrafpaal was gebonden. Een 

op elke zeven gegeselden kwam in het ziekenhuis terecht en bezweek aan zijn 

verwondingen of werd blijvend invalide.
115

 Hoetink echter, die enkele maanden na 

Vorderman een bezoek aan de mijn bracht, kwam tot de slotsom dat „het strafstelsel voor 

Inheemschen hier werkelijk tot zijn recht komt: de veroordeelden worden te Sawah 

Loento gedwongen tot het verrichten van geregelden en nuttigen arbeid‟. Hoetink vond 

zelfs dat de toestand in Ombilin niet slechter maar beter was dan op andere door hem 

bezochte ondernemingen.
116

  

De strafpaal die zo‟n grote rol speelde bij de discplinering van het werkvolk op de 

plantages was geen uitvinding van machtsbeluste werkgevers, maar een beproefd middel 

van het koloniale bestuur om arbeiders die in verzet kwamen terug in het gareel te 

krijgen.
117

 We onthouden van Bremans verhandeling vooral dat een racistische ideologie 

niet alleen een kenmerk was van de koloniale samenleving, maar daardoor ook de 

grondslag voor de verhouding tussen de gekleurde koelies en hun blanke superieuren.  

 

De panglongkoelies 
Panglongs zijn plankenzagerijen, balkenkapperijen, houtskoolbranderijen en 

brandhoutkapperijen op Sumatra, vooral in de afdeling Bengkalis. Onder de 

werkkrachten die door de Chinese werkgevers in Singapore geworven worden vindt men 

Hakka‟s, Fujianezen, Hoklo‟s en Kantonezen. Een controleur bij het Binnenlands Bestuur 

was met het toezicht op de panglongs belast. Volgens A.G. de Bruin, archivaris van het 

Oostkust van Sumatra-Instituut,
118

 heeft dat voor veel verbetering gezorgd. Daarvoor was 

de toestand op de panglongs zeer slecht, de koelies waren onderhevig aan mishandelingen 

en misbruiken door de Chinese bazen. In een rapport van 1898 stond bijvoorbeeld:  

 
De geïsoleerde ligging der panglongs, die alleen gemeenschap met de buitenwereld 

hebben door de tongkans (schepen) der Singaporesche eigenaars, geeft den taukee (het 

hoofd) een zeer gemakkelijk middel aan de hand om zijne werklieden aan te houden 

zoolang hij dit verkiest. Zonder zijne vergunning wordt geen koelie aan boord der 

tongkang toegelaten, en aan het ontvluchten over land zijn op de meeste plaatsen zooveel 

bezwaren verbonden, dat men eerst in den uitersten nood daartoe overgaat. Natuurlijk 
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wordt de deserteur dadelijk nagezet en bij wederopvatting onbarmhartig afgeranseld niet 

alleen, maar bovendien voor eenige dollars opvatloon gedebiteerd.
119

 

 

Van de omwonende Maleiers heeft een weggelopen Chinees geen hulp te 

verwachten; deze brengen hem onmiddellijk bij zijn meester terug om het „opvatloon‟ 

machtig te worden. Als het hem lukt een andere panglong te bereiken, dan wordt hem 

meestal toegestaan te blijven, maar alvorens op de gewone condities te worden 

aangenomen, moet hij enige tijd werken voor de kost zonder loon. Ondertussen hangt 

hem steeds het gevaar boven het hoofd weer aan zijn vorige baas overgeleverd te worden. 

De enige kans op de vrijheid hebben de koelies als ze samenspannen en de boot van de 

eigenaar kunnen bemachtigen om daarmee te vluchten.
120

 

 

 
 

Panglongkoelies, ca. 1921
121
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4.4.3.  Kort overzicht van de literatuur 

De plantagekoelies, met name de koelies in Oost-Sumatra, zijn het meest beschreven van 

alle koelies. De eerstbekende roman over het leven op een tabaksplantage is de 

tweedelige Hans Tongka’s carrière (1898) van de schrijfster Dé-lilah.
122

 Achter die naam 

schuilt L. van Renesse, echtgenote van een Delische tabaksplanter. In Hans Tongka’s 

carrière wordt verteld hoe Hans Tongka, een ongeletterde, onontwikkelde Duitse jonge 

man het brengt tot hoofdadministrateur en op welke manier assistenten zich verhouden 

tegenover hun meerderen en diens echtgenoten. Hans Tongka’s carrière verhaalt ook 

over de mishandelingen die de Chinese koelies ondergaan.  

Vervolgens wijden we aandacht aan de verhalenbundel De laatste incarnatie (1901) 

van Henri Borel, gewezen ambtenaar voor Chinese aangelegenheden in Nederlands-Indië. 

Hij was na zijn terugkeer in Nederland werkzaam als journalist en literair criticus.
123

 Het 

verhaal „Maar een Chinees...‟ vertelt over een eenvoudige houtkapkoelie die, rijker 

geworden, een „perkara‟ krijgt met de kapitein-Chinees, een kwestie die hij glansrijk 

verliest. Overigens had Borel niet veel op met de Indische Chinezen en waarschuwt hij in 

het voorwoord van De Chineezen in Nederlands-Indië (1900) zijn lezers ervoor niet alle 

Chinezen over een kam te scheren, immers, „de Chineezen in Indië zijn eene degeneratie 

van de echte in China‟.
124

  

In 1930 kwam de bundel Verhalen uit het verre Oosten uit van Annie Salomons, 

pseudoniem van A.M.F. van Wageningen-Salomons, die drie jaar in Medan woonde, 

samen met haar man die carrière maakte bij de Rechterlijke Macht. Een van de verhalen 

(die zijn niet getiteld maar hebben slechts een nummer meegekregen) gaat over een 

tijgervangst op een plantage waar Chinese koelies werken. Het laat zien hoe belangrijk de 

rol is die een hoofdtandil vervult als mediator tussen de assistent en de koelies. In een 

ander verhaal is een stadskoelie, dat wil zeggen, een koelie die in de stad zijn 

werkzaamheden uitvoert, een van de hoofdpersonen. Deze riksjakoelie bouwt een 

bijzondere relatie op met een Europeaan, zijn favoriete klant.  

De panglongkoelies worden beschreven in een werk van L.C. Westenenk, Het rijk 

van Bittertong (1932), uitgegeven twee jaar na de dood van de schrijver, die zijn carrière 

in Nederlands-Indië begon als aspirant-controleur in West-Kalimantan en eindigde als lid 

in de raad van Indië. Daartussen was hij onder meer controleur te Kutaraja in Aceh en 

gouverneur van Sumatra‟s Oostkust (1921-1924).
125

 

Van Madelon Székely-Lulofs, die eerst getrouwd was met een Nederlandse planter, 

Hendrik Doffegnies, verscheen een aantal „Deli-romans‟: Rubber (1931), Koelie (1932) 

en Emigranten en andere verhalen (1933).
126

 Rubber en Koelie veroorzaakten nogal wat 

commotie in de planterswereld. Rubber was niet alleen een succes door het schandaal van 
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de „affaire‟ tussen Madelon Lulofs en de Hongaarse planter László Székely, maar vooral 

door de beschrijving van de omgang tussen de planters (en hun vrouwen) onderling en de 

wijze waarop de planters de koelies behandelden. Eigenlijk datgene wat ook in Dé-lilahs 

romans al eerder aan de orde kwam. Rubber is echter voor dit onderzoek van minder 

belang omdat Chinese koelies er bijna niet in voorkomen. In 1932 verscheen Koelie. 

Deze roman gaat onder andere over de vete tussen de Javaanse en Chinese koelies, met 

als climax de bloedige moord op een Chinese koelie door het Javaanse hoofdpersonage 

Roeki en anderen. Emigranten en andere verhalen bevat een luchtig verteld verhaal, „A 

Seng en Pieter Klaassen‟, dat de eenzaamheid laat zien van een assistent op een 

tabaksplantage en zijn afhankelijkheid van zijn Chinese kok, die zich niet slechts 

bezighoudt met koken. In De andere wereld spelen Chinezen alleen op de achtergrond 

mee. Als kleine jongen was het hoofdpersonage, Pieter Pot, doodsbang voor de Chinese 

winkeltjes en restaurants in de buurt van zijn huis in een Nederlandse havenstad en voor 

de Chinezen die er kwamen. In Indië herleeft de angst als hij door een Chinese 

riksjatrekker door de stad wordt gevoerd.  

László Székely schreef in het Hongaars Van oerwoud tot plantage. De Nederlandse 

vertaling verscheen in 1935. Székely was een in Oost-Hongarije geboren Jood die in 

1914 als 22-jarige jongeman assistent werd op een tabaksplantage in Siantar. Drie jaar 

later ging hij op een rubberplantage werken. Hij werd later tot administrateur benoemd. 

Székely en Madelon Lulofs trouwden in 1926 in Hongarije, gingen in 1927 terug naar 

Deli, maar keerden drie jaar daarna, weggepest door de blanke gemeenschap op Sumatra, 

voorgoed terug naar Europa.
127

 Van oerwoud tot plantage gaat over een Hongaarse 

jongeman die op een plantage in Deli gaat werken en vanaf het eerste moment dat hij in 

Sumatra aankomt leert hoe hij zich als blanke planter hoort te gedragen. Zijn observaties 

van de Chinese koelies op de plantage en in de stad leveren interessante karakterschetsen 

op.  

Twee jaar na het verschijnen van Van oerwoud tot plantage werd een verhaal van 

László Székely gepubliceerd in de Hongaarse krant Pesti Napló. De titel is „De carrière 

van Chaw A. Hjong‟ (1937).
128

 Het hoofdpersonage is een van de weinige koelies in de 

bellettrie die het brengt tot miljonair. Daarvoor gebruikt hij niet altijd eerlijke middelen. 

Zijn rijkdom leidt niet tot geluk: een Javaanse vrouw die hij in het verleden niet goed 

heeft behandeld, neemt wraak en steekt hem dood.  

Naast Dé-lilah en het echtpaar Székely schreef ook ex-planter Hendrik Gorter 

verhalen waarin Chinezen figureren met een tabaksondermening in Deli als achtergrond. 

In 1941 verscheen van hem Delianen, schetsen uit het plantersleven op Sumatra’s 

Oostkust. Hier wordt een niet bij naam genoemde assistent gevolgd als hij van onwetende 

twintigjarige Fries een echte „Deli-planter‟ wordt, nadat hij heeft leren „rijsttafelen en 

drinken en vloeken en klappen uitdelen en moppen tappen en vrolijk zijn‟.
129

 In enkele 

„schetsen‟ fungeren Chinese veldkoelies als hoofdpersonage. In 1953 kwam Tabakkers, 

tweede bundel schetsen uit het plantersleven op Sumatra’s Oostkust uit van dezelfde 

schrijver. Omdat deze verhalenbundel buiten de periode van ons onderzoek valt en qua 
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inhoud niet in belangrijke mate verschilt van Delianen, zullen we aan Tabakkers niet 

dezelfde aandacht besteden als aan Delianen.  

Ten slotte lezen we ook De aarde van Deli (1948) van Willem Brandt, omdat het 

misschien nog het meest getuigt van het reeds genoemde „harde werrekers‟-beeld van de 

tabakspioniers. Willem Brandt, pseudoniem van Willem Simon Brand Klooster, vertrok 

in 1937 naar Nederlands-Indië en werd redacteur van de Deli Courant. De roman De 

aarde van Deli verhaalt over de beginperiode van de Deli Maatschappij, die in 1869 werd 

opgericht.  

 
4.4.4. Het beeld van de Chinese koelie 

Mijnkoelies hebben met plantage- en panglongkoelies gemeen dat de meeste onder hen 

het niet verder brengen dan een armetierig bestaan, al dan niet in hun vaderland China. 

Het is heel uitzonderlijk dat ze een kapitaal bij elkaar kunnen schrapen om zich een 

nieuw leven buiten de mijn, plantage of panglong te scheppen. Daarbinnen kunnen ze 

carrière maken, maar de hoogst bereikbare rang voor hen is die van hoofdtandil of 

hoofdopziener. De Europeaan blijft hun de baas. Van stadskoelies echter krijgen we de 

indruk dat de meeste door hard werken en uiterst zuinig leven een zaakje kunnen 

beginnen en – volgens de vertellers meestal langs minder eerlijke wegen – nog hogerop 

kunnen klimmen. Zelfs de rang van Chinees officier behoort tot de mogelijkheden. Het 

summum van succes, weelde en rijkdom lijkt te zijn zich „zoo vadsig mogelijk 

uitgestrekt‟ in een prachtige koets getrokken door vurige Sydniërs door de stad te laten 

rijden zoals Liem-Ko-Hang in Nonna Doortji (1906) door C. Bijl de Vroe, de hoogste 

Nederlandse ambtenaren thuis te ontvangen op schitterende feesten en met hen te kunnen 

drinken als ware ze gelijken van elkaar zoals de kapitein-Chinees in De laatste incarnatie 

van H. Borel, en niet te vergeten een perkara (een rechtszaak of andere kwestie) te 

hebben, al is dat dan ook met een andere Chinees, zoals Kang Soei in het verhaal „Maar 

een Chinees....‟ in hetzelfde boek van Borel. Maar iedereen begint bij het begin, als 

armoedige koelie. We maken daarom eerst kennis met de armsten onder de armen, 

degenen zonder hoop op een beter bestaan, degenen die niet als mensen maar als dieren 

behandeld worden: de stinkers.  

 
4.4.4.1. Good stinkers en bad stinkers in Hans Tongka’s carrière (Dé-lilah 

1897) 

In Dé-lilahs tweedelige Hans Tongka’s carrière gebeurt de kennismakking met de 

stinkers meteen nadat de voornaamste personages in het boek aan ons zijn voorgesteld. 

Daar is in de eerste plaats Hans Tongka zelf, een Duitse jongeman van 20 jaar met slechte 

jeugdervaringen. Hij had mooie verhalen over Indië gehoord van heren die bier kwamen 

drinken in een bierhuis waar hij als kelner werkte. Indië bood hem een mooie kans om uit 

zijn armoedige milieu te ontsnappen. Op de reis van Europa naar Sumatra maakt hij 

kennis met Vonck, die planter blijkt te zijn. Hij mag mee met Vonck naar diens „estate‟ 

Goenoeng-Kidoel. Als Hans Tongka bij het huis van Vonck aankomt, maakt hij kennis 

met Voncks huishoudster, de mooie Kim. Zij houdt het midden tussen een Javaanse 

nonna en een Chinese njonja.
130

 Als ze na Voncks thuiskomst nog aan het eten zijn, komt 
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de Bengaalse oppasser vertellen dat er een Chinees is opgepakt die, verkleed als Batak, 

was weggelopen.  

Zo wordt de lezer voor het eerst getuige van een mishandeling van een koelie. De 

koelie wordt voor Vonck gebracht door de hoofdtandil, die aan het hoofd van de Chinese 

koelies staat en de rechterhand is van de beheerder der onderneming.
131

 De koelie wordt 

door de driftige Vonck, bijgestaan door de andere aanwezige assistenten, tot bloedens toe 

afgeranseld, „zodat het vel openscheurde en het bloed hem tappelings langs zijn blauwe 

baadje, dat reeds aan flarden was, gudste‟.
132

  Eindelijk zakte de Chinees half 

bewusteloos in elkaar. Vonck gaf hem nog een slag dwars over zijn gezicht. Ergens 

anders lezen we dat Vonck wordt beschreven als een persoon die „werkelijk een coeur 

d‟or‟ is.
133

 Een van de assistenten zei: „Het is maar een stinker‟. Stinkers zijn volgens de 

verteller „minder sterke chineesche koelies, die hun krachten, „t zij door ziekte of kwalen 

of door „t opium schuiven verloren hebben, echter toch nog zeer bruikbaar zijn voor 

ander, minder zwaar werk‟.
134

 Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen „good 

stinkers‟ en „bad stinkers‟. Good stinkers worden zo genoemd omdat zij hun werk nog 

vrij goed uitoefenen, in tegenstelling tot bad stinkers die als volkomen nutteloos worden 

beschouwd. De oppasser moet van Vonck de Chinees in de boeien sluiten en naar onder 

het huis brengen. De koelie wordt aan handen en voeten geboeid en aan een paal 

vastgebonden. Zo moet hij daar twee dagen staan. Pas op de derde dag wordt hij naar de 

controleur gebracht, die hem drie maanden krakal (dwangarbeid) geeft, en een maand 

later toen deze ambtenaar vendutie hield, kocht Vonck een liniaal voor vijfhonderd 

gulden.
135

 Uit dankbaarheid, omdat de controleur de zaak seponeerde, is de conclusie van 

Joop van den Berg, deskundige op het gebied van de Indisch-Nederlandse literatuur.
136

 

De koelies in Dé-lilahs roman zijn allesbehalve bedeesd. Hans Tongka slaat ze 

vaak, omdat ze zo brutaal zijn. Als hij ze uitvloekt schelden ze terug in het Chinees. „Dan 

ontzag onze Hans zich niet om zijn dikken rottanstok te nemen, want volgens Vonck was 

er niets beter om een chinees brutaliteit af te leeren dan een goed pak slaag‟.
137

 Hans, die 

als kind mishandeld werd door zijn stiefmoeder, genoot ervan om mensen die minder 

waren dan hij te laten ondervinden en te doen lijden wat hij vroeger had geleden. „Zijne 

grijze doffe oogen begonnen te schitteren; in zijn heele lengte hief hij zich op, en met een 

flinken meesterachtig uitgehaalde zwaai, daalde het martelwerktuig op den blooten rug 

van den chinees, die, zooals hij meende opgemerkt te hebben, hem had gebrutaliseerd‟.
138
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Zieke koelies stond een nog treuriger lot te wachten. De tandil van kongsi Twee, 

Ah-Lee, vertelt Hans op een dag „in dat mooie chineesch-maleisch‟,
139

 dat een koelie 

„sakit peloet‟, buikpijn had. Deze was een „good stinker‟ maar nu was hij niet meer in 

staat om te werken. Ah-Lee wil hem naar het hospitaal laten brengen, en Vonck is bereid 

daarvoor een rijtuig te huren, maar dat is niet naar de zin van Kim. De stinker moet maar 

castorolie en kajoe poetih olie
140

 op zijn maag gesmeerd krijgen. Hij blijkt cholera te 

hebben. Het enige dat nog gedaan kan worden is hopen dat hij spoedig uit zijn lijden 

verlost wordt. Dat gebeurt ook. Het lijk wordt door „twee halfdoode stinkers, aan wie 

niets verloren was‟ in een paar opengesneden rijstzakken gewikkeld, er wordt een touw 

om zijn hals, armen en benen gedaan, daar wordt een stok door gestoken die aan beide 

kanten aan twee andere lange touwen bevestigd werd, en zo dragen zes stinkers de dode 

koelie naar een kuil in het bos.
141

  

Op andere estates werden de koelies, of ze nu Chinezen of Javanen zijn, nog 

onmenselijker behandeld dan bij Vonck het geval is. Sommige administrateurs voerden 

de strafoefeningen persoonlijk uit. Een vriend van Vonck, de administrateur Brill, 

beschouwde een koelie niet meer dan een beest en hij behandelde ze er dan ook naar. Hij 

deed het echter op een geraffineerde manier. Hij sloeg er nooit royaal op los zoals 

anderen dat deden, maar kneep, trapte en schopte op de meest gevoelige plaatsen. Op een 

dag sloeg hij een zieke koelie dood. De man was, waarschijnlijk doordat hij verzwakt was 

door zijn ziekte, „lui‟ geweest. De assistent had hem wijselijk niet zelf gestraft, maar had 

hem bij de administrateur in het kantoor gebracht. Brill had zich er al op verheugd de 

koelie naar hartelust te trappen, maar bij de eerste de beste schop zakte die in elkaar, 

zonder enig geluid te geven. Brill was daar totaal niet ongerust over, want hij was er 

zeker van dat hem niets ten laste zou worden gelegd, omdat hij goede maatjes was met de 

controleur. Wel was hij bang voor een oproer van de koelies.  

