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Aan mijn vrouw Asha

1

ARBEIDSMIGRATIE

1.1

Inleiding

De organisatie van de werving alsmede de overtocht naar Suriname van emigranten onder het indentured-laboursysteem1 in de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw vormen het centrale thema van deze studie. Deze
werving van emigranten uit Brits-Indië2 voor de kolonie Suriname is nauw
gerelateerd aan de afschaffing van de slavernij. Toen in Suriname bekend
werd dat de slavernij op 1 juli 18633 zou worden afgeschaft, werden de planters onrustig.
De vrees was algemeen dat de vrijverklaarde slaven de plantages zouden
verlaten waardoor er een tekort zou ontstaan aan arbeidskrachten4. Dit genereerde een vraag naar nieuwe arbeidskrachten. Reeds voor de afschaffing
van de slavernij werden verschillende pogingen ondernomen om emigranten
uit China en Madeira op contractbasis voor de kolonie Suriname te werven.
Deze ondernemingen waren echter mislukt omdat de Chinezen en Madeirezen geen goede plantage-arbeiders bleken te zijn. Niet alleen waren hun
arbeidsprestaties in vergelijking met die van de slaven laag maar ook weigerde het merendeel van hen het arbeidscontract te verlengen. Zodra het werkcontract verlopen was, verlieten zij de plantages.5
Op aandringen van de planters besloot de koloniale regering van Suriname
het zogenaamde Staatstoezicht in te stellen, hetgeen inhield dat de op 1 juli
1863 vrij geworden slaven nog tien jaar als loonarbeider op de plantages
zouden blijven werken6. Ondertussen zou naarstig gezocht worden naar geschikte arbeiders voor de plantages.
Volgens de planters hadden hun collega's in het buurland Brits-Guyana goede
ervaring met emigranten uit (Brits-)Indië opgedaan, hetgeen voor hen een
reden was om ook voor de Surinaamse plantages in Zuid-Azië contractanten
te werven7.
Op verzoek van de Surinaamse planters besloot de Nederlandse regering om
Engeland, onder wiens gezag Brits-Indië toen viel, toestemming te vragen
voor de werving van werkkrachten. In 1870 kwam het zogenaamde Koelietractaat tot stand waarin de werving werd overeengekomen8. Deze overeenkomst
13

werd overigens pas twee jaar later, op 10 februari 1872 door koningin Victoria en enkele dagen daarna door koning Willem III bekrachtigd. Daarmee
kon de werving van Brits-Indische arbeiders beginnen'.
De werving van emigranten onder het indentured-laboursysteem was een
complexe aangelegenheid.
Het koloniale agentschap dat ermee was belast, moest opereren in het spanningsveld gevormd door de eisen van vragers en aanbieder van arbeid en de
regels van de Brits-Indische overheid. Enerzijds moest het agentschap rekening houden met de voorwaarden van de opdrachtgevers, i.e. de planters,
met betrekking tot de aantallen en 'kwaliteit' van de arbeidsmigranten. Anderzijds was het gehouden aan regels en voorschriften inzake de wervingsen selectieactiviteiten die door de Brits-Indische regering waren vastgesteld.
Daardoor werd de recrutering van emigranten onder het indentured-laboursysteem een proces waarbij een groot aantal personen en instellingen, direct
of indirect bij betrokken waren.
Behalve naar Brits-Guyana en Suriname waren in de loop van de 19e eeuw,
reeds aanzienlijke aantallen contractarbeiders vanuit Brits-Indië over de
wereld uitgezwermd. In de periode 1836-1916 werden vele Indiërs op georganiseerde wijze geworven als arbeidsmigrant voor verschillende overzeese
gebieden. Het waren vooral Britse en Franse koloniën, die na de afschaffing
van de slavernij daar (respectievelijk in 1833 en 1848) een grote vraag hadden naar werkkrachten10. Brits-Indië had naar de destijds vigerende maatstaven een groot potentieel aan goedkope arbeidskrachten. Het aanboren van
deze bron leidde tot een van de grote emigratiebewegingen in de wereldgeschiedenis.
1.2

Internationale migratie

De werving van Brits-Indische werkkrachten voor de Europese koloniën in
Azië, Afrika en Latijns Amerika bracht een omvangrijke uittocht van Indiërs
teweeg".
Daarnaast vertrokken grote groepen Indiërs naar de grensstreken van BritsIndië, zoals Assam en Burma. De meesten van deze intra-continentale emigranten keerden echter na verloop van tijd terug naar hun geboortestreek.
Kingsley Davis schat het totale aantal arbeidsmigranten uit Brits-Indië in de
periode 1834-1937 op ongeveer 30 miljoen op een totale bevolking van ongeveer 300 miljoen (in 1900). Daarvan keerden ongeveer 24 miljoen na de
contractperiode terug naar hun land. Het overige deel (zo'n 20 procent) ves-
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tigde zich voorgoed in het emigratiegebied: in Burma waren dat ongeveer
2.595.000, Sri Lanka 1.529.000, Malaya 1.189.000 en in overige overzeese
koloniën ongeveer 1.000.000 migranten12. Deze grote mobiliteit op het
Zuidaziatische subcontinent in de negentiende eeuw was geen nieuw fenomeen dat ontstaan was als gevolg van koloniale verovering en exploitatie.
Reeds voor de christelijke jaartelling emigreerden Indische handelaren en
priesters naar verschillende gebieden in Azië. In tegenstelling tot de latere
migranten kwamen zij echter voort uit de maatschappelijke bovenlaag van
Brits-Indië. Zij vertrokken 'spontaan' naar de overzeese gebieden om zich
daar te vestigen. Volgens De Klerk kunnen zij worden getypeerd als cultuurdragers13 omdat zij de Indiase cultuur naar die gebieden overbrachten.
De omstandigheden die in de 19e en 20ste eeuw vele Brits-Indiërs ertoe brachten hun heil elders te zoeken, waren van geheel andere aard. De voornaamste
drijfveer was van economische aard: arme boeren en landarbeiders zochten
in de eerste plaats een beter bestaan. Toch waren er nogal wat verschillen in
de manieren waarop en de condities waaronder zij naar elders vertrokken.
Omdat lange-afstandsmigratie bijna nooit een individuele onderneming kon
zijn, verliep de arbeidsmigratie via diverse vormen van contracten tussen
middelaars en werkzoekenden. De voornaamste contractvormen waren:
A. het kanganysysteem,
B. het maistrysysteem.
C. het indentured-laboursysteem,
Het is moeilijk vast te stellen welke van deze drie emigratievormen de belangrijkste was. Op grond van het aantal personen dat aan de emigratie deelnam,
mag echter gesteld worden dat het kangany- en maistrysysteem onder de
Brits-Indische bevolking aanzienlijk meer belangstelling had dan het indentured-laboursysteem. Een mogelijke verklaring hiervoor kan gezocht worden
in het feit dat eerstgenoemde contractvormen een betrekkelijk korte looptijd
(meestal driejaar) hadden en de afstand naar de plaats van bestemming doorgaans kort was.
Hoewel aan het indentured-laboursysteem relatief minder personen deelnamen, is de politieke aandacht in de geschiedenis daarvoor groter geweest dan
voor de andere genoemde emigratievormen. Aan de politieke discussie die
de tegenstanders van het indentured-laboursysteem op gang brachten, namen niet alleen de anti-koloniale oppositie in India deel maar ook de BritsIndische overheid en de kolonie(s), waar de emigranten naar toe gingen.
Daardoor stond het indentured-laboursysteem in de voortdurende aandacht
van officiële instanties en kon de emigratie onder dit systeem beter georgani15

seerd worden. Als gevolg daarvan is in vergelijking met het kangani- en het
maistrysysteem de emigratie onder het indentured-laboursysteem beter gedocumenteerd.
Voor een goed beeld van de emigratie op contractbasis uit Brits-Indië naar de
overzeese gebieden in de 19e en het begin van de 20ste eeuw volgt hieronder
een korte beschrijving van de opzet en werkwijze van de genoemde stelsels.
ad A
Het kanganysysteem
Het kanganysysteem {kangany betekent in het Tamil voorman of arbeider) is
ontstaan in de tweede helft van de negentiende eeuw toen er een grote vraag
opkwam naar arbeidskrachten voor de plantages op Sri Lanka.
Het voorbeeld van Sri Lanka werd weldra overgenomen door de planters in
Malaya. Deze planters hadden te kampen met een tekort aan arbeidskrachten
die niet alleen goedkoop waren maar ook onderworpen konden worden aan
de plantagediscipline. De voorkeur van hen ging hierbij uit naar etnisch homogene groepen en de emigratie beperkte tot het zuiden van Brits-Indië, met
name Tamil Nadu. Bij het kanganysysteem werden de arbeiders gerecruteerd
voor een bepaald seizoen. De organisatie van de werving onder dit stelsel
was minder complex dan bij het indentured-laboursysteem. Bij het kanganysysteem werd een kangany naar zijn geboorteplaats of -dorp gestuurd om
werkkrachten te ronselen. Meestal zocht deze werkkrachten onder familieleden, kennissen of vrienden. Formeel moesten de kangany's in het bezit zijn
van een wervingslicentie, maar aangezien de potentiële emigranten familieleden, vrienden en kennissen waren van de kangany, werd aan die formaliteit
nauwelijks voldaan.
Het contract tussen een kangany en een emigrant was gewoonlijk een mondelinge overeenkomst. Voeding, kleding en de overtocht van de emigranten
kwamen voor rekening van de kangany. Soms betaalde hij ook de kleine
schulden die een kandidaat-emigrant had of gaf hij een voorschot op het loon
aan achterblijvende familieleden. Daardoor kwam de migrant bij de kangany
in het krijt te staan. De planters in Sri Lanka huurden de arbeidsmigranten
van deze kangany 's, aan wie zij ook het loon van de arbeiders uitbetaalden.
In Malaya daarentegen ontvingen de arbeidsmigranten hun loon rechtstreeks
van de planters. Deze planters namen formeel de arbeiders over van de
kangany nadat zij de wervings- en reiskosten van de emigranten hadden betaald. Bovendien ontving de kangany voor elke emigrant een premie. Deze
premie varieerde tussen RslO en Rs26 per geworven emigrant"1. De werkgever hield al deze kosten op het loon van de arbeidsmigrant in.
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De Brits-Indische overheid beschouwde aanvankelijk het kanganysysteem
als een vorm van vrije emigratie en schonk er daarom weinig aandacht aan.
Daarin kwam echter een verandering toen in 1846 de koloniale regering van
Ceylon een verordening aannam, waarin zij bepaalde dat voortaan emigratie
onder het kanganysysteem onder het directe toezicht van de staat zou komen
te staan15. Dit trok de aandacht van de Brits-Indische regering. Zij benaderde
het bestuur van Ceylon om er op toe te zien dat kangany's Ceylon niet zouden gebruiken als doorvoerhaven van emigranten naar andere koloniën. Daarmee wilde de Brits-Indische regering de kanganyemigranten enigszins in
bescherming nemen. Ceylon gaf daaraan gehoor en verbood in datzelfde jaar
(1846) bij de Verordening no.3 elke vorm van 'doorvoer-emigratie'. In BritsIndië kwam in 1847 een soortgelijke verordening (Wet no. XI11 ) tot stand16.
Tien jaar later (1857) greep de Brits-Indische overheid opnieuw in. Bij een
verordening, die pas in 1859 van kracht werd, bepaalde de Brits-Indische
regering dat het verboden was emigranten in overvolle schepen te vervoeren17. Daarmee hoopte zij de emigratie onder het kanganysysteem op het
juiste spoor te hebben gezet en bemoeide zich verder niet meer mee.
Pas in het begin van de 20ste eeuw werd onder de druk van nationalisten de
aandacht van de Brits-Indische regering opnieuw gevraagd voor de emigratie onder het kanganysysteem. Volgens deze nationalisten werden de emigranten onder het voornoemd systeem op grove wijze uitgebuit door zowel
de kangany als de werkgever. Daarom drongen zij er bij de overheid op aan
om het kanganysysteem af te schaffen18.
Maar het duurde tot 1920 dat deze emigratievorm serieuze aandacht kreeg
van de overheid toen op enkele plantages in de overzeese gebieden ernstige
wantoestanden werden gesignaleerd19. In 1922 nam de Brits-Indische regering een wet aan waarbij zij zich verplichtte de wantoestanden uit het kanganysysteem te bannen. Voor de nationalisten was dit niet voldoende en zij eisten
de algehele afschaffing van het systeem. De aanhoudende druk van de nationalisten noopte de Brits-Indische regering uiteindelijk tot het installeren van
commissies om het kanganysysteem te bestuderen20. Op advies van de verschillende onderzoekcommissies die belast waren met emigratiezaken, werd
het kanganysysteem in 1938 door de Brits-Indische regering officieel verboden.
ad В
Het maistrysysteem
Omstreeks 1860 ontstond in Brits-Indië het maistrysysteem dat verschillende
parallellen vertoonde met het kanganysysteem. Bij dit systeem wierven parti17