Dat gebeurde inderdaad. Toen de koelies hoorden dat hun makker was gestorven in 

het kantoor, waar hij alleen was met de toean besar, lieten ze hun werk in de steek en 

kwamen schreeuwende op het hoofdetablissement, het lijk opeisend. Dat was al 

weggebracht. De koelies trokken naar het huis van de controleur om hun administrateur 

aan te klagen wegens manslag. De controleur, wakker geschrikt uit zijn middagslaapje, 

liet zijn oppassers de verbolgen koelies in voorarrest nemen en reed naar de estate van 

Brill, waar hij bijzonder hartelijk werd ontvangen. Later regelden ze de zaak in 

kameraadschappelijke verstandhouding. Tien van de grootste belhamels werden 

vastgehouden en kregen drie maanden krakal. De anderen moesten naar de estate 

terugkeren, want ze konden moeilijk gemist worden in de planttijd.
142

 

Op een dag werd Hans Tongka aangevallen door een Chinese koelie. Tongka‟s taak 

in de snijtijd was het ontvangen en taxeren van tabak die de koelies naar de schuur 

brachten. Het was belangrijk voor hem dat hij goedkoper werkte dan zijn collega Van 

Lijnden en complimenten kreeg van Vonck. Van Lijnden had al gezegd dat er niets 
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gevaarlijkers was dan een Chinees te beknibbelen of onrechtvaardig te behandelen en dat 

men met Chinezen alles kon doen wat men wilde, zolang men maar niet aan hun geld 

kwam of hun tekort deed, want dat zij dan niets en niemand ontzagen. Hans kreeg 

onaangenaamheden met de koelies, omdat hij voor de prachtigste tabak niet voldoende 

betaalde. Hij kreeg de prachtigste tabak binnen tegen zeer geringe prijs en trok zich niets 

aan van de brutale antwoorden, Chinese scheldnamen en blikken vol haat van de koelies. 

Veldkoelie numero 18 had het mooiste veld en de mooiste bladeren.
143

 Alles wat hij 

binnenbracht was van de eerste kwaliteit en hij verlangde dan ook de hoogste prijs. Maar 

Hans had een geweldige antipathie tegen deze koelie en taxeerde zijn tabak doorlopend 

onder de prijs. Hij had bij Vonck geklaagd over numero 18, die maar niet op maat wilde 

planten, waarop Vonck hem de raad gaf de koelie eerst af te ranselen.
144

 Numero 18 

stookte zijn makkers op tegen Hans om hem te vermoorden. Er werd „met de grootste 

koelbloedigheid‟ gedobbeld wie Hans zou aanvallen. Het lot viel op een stinker die tot 

geluk van Hans lichamelijk niet erg ontwikkeld was. Hij kreeg van ieder van de 30 

koelies in het complot een koepang (10 c Engels geld), dus voor de aanslag kreeg hij 3 

dollar. Hans wordt slechts verwond.
145

  

Natuurlijk werd de dader gevonden. Zelfs na hardhandige ondervraging op het 

hoofdetablissement, ontkende hij alles. Er waren genoeg bewijzen tegen hem om hem 

schuldig te verklaren, maar het duurde zo lang tot zijn zaak behandeld werd, dat hij voor 

zijn veroordeling in de gevangenis aan beriberi overleed.
146

 Na de aanval werd Hans 

Tongka overal vergezeld door de tandil Ah-Lee, die bang was dat er misschien weer wat 

zou kunnen gebeuren, omdat er nu onder de lau-kehs (nieuwelingen) die Van Lijnden 

voor het nieuwe oogstjaar had geëngageerd de grootse spitsboeven en vagebonden waren. 

Dat waren Chinezen die in China al straffen hadden ondergaan, wat te zien was aan hun 

afgesneden oren.
147

 

Men krijgt de indruk dat er met de koelies niets te beginnen was als ze niet gestraft 

werden. De straf bestond niet altijd uit fysiek geweld. Zo maakte Hans er een gewoonte 

van koelies die zich in zijn ogen slecht gedragen hadden, te dwingen de al geplante 

boompjes uit te trekken, zelfs nadat hij werd aangevallen. Een collega van hem, Eddie, 

had er moeite mee de koelies naar hem te laten luisteren. Zij hadden geen respect voor 

hem en plantten precies zoals zij zelf wilden. Eddie sloeg de arbeiders nooit, en dit was 

volgens zijn collega‟s een reden te meer waarom de koelies hem niet respecteerden, 

„want een bewezen waarheid is „t toch, dat een recalcitrante chinees alleen met den rottan 

te regeeren is‟.
148

 Zijn minnares Susie, de vrouw van zijn administrateur, geeft hem de 

raad te paard door de pas beplante velden te rijden, en de jonge boompjes door de hoeven 

van de paarden te laten vernielen. „Dan zouden die “rawdy‟s” wel respect krijgen‟, zegt 

ze.
149

 Hij volgt haar raad op en herhaalde dezelfde procedure dagelijks, hoewel de 

hoofdtandil hem had gewaarschuwd, omdat het zeer veel kwaad bloed bij de koelies 

zette. Eddie lachte er echter om.
150

 Later werd hij vermoord aangetroffen in een goot voor 
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de schuur, overdekt met wonden. De twee moordenaars werden vlug gesnapt. Met een 

moeilijk te volgen logica redeneert een collega van Eddie dat Chinezen weinig om hun 

leven geven en zich dus niet zouden laten verhongeren.
151

 De moordenaars zaten aan de 

rand van het bos, in stille afwachting van de dingen die zouden komen, vuil, gewapend en 

met bloed bevlekt. De hele kongsi en de hoofdtandil werden in hechtenis genomen. 

Het tweede deel van Hans Tongka’s carrière begint meteen met de beschrijving van 

de terechtstelling van de beide koelies die Eddie vermoord hadden. Iedereen wilde het 

tafereel bijwonen, het huis van administrateur Boieldieu was vol met gasten. Er werd 

gedronken en luidruchtig gegrapt. Een van de gasten zei dat men de lynchwet had moeten 

toepassen: de moordenaars de volgende dag aan de eerste de beste boom ophangen, want 

„wat is er aan zoo‟n Chinees verloren, al werd hij onschuldig opgeofferd; er zijn 

Chineezen genoeg op de wereld‟, bovendien was een Chinees toch geen mens.
152

 

De twee Chinezen droegen witte kleren en waren gebonden aan handen en voeten. 

Zo rustig als ze waren toen ze gepakt werden, zo rumoerig waren ze nu. Ze hadden 

proppen in de mond om hun het schreeuwen te beletten, maar zodra ze van de proppen 

waren ontdaan begonnen ze te schelden en de controleur en het hele Gouvernement „de 

gemeenschte chineesche en maleische uitdrukkingen‟ naar het hoofd te slingeren, zoals 

„babi bangsat‟ (rotvarken), wat nog verergerde toen hun werd gevraagd wat zij nog 

wilden zeggen.
153

 De brutaalste brak in een smadelijk hoongelach uit en schreeuwde: 

„Loe bangsat en itoe companie bangsat, en samoea olang-olang compagnie bangsat!!! 

Loe misti di gantoong djoega‟ (jij bent een schurk en het Gouvernement ook en alle 

ambtenaren zijn schurken! Jij moest ook gehangen worden).
154

 Nadat ze de kap weer over 

het hoofd hadden gekregen werden ze de ladders opgeleid. Ze beklommen die gewillig 

maar heel traag. De lichamen waren reeds aan het stuiptrekken toen ze ineens naar 

beneden vielen. De koelies waren niet eens bewusteloos en stonden zuchtend en 

geeuwend weer op. De touwen waren door hun makkers doorgesneden.
155

 Later werden 

ze met andere touwen alsnog opgehangen. Daarna volgde een feestmaal voor de 

militairen en voor de vrienden van Boieldieu.  

Ook in het tweede deel van Hans Tongka’s carrière wordt hier en daar beschreven 

dat een koelie mishandeld wordt. Het lijkt erop dat het allemaal niet belangrijk wordt 

gevonden en een alledaagse manier van werken is. Als een koelie met zijn tjancol
156

in de 

hand voor zich uit staat te staren, krijgt hij van Hans Tongka meteen een paar striemen 

over de rug, zodat de man van pijn in elkaar krimpt.
157

 Schoppen, slaan en trappen 

behoorden eenvoudigweg tot de manier waarop de assistenten hun minderen 

behandelden. Als Hans Tongka administrateur wordt, betekent dat niet dat hij menselijker 

is geworden. Doodzieke koelies met halfgebroken ogen, vel over been, „wezens die bijna 

niets menschelijks meer aan zich hadden‟, stuurt hij met de trein weg, zodat zij niet op de 

estate sterven en de onderneming de begrafeniskosten niet hoeft te betalen.
158

  

                                                 
151

 Dé-lilah 1898 deel 1, pag. 185. 
152

 Dé-lilah 1898 deel 2, pag. 3. 
153

 Dé-lilah 1898 deel 2, pag. 5. 
154

 Dé-lilah 1898 deel 2, pag. 7. 
155

 Idem. 
156

 Tjancol of tjankol of patjol, een hak om de grond te bewerken, soms ook gebruikt voor andere minder 

productieve bezigheden. 
157

 Dé-lilah 1898 deel 2, pag. 148. 
158

 Dé-lilah 1898 deel 2, pag. 254. 



Koelies 

253 

 

Rudy Kousbroek beschrijft in Oost-Indisch kampsyndroom een overlevingsstrategie die 

hij zag bij gevangenen van de Japanners, die volgens hem ook toegepast werd door de 

Deli-koelies: lummelen, traag bewegen, opzettelijk onhandig zijn, onderdanig doen, je 

dom houden, doen of je een opdracht niet begrepen hebt, kortom, „doen of je achterlijk 

bent‟.
159

 Maar daar hebben de Chinese plantagekoelies in Hans Tongka’s carrière geen 

boodschap aan. Zij waren harde werkers, recalcitrant, roerig en rumoerig, zij lieten zich 

niet zomaar van alles zeggen, ze kwamen in opstand als ze vonden dat ze niet kregen 

waar ze recht op hadden en lieten dat ook duidelijk blijken. Natuurlijk riepen ze om 

vergiffenis als ze mishandeld werden, maar schelden op hun Europese toean konden ze 

ook opperbest. Als scheldwoorden niet hielpen namen ze hun toevlucht tot gezamenlijke 

acties: ze namen hun klachten hogerop en zetten een betoging op. En als ook dat niet 

baatte (het baatte zogezien trouwens nooit, want het systeem liet het niet toe), 

vermoordden ze desnoods degene die hen benadeeld had. Dat deden ze niet in een vlaag 

van razernij, maar ze dobbelden daar koelbloedig om. Degene die door het lot werd 

aangewezen om de aanslag uit te voeren wist heel goed dat hij niet aan zijn straf kon 

ontkomen, maar protesteerde niet.  

De enige koelies die enigszins aan het beeld beantwoorden van de Deli-koelies 

zoals Kousbroek schetst, zijn de Chinezen die opgehangen moeten worden. Na veel 

gescheld en getier aan het adres van de Europese bazen en het gouvernement beklommen 

zij de ladder naar het schavot opzettelijk traag. Dat is natuurlijk geen 

overlevingsstrategie, want ze wisten dat ze niet aan hun straf konden ontsnappen, en in 

het geheel van het beeld dat van de Chinese koelies geschetst wordt in Dé-lilahs roman 

was dat ook geen berusting; het was stil verzet. En het hielp, want de verteller laat weten 

dat het op dat moment juist de Europeanen waren die „couragewater‟ moesten drinken om 

ertegen te kunnen. 

In Hans Tongka’s carrière schetst Dé-lilah een tragisch beeld van de Chinese 

koelies, die ondanks hun belangrijke bijdrage aan het succes van de Deli-tabak als 

beesten behandeld werden, maar steeds strijdbaar bleven. 

 
4.4.4.2.  De gambierhandelaar en zijn perkara in De laatste incarnatie (H. 

Borel 1905) 

In het verhaal „Maar een Chinees … ‟ in de bundel De laatse incarnatie voert H. Borel 

„een domme, onbeschaafde taukeh negri‟
160

 ten tonele, Kang Soei, een gewezen koelie, 

die een beetje geld had gemaakt, maar nog nooit Hollandsche toewans besar in zijn huis 

had geïnviteerd.
161

 Hij was als arme singkeh uit China naar de residentie Riau 

overgekomen, en had als sampanroeier
162

 zijn eerste spaarduitjes verdiend. Dankzij 

allerlei bezigheden (Borel laat niet na zijn handigheid in het smokkelen te vermelden) 

was Kang Soei in het bezit gekomen van kapitaal. Hij had vergunningen van de Maleise 
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onderkoning van Riau gekocht tot het ontginnen van gambir-
163

 en pepertuinen, en was 

nu planter en handelaar. Tot hij op een kwade dag „het eindelooze veld der Indische 

civiele procedure binnenwandelde‟. Een van zijn zetbazen (taukeh kebon) werd voor de 

Landraad gedaagd door de kapitein-Chinees wegens een beweerde schuld van een paar 

duizend dollars. De vergunning tot het ontginnen van de tuin bleek echter niet op Kang 

Soei‟s eigen naam te staan maar op die van zijn zetbaas. Kang Soei kreeg de raad van 

vrienden om de zaak te laten rusten en de fictieve schuld voor de zetbaas te betalen, want 

niemand kon tegen de kapiten-Chinees op. Die was het om de gambier-tuin te doen, want 

hij was zelf groot-gambier-handelaar. „Maar Kang Soei was een dom, eenvoudig man, en 

in zijn dik, primitief brein was alleen plaats voor de botte, logge waarheid der 

werkelijkheid‟,
164

 zegt de verteller, en volgens die waarheid was noch zijn zetbaas, noch 

hijzelf het geld schuldig. Hij was bovendien trots dat hij eindelijk ook eens een perkara 

ging hebben, want dat was in Riau het eerste teken van notabiliteit. Hij had ten volste 

vertrouwen in de Nederlandse rechters, maar wist niet in welk wespennest hij zich had 

gestoken.  

De kapitein-Chinees had een „procureur blanda‟ in de arm genomen, en Kang Soei 

achtte het nodig een Arabische procureur, Mohammed ben Said, zijn zaakje te laten 

opknappen. Er werd een volmacht getekend voor de notaris, hoewel Kang Soei er niets 

van begreep. De „slimme Arabier‟ troggelde Kang Soei honderden dollars af, als 

voorschot (dat hij volgens een voetnoot nooit terug zou zien). Kang Soei raakte zijn tuin 

kwijt aan de kapitein, hoewel dat volgens de wet niet kon.  

In details wordt de Landraadzitting beschreven. Het is een prachtige, gewichtige 

zitting waar Kang Soei bewonderend bij zit, er komen allerlei getuigen bij te pas die hij 

nog nooit van zijn leven gezien had, een Chinese eed wordt hem afgenomen door de 

luitenant-Chinees, en het eindje van het lied is dat Kang Soei verliest, hoewel de 

Arabische procureur blijft volhouden dat alles juist heel goed gaat, want „als je het voor 

den Landraad verliest, win je het eenvoudig weer ergens anders, in Batavia, […] waar 

nóg veel hooger mandarijnen wonen dan hier‟.
165

 Kang Soei moet wel nogeens een 

voorschot van vijfhonderd gulden betalen. Maar zijn gambiertuin wordt in het publiek 

verkocht. Natuurlijk is de kapitein-Chinees degene die de tuin koopt, voor nog geen 

vierde van de werkelijke waarde, want niemand durft tegen hem op te bieden.  

Dan krijgt Kang Soei bericht dat hij de zaak gewonnen heeft. De kapitein laat echter 

cassatie aantekenen en Kang Soei raakt nog eens zoveel geld kwijt aan een advocaat. Na 

maanden („maar het geduld van een Chinees is taai‟)
166

 krijgt Kang Soei te horen dat het 

proces opnieuw gewonnen was. Hij kreeg echter zijn tuin niet terug.  

Inmiddels hadden er grote veranderingen in het gewest plaatsgevonden, er was een 

nieuwe resident, een andere secretaris, en een notaris die zich niet meer „in vijven‟ moest 

verdelen.
167

 Mohammed, de procureur, was gevlucht naar Singapore. En Kang Soei, die 
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zijn zaak weer nieuw leven in wilde blazen, hoorde dat er een ambtenaar was gekomen 

die Chinees verstond en hem wel wilde helpen. Die ambtenaar was de ik-persoon,
168

 die 

hem keer op keer het hele verhaal van het proces liet doen omdat hij dat zo kostelijk 

vond. „Ik houd er veel van om met zulke ruwe Chineezen uit het volk te praten, omdat zij 

met al hun uitgeslapenheid en bedriegelijkheid toch nog simpele, natuurlijke dingen 

hebben, die een Europeaan al lang verloren heeft‟, bekent hij.
169

 Tijdens Kang Soei‟s 

bezoeken begon de ik-persoon hoe langer hoe meer van hem te houden, „voor zoover men 

van een Chinees houden kan – en dat is niet ver‟.
170

 Kang Soei bracht kleine mandjes met 

vruchten mee voor het dochtertje van de ik-persoon, waarmee hij zijn aanhankelijkheid 

liet blijken, em „met een vriendelijkheid, die het kind dadelijk inpakte, wist hij die aan te 

bieden‟. Als hij op bezoek kwam, had hij zijn grove werkpak aan, „als een gewone koelie, 

die niets bezit‟, maar hij voelde zich volgens zijn weldoener verbazend gewichtig, „dat hij 

zoo zijn wedervaren aan een toewan blanda kon vertellen, en zoo vriendschappelijk een 

sigaar met hem zat te rooken of hij óók al een mandarijn was‟.
171

 

De hele zaak werd een cause célèbre, die een aanleiding was om te wedden. Het 

einde van dat alles komt op een onverwachte manier, als Kang Soei dood wordt gevonden 

in een gambiertuin, met een gapende lanswond, de buik opengereten. De kapitein-

Chinees krijgt een pluimpje van de resident voor de ijver waarmee hij de zaak liet 

onderzoeken, want binnen een maand werd de moordenaar opgepakt, een arme schooier 

die niemand ooit gezien had, die beweerde dat hij koelie was geweest bij Kang Soei en op 

zo‟n onmenselijke manier door hem was behandeld dat hij in een vlaag van woede zijn 

meester had vermoord. Hij werd tot tien jaar dwangarbeid buiten de ketting veroordeeld 

en „aan het recht was voldaan‟.
172

  

Twee maanden na de dood van Kang Soei is er feest bij de kapitein, want diens 

dochter trouwt met een invloedrijke opiumpachter uit Singapore. De ik-persoon is 

uitgenodigd maar geeft er de voorkeur aan niet aanwezig te zijn, en terwijl hij eenzaam 

buiten loopt, denkt hij aan zijn protégé Kang Soei. „Hoe dwaas en onbezonnen kwam het 

mij ineens voor, dat strijden van een arme stakkert tegen den machtigen Heer in dat 

luxueuze, van licht schitterende paleis daar, waar de ambtenaren van de Compagnie als 

gasten zijn champagne kwamen drinken, en zijn pasteien eten!‟
173

 

 

Borels portret van de Chinezen, Kang Soei in het bijzonder, reflecteert zijn mening over 

de Indische Chinezen. Aan de ene kant zijn het Chinezen, en Borel had veel bewondering 

voor Chinezen. Anderzijds zijn het Indische Chinezen, die het in alles moeten afleggen 

tegen de „echte‟ Chinezen. De Chinese zeden en gewoonten zijn in Indië verbasterd en 

ontaard, zo schreef Borel in De Chineezen in Nederlandsch-Indië (1900). Hij verweet de 

Indische Chinezen, en dan de Chinese officieren in het bijzonder, geen greintje respect te 
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ogen dus een „vijfvoudige, blanke mandarijn‟. 
168

 Henri Borel, de schrijver van dit verhaal, was van 1894 tot 1899 tolk in China en daarna ambtenaar voor 

Chinese aangelegenheden in Nederlands-Indië. 
169

 Borel 1905, pag. 194. 
170

 Borel 1905, pag. 197. 
171

 Borel 1905, pag. 198. 
172

 Borel 1905, pag. 204. 
173

 Borel 1905, pag. 207. 



Koelies 

256 

hebben voor de „Hollandsche mandarijnen‟ en ze zelfs opzettelijk te beledigen.
174

 Kang 

Soei is dom, primitief, ruw en onbeschaafd, maar werd rijk door, onder andere, 

smokkelactiviteiten. Chinezen zijn gewiekst en bedriegelijk. Maar ze zijn ook simpel en 

natuurlijk, en dat zijn pluspunten want wat dat betreft zijn ze beter dan de Europeanen. Ze 

zijn geduldig als ze daarmee iets kunnen bereiken, ze staan op hun recht en hebben er 

veel voor over om de waarheid aan het licht te doen komen.  

Kang Soei is oprecht vriendelijk, zodat hij zelfs een kind voor zich inneemt. En 

eigenlijk houdt de ik-persoon ook wel van Kang Soei, maar zijn liefde voor Kang Soei 

reikt niet ver. Dit is een punt waar wij later nog op terugkomen. Een andere karaktertrek 

van Kang Soei en alle andere Chinezen, de kapitein-Chinees inbegrepen, is dat zij zich 

graag gewichtig voelen, maar dat gevoel wordt alleen veroorzaakt door hun omgang met 

de „toewans blanda‟, de Nederlanders, en is niet het gevolg van hun eigen prestatie. 

Eigenlijk is het de ik-persoon die zich zeer duidelijk bewust is van zijn belangrijkheid en 

overwicht als „Hollandse mandarijn‟. De aanhankelijkheid van Kang Soei streelt zijn 

ijdelheid.  

Borel heeft veel kritiek op de wijze waarop het Gouvernement rechtszaken 

afhandelde, meer bepaald van de Chinezen. Dit lijkt de rode draad te zijn die door het 

verhaal geweven is. Over de Arabische procureur, die voordeel slaat uit de onwetendheid 

van Kang Soei, heeft hij niets goeds te melden. Uiteindelijk is Kang Soei toch maar een 

arme dwaze stakker, die dapper gestreden heeft. Van alle personages in het verhaal is hij 

de sympathiekste. De „ambtenaren van de Compagnie‟ zijn niet anders dan hielenlikkers, 

die zich graag te goed doen aan de champagne van de kapitein-Chinees, die bloed aan 

zijn handen heeft. 
 

4.4.4.3.   Dankbaarheid en toewijding in Verhalen uit het verre Oosten 

(Annie Salomons 1930)   

Behalve klontongs waren ook Chinese riksjakoelies een opvallend verschijnsel in de 

straten. Annie Salomons schrijft over een van hen in Verhalen uit het verre Oosten 

(1930). Ze heeft de riksjatrekker een naam gegeven: Ah Lim. De Europeaan met wie hij 

een relatie opbouwt die verder gaat dan die tussen een toevallige riksjatrekker en een 

toevallige klant, heeft juist geen naam gekregen.   

Elke zaterdagavond om zeven uur kwam Ah Lim de Europeaan halen, hoewel 

niemand hem ooit besteld had. Hij beschouwde zich als de equipage van de jonge man, 

die elke week met hem naar de sociëteit trok en zich ook geregeld op dezelfde manier 

thuis liet brengen. Op weg naar de soos hielden ze korte gesprekken. De Chinees, die 

spraakzaam was maar nog altijd worstelde met het Maleis, fleurde op, omdat de 

Europeaan hem snel begreep.Terwijl hij met veerkrachtige stappen in een matig drafje 

over het asfalt liep, hield hij zijn aandacht steeds gespannen om te luisteren of de stem 

achter hem ook iets zou zeggen, „bereid om bij de minste grap in een uitbundig gelach los 

te barsten‟.
175

 Als dat gebeurde, herhaalde hij hinnikend van het lachen al dravend de 

grap aan een collega, die er even luid op reageerde. Ah Lim kreeg een halve gulden voor 

een rit naar de sociëteit. Als hij de Europeaan gebracht had, was hij er vijf uur later weer, 

en rokend op zijn disselboom gezeten, schoot hij weer naar voren uit de rij van 

wachtende en dobbelende riksjatrekkers. Op weg naar huis waagde Ah Lim, „als alle 
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Chineezen dol op een gokpartijtje‟, te vragen of zijn klant gewonnen of verloren had, 

hoewel hij niet zeker wist of hij hierover wel mocht praten.
176

 De Europeaan zei dan dat 

hij verloren had, en Ah Lim vertelde dat hij de opbrengst van de hele week had verloren. 

Toen de Europeaan Ah Lim wilde betalen, bleek dat hij maar een gulden had en Ah Lim 

had geen wisselgeld.
177

 Wanneer de Europeaan na vijf maanden in Europa geweest te zijn 

weer terug was en beslist had maar niet naar de sociëteit te gaan, hoorde hij om prompt 

zeven uur het bekende geschuivel van blote voeten en een discreet kuchje bij de 

voorgalerij. Toen hij naar voren liep, keek hij in het magere gezicht van Ah Lim, 

grijnslachend onder zijn grote stroohoed.
178

 Ah Lim zei dat hij geregeld langs het huis 

had gelopen om te kijken of de Europeaan er al was en de andere toean (de waarnemer) 

uit het huis had zien trekken. De Europeaan was ontroerd. Hij had het gevoel dat iemand 

op hem gewacht had.
179

 Toen ze bij de soos waren aangekomen, wilde de Europeaan hem 

een halve gulden betalen, maar Ah Lim weigerde, omdat meneer hem de vorige keer (vijf 

maanden geleden) al een gulden had gegeven. Zijn tafelgenoten in de soos, aan wie hij 

het verhaal vertelde van de riksjatrekker die eerlijker is dan welke Europeaan ook, 

begrepen zijn enthousiasme niet. Sindsdien was de vriendschap tussen de riksjatrekker en 

zijn klant hechter dan ooit.
180

 Weer of geen weer, Ah Lim stond altijd klaar om de 

Europeaan naar een concert, naar kantoor of naar huis te brengen.  

In de regentijd viel voor Ah Lim veel te verdienen. En juist toen werd hij opgepakt, 

omdat hij voor zijn beurt uit de file van wachtende riksjatrekkers naar voren was 

geschoten, toen er een Europeaan in de buurt kwam. De politie, die zich al een tijd had 

geërgerd aan de brutale, nonchalante kerel, had hem zonder pardon zijn „rijbewijs‟ 

ontnomen. Als een beschaamde smekeling meldde hij zich op het achtererf van het huis 

van zijn vriend de Europeaan. En de Europeaan dacht met een zucht: „t Zal waarschijnlijk 

wel een schooier zijn. Maar wat zou deze knaap, vreemde in een vreemd land, moeten 

beginnen, als hij zijn broodwinning kwijt was?‟
181

 Hij telefoneerde naar de controleur en 

Ah Lim mocht zijn wagentje gaan halen bij het controleursbureau.  

Twee avonden later was de Europeaan zo ingespannen aan het werken dat hij niet 

merkte dat het weer omsloeg. Geen enkele riksja-Chinees stopte voor hem, ze waren 

allemaal bezet. Maar toen dook plotseling Ah Lim uit het donker voor hem op, 

„stroomend en stralend onder zijn doorregenden hoed. Zijn kleeren waren zwaar van het 

water, maar hij lachte als een engel met zijn boeve-kinnebak‟.
182

 Hij had de Europeaan 

zien staan toen hij met een vrachtje voorbij kwam, en hij was direct omgekeerd om te 

kijken of hij nog wachtte. „En als ik nu eens weg was geweest?‟ „Nu, dan was u immers 

al geholpen.‟ „Over al de klanten, die hij op zijn weg had afgewezen, over zijn tijdverlies 

sprak hij zelfs niet‟, dacht de jongeman. Hij wilde Ah Lim twee gulden geven, maar 

onder de pendoppo aangekomen, hield de Chinees triomfantelijk allebei zijn handen om 

zijn handdoek gekneld. Hij wilde het geld niet aannemen, want dit was een present voor 

meneer, omdat die hem zo goed had geholpen bij de politie.
183
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Dankbaarheid en vriendschap van een Chinees zijn ook de thema‟s van een ander 

verhaal in dezelfde verhalenbundel van Annie Salomons. De verteller is een gewezen 

controleur die nu gouverneur is. Het is niet erg duidelijk of de dankbare Chinees over wie 

het verhaal gaat plantagekoelie is geweest of iets anders. Misschien was hij 

panglongkoelie, omdat er sprake is van kaaimannen die hem verwond hadden. De 

controleur vertelt namelijk dat men vaak mannen met diepe wonden („zoo diep, dat je 

heele hand er in kon‟)
184

 die waren gebeten door kaaimannen bij hem bracht (toen hij 

controleur was) omdat de dichtstbijzijnde dokter 26 uur varen daarvandaan woonde. Hij 

was de enige Europeaan te midden van de Chinezen. Op een dag heel vroeg in de ochtend 

wachtte hij op de komst van het bootje uit Singapore dat de brieven bracht, toen er een 

Chinees op zijn huis kwam afstappen met een mandje in zijn hand. Hij viel beneden aan 

de trap op de knieën en boog zich in het stof. Toen de controleur vroeg wie hij was en 

wat hij wilde, rukte die zijn jas open en toonde de controleur een rug vol diepe littekens. 

Die herkende de Chinees als de man die hij weken geleden verbonden had en „in vrij 

deplorabelen staat‟ naar de dokter had ingescheept. De Chinees bracht nu wijn, bier, 

vuurwerk en rode kaarsen om hem te bedanken. Op het commentaar van zijn 

gesprekspartner, die zei dat Chinezen rode kaarsen alleen voor een godheid bestemden, 

zei de controleur dat hij inderdaad als een soort godheid beschouwd werd, omdat hij niet 

bang was voor de kaaimannen, waarin de Chinezen altijd boze geesten zagen, en omdat 

hij de Chinezen beter maakte.  

Daar hadden ze eerbied voor, en daarom „hielden ze hem op allerlei manieren te 

vriend‟.
185

 Zo brachten ze van hun reizen altijd een op ander present voor hem mee, 

bijvoorbeeld een verse kool, omdat daar helemaal geen groente te krijgen was. Met 

nieuwjaar kreeg hij eens dertien ossenkarren vol geschenken. Op de vraag van de ander 

wat hij daarmee gedaan had, vertelde hij dat hij langs alle karren ging, zijn bewondering 

uitte over de champagne, de tinnetjes, de brandy en de sigaren, en alleen maar die pakjes 

uitnam waarom een stuk rood papier was gewikkeld, want die waren meer speciaal als 

geschenk bedoeld, en dat waren dan de kleinigheden die „de vriendschap 

onderhouden‟.
186

 Daar waren ze tevreden mee, en ze namen de karreladingen rustig weer 

mee terug.  

Toen de controleur met de handschoen ging trouwen, had hij dat tegen de Chinezen 

gezegd. Ze aten toen een souper van bami en champagne. De aanwezigen waren de 

postcommies (de enige Europese gast), de Chinees van de zoutregie die een groot vriend 

was van de bruidegom, en de onderpachter van de opium, een „godvergeten schavuit‟. 

Het voorstel van de onderpachter om de bami te bereiden werd niet aangenomen omdat 

de anderen bang waren dat hij ze zou vergiftigen. Het aardigste was, volgens de 

controleur, dat de Chinezen de hele kampong met rode vaandeltjes versierd hadden en in 

de tepekong
187

 twee grote rode kaarsen hadden aangestoken. Als ze allebei lang 

brandden, zouden bruid en bruidegom beide een lang leven hebben.
188
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In Piong Pan Ho (1894), een roman van J. Dermoût die in een ander subhoofdstuk is 

besproken, is de hoofdrolspeler een dankbare Chinees, die zijn Nederlandse weldoener op 

allerlei manieren behulpzaam is, tot diens grote verwondering, want hij had nooit gedacht 

dat een Chinees tot zulk een grote dankbaarheid in staat was. Toch blijkt dankbaarheid bij 

Chinezen helemaal niet zo ongewoon te zijn. Dat zien we bij de riksjakoelie Ah Lim en 

de door een kaaiman verwonde Chinees.  

Ah Lim geeft de Europeaan een voorbeeldige service. Iedereen die weleens heeft 

meegemaakt dat hij een grap heeft verteld waarvan de humor aan anderen voorbijgaat, zal 

begrijpen welke dienst Ah Lim zijn klant bewijst door hard te lachen bij iedere grap. En 

elkeen die weleens in de stromende regen op een taxi heeft gewacht, kan zich de 

blijdschap indenken van de Europeaan als hij Ah Lim ontwaart.    

Ah Lim is volstrekt eerlijk. Hij neemt alleen zoveel geld aan als hij gepast acht en 

als hij geen teruggeld heeft, krijgt zijn klant het een volgende keer wel terug. Deze 

toewijding en trouw maakt dat de eenzaamheid voor de Europeaan beter te verdragen is. 

Er ontstaat zelfs een vriendschap, hoewel de mannen natuurlijk niet op hetzelfde niveau 

staan. Dat verschil wordt eens te meer duidelijk als Ah Lims „rijbewijs‟ wordt afgepakt 

en hij de Europeaan opzoekt en hem om hulp smeekt. Hulp die hij ook krijgt van de 

Europeaan, die bijzonder sympathiek wordt afgebeeld. Hij ziet Ah Lim als „een vreemde 

in een vreemd land‟, eigenlijk precies als hijzelf.  

De relatie tussen de controleur en de Chinees die door kaaimannen werd 

aangevallen is van dezelfde ongelijkheid. Deze Chinees beschouwt de controleur zelfs als 

een godheid, althans, zo interpreteert de controleur de geschenken van de Chinees. De 

geschenken die de controleur uit dankbaarheid krijgt aangeboden zijn niet altijd duur. 

Soms zijn er ook eenvoudige bij zoals een verse kool, omdat de Chinezen weten dat er 

geen groente te krijgen is waar hij woont. De Chinezen zijn niet alleen royaal, maar ook 

attent. De dertien ossenkarren vol geschenken moeten ook in die betekenis gezien 

worden. Wat de kleine pakjes in rood papier betreft: een van de bekendste Chinese 

tradities is om geld of andere kleine geschenken in rood papier of in een rode enveloppe 

(vandaar de naam „ang bao‟, rood pakje), aan kinderen of minder fortuinlijke mensen te 

geven. Dit wordt niet alleen gedaan op Chinees Nieuwjaar en andere feestdagen, maar 

ook bij andere gelegenheden. De controleur legt dit gebaar op de juiste manier uit: het 

zijn kleinigheden die de vriendschap onderhouden. De manier waarop de bruiloft van de 

controleur wordt gevierd, laat zien dat de Chinezen hem helemaal in hun kring hebben 

opgenomen: de kampong is versierd met rode vaandeltjes (rood is een gelukskleur bij de 

Chinezen) en net als bij een Chinese bruiloft worden twee rode kaarsen aangestoken in 

het bidhuis. Dat men bang was door de onderpachter te worden vergiftigd is een half 

grapje. De controleur waardeert de vriendschap van de Chinezen, maar denkt toch dat 

zijn echtgenote de moed zou verliezen als ze het tafereel kon aanschouwen. Misschien 

vanwege het vreemde van de situatie, of vanwege de „godvergetenheid‟ van niet alleen de 

onderpachter maar ook de anderen. Chinezen blijven hoe dan ook vreemde mensen. 
 

4.4.4.4.   De panglongkoelies in Het rijk van Bittertong (Westenenk 1932) 
Het rijk van Bittertong is een als een roman gepresenteerde mengeling van egodocument 

en verslag
189

 en gaat onder meer over panglong-Chinezen. Panglongs waren, zoals reeds 
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aangegeven, houtkapperijen en branderijen van houtskool. Ze waren alle beheerd en 

gedreven door Chinezen, het waren „brokken China op Nederlandsch-Indisch 

grondgebied‟.
190

 De balken en de houtskool werden uitgevoerd naar Singapore. Deze 

uitvoer was zeer belangrijk. Het panglonghout overtrof jaarlijks in kubieke meterinhoud 

de totale uitvoer van Java‟s djatihout. Het middelpunt van dit panglonggebied was Selat 

Panjang in SOK. Het gewestelijk bestuur in Medan wist al geruime tijd dat op die 

panglongs toestanden heersten die verbetering eisten, maar de gouverneur was niet 

voldoende ingelicht, de besturende ambtenaar had niet genoeg personeel en geen 

snellopende vaartuigen ter beschikking om voldoende toezicht uit te oefenen. Bovendien 

had hij te veel vertrouwd op de Chinese officieren, die volgens de auteur door 

eigenbelang gedreven, de ware toestand verdoezelden.
191

  

 

 
 

Panglongkoelies in een gevecht met een krokodil
192

 

 

Bij een bezoek van de gouverneur in 1921
193

 aan het ziekenhuis te Selat Pandjang 

trof hij een sterk gebouwde Chinees die in een krib met een gespalkt been lag, en de 

Javaanse dokter zei dat hij een lelijke beenwond had door de beet van een krokodil. Met 

behulp van een tolk vertelde de Chinees dat hij „s nachts door een grote krokodil was 

aangevallen toen hij balken aan het sjouwen was. Op de vraag of hij voor dat nachtwerk 
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extra betaald werd door het hoofd van de panglong, gaf de Chinese tolk niet dadelijk 

antwoord. De gouverneur besloot persoonlijk een onderzoek te houden.
194

 

De Chinese officieren verklaarden dat onder de panglongkoelies veel gespuis 

voorkwam: niet alleen hongerend plebs uit Chinese havensteden, maar ook het schuim 

van Singapore, boeven, die zich voor de panglongs lieten aanwerven om aan de politie te 

ontkomen. Deze arbeiders moesten heel streng behandeld worden. Maar er was ook 

sprake van echte mishandelingen, die echter door de Chinese bazen werden vergoelijkt 

als uitingen van noodzakelijke gestrengheid. Er moest dus dringend worden uitgemaakt 

welke wantoestanden zich op de panglongs voordeden. Volgens de schrijver heeft de 

Indische regering maatregelen getroffen die in de daaropvolgende jaren het lot van 

duizenden koelies verzacht hebben. „Want er werden hier en daar in het centrum, waar 

ras over ras heerschte, verschrikkelijke toestanden gestaafd‟.
195

  

De Chinese bazen probeerden de koelies zo lang mogelijk aan de panglong te 

binden. Het meest afdoende middel, beter dan het vervalsen van hun schuldboekjes en ze 

aan het dobbelen te brengen, was ze verslaafd te maken aan opium. De panglongbaas was 

de enige die voor zijn panglong opium kon inslaan aan de gouvernementsverkoopplaats. 