culieren op eigen initiatief werkkrachten. Zij benoemden daarvoor een hoofd
werver, een maistry, die op zijn beurt andere wervers, eveneens maistry's
genaamd, in dienst nam. De maistry's moesten proberen in hun eigen ge
boorteplaats zoveel mogelijk vrienden, kennissen en familieleden tot emi
gratie over te halen21. Deze emigranten werden naar andere gebieden ge
bracht waar zij vervolgens voor een zekere periode tegen betaling aan een
planter werden onderverhuurd. Emigratie onder het maistrysysteem was meer
een intra-continentale beweging. Vele honderdduizenden emigranten vertrok
ken in de periode 1850-1938 onder het maistrysysteem naar de theeplantages
in Assam en de rijstvelden in Burma.
Ook de emigratie onder het maistrysysteem kreeg weinig aandacht van de
Brits-Indische overheid. De arbeidsomstandigheden van de emigranten wa
ren op de meeste plantages slecht22.Hoewel na 1870 maatregelen werden
getroffen om daarin verbetering te brengen, bleven deze omstandigheden
onder het maistrysysteem verre van rooskleurig. In 1921 benoemde de BritsIndische overheid een commissie, die een onderzoek moest instellen naar de
arbeidsomstandigheden van de emigranten onder het maistrysysteem. Hoe
wel daarna een verbetering optrad in de werkomstandigheden, besloot de
Brits-Indische overheid in 1938 ook de emigratie onder het maistrysysteem
te verbieden.
ad С
Het indentured-laboursysteem
De meeste overzeese koloniën die arbeidsmigranten uit Brits- Indie aantrokken maakten gebruik van het indentured-laboursysteem. Het gaat daarbij om
een stelsel waarin een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen een werkgever (planter) en een werknemer (migrant) en waarbij beide partijen zich binden aan overeengekomen arbeidsvoorwaarden. De recrutering van werkkrachten volgens dit systeem begon in Brits-Indië omstreeks dejaren veertig
van de vorige eeuw. De werving van migranten stond onder toezicht van de
koloniale agentschappen, die de planters als opdrachtgevers vertegenwoordigden, en de Brits-Indische overheid. Alle partijen bij de recrutering,
waren, zoals eerder gesteld, gebonden aan regels. De overheid achtte regelgeving noodzakelijk om onregelmatigheden in de recrutering te voorkomen.
Op overtreding van de regels stonden dan ook sancties. De Brits-Indische
overheid riep diverse instanties in het leven om toe te zien op de naleving
van de voorschriften rond de recrutering.
Onder het indentured-laboursysteem verlieten in de periode van 1834 tot
1916 ongeveer één miljoen Indiërs hun geboorteland23. De Britse koloniën
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waren de belangrijkste afnemers: Mauritius (500.000), Brits-Guyana
(240.000), Natal (150.000) en Trinidad (140.000)24. Tussen 1873 en 1917
vertrokken ongeveer 34000 Brits-Indiërs als contractarbeider naar Suriname25.
1.3

Indentured labour: een vloek of zegen?

1.3.1 Inleiding
Vanuit verschillende disciplines is in de afgelopen decennia het indenturedlaboursysteem benaderd en als gevolg daarvan, is het aantal theorieën over
de voor en nadelen ervan talrijk. Een uitputtende bespreking van de literatuur zou hier te ver voeren en daarom wil ik mij beperken tot de hoofdlijnen
van de discussie over dit systeem.
In het debat over het indentured-laboursysteem staan voor- en tegenstanders
lijnrecht tegenover elkaar. Beide partijen benadrukken verschillende dimensies van de thematiek en het is moeilijk om hun tegenstrijdige visies in één
analysekader te verenigen. Toch wil ik in deze studie daartoe een aanzet
geven door het debat uit de sterk gepolitiseerde sfeer te halen en te confronteren met historische bronnen over het verloop en de consequenties van deze
grootschalige emigratie.
Voor dit analysekader wordt Suriname als casusstudie gebruikt. De empirische bevindingen daarvan betreffen natuurlijk in de eerste plaats deze voormalige Nederlandse kolonie, maar kunnen ook gelden voor de trek naar andere koloniën. Immers, de wervingsactiviteiten en de voorwaarden van het
indentured-laboursysteem waren, met uitzondering van Brits-Guyana, voor
alle (wervende) koloniën gelijk. Daardoor is het mogelijk om op grond van
de empirische bevindingen van deze casus de bestaande opvattingen over de
emigratie onder het indentured-laboursysteem in het algemeen en in het bijzonder naar Suriname te toetsen. Om die reden heeft dit analysekader betrekking op het indentured-laboursysteem in het algemeen en het wervingsproces in het bijzonder.
In dit hoofdstuk wil ik allereerst een overzicht geven van de verschillende
interpretaties die zijn geformuleerd over het indentured-laboursysteem. Aan
de hand daarvan kom ik vervolgens tot mijn centrale probleemstelling die ik
in een aantal deelvragen zal opsplitsen. Daarbij ga ik ook in op het
methodologische verband tussen de algemene probleemstelling en de casus19

Suriname. Aan het eind van dit hoofdstuk geef ik tenslotte overzicht van de
argumentatie en de opbouw van deze studie.
1.3.2 De theoretische concepties
In de historische en sociaal-wetenschappelijke literatuur is een levendige
discussie gevoerd over de oorzaken en de aard van de emigratiebewegingen
onder het indentured labourstelsel. De meeste auteurs leggen in deze discussie het accent op de sociaal-economische omstandigheden van de emigranten, zowel in het thuisland als in het land van bestemming. De uiteenlopende
standpunten over de emigratie onder het indentured-laboursysteem zijn
voornamelijk gebaseerd op een vergelijking van de officiële regelgeving en
de praktische uitvoering ervan.
Ook worden de sociaal-economische omstandigheden van de emigranten in
het land van herkomst met die in de kolonie in de discussie als basispunten
voor een vergelijking genomen. Daarbij valt het op dat de verschillende theorieën over het indentured-laboursysteem weliswaar verwijzen naar de werving
en de organisatie ervan èn selectie van kandidaten, maar een grondige analyse daarvan ontbreekt. Daarom zal ik mij in deze studie concentreren op de
organisatie van de werving en selectie uit Brits-Indië onder het indenturedlaboursysteem.
De emigratie uit Brits-Indië was in de 19e eeuw geen uitzonderlijk verschijnsel
in de wereld. In dezelfde periode vertrokken bijvoorbeeld ook miljoenen
Europeanen naar Amerika. De emigratie uit Europa wordt veelal gezien als
een vorm van niet-georganiseerde vrije migratie26. Over de emigratie uit BritsIndië daarentegen bestaan uiteenlopende opvattingen. Zoals reeds vermeld,
bestaan ten aanzien van het indentured-laboursysteem twee visies. In de visie van de critici wordt indentured labour als een vorm van verkapte slavernij beschouwd. Het meest in het oog springend was voor hen de slechte organisatie van de emigratie.
De voorschriften en de regelgeving met betrekking tot het wervingsproces
toonden ernstige tekortkomingen, terwijl de instellingen die belast waren
met het toezicht op de naleving ervan, in hun taak faalden27. Daartegenover
staat een veel kleinere groep auteurs, die emigratie onder het indenturedlaboursysteem als een goed georganiseerd proces beschouwt. Deze auteurs
zijn van mening dat de overheid met de door haar gereguleerde organisatie
van werving en selectie waarborgen gaf aan de emigrant28.
Om nu een beeld te kunnen vormen van de bestaande theorieën over het
indentured-laboursysteem worden hieronder enkele voorbeelden besproken.
Een belangrijke criticus van het indentured-laboursysteem is de econoom20

politicoloog Hugh Tinker. In zijn bekende verhandeling A new system of
slavery noemt hij het indentured-laboursysteem een verwerpelijk systeem,
dat door een serie ad hoc maatregelen en overeenkomsten tot stand is gekomen tussen enerzijds de Brits-Indische regering en anderzijds de verschillende
overzeese koloniën via het Britse Bestuur in Londen29. De emigranten werden door diverse maatregelen als het ware aan handen en voeten gebonden
om hun werkgever te dienen. Dit systeem bood koloniale overheden de mogelijkheid om op goedkope wijze en zonder al teveel beperkingen emigranten uit hun leef- en woongebieden weg te rukken en over te plaatsen in een
gemeenschap, waarin menselijke waarden van geringe betekenis waren. Hoewel er in dit systeem waarborgen waren opgenomen ter bescherming van de
emigranten, bewezen de autoriteiten in de praktijk slechts lippendienst aan
de belangen van de emigranten. Het indentured-laboursysteem is voor Tinker
daarom een verkapte vorm van slavernij die de Brits-Indische emigranten
een hoop ellende heeft bezorgd:
'Some, indeed did live to attain better material conditions, though many found
they had exchanged one form of poverty and servitude for another, and many
more found only death and disease in the new life. But what weighed most in
the balance of benefit and affliction was that the Indians exchanged a society
and a living community (though unequal and degrading to many, tiresome
and tedious to most) for a lifeless system, in which human values always
mattered less than the drive for production, for exploitation. It was the system
that demanded the emigration of Indian workers overseas and stamped its
mark upon the coolies as a 'peculiar people' for so many years to come' 30 .
In Tinkers visie waren de emigranten dus volledig op zichzelf aangewezen.
Maar als in het indentured-laboursysteem officiële waarborgen waren opgenomen om de belangen van de emigranten te behartigen, blijft de vraag onbeantwoord waarom die niet werden uitgevoerd. Een andere vraag die zich
naar aanleiding van Tinkers conclusie opdringt, is of de emigranten al dan
niet op de hoogte waren van de voorwaarden van het indentured-laboursysteem
voor dat zij overgingen tot het tekenen van het contract.
Panchanan Saha, een marxistische auteur, beschouwt het indentured-laboursysteem als een tussenvorm van vrije arbeid en slavernij. Volgens hem was
indentured labour geen vrijwillige emigratie van Brits-Indiërs naar overzeese
koloniën om daar een beter bestaan te vinden. Het was een arbeidsmigratie
op basis van een contract ter vervanging van de (vrijverklaarde ) slaven. Het
aantal emigranten dat op deze basis werd aangetrokken, was dus niet ongelimiteerd maar was afhankelijk van de behoefte van de planters aan werk21