Hij mengde regieopium overigens ook met goedkoop smokkelopium. Dat werd verkregen 

op een makkelijke manier: op de houtboten die terugkwamen van Singapore was er altijd 

nog veel plaats voor blikken opium. De schuivers staken zich diep in de schulden, ze 

moesten dikwijls jaren langer dan hun plan was de zware arbeid op de panglongs 

verrichten, terwijl hun krachten geleidelijk gesloopt werden.
196

 

Hun taak was om in ploegen de zware boomstammen uit het bos over de 

dwarsliggers van de op de slibgrond aangelegde primitieve houtbanen te trekken, de 

touwen zelen over de naakte schouders geslagen, rukkend bij elke stap op de ronde 

dwarsliggers. Toch liepen ze niet gauw weg. Zoals gemeld woonden er buiten het terrein 

van de panglongs geen Chinezen, alleen maar schuwe inheemsen, oude stammen van 

negroïde oorsprong, dat was aan hun dikke kroeshaar te zien. Koelies konden geen 

schuilplaats verwachten bij deze mensen. Verder in de bossen en moerassen wachtten hun 

alleen krokodillen in slibberige kreken en wolken muskieten. Als het opiumverslaafden 

waren, dreef hun verlangen naar opium hen bovendien in de meeste gevallen weer terug 

naar de baas, die hen dan liet mishandelen en folteren. Een van de folteringen was enige 

dagen zonder eten en drinken, blootshoofd en naakt, in hurkende houding te moeten 

zitten, een paal onder de knieholten, de handen er onderdoor en daarna stevig aan elkaar 

gebonden, „‟s nachts een weerloze prooi der muskieten, overdag in de gloeiende zon te 

kijk gezet als afschrikwekkend voorbeeld‟. Af en toe verdween een opstandige koelie, 

maar „dat was een zachte straf want krokodillen folteren niet‟.
197

  

Het rijk van Bittertong vertelt dat op een eilandje bij de monding van de Kampar 

een Maleis gehucht bestond. De rondvarende Chinese opkoper van kopra, Lim Hok Soei, 

bouwde na gesprekken met de eigenaars van de grootste klappertuinen een winkelhuis op 

het strand, tussen het dorp en de zee. De inheemsen waren er blij mee, want nu hoefden 
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ze niet meer met hun kopra en andere bosproducten die ze wilden verkopen over zee naar 

Selat Pandjang, of erg lang te wachten totdat er een opkoper het eilandje aandeed. Alles 

konden ze regelen met Lim Hok Soei.  

Na verloop van tijd deed iedereen op het eilandje zaken met hem, hij won zelfs het 

vertouwen van „de halfwilde stammetjes aan de vaste wal‟.  Lim was zeer handig in 

„manipulaties met weegschaal, maat en ellestok‟, en de „inboorlingen‟ wisten dat zeer 

goed, maar „zij aanvaardden die handgrepen als onafwendbare en vanzelfsprekende 

slimmigheid; er is immers in het Oosten een breede marge tusschen eerlijk en oneerlijk 

en in die baan bewegen zich allerlei schakeeringen van handigheid.‟ Hij was volgens de 

verteller ook geen schurk; hij verleende vlot nieuwe voorschotten als hij te doen had met 

lieden die geregeld hun producten aan hem kwamen verkopen, en hij had er ook niets op 

tegen dat zij nimmer hun schuld geheel afbetaalden.
198

 Lim Hok Soei woonde zeer 

eenvoudig in een huis van wildhout en andere eenvoudige materialen.
199

 

Op de eilanden werd veel opium geschoven. Er werd dus een opiumverkoopplaats 

op het eilandje gebouwd met een mantri opium en zijn gezin, plus een politiepost met 

twee gewapende politieagenten, allemaal Javanen. Het bracht veel vertier, en Lim Hok 

Soei had er ook voordeel bij, hoewel hij minder smokkelopium kon verkopen.  

Op een morgen kwamen twee Chinese prauwen naar het eiland met 15 Chinese 

passagiers, die zeiden dat ze naar een pas geopende houtkapperij wilden, maar wachtten 

op de avondwind. Deze mensen schoten de mantri opium dood en beroofden het 

opiumhuis. Nadat ze Lim hadden aangevallen en hem twee hakken in zijn rechterarm 

hadden bezorgd, gingen ze er met het geld in de winkel vandoor. De vrouw van de mantri 

lieten ze ongemoeid. Deze keerde terug naar Java met haar kinderen. Het Gouvernement 

zorgde goed voor haar, maar „jaren gingen heen voor zij den moed had toko‟s te 

bezoeken, waar Chineesche gezichten grijnzen‟.
200

 

 

Westenenk meldt dat in de rapporten die uitgebracht waren door de Chinese officieren 

ook mishandelingen van koelies worden bericht, maar deze werden door de Chinese 

bazen vergoelijkt als uitingen van noodzakelijke gestrengheid. In de ogen van die 

„wreedaards‟, aldus Westenenk, „mocht dit slechts een geleidelijke overgang heten, voor 

den Westerling [met wie hij blijkbaar de ambtenaren bedoelt, onder wie hemzelf] ligt 

tusschen de begrippen streng en onmenschelijk een scherpe scheiding‟.
201

 Voor de 

hardwerkende, mishandelde Chinese panglongkoelies is veel sympathie en medeleven, 

terwijl hun bazen en de hogere Chinese officieren beschuldigd worden van wreedheid en 

de Westerlingen, onder wie de gouverneur, wel als streng, maar menselijk worden 

voorgesteld.  
 

4.4.4.5.   Die ene Chinees in Koelie (M. Székely-Lulofs 1932) 

Madelon  Székely-Lulofs beschrijft de Chinese koelies als harde werkers, maar stelt ook 

dat de Chinezen het minst te lijden hebben van de gloeiende hitte in vergelijking met de 

Javanen en de Nederlanders. Zelfs het land heeft meer van de zon te lijden dan de 

Chinezen. 
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Chineezen hakten met hun tjankol in de aarde, woelden haar diep om met dit wreede 

werktuig. In eindelooze herhaling, den ganschen, gloeienden dag lang, hieven zij hun 

armen, kromden hun blooten gelen rug waarlangs het zweet in beekjes afgutste. Het was 

of de stekende zonnestralen, die wél het naakte, verdrogende land kwelden, wél de bruine 

lijven der javaansche koelies zwart roosterden en het blank der Europeanen tot een 

donker rood brandden… het was of zij afgleden van deze egaal gele lichamen, waarin 

zich een leven roerde, wreeder en hardnekkiger en onbarmhartiger dan de gruwzame 

hitte, die van den hemel neerviel en van de aarde weer opsteeg en als een sidderende 

nevel hangen bleef over dezen onmenschelijk zwaren arbeid.
202

 

 

Het wrede, hardnekkige en onbarmhartige leven dat zich roerde in de lichamen van 

de Chinese koelies was waarschijnlijk het leven dat zij hadden achtergelaten in China, dat 

zoveel zwaarder werd geacht dan het leven op de plantage.  

Székely-Lulofs laat de vete die heerst tussen de Javanen en de Chinezen tot een 

bloedig conflict komen. Reeds daarvoor geeft de vertelster een voorbode van wat er 

komen zal, niet alleen door de tjankol als een wreed werktuig voor te stellen (zie 

bovenstaand fragment) maar ook door de afstand tussen de pondoks van de Javaanse en 

Soendanese koelies enerzijds en de kongsi‟s van de Chinese koelies anderzijds te 

vergelijken met een diepe kloof, symbool van „de onverzoenlijke veete van twee 

verschillende Oostersche godsdiensten…‟
203

 De moslims kijken op de Chinezen neer, die 

onrein zijn in hun ogen omdat ze varkensvlees eten, iets wat moslims streng verboden is.  

Het conflict komt tot een hoogtepunt als er ruzie wordt gemaakt over een vrouw. 

Saïma was toegewezen aan de Javaan Parman. Ze had een slechte reputatie. Een mooie, 

jonge vrouw die „hoerde met elken man, die haar betaalde‟.
204

 De laatste maand ging ze 

ook naar de Chinezen, want die betaalden meer. Zij gaf Parman niets van het geld dat ze 

kreeg, maar kocht er zelf mooie dingen van. Saïma was een grote „soendel‟, een slet. Al 

driemaal was er om haar een man neergestoken, twee van hen waren dood.  

Roeki, een jonge Javaanse koelie, voelt zich ook seksueel aangetrokken tot Saïma. 

Hij laat zich echter kritisch over haar uit. Zij zou zich volgens hem moeten schamen, een 

Soendanese vrouw die zich geeft aan Chinezen, die varkensvlees eten, en noemt haar 

„soendel tjina‟. Saïma wordt daar boos om, maar zegt dat Chinezen veel betere mannen 

zijn dan de Javanen, ze gaan fijner met vrouwen om, ze houden van een vrouw, en 

bovendien betalen ze ook nog met goud. Roeki zegt dat hij ook met goud kan betalen, dat 

hij verdiend heeft met gokken. Daar heeft Saïma wel oren naar. Later blijkt dat Roeki 

helemaal geen goud heeft. Saïma is woedend en wordt hysterisch. Er komen mensen 

kijken en luisteren. Als Roeki zegt dat ze varkensvlees heeft gegeten bij de Chinezen en 

de duivel in haar is gevaren ontkent ze het eerste niet. Ze wijst zelfs met de vinger naar de 

andere contractvrouwen, die slapen met de blanke toewans die kafirs en ongelovigen zijn. 

Op dat moment stapt de mandoeres Minah naar voren, die het niet duldt dat de toewans 

beledigd worden. Ze valt Saïma aan, die schreeuwt dat het haar allemaal niets kan 

schelen. „Laat mij een soendel tjina zijn! Als ik zin heb, ga ik naar de kongsi. Waar zou ik 

anders mijn goud verdienen?‟ 

Op een avond, als Saïma naar de kongsi gaat, gebeurt er iets. Mannen die Saïma 

begeren – Noer, Roeki, Sentono – voelen de haat in zich opkomen, „De felle haat tegen 
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den man van het àndere ras die hún vrouwen wegtroggelde, bond hen samen‟.
205

 Ze 

vallen de Chinees, met wie Saïma een afspraak had, met zijn drieën aan. Doffe slagen en 

het gillen van de Chinees weerklinken in de avond. Het volk stroomt toe, als mieren, uit 

alle kamertjes. Ze doen mee, opgehitst door geroep van „Krojok! Babi tjina!‟
206

 Verder 

wordt verteld hoe de Javanen zich als beesten gedragen en zich uitleven in een „woeste 

bloeddorst‟, er „schrikwekkende, ruwe, beestachtige geluiden‟ uitstotend, terwijl ze 

„gilden en tierden en lachten als waanzinnigen‟.
207

  

 
Kronkelend als een slang lag de Chinees op den grond met beide handen zijn hoofd 

beschermend. Over hem heen gebogen stonden Noer en Sentono. In blinde razernij sloeg 

Noer, zonder te weten waar hij sloeg, dronken van moordlust, van haat. Al de bedwongen 

rancune, heel het versmoorde verzet brak los in een rauwen vloed van vernielzucht. Een 

vloed, die ook den ander meesleurde. Een wilde roes van macht, van opééns geweten 

sterker-zijn, benevelde Sentono‟s denken, maakte uit dezen primitief-goeden mensch in 

één seconde een dierlijken barbaar.
208

 

 

De Javaanse koelies blijven inhakken op de Chinees met hun werktuigen, ook als 

hij al dood is. In het volgende fragment zien we waarom de Chinees geen naam heeft 

meegekregen. 

 
Nu verdrongen zich ook de anderen op den Chinees. Huilend en lachend sloegen zij, 

hakten met hun tjankols, hun parangs, maakten hem af als een omsingeld wild beest. [...] 

Al lang was de Chinees verstild, maar nóg hakten zij, onverzadigbaar, gillend en 

schreeuwend, bevangen in een perversheid van machtswellust. Dooden wilde zij… met 

hun allen dien eene… Niet hém, maar dien eene, die hoorde tot dat andere ras, dat anders 

was, sterker was, rijker was, dan zij. Niet alléén dooden wilden ze, maar verminken, 

vernietigen: dat gele lichaam in hun bruine handen… En ze groeven hun handen in het 

lillend vleesch, den naam van Allah aanroepend, hun God stellend boven dien van hun 

slachtoffer.209 

 

De mandoer, Amat, komt erbij. „In de schaduw van de razende menigte had hij toch 

dezen moord aangezien en zijn bloed had éven vreugdig gestroomd om deze vernietiging! 

Een Chinees! Alleen maar een Chinees! Kwam hem toe!‟
210

 Noer en Roeki slapen die 

nacht in, „zooals een dier inslaapt: tevreden, onbewust, onwetend van eigen gruwzame 

wreedheid‟ aldus de verteller.
211

 Het blijkt dat het doodslaan van een Chinees bijna een 

gewoonte is: „[Kromoredjo] was een jaar langer dan Roeki in contract en in dat jaar 

hadden ze zeven Chineezen doodgeslagen. Dat was niet zooiets bijzonders!‟
212

  

De administrateur is alleen maar geërgerd door de hele toestand. „Alles om één 

zoo‟n beroerden Chinees! Alsof China niet óverliep van de Chineezen! Millioenen 
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stierven daar den hongerdood en omdat er één door zijn koelies gelyncht was, had hij nu 

al dat gezeur met het gouvernement en het gerecht‟.
213

 

 

De verhouding van de Javanen tot de Chinezen wordt in Koelie teruggebracht tot het 

conflict tussen de Javaanse koelies en één Chinese koelie, die in de ogen van de Javaanse 

koelies zijn hele ras vertegenwoordigde. Het ging niet om het individu. Niet die ene 

Chinese koelie, maar alle Chinezen waren machtiger en sterker, en dit was de wraak op 

alle Chinezen. In hun dagelijkse werk en in de rivaliteit om de vrouwen waren de 

Chinezen machtiger, ze konden meer betalen dan de Javanen. Dat de vrouwen (hier ook 

vertegenwoordigd door maar één vrouw, namelijk Saïma) liever naar de Chinezen gingen 

dan naar de mannen van hun eigen volk, trof de Javaanse mannen op hun gevoeligste 

plek. Maar op dat moment waren de Javanen met velen en beleefden „een wilde roes van 

macht, van opééns geweten sterker-zijn‟ dan die Chinees. Dat de Chinezen als onrein 

beschouwd werden, was des te meer een rechtvaardiging om de Chinese koelie, in naam 

van Allah, te doden. Misschien ook werd de haat tegen de Chinezen aangewakkerd door 

de machteloosheid jegens de blanke toeans. De bedwongen rancune en het versmoorde 

verzet waarvan sprake is in een van de bovenstaande fragmenten zal niet slechts gericht 

zijn tegen de Chinezen. Maar die werden wel slachtoffer en mikpunt van de „rauwen 

vloed van vernielzucht‟ bij de Javaanse koelies. 

In een van de essays van Kousbroek wordt de reactie van de Indonesische filologe 

Achadiati Ikram op het door Székely-Lulofs geschetste beeld van de Javaan in Koelie 

onder de loep genomen.
214

 Ikram heeft, zoals te lezen is in een van haar artikelen, 

bezwaar tegen het negatieve beeld van de Javaan als dociel, onderworpen en afgestompt 

en bovendien egoïstisch en wreed tegenover hun eigen volk.
215

 Er staat in Ikrams artikel 

niet of zij er iets op tegen heeft dat de Javanen in Koelie ook als wreed tegenover de 

Chinezen geportretteerd worden. In ieder geval zegt Koelie meer over de Javanen dan 

over de Chinezen. De Chinezen zelf worden, behalve als harde werkers, afgebeeld als 

mannen die de Javanen hun vrouwen aftroggelen met geld, goud en juwelen. Daaruit 

bestaat hun macht. Dat is nu precies waar het schoentje wringt, want de Javanen hebben 

niet veel geld en kunnen niet beletten dat hun vrouwen – hier belichaamd door Saïma – 

naar de Chinezen gaan. Saïma zegt bovendien dat de Chinezen fijner omgaan met de 

vrouwen. Ook in dat opzicht moeten de Javanen, aan wie de vrouwen nota bene 

toebehoren, het van de Chinezen afleggen. Dat is een reden te meer waarom de Javaanse 

koelies hun Chinese collega‟s zulk een grote haat toedragen, zo groot dat ze wraak nemen 

door hen te vermoorden. In Koelie wordt wel heel duidelijk dat de Chinezen met een 

stereotype opgescheept zitten. Op zichzelf is dat stereotype niet ongunstig: zij hebben 

geld en dus macht. Maar in een samenleving waar er anderen zijn die geen geld en dus 

geen macht hebben, maar wel datgene bezitten dat met geld te koop is, wordt dat 

stereotype een reden voor afgunst en haat.  
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4.4.4.6.   De slimme, hulpvaardige dandy’s: de hoofdtandils 

Binnen de hiërarchie van de plantage konden ook Chinezen carrière maken. In de 

verzameling verhalen Tabakkers van H. Gorter (1953) staat een verhaal over de manier 

waarop Lim Ang Kau, die van de kade van Swatow was ontvoerd en naar Deli gebracht, 

het van congsican tot hoofdtandil bracht. In Deli-planter (1936) van J. Kleian heet de 

hoofdtandil A Poh. 

  

 
 

Een hoofdtandil
216

 

 

A Poh is „het type van den echten ouderwetschen tabakskoelie, die van armen emigrant, 

door noesten vlijt en toewijding, was opgeklommen tot hoofd eener 800 tot 1000 zielen 

sterke koeliebevolking, welke als regel op een behoorlijke tabaksonderneming huist.‟ Hij 

werkte reeds 35 jaar op dezelfde onderneming, en genoot het vertrouwen van alle 

Europeanen, alsmede van zijn ondergeschikten.
217

 Als twee assistenten, van wie er een 

zijn voet heeft bezeerd (hij heet Huug), komen vragen of ze zijn karretje mogen lenen, is 

A Poh daar meteen toe bereid en zegt tegen de seice (koetsier) dat hij moet inspannen. 

Als hij ziet dat zijn bezoekers het koud hebben, haalt hij een fles cognac en twee glaasjes 

tevoorschijn. Hij vraagt of hij ze een brandy
218

 mag inschenken, omdat ze anders ziek 
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worden. De drank blijkt van uitstekende kwaliteit te zijn, „drie sterretjes‟. De heren 

zeggen tegen elkaar dat „de ouwe‟ het zich kan verloorloven: een hoofdtandil krijgt per 

jaar wel 20 tot 25 duizend gulden aan tantièmes. Maar de meeste vergokken alles wat ze 

verdienen, en alleen een enkeling gaat met een behoorlijk bedrag naar China terug. A Poh 

zegt dat hij over de 60 is en in China niet meer zou kunnen wennen. Hij hoopt op de 

onderneming te mogen blijven werken en als hij dood is op de kebon te worden begraven. 

„De koelies zijn m‟n kinderen, de heeren zijn m‟n vrienden‟, zegt hij.
219

 

Dit korte, schijnbaar onschuldig bezoekje aan A Poh heeft grote gevolgen. Morain, 

een andere assistent, kwam langs op het moment dat Huug, de gekwetste assistent, in het 

karretje werd geholpen. Morain, die niet wist wat er precies aan de hand was, 

concludeerde dat Huug dronken was. Na een anonieme brief aan de hoofdaministratie en 

aan de hand van de verslagen van A Poh en de verteller, kreeg Huug een 

strafoverplaatsing naar een kleine, afgelegen rubberkebon, want „een assistent, die, in 

gezelschap van een jongere collega, zijn avonden met het drinken van alcohol bij 

chineezen doorbracht kon nu en nimmer het beheer van een onderneming worden 

toevertrouwd‟.
220

 Huug pleegt daarop zelfmoord. 

Het is tekenend voor de gesegregeerde, op rassenonderscheid gebaseerde structuur 

van de plantagesamenleving dat een Europese assistent wel alcohol mocht drinken met 

andere Europeanen, maar niet met een Chinees, ook al was die Chinees dan ook de 

hoofdtandil die de heren zijn „vrienden‟ noemde. 

Dat de hoofdtandil een belangrijk man was op wie de Europese bazen vaak een 

beroep deden vertelt ook Annie Salomons in de bundel Verhalen uit het verre Oosten 

(1930). Het verhaal gaat over een tijgervangst, maar laat vooral de ijdelheid zien van een 

hoofdadministrateur en de vindingrijkheid en het praktisch vernuft van de Chinezen, 

voornamelijk de hoofdtandil. De gevangen tijger, of tenminste zijn huid, zou voor de 

hoofdadministrateur zijn, die zich al bij de trap van de voorgalerij had opgesteld, als om 

zijn toekomstig haardkleed waardig te begroeten. Maar plotseling gebeurde er iets. De 

administrateur, die wist welk een bijzondere kracht de Chinezen toekennen aan de 

snorharen van de tijger, was in een sprong beneden aan de trap, hij stond temidden „de 

wriemelende hoop Chinezen‟ en probeerde ze weg te duwen, maar het dode dier had geen 

snor meer. De hoofdadministrateur was woedend en eiste de snor terug. De 

administrateur wist dat het zijn baan zou kosten als hij dit probleem niet naar behoren 

oploste. Op zijn beurt riep hij de hoofdtandil bij zich. „Het welverzorgde hoofd van alle 

Chinese arbeidskrachten van de onderneming [stond] naast zijn schrijftafel, met zijn 

helmhoed en zijn plantersstok in de hand, de pientere oogjes glanzend van eerbiedige 

deelneming‟.
221

 De administrateur zei dat als de haren niet terecht kwamen, het de tandil 

zijn baantje zou kunnen kosten. Hij zou twee vellen papier in de ontvangkamer leggen 

(dat is het vertrek waar de tabak wordt ingeleverd) en de snorharen moesten tussen die 

vellen worden neergelegd. De tandil verzamelde zijn mannen om zich heen en sprak tot 

hen „met heftige gebaren en kijvende klanken‟. Daarna stapte hij schouderophalend weg, 

het aan zijn mannen overlatend een oplossing voor het probleem te vinden.
222

 Later 

meldde de hoofdtandil dat het zaakje geklaard was. De administrateur zag een „bos zo dik 
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als een gootsteenboender‟ tussen de twee vellen papier liggen. De tandil nam de bos 

bamboevezels, want dat waren ze, in zijn hand, koos er de twintig mooiste uit en reikte 

die aan de administrateur. Hij zei: „Dat ziet immers niemand, dat weten alleen u en ik. De 

echte snorharen krijgen we toch nooit meer terug‟.
223

 Jaren later kwam de administrateur, 

ondertussen ook al hoofdadministrateur, bij zijn vroegere baas in Wassenaar op bezoek 

en zag de huid, waarop de gastheer bijzonder trots was: „het was een knaap van een kerel, 

kijk maar eens, wat een snorren‟.
224

 

Er wordt in Van oerwoud tot plantage (László Székely 1935) een portret van de 

tandil Lim-A-Hjong geschetst, een belangrijk man op de plantage. Hij heeft een lange 

vlecht waarin een rode draad is gevlochten en de vlecht heeft hij om zijn hals gewikkeld. 

De tropenhelm draagt hij „dandyachtig scheef‟ op zijn hoofd, en er is een intelligente blik 

in zijn „sluwe, schuinstaande oogen‟. Hij werkt er al tien jaar en kent iedereen: gezichten 

die hij eenmaal gezien heeft, staan voorgoed in zijn geheugen gegrift. Hij is de „beste 

rekenaar op deze wereld‟ en rekent de ingewikkeldste rekensommen binnen de minuut uit 

het hoofd foutloos uit. Hij schrijft niets op maar weet precies hoeveel schuld de koelies 

hebben, hoeveel ze afbetaald hebben, hoeveel de rente bedraagt, hoeveel de achterstand is 

en wanneer de betalingstermijnen vervallen. Hij weet ook de namen van alle Europeanen 

die de afgelopen tien jaren op de onderneming hebben gewerkt, al spreekt hij die 

„natuurlijk‟op een onbegrijpelijke manier uit,
225

 en hij kan zelfs de namen van alle 

njais
226

 van de toeans in chronologische volgorde opnoemen. A-Hjong „is het geheugen 

van de Maatschappij‟. Hij weet wat de toewans niet weten, ook al door de werking van de 

kabar-angin (letterlijk: windberichten). Die zijn wonderlijk snel en accuraat.  

Het is de taak van de hoofdtandil om zijn bazen op de hoogte te houden van wat er 

roert onder de koelies. Dat doet ook de hoofdtandil in het verhaal „Service above self‟ in 

de bundel Delianen van H. Gorter (1941). In dit verhaal kreeg de ontvang-assistent in het 

bijzijn van alle werkers in de schuur een uitbrander van de hoofdadministrateur. Deze 

eiste een volmaakte bundel tabaksbladeren. De assistent bezwoer dat hij van nu af aan 

alle partijen zou laten opensnijden en zou laten oversorteren, als er ook maar één 

verkeerd blaadje in een bundel zat. Dit betekende dat de koelie die de bundel had 

gesorteerd geen loon zou krijgen voor zijn werk. De hoofdtandil rapporteerde dat de 

koelies zeer ontevreden waren en „niet van de wind‟ konden leven. Het gevreesde 

gebeurde: een Chinese sorteerder stak de assistent met een lange dolk dood.
227

 De moord 

was afgesproken werk.  

 

In Delianen van H. Gorter zien we dat de hoofdtandil een dubbele rol vervult. Hij heeft 

overwicht over zijn koelies en tandils, hij weet wat hij waard is maar blijft eerbiedig 

tegenover zijn bazen. Hij is tegelijkertijd vertegenwoordiger van zijn ploeg arbeiders en 

vertrouwensman van zijn superieuren. In Delianen waarschuwt de hoofdtandil de 

assistent dat er gevaar dreigt van de kant van de koelies, maar hij zegt ook dat die koelies 
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opstandig zijn omdat ze niet „van de wind‟ kunnen leven. De hoofdtandil wordt gezien als 

vlijtig en toegewijd, iemand die zich zowel „naar boven‟ als „naar onder‟ kan schikken. 

Hij wordt verantwoordelijk gesteld voor het gedrag van zijn koelies, met het risico 

ontslagen te worden. Een tandil is slim en intelligent, soms zelfs een rekengenie, hij is 

hulpvaardig en staat meteen klaar om de assistenten bij te staan als die zijn hulp nodig 

hebben. Jammergenoeg zijn ook hoofdtandils maar mensen, en zijn ook zij verslaafd aan 

het dobbelspel, zoals alle andere Chinezen. A Poh zou, hoewel hij genoeg geld heeft 

verdiend om naar China te repatriëren, niet terug willen. Hij wil begraven worden in het 

land waar hij zich thuisvoelt. De hoofdtandil in Annie Salomons‟ verhaal is pienter: hij is 

vindingrijk en praktisch aangelegd en heeft een groot overwicht op zijn mannen. De 

Europese staf lijkt veel waardering te hebben voor de hoofdtandils. Van oerwoud tot 

plantage is de enige roman waarin de tandil als „sluw‟ wordt geschetst („sluwheid‟ wordt 

trouwens ook aan de Europeanen toegeschreven), hoewel de verteller veel waardering 

heeft voor zijn intelligentie en zijn fenomenale geheugen. Assistenten vertrouwen erop 

dat de hoofdtandil hen op de hoogte houdt van wat er gebeurt op de plantage. Al zijn het 

maar kabar-angin, ze zijn wonderlijk accuraat.  

 
4.4.4.7.   De staartkerels in Van oerwoud tot plantage (Székely 1935) 

In de roman van László Székely, Van oerwoud tot plantage, verhaal van een 

plantersleven (1935) komen meer Chinese stadskoelies voor dan Chinese plantage-

koelies. De rol van de laatsten wordt als het ware niet erkend, het lijkt alsof alleen de 

Europeanen en meer bepaald de Nederlanders, Deli hebben gemaakt tot wat het was. 

Nederland wordt beschreven als „een land [...] van zeven millioen inwoners, een klein 

land, welks zonen met onverzettelijke wilskracht, koene doodsverachting en 

onmenschelijk zwoegen al deze welvaart hebben geschapen‟.
228

  

Als de hoofdpersoon in Medan aankomt, ziet hij inlandse en Chinese koelies met 

bagage sjouwen en bijna naakte Chinese koelies „vederlichte‟ riksja‟s voorttrekken. De 

koelies rennen snel, ze halen elkaar in en draven elkaar voorbij „alsof zij louter uit plezier 

paardje spelen‟.
229

 De verteller is een singkeh, een nieuweling, maar het lukt hem al 

aardig zich aan te passen. Hij is zich bewust van zijn waardigheid als planter; hij zit met 

„heerscherige zelfbewustheid en toewanachtige trots‟ in de eerse klas coupé en reikt zijn 

kaartje „met hoogmoedige verachting‟ aan de inlandse conducteur.
230

 Bij alle 

veranderingen die de kolonisatie van Deli met zich meebracht en ook na de komst van 

ambtenaren, politie en rechters, bleef de planter nummer één. „Deli bleef z ij n land, het 

land dat hij ontdekt en gemaakt had tot wat het geworden was. […] De groote heer is de 

planter‟.
231

 Telkens wordt door de verteller de nadruk gelegd op de heroïsche bijdrage 

van de Europeanen. Hun bestaan is zo te zien ook niet heel veel aangenamer dan dat van 

de plantagekoelies. Ook de Europeaan arbeidt hard en heeft te lijden van vocht, 

moerasdampen en zonnegloed, hij „zwoegt even hard als de koelie en zijn organisme 

heeft evenzoo te lijden als dat van den koelie‟.
232
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De riksjakoelie werkt vooral ‟s avonds en ‟s nachts, als het een beetje koeler is 

geworden. Maar ook overdag kijkt hij goed uit of hij niet ergens een vrachtje kan krijgen, 

want hij wil zo gauw mogelijk geld opzij leggen en als taukeh (chef, baas) naar China 

terug gaan. Maar het is niet alleen de Chinees die hier slechts tijdelijk is. Iedereen wil 

geld verdienen en dan weer weg, ook de Europeanen en andere Archipelbewoners.   

Op de straten van de stad, en dan vooral in de Chinese wijk, is het vol met dieren en 

mensen van allerlei rassen. De buffels zijn lastdieren, de Chinezen ook. Er lopen Maleiers 

rond, die de Chinezen haten. 

 
Chineezen, met groote gevlochten bamboe hoofddeksels op, dringen lawaaiend en 

rumoerig door elkaar. Als mieren in een mierenhoop krioelen hier de gele, – door de 

stille, onbeholpen en goedmoedige Maleiers diep gehate – zonen van het Hemelsche Rijk. 

Hier ademt alles leven. Koortsachtig, haastig leven. In zóó‟n hevig tempo pulseert hier 

het Leven, dat de, alreeds wat aan de tropische melancholie gewende Blanke, die hier 

verdwaald raakt, er duizelig van wordt. Groote buffels trekken lastwagens, volbeladen 

met kisten en balen, overal rennen en draven rickshawkoelies. Chineesche sjouwers, 

haast tot op den grond gebogen, zeulen onbegrijpelijk zware lasten.
233

 

 

Dit is niet de enige beschrijving van de Chinese wijk met zijn nauwe straatjes en 

smerige werkplaatsen, waar een onbeschrijfelijke atmosfeer van allerlei stanken en 

uitwasemingen hangt. In een tweede beschrijving wordt opnieuw de vergelijking gemaakt 

met een krioelende, stinkende, lawaaiige mierenhoop, verlicht door schelle carbidlampen, 

waar halfnaakte, gele kerels op lage bankjes over hun werk gebogen zitten en als 

razenden werken, hamerend, kloppend, slovend „als krioelende, zwoegende mieren, 

fanatiek, in ademlooze en adembenemende overgave‟. De Chinese buurt ligt temidden 

van de stille, brede, nette Europese wijken als een Aziatisch eiland in een Europese 

zee.
234

 In alle opzichten is de Chinese wijk het tegenovergestelde van de Europese buurt. 

Niet alleen de Chinezen worden door de Maleiers gehaat – ook jegens Europeanen 

voelen de Maleiers woede en haat. Na een geschil tussen een Maleise koetsier en het 

hoofdpersonage, waarin zich een Zwitser mengt, gaat de koetsier ervandoor, maar „er was 

even iets dreigends in zijn oogen geweest, op zijn gezicht lag woede en haat […] maar 

tegen de sluwheid en overmacht van de Blanken is nu eenmaal niets uit te richten!‟
235

 

Als de contractueel aangestelde arbeider uit Java en China het contract met een 

kruisje heeft ondertekend, kan hij de arbeid niet ontvluchten. Hij moet alles doen wat 

hem wordt opgedragen, zonder een woord van tegenstribbelen. Hij mag niet weigeren en 

helemaal niet weglopen. Naast de Orang-Kontrakt, die geen rechten bezit, zijn er ook zelf 

aangeworven koelies, zoals bij voorbeeld de „luie‟ Bataks.
236

 Toch zijn die niet zo lui dat 

ze de kans om een zilveren rijksdaalder te verdienen met het vangen van weggelopen 

koelies voorbij laten gaan. Ze houden gewoonweg drijfjacht op Chinezen en Javanen, die 

naar het bos vluchten, en soms grijpen ze een vredig over de weg lopende koelie.
237

 

Er werken allerlei „toekangs‟ (ambachtslieden) op zo‟n plantage, maar ze zijn niet 

allemaal echte handwerksmannen. Behalve de waterdrager of  toekang ajer, die een soort 
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van „butler‟ is (hij moet voor het badwater en de ijskist van zijn baas zorgen en de toean 

met een flakkerende petroleumlamp begeleiden als het nog of al donker is en het korfje 

meedragen waar diens ontbijt in zit) is er een toekang thee, de theemeester, wiens taak het 

is de groep koelies die onder zijn mandoer resorteert van thee te voorzien. Onder het 

werk drinken de koelies thee, zoveel ze maar kunnen. Daarvan zweten ze en dat verlicht 

het vermoeide lichaam en maakt het elastischer. Elke mandoer heeft zijn eigen 

theekoelie. De Chinezen hebben bovendien ook nog een toekang ramboet, de barbier. Het 

dragen van een vlecht is volgens de verteller in China streng verboden, maar in Medan 

nog zeer in de mode, en het verzorgen van deze staarten vereist veel inspanning. De 

barbier is halfnaakt, maar draagt altijd een gevlochten hoed. Hij zet een grote Chinese 

parasol op, pakt zijn barbierkist uit en dat is de kapperswinkel.  

Op de plantage is ook een „kedeh‟, een winkeltje. Op een dag wordt de 

hoofdpersoon gepest door zijn baas en moet hij in het donker twee uur naar huis lopen. 

Onderweg komt hij langs de kedeh. De eigenaar zit voor het houten gebouwtje, „een 

dikke Chinees, naakt tot aan zijn gordel. Over zijn vette buik spant zich zijn gele huid‟. 

Hoewel de Europeaan het een afgrijselijke atmosfeer vindt in de kedeh, met „verroeste 

conservenblikjes en oude wijn-, bier- en whiskeyflesschen met half vergane en 

beschimmelde etiquetten, […] een kist met ontzettend stinkende, gedroogde visch en 

allerlei andere eetwaren, gefabriceerd uit gedroogde kreeften, die een onbeschrijfelijken 

stank verbreiden, op de planken vloer hoopen onbekende specerijen, vuil en schimmelig‟, 

terwijl grote, zwarte vliegen rondzoemen in de bedorven, hete atmosfeer, over de balken 

vette zwarte ratten rennen en uit halflege zakken dozijnen kakkerlakken krioelen, besluit 

hij toch naar binnen te gaan. Hij bestelt iets te drinken bij de taukeh en drinkt in die 

weinig welriekende omgeving drie kokosnoten leeg.
238

  

Voor de minder harmonische relatie tussen Javanen en Chinezen heeft de verteller 

veel aandacht:  

 
De Chineezen leven streng afgezonderd van de Javanen. De Javanen zijn lichtgeloovig, 

kinderlijk, primitief. Eerzucht bezitten ze hoegenaamd niet en de waarde van het geld 

kennen zij in het geheel niet. Thuis, in hun dorp, hebben zij nooit een harden strijd om het 

bestaan gekend. Zij hebben altijd alles gehad, wat zij noodig hadden. Maar de Chinezen 

leven al sedert duizenden jaren in armoede en ellende. In hun overbevolkt land is het 

moeilijk om aan den kost te komen en elk bordje rijst moet met harden en zwaren strijd 

veroverd worden. Daardoor zit hun hebzucht, verlangen naar geld in het bloed, zij werken 

als dieren, bedriegen, waar zij maar kunnen en zijn voor geld bereid desnoods hun eigen 

vader te verkoopen. De Javanen zijn Mohammedanen, de Chineezen Buddhisten. De 

Javanen blijven altijd arm, de Chineezen worden rijk. Tenminste velen van hen. De 

Chineezen werken ontzettend veel, onmenschelijk veel, de Javanen doen niet meer, dan 

ze moeten doen. [...] De Javanen haten, verafschuwen en verachten de Chineezen en de 

Chineezen zijn min of meer bang voor den opvliegenden Javaan en minachten hem om 

zijn traagheid.
239

 

 

 De verteller erkent dat deze gespannen verhouding tussen de beide volkeren zeer 

voordelig is voor de Europeesche planters. Zij benutten die dan ook ten volle. De 

Chinezen verraden de Javanen en de Javanen, die overigens ook „niet aan overdreven 
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eerlijkheidsgevoel lijden‟, dragen er zorg voor dat de Chinezen hun Europese bazen niet 

bedriegen. In dit portret zijn de Javanen driftig, ondoordacht en onberekenbaar in hun 

woede, terwijl de Chinezen sluw, berekenend en gesloten zijn en mateloos in hun 

wraak.
240

 

De Chinezen worden als geheimzinnig, mysterieus en, zoals reeds eerder gezegd, 

wraakzuchtig geportretteerd:  

 
In het geheimzinnige leven van de Chinezen krijgt een Blanke nooit inzicht. Hun 

connecties zijn onnavorschbaar, hun geheime samenzweringen ingewikkeld en over hun 

wetten ligt een ondoordringbare duisternis. De draden van hun intriges loopen tot in de 

verste uithoeken van de wereld. En alles wat Chinees is, is daarbij betrokken, 

Mandarijnen, millionairs, koelies, roofmoordenaars en bedelaars. En wie iets over deze 

dingen loslaat, moet dat zwaar boeten. En op een wijze boeten, dat een niet ingewijde, dat 

wil zeggen, een Europeaan nooit te weten komt, of de betrokken persoon slachtoffer van 

wraak werd, of werkelijk bij ongeluk, bij het vellen van het bosch, onder een 

omvallenden boom terecht kwam. De Chineezen weten dat dan allen, maar zij zwijgen.
241

 

 

Hoewel Chinese arbeiders ambitieus zijn en werken tot zij er uitgeput bij 

neervallen, „soms gebeurt dit om vier uur „s morgens, soms of vijf uur ‟s middags, al naar 

de vermoeidheid hem overmant‟ en altijd haast hebben omdat ze zo vlug mogelijk een 

som bij elkaar willen hebben waarmee zij hun eigen zaak kunnen beginnen en taukeh 

zijn, heerst er geen jaloezie onder hen. Zowel de koelies als de taukehs zijn tevreden met 

de dingen, zoals ze zijn. Zij weten allen, dat de koelie achttien uur van den dag moet 

werken en dat de taukeh kan luieren en er een dikke buik en lange vingernagels op na kan 

houden. Want wie geld heeft, heeft ook macht. Zodra de koelie geld genoeg heeft, wil hij 

ook taukeh zijn en dan zal hij zijn koelies ook weer achttien uur per dag laten zwoegen.
242

 

Ook de riksjakoelies, die ‟s avonds hun klanten naar de Japanse prostituees, of nog beter, 

naar de dikke tjabohs
243

 brengen – want „dik is voor den mageren, uitgemergelden koelie 

het toppunt aller zaligheden, de vervulling aller idealen.‟ – willen taukeh worden, 

„voordat, bij dit eeuwige gedraaf, zijn longen heelemaal kapot zijn…‟
244

  

 

Ofschoon de verteller in Van oerwoud tot plantage met een soort van waardering voor de 

ijver en uithoudingsvermogen van de Chinezen lijkt te spreken, toont hij ook minachting 

voor hun „hebberigheid‟: „Het ijverigste en taaiste volk van deze wereld zwoegt hier 

zweetend, loopt zonder erbarmen den zwakkere onder den voet, zuigt woekerend de 

primitieve, fatalistische Inlanders uit‟.
245

 Ook hier is er de stereotypische tegenstelling 

tussen de taaie, zwoegende, woekerende Chinezen en de zwakke  Inlanders die niets 

anders kunnen dan zich aan hun noodlot overleveren. Volgens de verteller is het niet 

uitzonderlijk dat een veldkoelie rijk, sterk en machtig wordt. Hij leert de taal van de 

inheemsen en ontdekt spoedig hun zwakke zijden om hen daarna te kunnen uitbuiten. Zo 

wordt hij binnen korte tijd zelf een machtige „taukeh‟ die koelies uit China laat komen en 

                                                 
240

 Idem. 
241

 Székely 1935, pag. 163-165. 
242

 Székely 1935, pag. 246-247. 
243

 tjaboh: Chinees voor „prostituee‟. 
244

 Székely 1935, pag. 252. 
245

 Idem. 