krachten. Om deze werkkrachten te kunnen aantrekken schakelden zij ronselaars en wervers in die daarmee een cruciale rol toebedeeld kregen in het
indentured-laboursysteem. De premies die zij voor hun bewezen diensten
ontvingen, vormden de aanleiding voor wanpraktijken in het
wervingssysteem:' The system of paying the recruiters by numbers of recruits
was universal, and under such a system abuses were bound to occur'31. Gelet
op het feit dat in Brits-Indië reeds vele eeuwen het fenomeen van arbeidsmigratie bekend was, dringt dan de vraag op of de wervers ook inderdaad als
de drijvende kracht achter de emigratie onder het indentured-laboursysteem
mogen worden beschouwd. Daarnaast roept de veronderstelling dat de
commercialisatie van het wervingssysteem de oorzaak was van de vele misstanden, vragen op over de houding van zowel de (Brits-Indische) autoriteiten als van de emigranten zelf.
Een andere auteur die het indentured-laboursysteem eveneens verwerpt, is
N. Gangulee. Volgens hem werden vele Brits-Indiërs zonder scrupules overgehaald tot het tekenen van een werkcontract onder het indentured-laboursysteem. Daarbij leverden de migranten een deel van hun vrijheid in gedurende de contracttijd. Gangulee stelt dat de publieke opinie in Brits-Indië
daarom tegen het indentured-laboursyteem was.
De Brits-Indische bevolking beschouwde het als een vernedering32. Gegeven
het feit dat men in Brits-Indië reeds verschillende vormen van emigratie kende,
blijft het evenwel de vraag over waarom juist het indentured-laboursysteem
zo gehekeld werd, en andere vormen van contractarbeid veel minder kritiek
uitlokten. Hoe stond de Brits-Indische publieke opinie tegenover het emigratiebeleid van het moederland, i.e. Engeland?
Ook C. Kondapi, die een onderzoek heeft gedaan van de emigratie uit BritsIndië naar de Britse koloniën, beschouwt het indentured-laboursysteem als
een verkapte vorm van slavernij. In de voorwaarden van het indentured-laboursysteem ziet Kondapi parallellen met de slavernij. Allereerst wijst hij op de
vrijheidsbeperking van de contractanten.
Volgens hem tekenden de emigranten een werkcontract voor vijfjaar, waarmee zij tegelijkertijd hun vrijheid verkwanselden. De emigranten waren daardoor gebonden arbeidsprestaties te leveren voor een werkgever die zij niet
kenden en aan wie zij gehoorzaamheid verschuldigd waren. De emigranten
konden het contract niet eenzijdig verbreken ook al konden zij het helemaal
niet vinden met hun werkgever. Als tweede bezwaar noemt Kondapi het feit
dat bij de wervingsactiviteiten de belangstelling voornamelijk uitging naar
mannelijke emigranten. Gezinnen en vrouwen waren geen doelgroep van
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indentured labour. Daardoor onstond een tekort aan vrouwen onder de emigranten op de plantages, hetgeen een reeks van problemen veroorzaakte. Het
derde punt waarop Kondapi het indentured-laboursysteem verwierp, betrof
de betaling van premies door de planters voor de werving van emigranten.
Dit beschouwt hij als een vorm van slavenhandel33. Tenslotte hekelde Kondapi
het loon dat de emigranten ontvingen. Dit werd door de werkgever eenzijdig
vastgesteld en bleef de gehele contractperiode vast, ook al waren in de tussentijd de kosten van levensonderhoud van de emigrant veranderd34. Kortom,
het indentured-laboursysteem was een uitbuitingssysteem. De vraag die zich
in dit verband opdringt is of de Brits-Indische emigranten niet op de hoogte
waren van de bepalingen van het indentured-laboursysteem.
Kernial Sandhu, die een onderzoek heeft gedaan naar de emigratie uit BritsIndië naar Malaya, verwerpt het indentured-laboursysteem eveneens. Volgens hem betekende indentured labour voor de emigrant vrijheidsberoving
gedurende de contractperiode. Het beleid van de Brits-Indische autoriteiten
bleef steken in het opstellen van regels en voorschriften met betrekking tot
het indentured-laboursysteem en het uitgeven van licenties aan de wervers.
De controle op de naleving van deze voorschriften was inefficiënt. Daardoor
konden de wervers, die over het algemeen van 'laag allooi' en voor wie alleen geld belangrijk was, vele Brits-Indiers onder dwang of door fraude overhalen tot emigratie. Het indentured-laboursysteem stelde de planters in staat
om de emigranten gedurende hun contractperiode zoveel mogelijk uit te knijpen, aldus Sandhu35. Een vraag die Sandhu onbeantwoord laat is echter hoe
het komt dat wervers van 'laag allooi' aan het wervingsproces konden deelnemen en hoe de autoriteiten zich tegen deze wervers opstelden.
Een andere auteur die het indentured-laboursysteem bekritiseerd heeft is K.
Gillion. Op grond van zijn studie naar Indiase migranten in Fiji leidde het
indentured-laboursysteem tot sociale en persoonlijke ontwrichting van de
emigrant.
Gillion hekelt de afstandelijkheid van de Brits-Indische autoriteiten met
betrekking tot het indentured-laboursysteem. Deze autoriteiten gingen uit
van de fictie dat hun onderdanen als zelfstandige en kritische individuen, die
in staat werden geacht voor hun belangen te kunnen opkomen. Door deze
houding van laissez-faire bleven vele gebreken in het indentured-laboursysteem bestaan. In de opvatting van Gillion ligt de veronderstelling
besloten dat Brits-Indische emigranten arm en naïef waren en daardoor gemakkelijk misleid konden worden. Het is daarom een illusie te stellen dat de
overeenkomst tussen een emigrant en een planter op basis van gelijk23

waardigheid tot stand kon komen, aldus Gillion36. De vraag die Gillion's
analyse oproept is of de Brits-Indische emigranten inderdaad naïef waren en
geen kennis droegen van de voorwaarden en de consequenties van indentured labour. Bovendien dient te worden onderzocht of emigranten hun contract al dan niet op vrijwillige basis tekenden.
Dwarka Nath, die de emigratie uit Brits-Indië naar (Brits-)Guyana heeft onderzocht, is van mening dat in de loop van de tijd in verschillende opzichten het
indentured-laboursysteem werd verbeterd door maatregelen van zowel de
Brits-Indische als de koloniale autoriteiten van de Ontvangende landen'. Het
wervingsproces echter was daarop een uitzondering: het bleef gedurende de
gehele emigratieperiode een angel in het indentured-laboursysteem37. De vraag
is dan waarom in al dejaren dat het systeem bestond, de wijze van recrutering
niet voor verbetering vatbaar bleek.
Uit christelijke hoek waren soortgelijke meningen te beluisteren, zoals die
van C. Andrews en W. Pearson™. Zij kwamen op grond van onderzoek onder
de emigranten in Fiji tot de slotsom dat de emigratie onder het indenturedlaboursysteem op fraude en misleiding berustte.
De auteurs werden tijdens hun onderzoek geconfronteerd met kritiek van de
emigranten op de organisatie van de werving en het functioneren van de
verschillende instellingen die in Brits-Indië betrokken waren bij de recrutering. De instellingen zouden inefficiënt werken en de emigranten onvoldoende
bescherming bieden. Volgens Andrews en Pearson gaapte er een kloof tussen deze instellingen en de emigranten. Uit angst voor de overheid durfden
de 'timide' emigranten niet met hun problemen voor de dag te komen39. Daarbij komt, volgens Andrews en Pearson, dat emigranten op valse voorspiegelingen naar Fiji werden gelokt. Vrijwel alle emigranten realiseerden zich pas
bij aankomst op de plantages waar zij terecht gekomen waren en wilden dan
ook onmiddellijk terug. Maar op grond van hun contractuele verplichtingen
werd hun die mogelijkheid ontnomen. Volgens de genoemde auteurs schroomden de wervers geen enkel middel om personen over te halen tot emigratie,
zolang zij hun premie maar konden opstrijken. In hun onderzoek komen
Andrews en Pearson tot de conclusie:' that all we were able to gather from
the indentured coolies' own lips, and also from the free Indians, it is probably
not an exaggeration to state that, in the case of 80 per cent of those who were
indentured in India, some deceit was practised by the recruiting agent'40.
Daarom kan er niet gesproken worden van vrijwillige emigratie onder het
indentured-laboursysteem. Deze schets van het indentured-laboursysteem
roept de vraag op of de Brits-Indische emigranten werkelijk onnozel en naïef
24

waren om zich door de wervers alles te laten voorspiegelen. Ook kan worden
afgevraagd waarom de autoriteiten bij al deze misstanden niet hebben ingegrepen.
Tenslotte noem ik nog het standpunt van de Brits-Indische nationalisten ten
aanzien van indentured labour. Zij beschouwden emigratie van Brits-Indièrs
onder het indentured-laboursysteem als een vorm van dwangarbeid.
Eén van de leiders van deze beweging, Gopal Krishna Gokhale, vatte (in
1912) de kritiek in het Brits-Indische parlement in een aantal punten samen.
Allereerst laakte hij het feit dat emigranten naar een kolonie vertrokken waarvan taal, zeden en gewoonten hun vreemd waren. Ten tweede bonden zij zich
aan een werkgever die zij niet kenden en wiens plantage zij niet zonder toestemming mochten verlaten. Als derde bezwaar noemde Gokhale dat het
contract dat de emigranten aanging door hen niet eenzijdig kon worden opgezegd. De grootste moeite had Gokhale met het feit dat de Brits-Indische
emigranten onderworpen waren aan een strafwetgeving, de Poenale Sanctie,
waarover zij tijdens de selectie niet geïnformeerd waren41. Daarom beschouwden deze nationalisten emigratie onder het indentured-laboursysteem niet
alleen als verwerpelijk maar ook als een vernedering voor de gehele BritsIndische bevolking. Maar gelet op het feit dat een deel van emigranten na
hun contractperiode naar hun geboorteland terugkeerde, blijft het de vraag
of de aard van het indentured-laboursysteem onder de Brits-Indische bevolking
onbekend kon zijn gebleven.
Tegenover deze critici staat, zoals gezegd, een kleinere groep van auteurs die
van mening is dat de recrutering van emigranten onder het indentured-laboursysteem goed georganiseerd was. Een belangrijk vertegenwoordiger van dit
standpunt is B.V. Lal. Ook hij neemt de emigratie naar Fiji als voorbeeld. In
tegenstelling tot wat veel critici beweren, stelt Lal dat er voortdurend verbeteringen werden aangebracht in de organisatie van de recrutering van emigranten onder het indentured-laboursysteem. Door middel van voorschriften en
regelgeving hield men de werving onder controle. Daardoor kwamen slechts
bij uitzondering misstanden voor. Lal meent dai de wervers geen belangrijke
rol hebben gespeeld in het indentured-laboursysteem.
Bovendien bleek hem dat onder het indentured-laboursysteem emigranten
tot welvaart kwamen en daarmee een economische voorsprong op de thuisblijvers verwierven. De houding van de critici van het systeem vindt hij enigszins naïef. Lal stelt dat de tegenstanders een aantal tekortkomingen van het
systeem overdrijven en dat zij zich bij hun oordeel te veel laten leiden door
emotionele factoren. Ontvoering, dwang en geweldpleging tijdens de wer25

ving kwamen volgens hem zelden voor42.
De volgende kanttekening kan geplaatst worden op de beschouwingen van
Lal. Allereerst vermeldt hij niet hoeveel emigranten welvarend naar huis
terugkeerden en hoe groot hun economische voorsprong op de thuisblijvers
was. Met betrekking tot de rol van de wervers kan de vraag worden gesteld
waarom de overzeese agentschappen niet zelf de recrutering ter hand namen
maar dit overlieten aan de wervers waardoor zij zich van hen afhankelijk
maakten.
Het standpunt van Lal wordt ondersteund door Judith Α. Weller die op basis
van een onderzoek naar de emigratie van Brits-Indiërs naar Trinidad tot de
conclusie komt dat de recrutering van emigranten onder het indentured-laboursysteem goed was georganiseerd. Zij schrijft dat onder meer toe aan het optreden van verschillende instanties en de uitgebreide regelgeving die met
betrekking tot werving en emigratie tot stand was gebracht en die de belangen van de betrokken contractanten moest beschermen: 'The surveillance of
the Government of India, and watchfulness of groups interested in the welfare of Indians, helped to end the more flagrant abuses of the recruiting system'43. In de visie van Weller heeft de Brits-Indische overheid een belangrijke rol gespeeld ten aanzien van zowel de institutionalisering van het
indentured-laboursysteem als de controle op de naleving van de voorschriften
ervan.
In haar ogen was de Brits-Indische overheid voortdurend alert op wantoestanden in het emigratiesysteem en toonde zij zich bereid de belangen van de
emigranten te behartigen. Daarom trof zij maatregelen die de emigranten
voldoende bescherming boden tegen corruptie en andere vormen van machtsmisbruik. Daardoor kwamen in het wervingsproces weinig overtredingen
tegen emigranten voor. De uitspraken van Weller (die zo diametraal staan
tegenover die van de critici) zijn evenwel weinig onderbouwd door nauwkeurige analyse van de werving van emigranten onder het indentured-laboursysteem. Daarom blijft het nodig om te onderzoeken of de overheidscontrole
in de praktijk ook op efficiente wijze geschiedde.
1.3.3 De discussie over Suriname
Binnen het Nederlandse rijk was Suriname de enige kolonie die bij de recrutering van emigranten in Brits-Indië betrokken was. Suriname had eerst toestemming nodig van de Britse regering om met de recrutering van migranten
in Brits-Indië te beginnen. Op aandrang van de Surinaamse bestuurders knoopte Nederland in 1868 daarover onderhandelingen aan met de Britse regering ( voor details over dit onderwerp zie hoofdstuk 3 ). Deze onderhande26