Koelies 

273 

een dikke buik heeft en tien- tot vijftien centimeter lange vingernagels, als bewijs, dat hij 

een welvarend man is en geen vinger hoeft uit te steken om van het leven te genieten.
246

 

De Maleier daarentegen wordt steeds armer „en beschouwt den hebzuchtigen, 

onbarmhartigen Chinees met den machteloozen haat van den zwakkere, maar als soms 

die haat in hem opvlamt, dan flakkert de Amok in hem op en steekt hij een paar van die 

staartkerels neer‟.
247

 

Het lijkt erop of de Chinese koelies zich voor hun plezier uitsloven als riksjakoelie.  

De Chinezen zijn alom tegenwoordig, ze vervullen de meest uitputtende taken (als 

riksjakoelie die alsmaar doorrent) maar zijn ook als hotelbedienden werkzaam. De 

Chinees is er altijd op uit geld te verdienen, omdat hij als taukeh, als baas (dat betekent 

dus dat hij niet onder anderen werkt) naar China terug wil. Overigens is dit geen negatief 

beeld, want ook de Europeanen zijn naar Deli gekomen met hetzelfde doel. Wat wel 

negatief is aan de Chinezen, is hun hebberigheid. Daar wordt echter een goede verklaring 

voor gegeven: in China hebben zij reeds duizenden jaren in armoede en ellende geleefd 

en ieder bordje rijst moesten zij met harde strijd veroveren.  

De Chinezen worden vergeleken met lastdieren, die ongelooflijk zware lasten 

dragen, en met mieren, omdat ze met zoveel zijn dat ze door elkaar krioelen. Zij zijn taai 

en ijverig, maar ook zelfzuchtig, zodanig dat ze geen oog hebben voor de zwakkeren, en 

dat zijn in dit geval de fatalistische Inlanders. Sterker nog: ze buiten de Inlanders op een 

onbarmhartige manier uit. Over de rug van die zwakke inlanders worden zij rijke taukehs.  

De verteller bekijkt de Chinezen vanuit het gezichtspunt van de Maleier, en volgens 

de Maleier heeft de Chinees alleen maar slechte eigenschappen. Een goede reden dus 

voor de Maleier om, als zijn machteloze haat hem te machtig wordt, een paar Chinezen 

neer te steken. Het is niet zo dat de inheemsen zo positief worden afgeschilderd, maar de 

Chinezen worden op zijn negatiefst beschreven als ze vergeleken worden met de Javanen. 

Dan zijn de Chinezen hebzuchtige bedriegers, tot alles bereid als ze daar maar geld mee 

kunnen verdienen. Hoewel ze heel hard werken zijn ze sluw, berekenend en gesloten, 

geheimzinnig en mysterieus. Ze zijn bovendien wraakzuchtig. Maar op elkaar zijn ze niet 

jaloers, want ze beseffen dat iedereen nu eenmaal zijn eigen kansen krijgt en zijn eigen 

geluk heeft. Er is een saamhorigheid onder hen. Er wordt in dit boek gerefereerd aan hun 

internationale netwerk van geheime samenzweringen, wat helemaal past in de sfeer van 

geslotenheid (tegenover Europeanen), wraakzucht en solidariteit met elkaar.   

Hun toko‟s, huizen en wijk zijn ontzettend vies en onwelriekend. De kedeh wordt 

nog afstotender afgebeeld dan de opiumkit in Baboe Dalima van Perelaer. Ook de 

onderdanige eigenaar is niet bepaald aantrekkelijk met zijn naakte bovenlijf, vette buik en 

stinkende Chinese tabak.  

De lezer krijgt in Van oerwoud tot plantage een uitgebreid beeld van de 

samenleving van de plantage-Chinezen met hun diverse toekangs, die elk een eigen taak 

te vervullen hebben.  
 

4.4.4.8.   Chaw A. Hjong, de kabajaverhuurder (L. Székely 1937) 

Vijf jaar na het verschijnen van Koelie wordt in de Hongaarse krant Pesti Napló een 

verhaal opgenomen van László Székely. De titel is „De carrière van Chaw A. Hjong‟ 
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(1937).
248

 Het hoofdpersonage is een koelie die het brengt tot miljonair, maar op het 

hoogtepunt van rijkdom doodgestoken wordt door een Javaanse vrouw die hij in het 

verleden onheus behandeld heeft en die op die manier wraak neemt.  

Chaw A. Hjongs carrière vangt aan als de assistent, een singkeh (nieuwkomer), van 

de koelies eiste dat ze een kabaja droegen als ze hun loon in ontvangst namen. Koelies 

die geen kabaja droegen kregen hun loon niet uitbetaald. De meeste koelies hadden geen 

kabaja, en de weinigen die er wel een bezaten hadden hem achtergelaten in hun barak, die 

te ver van het assistentenhuis lag.
249

 Het uitbetalen van de lonen zou over vijf minuten al 

beginnen. Chaw A. Hjong kwam toen op het idee zijn kabaja te verhuren voor tien 

Singaporese dollarcent per man. In die tijd kreeg een koelie een Singaporese dollar en 

vierenzeventig cent. Er waren 49 huurders. Voor het geld dat hij op die manier verdiend 

had, kocht Chaw A. Hjong kookgerei en allerlei ingrediënten bij de Chinese kedeh en bij 

de Chinese slager. Na ontvangst van hun loon dobbelden de koelies en een paar „orang 

contracts‟ van een aangrenzende onderneming voor de barakken. De winnaars kochten al 

vlug een portie bami of vlees met gember of in klapperolie gebakken vis. Chaw A. Hjong 

kocht nog meer vlees en kruiden en was al gauw bijna vijf keer zo rijk als in het begin. 

Eerst begroef hij zijn geld onder een grote steen bij de rivier, maar daarna kwam hij op 

het idee een oude Javaanse koelievrouw, Ju-Imah, als vrouw te nemen. Zij was al zo 

verschrompeld dat zelfs de Javaanse koelies haar niet meer wilden. Ze sloten een 

overeenkomst: Ju-Imah kookte en Chaw A. Hjong bracht het eten in mooie groene 

bananenbladeren naar de klanten. Chaw begon ook geld te lenen aan spelers die hun geld 

bij het dobbelen verloren hadden, maar nooit meer dan een dollar. Die moest met vijftig 

procent rente op de volgende betaaldag terugbetaald worden. Chaw A. Hjong had eens 5 

dollar uitgeleend aan een Chinese koelie die dobbelschulden had, in de overtuiging dat hij 

die wel zou kunnen terugbetalen. Dat was niet het geval en de koelie hing zich uit 

schaamte op. 

Van zijn geld kocht Chaw gouden munten, die hij aan het baadje van Ju-Imah hing. 

Op een gegeven moment had hij zo veel gouden munten dat ze niet allemaal aan haar 

baadje gehangen konden worden. Iedereen had schuld bij Chaw A. Hjong, zelfs de 

hoofdtandil wilde geld van hem lenen. Chaw leende hem 500 dollar, aan het eind van de 

maand moest de hoofdtandil hem 750 dollar terugbetalen. Die leende meer en meer van 

hem, gaf alles terug volgens de voorwaarden van Chaw en nodigde Chaw uiteindelijk uit 

voor een partijtje dobbelen.
250

 Chaw speelde zo goed dat hij de volgende ochtend 11.400 

dollar had gewonnen. Hij pakte Ju-Imah alle munten af die nog op haar baadje gespeld 

waren plus haar baadje en sarong en joeg haar het huis uit. Daarna ging hij weer op de 

ontginning werken. Toen zijn contract afliep, verdween hij van de plantage en deed 

geheimzinnige zaken, hij had jonken die alle zeeën van de aarde bevoeren, maar altijd in 

het duister, en „Chinezen, die er uitzagen als piraten, losten snel de verdachte waar en 

verdwenen weer in de dichte, warme mist‟. Chaw liet een enorm huis bouwen, maar op 
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een dag werd hij doodgestoken door de oude bedelares, die voor de poort van zijn 

immense huis zat te wachten. Die bedelares was Ju-Imah. 

 

In het portret van Chaw A. Hjong en de andere Chinezen die in het verhaal voorkomen 

herkennen we allerlei stereotypen. Zij zijn inventief in het verdienen van geld, zij hebben 

een grote ondernemingszin (dit kan zowel positief als negatief worden uitgelegd), zij 

houden zich aan hun woord waar het zaken betreft: geleend geld wordt altijd precies op 

tijd met de rente terugbetaald, en als hun dat niet lukt schamen zij zich daar zo voor dat 

ze zelfmoord plegen. Zij houden van dobbelen (overigens leed, als men de romans wil 

geloven, iedereen aan die kwaal behalve Europeanen, die meer van alcohol hielden) en 

gebruiken mensen en doen dingen die het daglicht niet konden velen om hun doel te 

bereiken, in dit geval: om nog rijker te worden.  

Ook onder de Chinezen was een hiërarchie waar niet aan te ontkomen viel. De 

hoofdtandil staat mijlenver boven een „nietswaardige en ellendige‟ koelie, zodat het een 

enorme eer is als die zich verwaardigt geld te lenen van de koelie. De blanken staan 

boven iedereen, zij zijn de heersers. 

Chaw A. Hjong is inventief en wat nu „pro-actief‟ genoemd wordt. Hij wordt rijk 

door het aangaan van geoorloofde zaakjes met andere Chinezen. Er is alleen één persoon 

die hij uitbuit, en dat is de Javaanse Ju-Imah, maar wel zodanig dat hij haar van alles 

berooft wat zij heeft. En dat komt hem duur te staan.  

 
4.4.4.9.   De naamloze koelies in Delianen (H. Gorter 1941) 

Delianen; schetsen uit het plantersleven op Sumatra’s Oostkust van oud-assistent en oud-

administrateur Hendrik Gorter gaat over de situatie op een tabaksplantage in het eerste 

decennium van de twintigste eeuw. In zijn inleiding legt Gorter uit hoe het er in die 

periode aan toeging op de plantage.                                   

Gorter vertelt dat de hoofdadministrateur oppermachtig was. De Europese 

werknemers (de assistenten) waren volgens hem rechteloos en onbeschermd. De angst 

om ontslagen te worden of niet in aanmerking te komen voor promotie beheerste hen van 

dag tot dag. Als ze onrechtvaardig behandeld werden, reageerden ze hun woede af op de 

koelies. Toch voelden de planters zich volgens de verteller in Tabakkers, het vervolg van 

Delianen, helemaal thuis in Deli, „dat land van kracht, overmoed, humor en tragiek waar 

het Lied van de Arbeid zo luide klonk‟.
251

 

Als er nieuwe koelies, met hun lange glanzende haarstaarten tot over het middel op 

de rug, uit China kwamen, „een ver, geheimzinnig land‟,
252

 moesten ze een contract 

tekenen. Dat tekenen gebeurde op een manier zoals ook door László Székely wordt 

beschreven in Van oerwoud tot plantage (1935). De aspirant-koelie moest het uiteinde 

van de penhouder aanraken, waarmee de assistent een kruisje zette achter zijn naam. 

Daardoor zat een koelie voor drie jaar vast. In Gorters verhalen wordt bijna niet over 

mishandeling verteld, hoewel hij in zijn voorwoord erkent dat er veel afkeurenswaardigs 

heeft plaatsgevonden.
253

 De indruk wordt gewekt dat de koelies gewone arbeiders zijn en 

geen slaven. Ze worden wel streng behandeld door de assistenten die opgegroeid zijn in 

het „Deli-matjam‟ (de manier van Deli). Dat was de houding van de hoofdadministrateur 
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tegenover een administrateur en van deze tegenover zijn assistenten, die dit systeem in 

praktijk brachten tegenover de mandoers en de Chinese tandils, die het weer toepasten op 

de koelies, zodat de laatsten ten slotte het volle gewicht te dragen kregen. Niets werd 

door de vingers gezien en met de meeste strengheid werd opgetreden tegenover iedereen, 

die een trapje lager op de maatschappelijke ladder stond, maar iedereen werkte volgens 

dit beeld toch samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Samen storten ze zich 

op het hoge gras als er een brand geblust moet worden – Javanen, Chinezen, Klingalezen 

– in het verhaal „Brand‟
254

 en samen bidden ze, ieder op zijn eigen manier, om de goden 

ertoe te bewegen regen te doen neerdalen op de planten in het verhaal „Droogte‟.
255

  

Samen gebeden werd er ook toen er op de estate een tijger werd gesignaleerd, 

echter niet omdat iedereen zo bang was voor het beest. De hoofdadministrateur zag in de 

gebeurtenis meteen een goede gelegenheid om zich op te werken. Als de tijger naar Artis 

werd verscheept, zou daar zeker een koperen plaat gehangen worden met zijn naam erop. 

Er werd een val gemaakt, met achterin een kleine afgesloten ruimte, waarin een wit geitje 

werd geplaatst, dat van buitenaf gevoerd kon worden. Degene die de taak kreeg was eeen 

kreupele congsican. Vele dagen gingen voorbij zonder dat er iets gebeurde, tot chagrijn 

van iedereen. Op een dag was de valdeur dicht geklapt. Toen, na een reeks 

voorzorgsmaatregelen opdat de gevangen tijger niet zou ontsnappen, de val uiteindelijk 

werd opengemaakt, bleek dat er geen tijger maar een Chinees in de val zat, het „rampzalig 

hoopje mens van de congsican‟, die grote honger had en er genoeg van had steeds maar 

weer voer te brengen. In zijn poging het geitje te pakken was hij op de valplank gestapt, 

waardoor de deur naar beneden plofte. De hoofdtandil had nog een onderhoud met hem 

„zooals destijds in Deli gebruikelijk was‟, waarna hij een paar weken in het hospitaal 

onderdak kreeg.
256

   

Gorter vertelt ook wat voor taken een veldkoelie moet verrichten. Een Nederlandse 

boer is „een gemakkelijk levend rentenier‟ vergeleken bij de Chinese veldkoelie en de 

Javaan en ander hulpwerkvolk, concludeert Gorter.
257

 Het verwijderen van rupsen is een 

belangrijk onderdeel van het werk. Na het plukken van de bladeren dienen die gebracht te 

worden naar de droogschuren, waar ze gefermenteerd en ten slotte gesorteerd worden in 

verschillende kwaliteiten, volgens kleur en lengte van de bladeren. De sorteertijd biedt de 

assistent een „min of meer gezellig leven‟ op het emplacement.
258

 In de tijd dat de 

veldkoelies aan het sorteren zijn, worden de velden door het hulpwerkvolk een keer 

bewerkt. Deze mensen zitten tijdens de veldtijd niet stil, maar worden over de hele 

onderneming gebruikt, vooral om bij de vele werkzaamheden te helpen waar de 

veldkoelies het niet alleen afkunnen. De veldkoelies moeten deze hulp honoreren („welke 

hulp den veldkoelies in rekening wordt gebracht‟).
259
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Een tabakskoelie
260

 

 

De veldkoelies gaan ten onder aan het zware werk en dat is hun lichamelijk ook aan 

te zien. Een mooi verhaal is „De onbekende soldaat‟, waarin verteld wordt van de 

Chinese congsican van veld 224 die dood in zijn veld ligt, waarschijnlijk het slachtoffer 

van cholera. Net op de dag dat toean maatskepy, de hoofdadministrateur, oftewel „de 

god‟, op inspectie komt. De assistent laat de dode koelie vlug van het veld verwijderen 

voordat de hoogste baas hem ziet, want als dat gebeurt zal hij behoorlijk op zijn kop 

krijgen. Het gelukt de tandil Ong Kie en de djaga bangsal (de loodsopziener) het lijk naar 

een schuur te brengen zonder dat de hoofdadministrateur het ziet. Als die vertrokken is, 

komt de assistent naar het lijk kijken en voelt ontroering in zich opkomen en een schuldig 

gevoel over hetgeen hij met de koelie gedaan heeft: „hem weg laten sleepen als een 

kadaver waarover hij ongenoegen zou kunnen krijgen en dat daarom zoo spoedig 

mogelijk uit de weg moest worden geruimd, uit den weg van de machtige heeren…‟ 

Daarna wordt het magere, naakte lijk beschreven dat op de stoffige grond ligt. 
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De sterke jukbeenderen van den doode spannen de bruingele huid, de mond is verstrakt 

tot een gruwelijken grijns, op den mageren romp zijn alle ribben te tellen, de buikholte is 

ingezonken, op de schouders zijn de dikke eeltkussentjes zichtbaar van den zwiependen 

draagstok, waaraan hij de zware vrachten heeft vervoerd. De handen zijn als klauwen aan 

de pezige armen, de binnenzijde geheel vereelt, de nagels vrijwel verdwenen en 

kromgegroeid. De gespierde beenen zitten vol litteekens van wonden en zweren, de 

voetzoelen en de wijd uiteenstaande teenen zijn als van dik leer.
261

 

 

Van de tandil hoort de assistent dat de betreffende koelie die ochtend ziek was en 

thuis wilde blijven, maar de tandil had hem uit de kongsi gedreven om te gieten en te 

plukken. Als toean maatskepy kwam moesten alle velden immers bezet zijn.
262

 Als de 

koelie begraven wordt, ziet de assistent er op toe dat de kuil diep genoeg is opdat er geen 

wild dier aan kan komen. De koelie wordt de „slaaf van den arbeid‟ genoemd, en „de 

onbekende soldaat‟. Het lijkt erop dat Gorter wil laten zien dat assistenten wel degelijk 

mensen met compassie waren, die waardering hadden voor de koelies. In de late avond 

wordt „het ding‟ (aanhalingstekens van de schrijver) begraven.
263

 

De koelie in „De machtige‟, die Lim Ang Kau heet, net zoals alle andere veldkoelies 

in Gorters verhalen die met naam genoemd worden, ziet er heel anders uit dan de 

onbekende soldaat: hij heeft een „prachtig gebouwd, bruin verbrand lichaam, als 

kussentjes en kabels lagen de sterke spieren op zijn schouders en armen, op zijn beenen 

en dijen‟.
264

 Deze Lim Ang Kau van veld 224 is een prima werker, alleen, bij het rupsen 

zoeken ziet hij er veel over het hoofd. Dat is niet goed omdat de rupsen gaatjes in de 

bladeren maken, terwijl Deli dekblad voor sigaren produceert dat absoluut gaaf moet zijn. 