lingen leidden tot het sluiten van een Tractaat op 8 september 1870. De bekrachtiging van dit Tractaat door de staatshoofden van Nederland en Engeland vond echter pas in 1872 plaats. Daarmee werd voor Suriname de weg
geopend om emigranten in Brits-Indië te werven. Tussen 1873-1916 werden
ruim 34.000 Brits-Indiërs als contractarbeiders voor de kolonie Suriname
geronseld.
Wat van het voorgaande debat is nu terug te vinden in de discussie over de
werving en selectie van emigranten voor Suriname en de organisatie ervan?
In algemene zin valt op dat in de (Surinaamse) literatuur unaniem een afkeurend standpunt wordt ingenomen ten aanzien van de wervingspraktijken.
Degenen die de werving afkeuren, baseren hun informatie op verslagen van
de officiële autoriteiten (Koloniale Verslagen en rapportages van de districtscommissarissen) of op mondelinge informatie van de emigranten zelf. Al in
de beginperiode van de werving in Brits-Indië werd het stelsel in Suriname
ernstig bekritiseerd. De kritiek was onder meer gericht op de organisatie van
de werving van emigranten in Brits-Indië. Eén van de vroegste critici was 5.
van Praag, lid van het vertegenwoordigend College van Suriname, de Koloniale Staten. Hij nam al in het midden van de jaren 70 van de 19e eeuw op
scherpe wijze stelling tegen het migratiesysteem. De kritiek van Van Praag
was ondermeer gericht niet alleen op de organisatie van de werving maar
ook op de emigratie uit Brits-Indië zelf. Hij trachtte het hoogste bestuurscollege van de kolonie te overtuigen van de ernstige misstanden bij de recrutering van emigranten onder het indentured-laboursysteem.
Hij betoogde dat de wervers zich bij hun activiteiten veelal van oneigenlijke
middelen bedienden en dat het wervingssysteem als een vorm van gedwongen emigratie beschouwd moest worden. Van Praag was ervan overtuigd dat
de verschillende instellingen de wervers niet onder controle konden houden44. In de beschouwingen van Van Praag gaan de Surinaamse autoriteiten
evenmin vrijuit. Volgens hem speelden deze autoriteiten een dubbele rol:
enerzijds die van werver, ronselaar en zielverkoper tot verkrijging van tijdelijke mannelijke werkkrachten en 'anderzijds die van 'entremetteur',
proxénète en fournisseur voor en van een afschuwelijke klasse van rampzalige vrouwen, ten walgelijkste behoefte van diezelfde mannelijke werkkrachten' 45 . Volgens Van Praag was de emigratie onder het indentured-laboursysteem niet vrijwillig maar 'een gedwongen ten arbeidstelling van hen
die men niet slaven maar immigranten gelieft te noemen'46. Tegen de opvattingen van Van Praag valt wel het een en ander in te brengen. Gelet op zijn
politieke visie47 kan men zich afvragen of hem niet vooringenomendheid
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verweten kan worden. Van Praag was een felle tegenstander van het aantrekken van werkkrachten buiten Suriname. Volgens hem moesten de planters in
Suriname eerst de negerbevolking inschakelen voor plantagearbeid. In zijn
beschouwingen stelt Van Praag de houding van de Brits-Indische autoriteiten niet aan de orde.
De vraag hoe de Brits-Indische autoriteiten tegenover het indentured-laboursysteem in Suriname stonden, dient dus alsnog aan de orde te worden
gesteld.
Eenzelfde mening als die van Van Praag vinden we terug bij N. van den
Brandhof, districts-commissaris in Suriname, die in 1879 in een schrijven
aan de minister van koloniën stelde dat 'het indentured-laboursysteem niets
anders was dan eene gewijzigde voortzetting van der slavernij, in sommige
opzigten zelfs slechter dan deze'48. Maar ook Van den Brandhof baseert zijn
bevindingen uitsluitend op zijn ervaringen in de kolonie Suriname en laat
het wervingsproces en andere belangrijke aspecten uit het indentured-laboursysteem buiten beschouwing. Datzelfde geldt ook voor J.A. Wiselius en S.
Kolff. Voor hen stond vast dat de meeste migranten door misleiding tot emigratie werden overgehaald49. Ook zij lijken eerder een algemene indicatie te
reproduceren geven niet aan in welke mate en in welke vorm deze misleidingen voorkwamen.
C. van Drimmelen, die als derde Agent-Generaal van de Koloniale overheid
in Suriname immigratiezaken in zijn portefeuille had, deelde deze mening.
Naar zijn mening vielen de meeste emigranten ten prooi aan de praktijken
van de wervers die -door een onjuiste voorstelling van zaken zoveel mogelijk mensen tot emigratie trachtten te bewegen. Van vrijwillige emigratie
was bij de meeste contractarbeiders dan ook geen sprake50. Hoeveel Britsindiërs op die manier tot emigratie zijn overgehaald wordt door Van Drimmelen niet vermeld.
A.C. Wesenhagen is ervan overtuigd dat de meeste emigranten niet alleen
weinig kennis droegen van de inhoud van het werkcontract, maar evenmin
een notie hadden van de ligging van de plaats van bestemming. Door de
overmacht van de armoede konden de wervers hen gemakkelijk overhalen
tot emigratie, met alle onverwachte en schokkende gevolgen van dien".
Door het contract verbond de emigrant zich voor een bepaald aantal jaren in
de kolonie in een voor hem onbekend klimaat en levenswijs veld- of fabrieksarbeid te verrichten. Daarbij had hij er geen besef van hoe zwaar deze arbeid was en hoeveel zijn overeengekomen loon waard was. Eenzijdig verbreken van het contract was niet mogelijk. Een ander bezwaar tegen het
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indentured-laboursysteem noemt Wesenhagen - evenals Van Praag dat voor
hem deed - het relatief kleine aantal vrouwen dat werd aangevoerd. Het tekort aan vrouwen gaf de Brits-Indische emigranten aanleiding tot 'grove
zedeloosheid, minnenijd, sexuele mishandeling, verminking, verwonding,
doodslag en allerhande wanordelijkheden'. Als de grootste 'boosdoeners'
van het indentured-laboursysteem beschouwt Wesenhagen de wervers, die
hij de zielverkopers noemt: zij misleidden op grove wijze de arme Britsindiërs tot emigratie. Echter de mate waarin de misleidingen hebben plaatsgevonden wordt ook door Wesenhagen niet aangegeven.
Ook in de periode na de emigratie viel dit afwijzende standpunt ten aanzien
van de werving te beluisteren. Volgens S. Römer moet het wervingssysteem
met de nodige scepsis worden beschouwd. Hij stelt dat de werving voornamelijk plaatsvond 'door koeliewervers die in hun vak niet altijd door verheven ethische beweegredenen geleid werden'52.
Hoe de werving in de praktijk dan wel geschiedde, vermeldt hij echter niet.
Evenals Wesenhagen en Römer is P. Legene van mening dat de emigranten
in hun geboorteland zonder scrupules gerecruteerd worden. Emigratie onder
het indentured-laboursysteem is volgens Legene dan ook een verkapte vorm
van slavernij53. Dit beeld baseert Legene op een gesprek met slechts één
emigrant, die moeilijk representatief geacht kan worden voor het gehele
indentured-laboursysteem.
Voor F. Greiner is de hoge loonstandaard op de plantages in de kolonie het
belangrijkste lokaas van de wervers om de emigranten te strikken54. Hoeveel
Brits-Indiërs zich om die redenen lieten aanwerven wordt door Greiner niet
vermeld.
Ook A. Oliviera verwerpt het indentured-laboursysteem. Doordat onder dit
systeem voornamelijk mannelijke werkkrachten werden aangeworven, ontstond er een tekort aan vrouwen onder de emigranten op de plantages. Dit
tekort leidde tot moord en andere misdrijven onder de emigranten. Oliviera
vermeldt echter niet hoe groot het tekort aan vrouwen was55.
J. Burger beschouwt eveneens het indentured-laboursysteem als een vorm
van dwangarbeid. Het werkcontract dat de emigranten in Brits-Indië moesten tekenen, verplichtte hen onder de dreiging van strafmaatregelen tot het
leveren van arbeidsprestaties56.
De vraag die gesteld kan worden is of de Brits-Indische emigranten al dan
niet op de hoogte waren van de strafbepalingen alvorens het contract te tekenen.
Pater C.J.M, de Klerk, die een systematische studie naar de Surinaamse emi29

gratie van Brits-Indische contractarbeiders verrichtte, is zelfs geneigd parallellen te trekken met de slavenhandel. Hij theoretiseert over het indenturedlaboursysteem als volgt. Door de feitelijke onbekendheid van de emigranten
met hun toekomstige meesters, de aard van de werkzaamheden en de moeilijkheden van hun nieuwe leven, maakte de toch al moeilijk te verkrijgen
zekerheid van hun vrijwillig vertrek vaak illusoir. De onmogelijkheid het
contract te verbreken gedurende een periode van 5 jaar, ongeacht de ontgoocheling van de arbeider bij zijn aankomst op de plantage, was oorzaak van
veel zelfmoorden.
De onmogelijkheid eindelijk om een voldoende aantal vrouwen onder zulk
een hard regime te doen emigreren, bracht vele mannen tot 'diep moreel
verval'. Bovendien hing de effectiviteit van de bescherming in het land van
vestiging in hoge mate af van de goede wil van het Bestuur, de actieve medewerking van de ambtenaren, speciaal met de uitvoering der arbeidsverordeningen belast, en van de kracht der openbare mening. De Klerk's conclusie
over het indentured-laboursysteem luidt dan ook: 'hoe gereglementeerd ook,
het bleef tot in het begin der 20ste eeuw het merkteken van zijn oorsprong
dragen: het vitium originis was nu eenmaal, dat het dienen moest om de
slavenarbeid te vervangen en aldus een overgang vormde tussen slavernij en
vrije arbeid'". Uitspraken als die van De Klerk over het wervingsproces in
Brits-Indië zijn voornamelijk gebaseerd op indrukken en losse informanten.
De vraag is of deze informatie representatief geacht mag worden temeer daar
een systematisch en chronologisch overzicht van het wervingsproces in BritsIndië ontbreekt.
Een latere onderzoeker, J.D. Speckmann onderschrijft dit standpunt. Op grond
van de rapporten van de Protector of Immigrants en het Grierson verslag
komt ook hij tot de conclusie dat de emigranten veelal tot vertrek naar de
kolonie werden verleid58. Speckmann laat echter na om een chronologische
bespreking van het indentured-laboursysteem te geven.
J.H. Adhin beweert dat aan de emigranten bij de recrutering 'een land van
melk en honing' werd voorgespiegeld59. Soortgelijke beweringen over het
indentured-laboursysteem worden op herdenkingsbijeenkomsten van de emigratie van de Hindoestanen naar Suriname regelmatig gehoord. Deze
standpunten worden in gedenkboeken gepubliceerd. Zo is het volgende in
een gedenkboek over de Hindoestaanse migratie naar Suriname het volgende
te vinden: 'Minder verheven waren echter de activiteiten van de zogenaamde
arkathies, de wervers die in hun ijver voor minder dan dertig zilverlingen
niet schroomden het toekomstige immigratieland af te schilderen als land
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van melk en honing waar uit gouden thalis(borden) en lota's(bekers) gegeten
respectievelijk gedronken werd60'. Hoe vaak dergelijke uitspraken ook worden herhaald, dat maakt nog niet dat ze historisch waar zijn.
De vraag die gesteld kan worden is of de Brits-Indische emigranten zich
inderdaad door deze fantastische verhalen lieten overreden tot indentured
labour.
Het overgrote deel van de auteurs die over de emigratie van Brits-Indische
contractanten naar Suriname hebben gepubliceerd, neemt een afkeurend standpunt in ten aanzien van het wervingsproces onder het indentured-laboursystem
in Brits-Indië. De Leidse historicus P. Emmer neemt echter een standpunt in
dat dichter ligt bij B.V. Lal. Van alle auteurs in zowel Nederland als in Suriname, die over de contractarbeiders uit Brits-Indië gepubliceerd hebben, is
Emmer de enige die het indentured-laboursysteem zo slecht nog niet vindt.
Volgens hem bood het indentured-laboursysteem vele Indiërs, met name de
vrouwen, de mogelijkheid om de ongunstige omstandigheden in hun land te
ontvluchten.
De slechte sociale en economische toestand was de belangrijkste drijfveer
tot emigratie. Door het tekenen van een werkcontract konden de emigranten
hun benarde positie in het geboorteland verlaten in de hoop een beter lot in
de kolonie tegemoet te gaan. De verschillende instellingen en de regelgeving
met betrekking tot de wervingsactiviteiten boden hen voldoende bescherming tegen bedrog en misbruik61. Daarmee poogt Emmer te komen tot een
'positieve' waardering van het indentured-laboursysteem.
Naar mijn mening is hij er ten dele in geslaagd een beeld te geven van de
feitelijke situatie van de emigratie onder het indentured-laboursysteem. Allereerst moet worden vastgesteld dat de door hem gepresenteerde statistische gegevens over de werving onvolledig zijn. De bron waaraan hij zijn
informatie over bepaalde aspecten van de emigratie naar Suriname ontleent,
namelijk de Annual Reports, beslaat immers slechts de periode tot 1900.
Emmer is niettemin van mening dat de door hem gepresenteerde materiaal
(dat betrekking heeft op het tijdvak 1880-1900) representatief is voor de
gehele emigratieperiode naar Suriname (1873-1916).
Bovendien laat hij na een (jaarlijks) overzicht te geven van de ontwikkelingen die zich in de loop van de tijd in de verschillende emigratieinstellingen
in Brits-Indië voordeden. In zijn studie wordt bijvoorbeeld geen melding
gemaakt van het aantal wervers dat jaarlijks bij de recrutering werd ingezet
en hoeveel emigranten deze wervers gemiddeld ronselden. Daardoor ont-
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breekt een beeld van de omvang en intensiteit van de werving die door het
Surinaamse agentschap georganiseerd werd De opvang en behandeling van
emigranten in zowel het sub- als het hoofddepot worden slechts summier aan
de orde gesteld Met name de gezondheidszorg van de emigranten en het
effect van de voorzorgsmaatregelen komen in het betoog van Emmer nauwelijks aan de orde Hierdoor ontbreekt een overzicht van het ziekte- en sterftecijfer onder de emigranten in de voornoemde instellingen Ook met betrekking tot de factoren die het vertrek van emigranten in de weg stonden, ontbreken de jaarlijkse statistische cijfers Een jaarlijks overzicht van deze cijfers is nodig om niet alleen het effect van de voorzorgsmaatregelen te kunnen meten, maar ook om een beeld te vormen van de reactie en houding van
emigranten ten opzichte van de verschillende emigratieinstellingen Daardoor ontstaat er een vaag en onvolledig beeld van de feitelijke omstandigheden die een rol speelden bij de organisatie van de recrutenng van emigranten
uit Bnts-Indie voor Suriname Een ander zwak punt in de studie van Emmer
is de poging om aan te tonen dat emigratie onder het indentured-laboursysteem
met name voor vrouwen een instrument was voor hun streven naar emancipatie De vraag is dan waarom toch weinig vrouwen van die gelegenheid
gebruik hebben gemaakt Anders geformuleerd hoe is het tekort aan vrouwen onder de emigranten op de overzeese plantages te verklaren
1.4