De toean assistent laat hem een handvol rupsen opeten. De tandil dwingt de koelie ertoe, 

want de toean heeft gezegd dat als er nog steeds rupsen worden gevonden, de tandil zelf 

rupsen zal moeten eten. Als de toean weggaat dreigt hij de koelie dat de bliksem hem zal 

treffen, als hij zijn aanplant niet beter vrijhoudt van rupsen. Bij een onweersbui wordt 

Lim Ang Kau inderdaad door de bliksem getroffen. Hiermee is de reputatie van de toean 

gevestigd: hij is inderdaad almachtig. 

Gorters verhalen getuigen van grote ijver bij de Chinese veldkoelies. Toch leek een 

periode zonder werk ook welkom. Dat gebeurt in het verhaal „Cholera‟. Daarin wordt 

verteld hoe „de onversaagde tabakkers‟ te werk gingen op de onderneming als er cholera 

werd gemeld. In dit verhaal wordt ons ook een kijkje gegund op het interieur van een 

barak waarin Chinese koelies woonden: schamel, maar vooral vuil.
265

 Nadat alle koelies 

met hun schamele bezittingen een onderdompeling hadden gekregen in een carbolbad, 

ook degenen met „de gebruikelijke beenzweren en puisten en andere ongerechtigheden‟, 

die hevig brandden in het sterke carboloplossing, verhuisden ze naar de droogschuren aan 

een ver afgelegen plantweg. Daar moesten ze blijven tot het gevaar was geweken. De 
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verteller zegt dat zij het wel leuk vonden om een paar weken lekker te liggen luieren,
266

 

maar ook dat ze op alle manieren probeerden te ontsnappen en terug te gaan naar het 

emplacement van de estate, zodat er een sterke wacht op de brug over de rivier, die ze 

moesten passeren, moest worden geplaatst.  

De Chinezen waren niet alleen koelies. Sommigen waren plankenzagers (toekan-

papan) wier taak het was van boomstammen planken te zagen. De boomstammen werden 

gehaald uit het naburige oerbos en naar de zaagplaats gesleept en op twee blokken 

geplaatste. Een Chinees ging boven op de stam staan, een ander eronder en dan trokken 

ze de lange trekzaag op en neer, de hele dag. „Rijst en ikan kring [gedroogde vis] en 

opium waren hun levensbehoeften en geen volk ter wereld, behalve Chineezen, zou dat 

zware werk onder zulke ongunstige omstandigheden kunnen verrichten‟, aldus Gorters 

verteller.
267

  

Natuurlijk hadden de assistenten ook in het huishouden helpers nodig. Een van de 

meest belangrijke was de „boy‟ oftewel „het Chineesch factotum‟.
268

 Een boy heeft de 

taak bij verhuizingen voor de inboedel te zorgen, er zorg voor te dragen dat er altijd eten 

en – nog belangrijker – drank klaarstaat, en verbrande torren uit de lamp te 

verwijderen.
269

 Alle boys in Gorters verhalen heten A Seng.  

Op het allerlaagste niveau onder het huispersoneel was de waterdrager of toekan 

ajer. In „Eerste hulp‟ lezen we dat de toekan ajer iemand was die vooral verantwoordelijk 

was voor het vullen van het wijnvat van de assistenten, niet met wijn maar met water. Hij 

had ook de taak de ijskist aan te vullen, zodat de toean te allen tijde koud bier kon 

drinken. Waterdragers zijn in de schetsen van Gorter altijd Chinezen. Deze waterdrager 

werd te lui gevonden. Hij deed er een hele morgen over om het ijs van het emplacement 

te halen, met het gevolg dat het bijna gesmolten was voordat het in de ijskist kwam. Hij 

werd dus ontslagen. Toen hij de estate verliet, ontdekte de assistent dat hij enkele dingen 

bij zich had die niet van hemzelf waren. De waterdrager werd naar zijn kamertje gebracht 

en de assistent begon een rapport over het geval voor de toean controleur te schrijven, tot 

A Seng, de Chinese boy, kwam vertellen dat de waterdrager een overdosis opium had 

ingeslikt om zelfmoord te plegen omdat hij zich zo schaamde. Een leven was in gevaar, 

en „al was ‟t dan ook maar dat van een toekan ajer‟,
270

 de baas wilde hem toch niet dood 

laten gaan. Per slot van rekening was de man toch ook een mens. De lauwe melk die hij 

de waterdrager liet drinken had geen enkel effect. Daarop vroeg A Seng een gulden van 

de toean en repte zich naar kongsi Zeven. Hij kwam met een witte eend terug. A Seng 

hakte de hals van de eend bij de romp af, stroopte het vel van de hals zo ver mogelijk 

terug, opende de mond van de vergiftigde en duwde de rode, bloedende eendenhals diep 

in de slokdarm. Dit hielp: in een niet te stuiten stroom golfde de maaginhoud over de 

helpers heen.
271

 Met de zin „Al was ‟t dan ook maar dat van een toekan ajer‟ wordt 

duidelijk gemaakt dat de dood van een waterdrager eigenlijk niet iets was waar men zich 

normaal gesproken druk over maakte. Het verhaal laat ook zien hoezeer een tandil begaan 

was met het lot van de koelies die aan hem toevertrouwd waren. Hetzelfde beeld van de 
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kongsitandil zagen we al in Dé-lilahs Hans Tongka’s carrière bij de tandil van kongsi 

Twee, Ah-Lee.  

In „Prestige‟ wordt verhaald hoe een assistent met moed en bluf een oproer onder de 

koelies wist te verhinderen. Het staat er niet duidelijk, maar zo te zien vond de 

gebeurtenis plaats op Chinees nieuwjaar, een dag waarop „sinds onheugelijke tijden‟ ‟s 

namiddags door de Chinezen niet gewerkt werd. De koelies hadden extra-ijverig gewerkt 

in het vooruitzicht van de vrije middag. Maar deze keer kon dat niet doorgaan. De 

hoofdadministrateur liet weten dat er geen vrij mocht worden gegeven, de koelies 

moesten aan het werk worden gehouden met het oog op de achterstand in de aanplant. De 

assistent begreep dat er niets anders opzat dan de orders uit te voeren, hoewel hij wist dat 

de koelies dit niet zomaar zouden accepteren. Hij kreeg gelijk: de tandil van kongsi Acht 

kwam met de boodschap dat zijn koelies massaal op weg waren naar het emplacement, 

naar de toean besar en de hoofdtandil. Dit moest tot alle prijs voorkomen worden, want 

anders zou de assistent er voor moeten opdraaien. Met zijn buggy ging hij de koelies 

achterna. Toen hij ze ingehaald had, brulde hij dat ze moesten zitten. Dat deden ze. Hij 

nodigde drie man uit om naderbij te komen Het waren drie zware kerels, brutale rakkers, 

wier misdaden in China zichtbaar waren door enige brandmerken.
272

 Voordat ze hun 

mond konden opendoen, hadden ze al stokslagen en trappen te pakken. Door hen te 

overdonderen, wist de assistent de koelies zover te krijgen dat ze toch maar 

gehoorzaamden.  

 

De schetsen van Gorter presenteren het beeld van een min of meer harmonische 

samenleving, waarin iedereen een vaste plaats innam in een strakke hiërarchie die 

gebaseerd was op rassenonderscheid. De gekleurde koelies trokken altijd aan het kortste 

eind; er werd van hen eerbied verwacht voor de blanke toeans. Bij nadering van het 

assistentenhuis namen de Chinezen hun grote hoeden af en gingen de pajongs van de 

Javanen neer, ook al waren de krees
273

 gesloten en leek het huis onbewoond. Als een 

karretje het huis naderde, sprong de Maleise koetsier van zijn wagentje, deed het paardje 

stapvoets lopen om even verder weer op zijn plaats te springen, door welke beweging het 

paardje vanzelf weer in galop ging. „Zelfs dat dier kende de adat!‟ laat Gorter de verteller 

roepen.
274

 In feite waren deze handelingen niet gedicteerd door de adat,
275

 maar waren 

puur een maaksel van de blanke ondernemers. Deze zogenaamde „adat‟, zo wordt 

uitgelegd in De andere wereld (Székely-Lulofs 1934), was in het leven geroepen om de 

blanken te beschermen; er moest niet in het oog verloren worden „dat wij Blanken alleen 

staan tegenover een massa en dat wij ons alleen kunnen handhaven door strenge 

conventioneele bepalingen, die als discipline en bedwingende tucht moeten werken‟.
276

 

Hoe nu is het beeld van de Chinezen in Gorters schetsen, met name in Delianen? 

Het zijn buitengewoon harde werkers, met uitzondering van de luie waterdrager in 

„Eerste hulp‟ – het valt overigens wel mee met die luiheid, als wij zien waarin hij 

tekortschiet – hoewel ze een vrije dag ook wel appreciëren. Ze houden er niet van 

geïsoleerd te leven en zijn het liefst bij elkaar. Chinezen onderling vertonen een hechte 
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kameraadschap en komen voor elkaar op: de Chinese boy in „Eerste hulp‟ pleit voor de 

eveneens Chinese toekan ajer bij de baas opdat die hem het leven zal redden. Ze worden 

als fatalistisch geportretteerd. Wie door het lot wordt aangewezen om iets uit te voeren, al 

is het iets waardoor zijn leven hoogswaarschijnlijk op het spel komt te staan, accepteert 

dat. Fatalisme en kameraadschap blijken uit het verhaal van de sorteerder die de assistent 

doodsteekt; hij is niet degene die benadeeld werd door die assistent. Ook in Gorters 

verhalen, net als in Hans Tongka’s carrière, zijn de Chinese koelies geen doetjes. Als ze 

slechts een vrije middag moeten opofferen, zijn ze nog te overbluffen. Maar als het 

daarentegen om geld gaat en als ze door toedoen van de assistent verlies op hun loon 

krijgen, gaan ze daar tegenin. Toch is het zo dat een slechte behandeling dagenlang moet 

aanhouden vooraleer de koelies naar extreme middelen grijpen. Een moord plegen is geen 

beslissing die in haast genomen wordt, ook al paste een impulsieve handeling volgens 

Breman beter in de koloniale beeldvorming.
277

 De Chinese koelies grijpen overigens ook 

naar meer democratische middelen, gedreven door hun solidariteit: ze betogen massaal 

tegen een onrechtvaardige behandeling. Eenzelfde actie hebben we eerder gezien bij de 

koelies in Hans Tongka’s carrière.  

 
4.4.4.10.   De zonderlinge kerels in De aarde van Deli (Willem Brandt 1948) 

De verteller in De aarde van Deli noemt de Chinezen zonderlinge kerels omdat ze zich 

soms ophangen in de tabaksloods, „aan hun staart, drie of vier netjes naast elkander. En 

ze krijgen toch een behoorlijk loon‟. De nonchalance waarmee de wanhoop van de 

koelies, die hen tot zelfmoord heeft gedreven, beschreven wordt is tekenend voor de toon 

in de hele roman. Dat wil niet zeggen dat er geen geweld in de roman wordt beschreven. 

Geweld wordt door Chinezen tegen elkaar gepleegd en door de lokale bevolking op 

iedereen die ze te pakken kan krijgen. De plantage, meer bepaald de dichtbevolkte, 

benauwde Chinezenloods, is een „hel van zweet en eenzaamheid‟, soms breekt daar amok 

los en grijpt iemand gillend een mes, „om het diep in de gele pezige rug van een ander te 

boren‟. Men stopt de dode dan onder de grond, de volgende dag is er een koelie minder 

op het appèl, maar het doet niemand iets. „Dood of weggelopen, men weet het niet, wat 

doet het er ook toe. Mensenlevens zijn alleen nog wat waard en van belang wanneer zij 

de bijl kunnen hanteren en het oerwoud neerslaan‟. En men kan Chinese koelies in 

Penang kopen, zoveel als men maar wil.
278

 Ergens anders staat dat het zich op die manier 

ophangen een soort van gewoonte is; de verteller heeft het over „de luidruchtige 

Chinezen, [met] hun gele gelaatskleur en hun dansende zwarte staarten, waaraan zij zich 

ophingen wanneer het bedrijf verkeerd ging‟.
279

 

Toch is er in De aarde van Deli sprake van een soort van waardering voor de 

koelie. De tabak, „het edel, genot verschaffende kruid‟ groeit „uit het zweet van harde, 

onafgebroken arbeid, het groeit uit het offer van een ruw en primitief bestaan, dat iedere 

zweem van het genot, hetwelk zijn product zal verschaffen, ontberen moet‟. Er wordt 

gezegd dat het groeit „uit de rauwe handen der pioniers‟,
 280

 maar het is niet onmiddellijk 

duidelijk wie die pioniers zijn. Pas later, als er verteld wordt over de tabakscrisis die ten 

gevolge van ondeskundige verzorging en slordige speculaties heeft toegeslagen, worden 
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„de zware vereelte handen der blanke en bruine en gele pioniers‟ genoemd die de 

plantage hebben opgebouwd.
281

 De koelies worden ook „soldaten voor de strijd tegen het 

oerwoud‟ en „huursoldaten voor het leger der pioniers‟ genoemd.
282

  

Het lijkt alsof de koelies het voorrecht krijgen iets te doen waar hun hart naar 

uitgaat en daarvoor ook nog vorstelijk betaald worden. Om de liefde te beschrijven 

waarmee de Chinese koelie zijn plantjes verzorgt, gebruikt de verteller een vergelijking 

die volkomen mank loopt: „de Chinese koelie heeft zijn veld met tabak lief, hij heeft het 

lief als een Hollandse rentenier zijn bloemperk‟.
283

 Hij wordt voor zijn „hartstocht‟ ook 

nog met „ronde blinkende dollars‟ betaald, dus klagen over de arbeid of het loon zou niet 

op zijn plaats zijn. 

De Chinese koelies vermoorden elkaar onderling „met het mes tussen de ribben of 

een koord om de lage pezige hals‟, vooral als ze tot andere genootschappen behoren. 

Behalve door onderlinge moorden sterven zeer vele Chinezen aan ziektes, zoals cholera 

en beri-beri.
284

 De Europeanen lijken vooral bevreesd te zijn voor de „oerdrift‟ der 

primitieve bevolking en niet voor de koelies, want hoewel het vrij vaak voorkomt dat 

Europeanen het leven laten „omdat een razende koelie hen met een bijl in stukjes heeft 

gehakt‟,
285

 zijn de ware moordenaars de roof- en moordlustige Bataks. Het beeld dat van 

hen wordt gegeven is afschrikwekkend. De verteller beschrijft ze als een „op drift geraakt 

bergvolk, dat schuimbekkend brandt en doodt, uit niets dan lust om te branden en te 

doden, uit niets dan primitieve ongeremde vernietigingsdrang‟. Ze voeren wilde dansen 

uit rond de lillende lijken van hun slachtoffers, die zowel blank als gekleurd zijn.
 286

 

Daarmee vergeleken zou mishandeling van een koelie door een blanke baas, als dat 

genoemd zou worden, natuurlijk in het niet zinken. Later in de roman worden de Bataks 

overigens veel positiever uitgebeeld en worden ze „nijver‟ genoemd.  

 

De inhoud van De aarde van Deli staat in de elektronische catalogus van de KITLV-

bibliotheek samengevat als „het verhaal van pioniers, die met taaie vasthoudendheid 

onder zware omstandigheden werkzaam waren in de ontginning van de Oostkust van 

Sumatra, die in slechts 60 jaar tijd van een moerassig oerwoud omgezet werd in 

welvarend cultuurland‟. In de eerste plaats zijn de pioniers de Europese planters, de 

„Delianen‟, aan wie het boek een ode is. Als een hoofdstukje begint met „Cyclonen 

vernietigden soms het werk, hij plantte. De eerste wereldoorlog kwam. Hij plantte, hij 

bouwde voort‟, hoeft niemand zich af te vragen wie er met „hij‟ bedoeld wordt.  

Terloops verwijst Willem Brandt in een zin naar het pamflet van J. van den Brand: 

„Voor dat land hebben de “millioenen van Deli” in die eerstvolgende jaren van 

hoogconjunctuur immiddels tot resultaat, dat het steeds verder wordt opengelegd‟.
287

 Het 

feit dat Willem Brandt de titel van het pamflet tussen aanhalingstekens vermeldt, al is het 

dan met een klein verschil, duidt aan dat hij de brochure van Van den Brand gelezen 

heeft. Maar in De aarde van Deli wordt niet gerept over de mishandelingen die de 

inheemse en Chinese koelies moesten ondergaan van hun Europese bazen, zelfs niet in de 
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pionierstijd. De koelies gingen niet ten onder aan het zware werk, waar ze – net als de 

Europese planters – helemaal bezeten van waren en zeker niet aan mishandeling door de 

blanke bazen, maar stierven als gevolg van ziekte en onderlinge moordlust. Het beeld van 

de Chinese koelies is er aldus een van buitengewoon werklustige arbeiders, die wel door 

het vooruitzicht van een goede betaling aangemoedigd waren tot grote inspanningen, 

maar vooral gedreven werden door hun liefde voor „de aarde van Deli‟, en dat is hetgene 

wat iedereen met elkaar verbindt.  

De boodschap wordt verkondigd dat de etnische groepen in de tijd van de opkomst 

van het Indonesisch nationalisme nauw met elkaar samenwerkten; het „volk van Deli‟ 

bestond uit Javanen, Maleiers en Chinezen die geen tijd en geen lust tot politiek en 

revolutie hadden, want „het leven was te goed‟.
288

 Tijdens het gezagsvacuüm dat ontstond 

na de internering door de Japanners was iedereen, zowel de Zwitsers als de rustige en 

nijvere Bataks en Chinezen, volgens de verteller verenigd in het verlangen om Deli weer 

op te bouwen.
289

  

 
4.4.5. Samenvatting 

De plantagekoelies in Dé-lilahs Hans Tongka’s carrière zijn bepaald geen meegaande, 

makke lammetjes die alles doen wat hun bevolen wordt. Ze wekken de indruk sterke 

mensen te zijn die durven op te komen voor wat voor hen belangrijk is. De weggelopen 

Chinees bekent pas nadat hij letterlijk halfdood is geslagen dat is weggelopen. Hij 

overleeft het pak slaag en de schoppen, plus het twee dagen gebonden staan aan een paal. 