Probleemstelling

Uit het voorgaande blijkt dat de emigratie uit Bnts-Indie onder het indenturedlaboursysteem onderwerp is geweest van uitgebreide verhandelingen en
discussies De politieke discussie over het indentured-laboursysteem wordt
in deze studie echter nagelaten Het vraagstuk over het 'politieke recht' van
de koloniale grootmachten om grote groepen mensen uit hun geboorteland
weg te halen en die over grote afstanden over de wereld te verplaatsen, blijft
derhalve onbeantwoord
Voor een oordeel van de emigratie uit Bnts-Indie is inzicht nodig in de organisatie van de recrutenng en met name in de mate waann onregelmatigheden
zich hebben voorgedaan In deze studie wil ik me concentreren op dit wervingsproces en het onderwerpen aan een gedetailleerd onderzoek om de lacunes in de beschrijving van de werving en de selectie van emigranten onder
het indentured-laboursysteem op te vullen Hiermee wil ik op grond van een
strikt empirische studie komen tot een beoordeling van het karakter en de
oorzaken van de ïndentured-labourmigratie naar Suriname Een andere func-
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tie die aan de empirische bevindingen uit deze studie kan worden toegekend
is de toetsing van de bestaande opvattingen over het indentured-laboursysteem
in het algemeen en het wervingsproces in het bijzonder. Dat zal ik doen met
behulp van een case-study van de recrutering van arbeiders ten behoeve van
de kolonie Suriname. De centrale vraag van deze studie luidt dan ook:
Hoe was de recrutering van migranten onder het indentured-laboursysteem
in Brits-Indië georganiseerd en hoe verliep de overtocht naar de kolonie
Suriname in de periode 1873-1916? Hoe stonden de verschillende mogendheden die er bij betrokken waren tegenover deze vorm van arbeidsmigratie
en in hoeverre werkte dat door in ontwikkeling en organisatie?
Het feit dat in de discussies over de voor- en nadelen van het indenturedlaboursysteem een leemte bestaat over een zo centraal onderdeel daarvan,
teweten de recrutering, is een eerste probleem waar men zich over kan verwonderen.
Een tweede vraag rijst waarom vrijwel alle aangehaalde auteurs nagenoeg
geen onderscheid maken tussen de werving, dat is de toelevering van kandidaat-emigranten, en de selectie die door het agentschap in de sub-depots en
het hoofddepot wordt doorgevoerd. Deze twee fasen vormen de eigenlijke
recrutering en zijn niet alleen chronologisch maar ook analytisch te onderscheiden. In de wervingsfase gaat hen om de potentiële emigrant en de werver
die de (onder)handelingen voeren, terwijl in de selectiefase het zwaartepunt
van de activiteiten bij de ambtenaren berustte.
Zoals gezegd was de recrutering, de werving en selectie van emigranten niet
alleen een zaak van vragers en aanbieders van arbeid, maar de overheid had
daarmee ook enige bemoeienis. De recrutering omvatte een aantal fasen: allereerst de ronseling van emigranten, vervolgens hun inkwartiering in de subdepots en de selectie die hier werd gepleegd, het verblijf in het hoofddepot
en ten slotte het transport naar de kolonie van bestemming. In elk van deze
stadia van de recrutering waren partijen aan wettelijke voorschriften gehouden die het verloop van de ene fase naar de andere vorm en inhoud gaven.
Dit wordt bedoeld met de organisatie van de recrutering. In chronologische
zin kan het geheel worden opgevat als een procesgang die zich laat onderzoeken door de verschillende fasen onder de loep te nemen. Ter beantwoording van de centrale onderzoeksvraag worden dan de volgende deelvragen
geformuleerd, die zowel betrekking hebben op de randvoorwaarden (met name
de wetgeving) als de stadia van de recrutering:
1 Onder welke sociale en wettelijke voorwaarden vond werving van
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ten plaats?
2 Wie waren deze emigranten?
3 Waar kwamen zij vandaan?
4 Welke partijen waren betrokken bij de recrutering en wat waren hun formele bevoegdheden?
5 Hoe vond de wervingspraktijk plaats?
6 Hoe was de opvang van de emigranten in de depots?
7 Hoe was het transport geregeld en hoe verliep de overtocht?
Met een beantwoording van deze deelvragen hoop ik een adequater beeld te
kunnen geven van de organisatie van de recrutering van emigranten onder
het indentured-laboursysteem voor de kolonie Suriname.
1.5

Periodisering

Het periodiseren van de geschiedenis van de Brits-Indische emigratie onder
het indentured-laboursysteem is niet eenvoudig. Vanaf de institutionalisering
van deze emigratievorm tot en met de afschaffing ervan diende het slechts
één doel: de plantages in de overzeese koloniën voorzien van arbeidskrachten. Behalve dit aspect van het indentured-laboursysteem bleven ook de
wervingsactiviteiten gedurende de hele emigratieperiode ongewijzigd. Veranderingen ín het indentured-laboursysteem traden evenwel op wanneer de
Brits-Indische overheid dat noodzakelijk achtte. Deze overheid probeerde
voortdurend door middel van voorschriften en regelgeving het functioneren
van het indentured-laboursysteem enigszins beheersbaar te maken. Daarmee
vervulde zij in de geschiedenis van het indentured-laboursysteem een belangrijke rol. Wanneer nu deze rol als richtsnoer wordt genomen dan kan de
geschiedenis van het indentured-laboursysteem verdeeld worden in twee
perioden:
- opkomst en groei: 1834-1908. Deze periode begint met de institutionalisering en eindigt met de consolidatie van het indentured-laboursysteem.
- kritiek en ondergang: 1908-1922. Deze periode wordt gekenmerkt door
de opkomst van het verzet van de Brits-Indische nationalisten tegen het
indentured-laboursysteem. Zij eindigt met de bevestiging van de afschaffing van het indentured-laboursysteem.
De rol van de Brits-Indische overheid in het indentured-laboursysteem komt
uitgebreid in hoofdstuk 2 van deze studie aan de orde.
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1.6

Opbouw van de studie

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op het ontstaan van de sociale voorwaarden die hebben geleid tot emigratiebewegingen in Brits-Indië. Dat omvat een beknopte - en noodgedwongen globale - beschrijving van de veranderingen die zich in de 19e eeuw in de sociale en economische verhoudingen
op het Zuidaziatische platteland voordeden. De emigratie die op gang kwam,
heeft relatief spoedig aanleiding gegeven tot regulering door de overheid.
Die formele institutionalisering gaf de wettelijke kaders en voorwaarden aan
waaronder emigratie kon plaatsvinden.
Aan de hand van de wervingsactiviteiten voor de kolonie Suriname wordt in
hoofdstuk drie de vraag behandeld welke partijen bij de emigratie waren
betrokken en met welke formele bevoegdheden zij waren bekleed. Daarbij
ga ik niet alleen in op de formele verhoudingen c.q. organisatie, maar ook op
de drijfveren van de betrokken partijen.
In hoofdstuk vier staat de feitelijke werving centraal, terwijl in de hoofdstukken vijf en zes de selectieprocessen worden beschreven. In hoofdstuk
zeven wordt het transport naar de kolonie Suriname aan de orde gesteld. Na
dit historische overzicht komen in hoofdstuk acht de hierboven genoemde
deelvragen aan de orde en middels deze tussenstappen kom ik op de centrale
vraag van deze studie.
Tot slot wil ik de algemene discussie over het indentured-labourstelsel nader
beschouwen in het licht van de bevindingen van deze studie.
1.7

Bronnen

Voor deze studie vormden naast historische, sociaal-wetenschappelijke en
politieke literatuur, archiefstukken de voornaamste bronnen. Het gebruik van
deze bronnen vergt een toelichting.
Ook wetenschappelijke publicaties zijn niet per definitie neutraal, maar zijn
tot stand gekomen in een historisch en politiek krachtenveld. Hoezeer dit
kan doorspelen in de uitkomsten van het onderzoek, bleek reeds in het voorgaande waar politieke belangen de visie op indentured labour vaak sterk gekleurd hebben. Belangrijker in het kader van deze studie is het gebruik geweest van archieven. De problemen die met het gebruik hiervan gemoeid
zijn kunnen als volgt worden gekarakteriseerd.
Ten eerste is er het vraagstuk van het informatiegehalte. Zo blijken de bronnen, die deels in Suriname, deels in Nederland en deels in Engeland zijn
geraadpleegd, niet altijd volledig te zijn. De meeste Surinaamse bronnen
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beslaan slechts de periode tot 1900. Bovendien treft men eerder informatie
aan over de lotgevallen in de kolonie dan over de eigenlijke wervingsactiviteiten in Brits-Indië. In de Nederlandse, maar vooral in de Britse archieven daarentegen treft men wel meer materiaal aan over de werving.
Het tweede punt dat aan de orde kan worden gesteld, is de betrouwbaarheid
van de bronnen. Die is niet altijd even groot. Het blijft onduidelijk met welke
nauwkeurigheid of zorgvuldigheid de koloniale autoriteiten de gegevens hebben bijgehouden. Zo wordt voor Suriname gerapporteerd dat de koloniale
statistieken gedurende de periode 1930-1960 weinig betrouwbaar waren en
dat verschillende officiële bronnen zelfs sterk van elkaar afwijkende gegevens publiceerden62. Dit gegeven kan niet zonder meer worden gegeneraliseerd naar alle koloniale bronnen. In het algemeen kan worden opgemerkt
dat de mate van betrouwbaarheid per onderwerp c.q. het belang dat ermee
gemoeid is, zal variëren. Anders gesteld, ten aanzien van het ene onderwerp
zullen de gegevens zorgvuldiger zijn bijgehouden dan ten aanzien van het
andere, hetgeen impliceert dat men enige vertekening van het materiaal voor
lief zal moeten nemen. Waar mogelijk heb ik echter door middel van doublechecking geprobeerd vertekeningen te corrigeren.
Een derde aspect dat in dit verband aan de orde gesteld dient te worden,
betreft de koloniale context waarin de bronnen tot stand zijn gekomen. Het
materiaal dat in historische studies wordt gebruikt, is opgetekend door
vertegenwoordigers van koloniale bestuurders. De waarneming en interpretatie van de werkelijkheid was niet altijd neutraal. Men zag en construeerde
als machthebber. Het perspectief van de machthebber was in het Brits-Indische geval niet eenduidig. De machthebbers kwamen deels voort uit de inheemse samenleving en deels uit een buitenlandse. Tot welke selecties en
vertekeningen dit aanleiding heeft gegeven, is een afzonderlijke studie waard.
Het lijkt echter realistisch er vanuit te gaan dat de koloniale bronnen ook in
dit opzicht met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd.
Met betrekking tot het onderwerp van deze studie ben ik ervan uitgegaan dat
de rapporten van de verschillende onderzoekcommissies het meest de wereld
van de emigranten benaderen. Daarin wordt aan de hand van ondervragingen
getracht een beeld te schetsen van de houding van de emigranten ten opzichte van migratie in het algemeen en de werving in het bijzonder. Hoezeer ook
deze onderzoekers hebben getracht de ervaringen en belevingen van de
migranten in beeld te brengen, toch blijft dit beeld onscherp en wellicht gekleurd. De migranten werden bekeken vanuit de optiek van de commissieleden. Zelfs als deze een emigrant citeren is het onzeker of het werkelijk zo
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werd gezegd en bedoeld. Daarom blijft ook bij de bestudering van deze bronnen voorzichtigheid geboden. Vooral de verslagen die de Surgeons-Superintendent tijdens de overtocht maakte, moeten met nodige scepsis worden bekeken.
De Surgeon-Superintendent moest verslag doen van de wederwaardigheden
tijdens de reis. De autoriteiten waren voor alle informatie over het verloop
van de transporten dan ook aangewezen op de rapportage van de SurgeonsSuperintendent. Deze had belang bij een gunstige voorstelling van zaken
omdat zijn beloning daarvan afhankelijk was.
De meest gezaghebbende bron voor deze studie vormen de Britse Annual
Reports en de Parliamentary Papers. Deze bieden niet alleen een gedetailleerd inzicht in de verslagen van de Protector of Emigrants over de migratie,
maar verschaffen ook een jaarlijkse analyse en evaluatie ervan.
Ook een onderzoeker kan slechts zover springen als zijn polsstok (in dit geval de kwaliteit van zijn bronnen) lang is. Ondanks een zorgvuldige zoektocht naar de relevante bronnen en een nauwkeurige controle op de kwaliteit
ervan, pretendeert deze studie niet het laatste woord te spreken over de Indiase
migratie naar Suriname. Wel heb ik er naar gestreefd hierin zo volledig en
evenwichtig mogelijk de lotgevallen van het systeem, maar meer nog die van
de arbeidscontractanten in beeld te brengen.
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2

DE INSTITUTIONALISERING VAN
INDENTURED LABOUR

2.1

Inleiding

Nog vóór de aanvang van de emigratie onder het indentured-laboursysteem
naar Suriname werden Brits-Indiërs reeds in het begin van de negentiende
eeuw geworven voor de plantages van enkele Brits en Franse koloniën63. De
grote stoot evenwel werd aan deze emigratie gegeven door de afschaffing
van de slavernij in de Britse koloniën in 1834. Daardoor ontstond op de
plantages een nijpend tekort aan goedkope werkkrachten, omdat de meeste
vrijverklaarden om verschillende redenen geen belangstelling meer toonden
voor plantagearbeid64. Onder de planters bestond alom de vrees dat zij vroeg
of laat met een tekort aan arbeiders zouden komen, of anders door de schaarste hoge lonen aan hen zouden moeten bieden. Om dit dreigende gebrek aan
arbeidskrachten het hoofd te bieden, besloot men goedkopere arbeidscontractanten van elders aan te voeren. De Chinese contractarbeiders die men in de
tweede helft van de 19e eeuw liet overkomen bleken niet de juiste oplossing
voor het arbeidsprobleem van de planters. Weldra kon elders het tekort aan
werkkrachten op de plantages worden aangevuld met contractarbeiders uit
Brits-Indië. Gedurende de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
werden vele duizenden emigranten uit Brits-Indië als contractarbeiders
aangeworven voorde overzeese koloniën van Engeland, Frankrijk, Denemarken en Nederland.
In paragraaf 2.2 wordt een historisch beeld geschetst van de emigratie uit
Brits-Indië naar verschillende (overzeese) gebieden. De regulering van de
overzeese migratie op contractbasis komt in paragraaf 2.3 aan de orde. Het
aanwerven van emigranten op contractbasis voor plantagearbeid genoot niet
de onverdeelde steun in zowel Brits-Indië als in Engeland en de wervende
koloniën van de reeds genoemde landen. De meningen van de bestuurders in
zowel Brits-Indië als in Suriname, respectievelijk als leverancier en als aanvrager, waren over de emigratie onder het indentured-laboursysteem verdeeld.
Dit wordt in paragraaf 2.4 besproken.
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2.2

Overzeese migratie uit Brits-Indië

Zoals reeds in hoofdstuk 1 gezegd was de overzeese emigratie in de negentiende en begin twintigste eeuw voor Brits-Indië geen nieuw verschijnsel. Reeds
enkele eeuwen vóór het begin van de Christelijke jaartelling hebben Indiërs
zich in andere landen van Zuidoost-Azië gevestigd. Het betrof vooral Hindoeïstische en Boeddhistische handelaren en priesters uit het zuidelijk deel van
Brits-Indië. Volgens Sandhu, die een studie maakte van de emigratie uit BritsIndië naar Malakka, waren zij op religieus en cultureel gebied pragmatisch
en tolerant ingesteld. Zij kenden een grote mate van individuele vrijheid en
stonden open voor nieuwe invloeden65. Deze 'liberale' houding vormde, nog
steeds volgens Sandhu, een belangrijke voorwaarde voor handel en internationale kontakten. Daardoor konden de Indiërs langzamerhand hun invloed in
verschillende delen van Zuidoost-Azië uitbreiden, door huwelijken en culturele assimilatie drukten zij hun stempel op de lokale heersers. Dit leidde
zelfs tot indianisering van een aantal Zuidaziatische regio's op religieus en
politiek terrein.
Rond de vierde eeuw echter begon de emigratie van relatief grote groepen
uit Brits-Indië naar Zuidoost-Azië af te nemen66.
Het proces kwam weliswaar niet tot stilstand maar bleef tot de negentiende
eeuw beperkt tot de handelaren. Pas in het begin van de negentiende eeuw
kwam vanuit Brits-Indië een nieuwe emigratiebeweging op gang.
Deze emigratiegolf was anders geaard dan voorheen. Nieuw eraan was, dat
het uit personen bestond uit alle klassen en kasten van de Brits-Indische
samenleving. Men emigreerde vooral naar Ceylon, Burma en Malakka waar
men op basis van een contract werd tewerkgesteld67. In de periode van 18521937 emigreerden ongeveer 2.595.000 Brits-Indiërs naar Burma; tussen 18341938 vertrokken 1.529.000 Brits-Indische emigranten naar Ceylon en in de
periode van 1860-1938 trokken 1.189.000 emigranten naar Malaya6*. Deze
emigratie werd meestal georganiseerd en gestimuleerd door particuliere ondernemers, temeer daar de Brits-Indische plattelandsbevolking in het algemeen
weinig kennis droeg van de buitenwereld en haar de financiële middelen
ontbraken voor een overzeese tocht. De werving vond eerst plaats wanneer
een aanvraag van de werkgevers bij de particuliere ondernemingen in BritsIndië binnenkwam. De wervings- en reiskosten kwamen gewoonlijk voor
rekening van de opdrachtgevers. Om het risico uit te sluiten dat deze kosten
een verspilde investering zouden zijn, liet men de migranten vóór het vertrek
naar de kolonie een contract tekenen.
Dit verschafte opdrachtgevers de garantie dat zij gedurende een bepaalde
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periode op geregelde arbeid van de contractanten konden rekenen.
Sedert het begin van de negentiende eeuw werden met officiële toestemming
van de Brits-Indische regering grote aantallen werkkrachten geworven voor
de plantages in de verschillende koloniën. Eén van de eerste landen die voor
zijn suiker-, koffie- en vanilleplantages arbeidskrachten uit Brits-Indië mocht
werven, was het onder Frans koloniaal gezag staande eiland Réunion.
Réunion verkreeg deze toestemming krachtens een besluit van de Brits-Indische regering op 18 januari 1826. In de korte periode van 1826 tot 1830
werden 3012 immigranten vanuit de havens van Pondicherry en Karikal, die
onder Frans bestuur vielen, naar Réunion vervoerd69. Dit aantal was niet voldoende om het arbeidsprobleem op de plantages in dat land op te lossen.
Daarom bleef Réunion naarstig zoeken naar meer emigranten.
Al voor deze emigratie naar het buitenland vond binnen de landsgrenzen een
andere beweging plaats van de bevolking, voornamelijk naar de theeplantages
in Assam en de centra van de jute-industrie in Bengalen. Naast de intracontinentale migratie was er ook sprake van lokale arbeidsmigratie. Lokale arbeidsmigratie was in Brits-Indië een van oudsher bekend fenomeen. Men trok
naar de (grote) steden op zoek naar werk70 of bood een lokale landheer zijn
diensten aan.
De theeplantages in Assam en de centra van de jute-industrie in Bengalen
oefenden (in de tweede helft van de negentiende eeuw) een grote aantrekkingskracht uit op migranten. Jaarlijks vertrokken vele tienduizenden uit allerlei streken van Brits-Indië naar deze gebieden. In 1878 bijvoorbeeld werden door 576 theeplantages in Assam ongeveer 43.000 emigranten aangeworven. Velen keerden na beëindiging van hun contract (meestal 1 jaar) naar
huis terug en werden vervangen door nieuw aangevoerde werkkrachten. Het
totaal aantal emigranten dat op de theeplantages werkzaam was, werd voor
1882 geschat op 205.00071. Het voornaamste oogmerk van deze migranten
was het verdienen van voldoende geld om in de geboortestreek een eigen
bestaan te kunnen opbouwen.
2.3

Institutionalisering

De Brits-Indische regering bekommerde zich aanvankelijk weinig om de gang
van zaken rond de werving. Pas toen in 1830 een Franse koopman, Joseph
Argond, naar Brits-Indië kwam om een contingent werkkrachten te werven,
schonk de Brits-Indische regering aandacht aan de overzeese emigratie van
Indiërs72.
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De anti-slavemij beweging vreesde echter dat de emigratie zou ontaarden in
een verkapte vorm van slavernij73. De aanhangers van deze beweging zaten
zowel in Engeland als in Brits-Indië en bestonden uit ondermeer filantropen,
tegenstanders van slavernij en later in de negentiende eeuw uit Brits-Indische nationalisten. De bekendste en meest actieve organisaties van deze beweging in Engeland waren The Anti-Slavery Society en de Aborigines
Protection Society. In Brits-Indië was The Anti-Indenture League het meest
bekende74. Om de emigranten enigszins in bescherming te nemen, drong de
anti-slavernij beweging er bij de Britse regering op aan om de emigratie te
reguleren. Dit leidde tot een eerste wetsregeling waarbij de Brits-Indische
overheid aan de werving een aantal voorwaarden verbond75. Elke migrant
moest bijvoorbeeld voor een overheidsambtenaar verschijnen en bevestigen
dat hij vrijwillig vertrok. Het contract zou een looptijd van vijfjaar hebben.
Bovendien moesten de migranten gedurende de looptijd van het contract kosteloos van voedsel worden voorzien.
Ondertussen had de Britse gouverneur van Mauritius, Colville, in 1829 een
poging gedaan om de migratie van Brits-Indiërs naar dat eiland te bevorderen door op de plantages migranten tewerk te stellen.
Dit projekt mislukte omdat de migranten weigerden zich als vrije arbeiders
op de suikerplantages te vestigen. Het experiment werd dan ook binnen een
jaar beëindigd. In 1834 kwam de Brits-Indische migratie naar Mauritius weer
op gang, omdat daar na de afschaffing van de slavernij op de plantages een
groot tekort aan werkkrachten was ontstaan. Onder de druk van de koloniale
autoriteiten moesten de planters, alvorens met de werving van migranten te
beginnen, enkele verbeteringen aanbrengen in de arbeidsvoorzieningen op
de plantages. Binnen een periode van vier jaar nam het aantal Brits-Indische
migranten op de suikerplantages van Mauritius toe van 3000 tot ongeveer
25.000™.
Ook Brits-Guyana deed een beroep op het Brits-Indische arbeidsreservoir.
De Guyanese planters hadden na de afschaffing van de slavernij in 1834
eveneens te kampen met een nijpend tekort aan werkkrachten. Vooral de
suikerondernemingen - suiker was het belangrijkste exportproduct - ondervonden daarvan de meeste last. De Guyanese regering probeerde door middel
van het zogenaamde Staatstoezicht de vrijverklaarde negerslaven voor een
periode van zes jaar (1 augustus 1834-1 augustus 1840) aan de plantages te
binden. Maar de belangstelling voor plantagearbeid onder deze vrijverklaarden
was gering. Niettemin probeerden de planters op allerlei manieren hen over
te halen tot plantagearbeid, doch de door de planters toegepaste pressie41

middelen en zelfs financiële beloningen hadden weinig effect op de negatieve houding van de vrijverklaarden tegenover plantagearbeid77. Om hun
ondernemingen van algehele ondergang te behoeden, zochten de planters
naarstig naar een alternatief.
Een eerdere (1811) poging met Chinese emigranten, nadat in 1807 de
slavenhandel in de Britse koloniën was verboden, liep op niets uit, omdat
deze werkkrachten niet aan de verwachtingen van de planters voldeden78.
Ook experimenten met emigranten uit Madeira en West-Indië leverden niets
op79.
Daarom richtten de Guyanese planters hun aandacht op andere bronnen. Een
van de planters, John Gladstone, eigenaar van verschillende plantages, schreef
op 4 januari 1836 een brief aan een firma in Calcutta, Messrs. Gillanders,
Arbuthnot and Co, een van de vele wervingshuizen in Brits-Indië die arbeiders ronselden voor overzeese landen, om te informeren naar mogelijkheden
om werkkrachten uit Brits-Indië te werven voor zijn plantages80. De firma
antwoordde dat zij reeds verscheidene honderden emigranten naar Mauritius
had getransporteerd en voegde er cynisch aan toe 'dat dit des te makkelijker
zou zijn daar de Brits-Indische migranten noch van de geografische ligging
van Brits-Guyana noch van Mauritius op de hoogte waren'. Dit was voor
Gladstone aanleiding om op 23 februari 1837 de Britse Minister van Koloniën schriftelijk te benaderen met het verzoek arbeidskrachten te werven in
Brits-Indië81. In juli van hetzelfde jaar ontving Gladstone de officiële toestemming.
De eerste groep van Brits-Indische contractarbeiders kwam in mei 1838 met
de schepen Whitby en Hesperus in Brits-Guyana aan.
Zij werden in Brits-Guyana op de plantages Vreedenhoop, Anna Regina en
Vreedenstein82 tewerkgesteld. Deze arbeidskrachten werden geschikt bevonden voor plantagearbeid. Gaandeweg raakten ook andere planters in Guyana
geïnteresseerd in deze werkkrachten.
Ondertussen kwamen de eerste rapporten over het wel en wee van de emigranten overzee binnen bij de Brits-Indische autoriteiten83. Het beeld was ongunstig: hoge sterftecijfers, slechte arbeidsomstandigheden en aanhoudende geruchten dat de migranten niet geheel uit vrije wil hun geboorteland verlieten.
Als reactie hierop drong het Brits-Indische gouvernement bij de Engelse regering aan op wetgeving om de migratie in goede banen te leiden. Dit resulteerde in de afkondiging van een tweede wet, de Emigration Act of 1842,
waarvan de voornaamste bepalingen waren:
- de migrant moest voor zijn vertrek in aanwezigheid van een door de over42