Koelies geven de assistenten brutale antwoorden en Chinese scheldnamen als ze worden 

uitgevloekt, hoewel ze weten dat ze dan nog erger worden geslagen. Zelfs de koelies die 

een moord hebben begaan, plegen stil verzet als ze heel traag het trapje naar het schavot 

opklimmen, nadat ze overigens ook al enorm tekeer zijn gegaan en iedereen, het 

Gouvernement inbegrepen, hebben uitgescholden.
290

  

De assistenten waarschuwen elkaar dan ook voor de Chinese koelies, zoals Van 

Lijnden die Hans Tongka zegt dat er niets gevaarlijkers is dan een Chinees te beknibbelen 

of onrechtvaardig te behandelen. Men kon met Chinezen alles doen wat men wilde, 

zolang men maar niet aan hun geld kwam of hun tekort deed, wat dan zouden zij niets en 

niemand ontzien. In zo‟n situatie zien we dat de Chinese koelies dan altijd eerst met 

elkaar overleggen en erom dobbelen wie bijvoorbeeld een moord zou plegen. De Chinese 

koelies worden daardoor als „koelbloedig‟ getypeerd. Dit in tegenstelling met de Javaanse 

koelies, die, tenminste waar het in Koelie gaat om het doden van een Chinese koelie, 
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zuiver emotioneel te werk gaan. Ook László Székely geeft dat aan waar het Maleiers 

betreft, zonder dat het duidelijk is of hij daarmee ook Javaanse koelies bedoelt: „als die 

haat in hem opvlamt, dan flakkert de Amok in hem op en steekt hij een paar van die 

staartkerels neer‟.
291

  

De Chinese koelies gaan niet meteen over tot het alleruiterste, maar proberen vaak 

op een andere manier toch hun ongenoegen te laten blijken. Behalve met verbaal protest 

(ook al begrepen de assistenten vaak niet wat ze zeiden) doen ze dat ook door samen te 

betogen en het hogerop te zoeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Hans Tongka’s carrière 

van Dé-lilah, als ze massaal naar het huis van de controleur trekken om hun 

administrateur aan te klagen, nadat een collega was gestorven in het kantoor van de 

administrateur, en in Delianen van Gorter, als de koelies op hun enige vrije namiddag 

toch moeten werken en daartegen willen protesteren bij de administrateur en de 

hoofdtandil. 

 In de tijd die Dé-lilah beschrijft leek er grote behoefte te bestaan aan Chinese 

koelies, en wel aan oudgedienden (hoewel Breman meldt dat juist aan beginnelingen 

grotere voorkeur werd gegeven omdat ze rustiger waren).
292

 Onder de Chinezen waren er 

die reeds in China waren gestraft voor hun misdaden. Dat was te zien aan hun afgesneden 

oren.
293

 In Delianen van Gorter, die om ongeveer dezelfde periode rond de 

eeuwwisseling gaat, wordt verteld dat zulke mensen brandmerken droegen.
294

 Dit detail 

werd waarschijnlijk genoemd om duidelijk in de verf te zetten hoe moedig de assistenten 

waren die het tegen hen op durfden te nemen. Het dient ook als rechtvaardiging van de 

behandeling van de koelies door de toeans: de koelies waren van zulk laag allooi dat ze 

het verdienden om een pakslaag te krijgen. Sterker nog, er was geen andere manier om 

hen te behandelen. 

L. Székely‟s verteller in Van oerwoud tot plantage (1935)  heeft enerzijds 

waardering voor de ijver van de Chinese koelies (hij vergelijkt ze met lastdieren en 

krioelende mieren), maar minacht hun „hebberigheid‟. Daar heeft hij een verklaring voor 

en dat is ook datgene wat hen onderscheidt van de volgens hem lichtgelovige, kinderlijke, 

primitieve Javaanse koelies, die geen eerzucht bezitten en de waarde van het geld niet 

kennen omdat ze thuis in hun dorp nooit een strijd om het bestaan hebben moeten 

leveren. De Chinezen echter leven al sedert duizenden jaren in armoede en ellende. In 

hun overbevolkt land is het moelijk om aan de kost te komen en elk bordje rijst moet met 

harde en zware strijd veroverd worden. Daardoor zit volgens de verteller hun hebzucht en 

verlangen naar geld in het bloed: „Zij werken als dieren, bedriegen, waar zij maar kunnen 

en zijn voor geld bereid desnoods hun eigen vader te verkoopen‟. Zo komt het dat de 

Javanen altijd arm blijven en veel van de Chinezen rijk worden. De Chinezen werken 

ontzettend veel en de Javanen doen niet meer, dan ze moeten doen. De Javanen haten, 

verafschuwen en verachten de Chinezen en de Chinezen zijn min of meer bang voor de 

opvliegende Javaan en minachten hem om zijn traagheid. Daarmee is de vete tussen de 

Chinezen en de Javanen verklaard, een vete die, zo erkent de verteller, in het voordeel 

speelt van de Europese planters.  

                                                 
291

 Székely 1935, pag. 75. 
292

 Breman 1992a, pag. 208. 
293

 Dé-lilah 1898 deel 1, pag. 141. 
294

 Gorter 1941, pag. 109. 



Koelies 

285 

Koelie geeft niet zozeer een beeld van de Chinese koelies dan wel van de 

verhouding tussen de Chinese koelies en de Javaanse koelies. De vete tussen de beide 

groepen wordt verklaard als een conflict tussen twee verschillende godsdiensten. Maar 

later zien we dat de vijandige rivaliteit zich afspeelt op het gebied waar de belangen van 

beide groepen met elkaar in conflict kwamen. Dat gebied was niet het geloof en ook niet 

het werk, want Chinese en Javaanse koelies hadden grotendeels verschillende taken en 

verantwoordelijkheden (hoewel het feit dat de Javaanse koelies voor hun loon 

gedeeltelijk afhankelijk waren van de Chinese arbeiders tot het conflict kan hebben 

bijgedragen), maar de vrouwen. De Javaanse koelies hadden vrouwen die hun werden 

toegewezen en geen geld, de Chinese koelies hadden geld maar geen eigen vrouwen. Als 

zij seksueel contact wilden, hadden zij dat met Javaanse koelievrouwen, die zich 

zodoende prostitueerden.   

Het opvallende is dat in het conflict dat in Koelie wordt beschreven, de Chinese 

koelie die aangevallen en vermoord wordt geen naam krijgt en niet als een individu wordt 

beschouwd. Het laat de scherpe blik van Madelon Székely-Lulofs zien: de moord op de 

Chinees als vertegenwoordiger van zijn ras spruit voort uit een gevoel van 

machteloosheid bij de Javanen, niet alleen tegenover de Chinezen die rijker en dus 

machtiger zouden zijn dan zij, maar ook tegenover de blanke overheersers die hen niet 

geven waar zij recht op hebben. Het bevestigt wat Breman zegt: dat de verhoudingen op 

de plantages in de eerste plaats gebaseerd waren op rassenonderscheid. Dat gaf aan de 

beperkte plantersgemeenschap de structuur waarop de plantagegemeenschap gebaseerd 

was. 

Terwijl de koelies in Dé-lilahs roman soms alleen een nummer en slechts de tandil 

en de Chinese njais een naam krijgen, worden de veldkoelies in H. Gorters roman 

Delianen, schetsen uit het plantersleven op Sumatra’s Oostkust (1941) wel, hoewel niet 

altijd, met naam genoemd. Maar als we verder zijn Tabakkers , tweede bundel schetsen 

uit het plantersleven op Sumatra’s oostkust (1953) lezen, merken wij dat de veldkoelies 

en boys steeds dezelfde naam krijgen. Daarmee wordt bevestigd dat, hoe positief de 

Chinese koelie en Chinese boy ook worden afgebeeld in Gorters verhalen, zij toch altijd 

geen individuën zijn. Zelfs de tandils zijn niet van elkaar te onderscheiden, want ook zij 

krijgen steeds dezelfde naam.
295

 Het zou overigens ook wel kunnen dat de schrijver een 

teveel aan Chinese namen vermijdt omdat ze voor Nederlandse lezers moeilijker te 

onthouden zijn dan Europese. Javaanse namen klinken vertrouwder, en daarom is het 

misschien dat in Koelie van M.H. Székely-Lulofs de Javaanse en Soendanese koelies wel 

namen krijgen en de Chinese koelies niet.  

Het gebruik van dezelfde namen of nummers voor de koelies laat hun anonimiteit 

zien. Als zo‟n iemand doodgaat, verdwijnt hij in het niet en dan zijn er meteen anderen 

die hem vervangen. „Een koelie meer of minder op de wereld kwam er niet op aan‟, zegt 

administrateur Brill in Hans Tongka’s carrière, nadat een koelie, die hij een pak slaag 

heeft gegeven, in zijn kantoor sterft. „Alleen maar een Chinees‟, zegt de mandoer in 

Koelie, nadat een Chinese koelie is vermoord. Hij vindt het niets bijzonders dat zeven 

Chinese koelies in een jaar zijn doodgeslagen. De administrateur vindt het maar niets dat 

hij zoveel moet doen om één zo‟n beroerde Chinees.   
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In de romans en verhalen die over deze armoedige koelies vertellen wordt zonder 

uitzondering een beeld geschetst van lawaaiige maar hardwerkende mensen die ook 

zonder dat ze geslagen worden hun werk met overgave doen. Zelfs koppige koelies zijn 

nog voor rede vatbaar. Redelijkheid scheen een pluspunt te zijn van alle Chinese koelies, 

of ze op plantages werken of in de mijn.  

De Chinese tandils en hoofdtandils zijn in alle verhalen goede mediatoren tussen 

hun blanke baas en de koelies die aan hen zijn toevertrouwd. Het was de hoofdtandil die 

Eddie waarschuwde dat hij de jonge boompjes van de veldkoelies niet mocht stukmaken. 

Vonck, de beheerder van de onderneming waar Hans Tongka assistent is, stelt dan ook 

een onbegrensd vertrouwen in zijn hoofdtandil. Als er al een tandil is die een koelie 

mishandelt (door hem bijvoorbeeld rupsen te laten eten) is dat telkens doordat hij van 

bovenaf onder druk wordt gezet. Iedereen die op een plantage werkzaam is moet de 

„Deli-matjam‟ naleven, waarbij de lageren in rang zich moeten schikken naar de hogeren 

– en de koelies uiteindelijk het zwaarste gewicht moeten dragen.    

Waar de schrijvers, meestal uit eigen ervaring (en hier komen we ook terug op 

enkele schrijvers die over de mijnkoelies hebben geschreven – J.C. Mollema, H. Borel en 

H. Gorter) vertellen over de gevallen die zij hebben meegemaakt, klinkt respect door voor 

de Chinezen over wie ze het hebben. Deze worden verbeeld als dankbare, vrijgevige 

mensen die er niet voor schromen hun weldoeners onder hun attenties te bedelven als ze 

daar de middelen toe hebben. Ook degenen die niet in staat zijn hun dankbaarheid 

materieel te uiten, tonen die met hun dienstbaarheid en toewijding.   

Willem Brandt was journalist. Zijn De aarde van Deli is niet geboren uit eigen 

ervaring, maar is een verhaal uit tweede of derde hand. Hij zal allicht wel enkele 

bezoeken hebben afgelegd aan een plantage, maar hij zal slechts mooie verhalen te horen 

hebben gekregen. De Deli Courant was in het verleden een „orgaan van de ingezetenen 

ter Oostkust‟
296

 en zal dat ook wel gebleven zijn in latere jaren. Uiteraard wilde Brandt 

geen negatief beeld verbreiden van het reilen en zeilen op de rubber- en tabaksplantages 

(in De aarde van Deli heeft hij het overigens alleen over de tabaksplantages). In dat beeld 

hoorden berichten over mishandeling van koelies door Europese bazen niet, maar wel een 

voorstelling van een harmonische samenleving bestaande uit mensen van allerlei slag die 

met zijn allen werken aan de opbouw van de aarde van Deli. 

Zelfmoord schijnt nogal veel voor te komen, niet alleen op een plantage maar ook 

in de mijn, en gebeurt om verschillende redenen.
297

 Ten eerste uit schaamte. Een 

voorbeeld daarvan is de Chinees aan wie Chaw A. Hjong in Székely‟s „De carrière van 

Chaw A. Hjong‟ meer dan een dollar leende. Die kon hij niet terug betalen en daarom 

pleegde hij zelfmoord. De toekan ajer in Gorters verhaal „Eerste hulp‟, die gestolen heeft 

van zijn baas en ontslagen wordt, besluit zich met een overdosis opium van het leven te 

ontnemen. Ten tweede kon een koelie zichzelf ook doden uit wraak, zoals de koelie in 

Gorters Tabakkers, die zich ophangt tegenover het assistentenhuis, zodat zijn geest steeds 

zal blijven ronddolen in en om het huis van de assistent die hem vals beschuldigd heeft. 

Ten derde gebeurt het ook wel dat iemand een einde aan zijn leven maakt om zijn 
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onschuld te bewijzen, zoals „Zucht aan een touw‟ alias Lim-boeng-sen in Loten van 

denzelfden stam van J.C. Mollema (besproken in het subhoofdstuk over de goud- en 

tinmijnkoelies). Het laatste geval is interessant omdat de gedachtengang van de Chinees 

wordt uitgelegd door een Europeaan, en dan wel de hoogste baas van de ik-figuur. Wordt 

hiermee weerlegd dat Chinezen te raadselachtig zijn om door een Europeaan te kunnen 

worden begrepen? De koelies die in De aarde van Deli zelfmoord plegen, drie of vier 

netjes naast elkaar aan hun staarten hangend, deden dat „wanneer het bedrijf verkeerd 

ging‟, uit moedeloosheid dus. Het is overigens niet duidelijk wat er met „het bedrijf‟ 

bedoeld wordt – het is moeilijk voor te stellen dat de betrokkenheid van de koelies met de 

plantage zo groot was dat ze zich van kant maakten als het er minder goed mee ging. 

Daar zullen ze trouwens geen weet van hebben gehad. 

Vriendschap tussen Chinezen en Europeanen bestond wel, maar kwam 

voornamelijk van de kant van de Chinezen. Het valt op dat de Chinezen graag 

vriendschap sluiten met de Europeanen. Dat kan misschien verklaard worden als een 

hang naar gewichtigheid – de belangrijkheid van de Europese toeans straalt immers af op 

degenen die nauwe banden met ze onderhoudt, maar de Europeanen bewaren liever 

afstand. A Poh, de hoofdtandil in Deli-Planter van J. Kleian noemt de „heeren‟, waarmee 

hij de Europese bazen bedoelt, zijn vrienden. Omgekeerd is een hoofdtandil slechts de 

rechterhand van de Europeanen. Vriendschap bestond er ook tussen de riksjakoelie Ah 

Lim en zijn klant, de naamloze Europeaan die hij zo trouw diende in Verhalen uit het 

Verre Oosten van Annie Salomon. Maar zijn vrienden deelden niet in zijn bewondering 

voor Ah Lim. De administrateur in Mollema‟s Loten van denzelfden stam wordt 

verafgood door Liem-boen-seng, en ze worden bijna vrienden: „Ik wil graag bekennen, 

dat er iets als vriendschap tusschen ons groeide, maar zij kwam toch wel meer van zijn 

zijde dan van de mijne‟, zegt de administrateur.
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 In de ogen van zijn baas echter is Lim-

boen-seng een „trouwe vriend‟ van de administrateur. De „Hollandse mandarijn‟ in Borels 

verhaal „Maar een Chinees....‟ zegt het nog duidelijker: men kan „niet ver‟ van een 

Chinees houden.  

Over het uiterlijk van de koelies komen we heel weinig te weten. De koelies  in 

Gorters verhalen hebben lange, glanzende haarstaarten, maar verschillen verder nogal in 

uiterlijk. Er is een krengmagere koelie met handen als klauwen en benen vol littekens van 

wonden en zweren. Hij gaat ten onder aan de cholera. Een andere koelie heeft juist een 

prachtig gespierd lichaam. Ook deze koelie sterft, niet door ziekte maar omdat hij wordt 

getroffen door de bliksem, die over hem is afgeroepen door de baas. De stinkers zijn 

allicht geen aantrekkelijke mensen om te zien, met hun beenwonden en tekenen van hun 

opiumverslaving. De congsicang die in de tijgerval vastzit is ook nog kreupel. Riksja-

trekkers zien er beter uit. Ah Lim heeft een mager gezicht en een „boeve-kinnebak‟ maar 

kan ook lachen als een engel. Tandils kunnen het zich veroorloven beter gekleed te gaan. 

Lim-A-Hjong, de pientere tandil in Van oerwoud tot plantage, heeft een rode draad in 

zijn lange vlecht.  

De romans en verhalen waarin Chinese koelies voorkomen dragen twee kenmerken. 

Het eerste is dat de gebeurtenissen plaats hebben op Sumatra, waar vooral bij de mijnen 

weinig Europeanen verbleven en ook weinig of geen Javanen werkten. Waar wel Javanen 

werkten, bijvoorbeeld in de samenleving in Van oerwoud tot plantage van L. Székely, is 

er al gauw sprake van conflicten. De aanwezigheid van inheemsen biedt de Chinezen 
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conform de beeldvorming grotere kansen ze uit te buiten, en dat maakt dat de Chinezen 

ook minder positief worden verbeeld, hetgeen niet wil zeggen dat de representatie van de 

Javanen zo positief is. Bovendien worden arme Chinezen, en dan vooral Chinezen die 

hun bazen of klanten toegewijd waren (Tjong-njoen-tjan en Lim-boeng-sen in Mollema‟s 

Loten van denzelfden stam, Ah Lim in Salomons‟ Verhalen uit het verre Oosten en zelfs 

Kang Soei in Borels De laatste incarnatie) gunstiger geschetst dan rijke. Van de laatsten 

is de beeldvorming dat ze rijk zijn geworden vooral door de inheemsen uit te buiten. 

Deze zienswijze is te vinden bij László Székely, die de Chinezen het minst positief 

verbeeldt, zoals te zien is bij Chaw A. Hjong  en de eigenaar van de kedeh (en trouwens 

de Chinezen in het algemeen) in Van oerwoud tot plantage. Liem Hok Soei in Het rijk 

van Bittertong van Westenenk is welvarend en ook niet helemaal eerlijk maar omdat hij 

zeer eenvoudig leeft, is hij dan ook „geen schurk‟.  

Het tweede kenmerk is dat de meeste schrijvers vertellen uit eigen ervaring. Ze 

bekleedden alle een positie in hun werkelijke leven waardoor ze in contact kwamen te 

staan met de Chinezen. Sommigen waren planter of plantersvrouw, anderen waren 

hogerop geklommen en waren administrateur of zelfs gouverneur. Vanuit die positie 

bekeken ze als schrijver hun Chinese personages. Het valt op dat de ik-personages die een 

hogere functie vervullen in de romans en verhalen, positiever aankijken tegen de 

Chinezen dan degenen die een lagere positie hebben. Dit zal te maken hebben met de 

belangrijkheid van het ik-personage. 

Het beeld van de Chinese koelies en ex-koelies wordt aldus bepaald door hun 

verhouding met de inheemse bevolking, hoofdzakelijk Javanen (hoe frequenter de 

contacten, hoe negatiever de beeldvorming), en de mate van toewijding aan hun Europese 

meerderen, meer bepaald de ik-vertellers (hoe groter de toewijding, hoe positiever de 

beeldvorming).  