heid benoemde ambtenaar en de koloniale agent het officiële contract
ondertekenen;
- de duur van het contract was drie jaar en kon worden verlengd met nog
twee jaar;
- tijdens de overtocht moest elk schip voldoen aan bepaalde voorschriften,
zoals voldoende medicamenten, voeding, slaapaccomodatie;
- na de looptijd van het contract moest de migrant naar de inschepingshaven worden teruggebracht84.
Het hierboven omschreven systeem van contractarbeid werd weldra bekritiseerd door anti-slavemij bewegingen en filantropen in zowel Groot-Brittannië
als in Brits-Indië, die zich in het verleden ook al tegen de slavernij hadden
uitgesproken. Naar aanleiding van de eerdergenoemde rapporten over de
omstandigheden van de contractarbeiders beschouwden zij de contractemigratie als een herleving van de slavenhandel. De kritiek leidde in november
1838 tot een voorlopig verbod van migratie naar Brits-Guyana, Mauritius en
de andere koloniën85.
De belangrijkste spreekbuis van de anti-slavernij beweging in Engeland was
het blad de British Emancipator, waarin het wel en wee van de Brits-Indische emigranten in de overzeese koloniën breed werden uitgemeten86. Op 9
januari 1839 publiceerde dit blad een artikel dat in Engeland veel ophef
maakte. De publieke opinie reageerde verbaasd over deze wantoestanden.
De Brits-Indische regering benoemde vervolgens een commissie die de gelaakte omstandigheden moest onderzoeken. Deze commissie bestond uit de
leden J. P. Grant, E. Archer, W. Dowson, J. Charles, T. Dickens en de Britsindiër R. Dutt.
Allemaal waren zij als Brits-Indische ambtenaren direct betrokken bij de
emigratie-procedure. Het eindverslag van de commissie verscheen in oktober 1840. Er bestonden binnen de commissie grote meningsverschillen over
het migratievraagstuk. Verscheidene commissieleden waren tegen verdere
migratie. Volgens hen werd de bestaande wetgeving op grote schaal met voeten getreden87. De voorstanders van de emigratie daarentegen waren van oordeel dat de gebreken in het systeem van contractarbeid uit de weg konden
worden geruimd. Een van hen, het lid J. Grant, betoogde dat de emigratie,
wanneer deze onder leiding zou staan van verantwoordelijke ambtenaren, in
het voordeel van de emigranten zou kunnen zijn. De Britse regering kon zich
eerder met dit standpunt verenigen dan met dat van de tegenstanders. Zij
betoogde dat emigratie niet alleen in het belang kon zijn van de emigranten
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maar ook van Brits-Indië88. Daarbij verwees zij naar de calamiteiten, zoals
hongersnoden, overstromingen, etc. die Brits-Indië van tijd tot tijd teisterden. Deze veroorzaakten grote spanningen in het land en eisten naast mensenlevens ook grote financiële uitgaven. Beide argumenten bleken ook in de
volgende jaren niets aan kracht te hebben verloren.
Tussen 1850 en 1875 heersten er zes hongersnoden, die aan ongeveer 5 miljoen mensen het leven kostten; tussen 1875 en 1900 waren in totaal achttien
hongersnoden waarbij ongeveer 26 miljoen Indiërs het leven zouden hebben
gekost89, terwijl bijvoorbeeld de hongersnood in Bengalen in 1873 de Britse
regering 458.000 ton rijst en graan en 6.500.000 Pond Sterling aan financiële
hulp kostte90. Tegen die achtergrond vormde emigratie in de ogen van het
Britse bestuur een mogelijkheid om de gevolgen van dit soort rampen te
verlichten.
In 1842 volgde een aantal aanbevelingen met betrekking tot de emigratie.
Belangrijke bepalingen daarbij waren dat de koloniën voortaan verplicht
waren in de inschepingshaven een Emigratie-Agent aan te stellen en dat een
Protector of Emigrants erop toe diende te zien dat de emigranten uit vrije wil
vertrokken. De taak van deze Emigratie-Agent was om namens de kolonie de
werving van emigranten in Brits-Indië te leiden.
De Protector of Emigrants hield namens de Brits-Indische regering daarop
toezicht. Het bestuur hoopte hiermee de problemen die zich voordien bij de
emigratie hadden voorgedaan, uit de wereld te helpen. In het verlengde hiervan bepaalde zij op 15 januari 1842 dat het verbod op de emigratie naar de
koloniën werd opgeheven91.
Hoewel de verordening van 1842 op papier een aanzienlijke verbetering van
de emigratieprocedure inhield, werden toch enkele aspecten van de emigratie over het hoofd gezien92. Eén daarvan was de werving, die nog steeds aan
het particuliere initiatief werd overgelaten.
Wanneer men in de koloniën arbeidskrachten nodig had, dan schakelde men
de particuliere wervingshuizen, waarvan er in Brits-Indië enkele aktief waren .
Deze ondernemingen ronselden op commerciële basis werkkrachten voor de
aanvragers. Volgens W. Bird, plaatsvervangend gouverneur van Bengalen,
namen deze particuliere ondernemingen werfagenten in dienst, die hun cliënten vaak zonder scrupules overhaalden tot emigratie94. Daarom moesten
maatregelen worden getroffen om emigranten te beschermen tegen obscure
wervers. Bird drong met succes aan op maatregelen om de werving te verbeteren. In 1843 werd een wet aangenomen, die de emigrant toestond pas te ver44

trekken nadat zowel de Emigratie-Agent als de Protector of Emigrants daaraan hun goedkeuring hadden gegeven.
Ondertussen deden de Britse koloniën in West-Indië, Guyana, Trinidad en
Jamaica een dringend beroep op het moederland om eveneens werkkrachten
in Brits-Indië te mogen werven. Deze koloniën hadden, zoals reeds vermeld,
na de afschaffing van de slavernij te kampen met een ernstig tekort aan werkkrachten. De pogingen om dit tekort middels Chinese en Madeirese emigranten95 (1834) aan te vullen, hadden slechts in beperkte mate succes. Daarom
verlegde men naar het voorbeeld van enkele planters in Guyana de aandacht
naar Brits-Indië. Na herhaalde verzoeken aan het moederland kregen de aanvragers tenslotte in 1844 toestemming: alle planters van de koloniën Jamaica,
Trinidad en Demerara mochten voortaan hun werkkrachten in Brits-Indië
werven.
De Brits-Indische migranten beantwoordden aan de verwachtingen van de
West-Indische planters. Daarom drongen de laatsten er in 1848 bij de autoriteiten op aan om de eerste contractperiode van driejaar te verlengen tot tenminste vijfjaar.
Daarin werden zij gesteund door het West India Committee, een belangengroep van planters, bankiers en kooplieden uit de Britse West-Indische koloniën en uit Londen, Liverpool, Bristol en Glasgow in het moederland96.
Aanvankelijk wilden de autoriteiten van verlenging van de contracttijd weinig weten. De West-Indische planters bleven echter aanhouden97. In 1854
besloot de Britse Minister van Buitenlandse Zaken, Newcastle, dat alles bij
het oude bleef: na drie jaar kon de migrant eventueel een nieuw contract
tekenen voor twee jaar98. In 1862 zwichtte de regering toch onder de voortdurende druk van de planters en besloot de contractperiode van de migranten
voor alle koloniën op vijfjaar te stellen.
In 1860 werd de Brits-Indische emigratie naar de Franse koloniën Réunion,
Guadeloupe, (Frans)Guyana en Martinique weer vrijgegeven.
Deze was in 1857 gestopt wegens te hoge ziekte- en sterftecijfers onder de
contractarbeiders99. Bij de conventie van 25 juli 1860 tussen Frankrijk en
Groot-Brittannië kwamen beide landen overeen om jaarlijks de werving van
ongeveer zesduizend Brits-Indische contractarbeiders ten behoeve van
Réunion toe te staan. De toestemming werd verleend nadat de Franse autoriteiten Londen hadden beloofd te zullen zorg dragen voor efficiënte maatregelen ter verbetering van de levensomstandigheden van de migranten op de
plantages. In de periode van 1860-1916 werden ongeveer 49.000 Brits-Indische emigranten aangeworven voor Réunion100. Hoewel de contractperiode
45

van de emigranten in de Britse en Franse koloniën gelijk was, bestond er een
aanmerkelijk verschil wat betreft het tijdstip van repatriëring.
De Franse koloniën moesten onmiddellijk na de looptijd van het contract
van vijfjaar zorg dragen voor de repatriëring van de immigranten. Voor de
Britse koloniën daarentegen trad deze verplichting pas na een verblijf van
tien jaar in werking. Dit hield in dat de emigrant na beëindiging van het
contract de keuze had tussen een nieuw contract of de vestiging in de kolonie
als vrij migrant voor de duur van tenminste vijfjaar. Het recht op vrije overtocht had hij dus pas na tien jaar verblijf in een Britse kolonie. Als hij onmiddellijk na de eerste contractperiode wilde terugkeren, moest hij de reiskosten
zelf betalen101. De ratio hiervan was dat de overheid het kolonisatieproces in
Guyana wilde bevorderen. Zij hoopte dat op deze wijze de Brits-Indische
onderdanen een bestaansmogelijkheid werd geboden; dat zou leiden tot hun
permanente vestiging in de kolonie en daarmee was een potentieel arbeidsreservoir voor de plantages verzekerd. Daarom mochten niet alleen
contractarbeiders uit Brits-Indië naarde overzeese koloniën emigreren, maar
ook de zogenaamde 'vrije emigranten', die geen contract hadden gesloten en
zelf hun overtocht hadden betaald.
In 1874 laaide de discussie over de migratie onder het indentured-laboursysteem uit Brits-Indië opnieuw op. De aanleiding daarvoor was een verzoek
van het West-India Committee aan Lord Salisbury, staatssecretaris voor BritsIndië, om bij de Brits-Indische regering erop aan te dringen de emigratie niet
alleen toe te staan, maar ook aan te moedigen. Bovendien moest het recht op
terugvervoer van de emigranten naar hun geboorteland worden afgeschaft,
omdat zo'η maatregel het kolonisatieproces zou bevorderen. Immers, dit zou
niet alleen in het voordeel zijn van de kolonie, maar ook van Brits-Indië,
waar toen een grote hongersnood heerste.
Lord Salisbury vond dat geen slecht voorstel.
Hij was van mening dat de emigratie uit Brits-Indië naar de overzeese koloniën positief moest worden bekeken:
'... from an Imperial point of view the great advantage which must result
from peopling the warmer British possesions which are rich in natural
resources and only want population, by an intelligent and industrious race to
whom the climate of those countries is well suited, and to whom the culture
of the staples suited to the soil, and the modes of labour and settlement, are
adapted. In this view also it seems proper to encourage emigration from India to colonies well suited for an Indian population'102.
Andere voorstanders van de emigratie in het parlement droegen economi46

sehe argumenten van een andere aard aan. Volgens hen zouden remigranten
met hun spaargelden in Brits-Indië de investeringen kunnen bevorderen.
Daardoor zou de economie groeien en de werkgelegenheid toenemen103. Deze
argumenten verzwakten in het Britse parlement de kritiek van de tegenstanders
van emigratie onder het indentured-laboursysteem. Het Britse parlement ondersteunde dan ook de visie van Salisbury.
2.4

De houding van de autoriteiten

Na de institutionalisering van het indentured-laboursysteem vertrokken vele
emigranten uit Brits-Indië naar enkele Britse, Franse en Deense koloniën104
Tegen de tijd dat Suriname in 1873 migranten uit Brits-Indië mocht gaan
werven, waren reeds vele duizenden Indiërs werkzaam als contractarbeider
in verschillende overzeese koloniën. De emigratie onder het indenturedlaboursysteem duurde voor alle koloniën tot 1916.
De vraag die zich nu opdringt, luidt: hoe was de houding van de autoriteiten
in Engeland, Brits-Indië en Suriname ten aanzien van de institutionalisering
van emigratie onder het indentured-laboursysteem? De kritiek van de oppositie
werd na de institutionalisering van het indentured-laboursysteem steeds zwakker, doordat men in het emigratiestelsel een aantal regels en voorschriften
had opgenomen, die fraude en andere vormen van wanpraktijken zouden
moeten voorkomen. Daarmee nam men de tegenstanders van het indenturedlaboursysteem de wind uit de zeilen. Pas na het eerste decennium van de
twintigste eeuw liet de oppositie onder invloed van het opkomend nationalisme in Brits-Indië opnieuw van zich horen. De Engelse regering was van
mening dat emigratie niet alleen zou leiden tot ontwikkeling van de koloniën, maar ook een lotsverbetering zou kunnen betekenen voor de emigranten.
Periodieke calamiteiten, zoals overstromingen, droogte en hongersnoden
versterkten deze visie. Daarom stelde Londen aan de Brits-Indische regering
voor om een weloverwogen en actief emigratiebeleid te voeren. Om de belangen van de emigranten beter te kunnen behartigen zouden in koloniën
toezichthouders (Emigratie-Agenten) worden benoemd. De koloniën waren
verplicht zorg te dragen voor 'eene humane en billijke behandeling van de
emigranten'105. Bovendien moest speciaal aandacht worden geschonken aan
het aantal vrouwen en het aantal gezinnen in de koloniën om 'het morele
verval' onder emigranten te voorkomen. Het door de overheid toewijzen van
een stuk land aan emigranten en het verzorgen onderwijs zouden op den duur
het kolonisatieproces ten goede komen.De Brits-Indische bestuurders waren
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het met de visie van Londen met betrekking tot de emigratie onder het indentured-laboursysteem slechts ten dele eens. Lord Lytton, onderkoning van BritsIndië, prees in 1877 emigratie aan als een van de middelen ter voorkoming
van hongersnood106.
Hoewel hij en zijn medebestuurders zich wel degelijk het lot van hun onderdanen aantrokken, waren zij geenszins bereid om de emigratie onder het
indentured-laboursysteem actief aan te moedigen. Deze houding kan verklaard worden vanuit een historische achtergrond. Volgens deze bestuurders
had het verleden bewezen dat Britse inmenging in de sociale aangelegenheden
van de Brits-Indische bevolking niet zonder gevolgen was. Zo schreef men
de oorzaak van 'The Great Mutiny' van 1857107 toe aan de onvoorzichtige
interventies van de Britse gezagvoerders in de inteme sociale aangelegenheden van de Indiërs. Omwille van de binnenlandse politieke rust besloten de
Brits-Indische bestuurders voortaan een beleid te voeren van welwillende
neutraliteit in de sociale en culturele aangelegenheden. Dit betekent echter
niet dat de bestuurders hun onderdanen aan hun lot overlieten. Zij lette op
een 'fair play' tussen de partijen bij een zakelijke transactie. De Brits-Indiër
werd daarbij als zelfstandige en kritische onderhandelaar alle vrijheid gelaten voor het sluiten van een werkcontract onder het indentured-laboursysteem.
Wanneer echter eenmaal het werkcontract getekend was, kwamen de emigranten onder de paternalistische zorg van de Brits-Indische bestuurders. De
Brits-Indische regering wilde dus duidelijk om politieke redenen niet erg
nauw betrokken raken bij de emigratie onder het indentured-laboursysteem.
Naast dit motief was een andere factor eveneens van invloed op de houding
van de Brits-Indische bestuurders. In hun opvatting bood emigratie weinig
soelaas voor het vraagstuk van de overbevolking, omdat daarbij slechts een
relatief klein gedeelte van de bevolking betrokken zou zijn. Bovendien wilden de planters in de kolonie geen uitgemergelde maar fysiek gezonde emigranten. Toch geloofden de Brits-Indische autoriteiten dat emigratie uiteindelijk meer voordelen zou kunnen bieden. Daarom deden zij er alles aan om
wantoestanden in het indentured-laboursysteem te voorkomen.
In 1883, bijvoorbeeld, werden enkele belangrijke onderwerpen uit de oude
emigratie-wetgeving herzien. Daarbij werd er een eenvoudiger contractformulier opgesteld en werd de registratie van emigranten nauwkeuriger.
Vervolgens werd het voortaan verboden emigranten te verschepen naar koloniën met een hoog sterftecijfer onder emigranten. Verder hield de Brits-Indische overheid een lijst bij van de koloniën die zich aan de bepalingen van het
Tractaat hielden108. Bij de Emigratiewet van 1908 werd de hele wetgeving
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van de voorafgaande periode bevestigd. Daarmee gaf zij vorm aan een
emigratiestelsel dat ongewoon was voor die tijd. Vanaf het begin van de 20e
eeuw nam echter de oppositie tegen emigratie onder het indentured-laboursysteem toe. Vooral de Brits-Indische nationalisten ageerden fel daartegen.
Vanuit het Brits-Indische National Congress, dat in 1885 was opgericht, namen zij ondermeer de Britse immigratiepolitiek op de korrel. In hun visie
was indentured labour een verwerpelijke methode, die niets anders inhield
dan de uitbuiting en knechting van de contractarbeiders. Verschillende
voorwaarden uit het indentured-laboursysteem waren een doorn in het oog
van deze critici. Felle protesten gingen uit naar de rechtsbedeling (de poenale
sanctie), de onmogelijkheid voor de emigrant het contract eenzijdig te verbreken en de onbekendheid van de emigrant met de toekomstige werkgever.
Ook het loon van de contractarbeider was bij deze nationalisten een een punt
van kritiek, omdat het door de werkgever reeds voor de werkovereenkomst
was vastgesteld en gedurende de hele contractperiode ongewijzigd bleef.
Ten slotte wezen zij op het feit dat door de emigratie onder het indenturedlaboursysteem er een getalsmatige wanverhouding tussen mannelijke en vrouwelijke emigranten was ontstaan op de plantages in de overzeese koloniën,
die tot wantoestanden leidde onder de bevolking aldaar109.
De Brits-Indische nationalisten bleven de druk op de ketel houden. In 1912
diende een van de voormannen van de nationalisten, Gokhale, een resolutie
in om de werving van emigranten onder het indentured-laboursysteem te
verbieden. Aanvankelijk werd dit voorstel door de Britse regering afgewezen.
Onder de druk van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd de Britse regering toeschietelijker tegenover haar Brits-Indische onderdanen. Zij besloot
in 1915 de emigratie onder het indentured-laboursysteem met ingang van 12
maart 1917 stop te zetten. Enkele maanden later in datzelfde jaar (1915)
besloot de Britse regering de afschaffing van het indentured-laboursysteem
te bespoedigen. Op 20 maart 1916 kondigde Lord Hardinge in de Wetgevende Vergadering te Delhi de emigratie onder het indentured-laboursysteem
naar de overzeese koloniën af te schaffen. Het Koelietractaat werd bij een
Nota van 18 maart 1918 door de Britse regering opgezegd. De afschaffing
van het indentured-laboursysteem werd vier jaar later definitief bevestigd
door de Emigratiewet van 1922.
In Suriname probeerden de ambtenaren die belast waren met emigratiezaken
het indentured-laboursysteem een succes te laten worden. Zij waren ervan
overtuigd dat de emigratie onder dat systeem de plantages van hun ondergang zou redden. Daartoe was het koloniale moederland, Nederland, bereid
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niet alleen grote financiële offers te brengen, maar ook alle verantwoordelijkheid op zich te nemen om deze emigratie sussesvol te laten worden. Hoe
kan deze houding van de Nederlandse regering verklaard worden?
De voorstanders in regeringskringen van emigratie onder het indenturedlaboursysteem oefenden samen met de Vereeniging voor Suriname"0 grote
druk uit op de Nederlandse regering. Ze meenden dat Den Haag verplicht
was hen te helpen omdat Suriname, weleer een bloeiende kolonie waaraan
Nederland en de Nederlanders veel te danken hadden, in diep verval was
geraakt. Suriname genoot in de beginperiode van de negentiende eeuw, ten
tijde van de slavernij geen cent subsidie. De financiële situatie van de kolonie bleek zo gezond dat men daaruit afleidde dat Suriname het tekort van de
(Antilliaanse) eilanden kon dekken. Wat was nu de oorzaak van het verval
van de kolonie? De achteruitgang van de kolonie werd kortweg toegeschreven aan het Nederlandse beleid met betrekking tot de slavernij. Volgens de
voorstanders van de emigratie uit Brits-Indië was de grootste ramp voor Suriname de wijze waarop de slaven werden vrijverklaard. Het koloniale moederland schafte de slavernij in Suriname af zonder vooraf zorg te dragen
voor een goed alternatief van de slavenarbeid op de plantages. Daardoor
ontstond er op de plantages een nijpend tekort aan voldoende en vooral goedkope arbeidskrachten. Daarom was het de plicht van Nederland om de plantages van hun ondergang te redden door zorg te dragen voor het aantrekken
van goedkope arbeidskrachten uit de overzeese gebieden"1.
Sommige leden van de Staten Generaal in het moederland konden zich niet
verenigen met dit standpunt, ondanks het besef dat de kolonie Suriname in
verval was geraakt. Zij meenden dat de Nederlandse regering zich niet moest
inlaten met het werven van emigranten onder het indentured-laboursysteem.
Twee argumenten werden daarvoor aangedragen. De critici, met name in de
Eerste Kamer van de Staten Generaal, deinsden er om te beginnen niet voor
terug de overeenkomst tussen Nederland en Groot-Brittannië als een soort
vernedering van de Nederlandse regering te bestempelen. Zij waren de mening toegedaan dat de Nederlandse aanvragers van arbeidsmigranten zich als
het ware onder de controle van vreemde agenten stelden voor het verkrijgen
van werkkrachten. In tweede plaats achtten zij het de moeite niet waard om
de werving van emigranten, die grote financiële offers met zich zou meebrengen, ter hand te nemen, temeer daarmee de belangen van slechts een
kleine groep planters werden behartigd. Bovendien waren de economische
belangen daarbij voor Nederland niet groot. In de jaren zeventig van de vorige eeuw bedroeg de totale invoer van Suriname uit Nederland slechts 38%
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tegen 62% uit Groot-B rittannië en ging van de totale uitvoer van deze kolonie slechts 22% naar Nederland tegen 78% naar elders. Daarom stelden zij
de Nederlandse regering voor zich niet in te laten met de werving van arbeidskrachten onder het indentured-laboursysteem, maar die over te laten
aan het particuliere initiatief. De Nederlandse regering was echter niet eens
met het standpunt van deze critici en besloot toch de werving van emigranten
uit Brits-Indië serieus ter hand te nemen. Daarbij hield zij zich niet alleen
aan de overeengekomen bepalingen van het tractaat, maar toonde zij zich
ook bereid maatregelen te treffen die voor de emigratie naar Suriname een
verbetering zouden kunnen betekenen"2.
In 1889 deden de planters een beroep op het koloniale bestuur van Suriname
om er bij de Brits-Indische, i.e. Britse regering, op aan te dringen het
Koelietractaat van 1870 te wijzigen en wel zodanig dat de contractduur van
de emigranten veranderde van 5 naar 10 jaar naar analogie van de regelingen
voor Brits-Guyana. Ook tijdens het bezoek aan Suriname van de Brits-Indische ambtenaar Comins werd dit voorstel herhaald. Bij zijn terugkeer naar
huis adviseerde Comins de Brits-Indische regering niet in te gaan op het
voorstel van de Surinaamse planters. Volgens hem voerde Suriname in
vergelijking tot Brits-Guyana een slecht kolonisatiebeleid:
'Surinam has not tried to any great extent to keep the immigrants by holding
out to them advantages as settlers and free people which will induce them to
forego their right of return to India, and before the privilege conceded to the
liberal arrangements of British Colonies are granted it must be shown that
these are adopted and will be maintained'113.
Comins wees verder op het feit dat van de 10064 Brits-Indische emigranten,
die zich in 1892 in Suriname bevonden, slechts 2 grondeigenaren waren geworden. Naast de moeilijke wijze om grond in eigendom te krijgen, ligt dit
aan de 'few opportunities afforded for making a livelihood away from the
estates', aldus Comins"4. Een ander bezwaar vond Comins in het verbod om
zonder toestemming plantageprodukten te vervoeren of op de markt te verkopen. De Brits-Indische regering toonde zich bereid de Tractaatbepalingen
van 1870 gelijk te trekken met die van Brits-Guyana, mits in Suriname een
negental verbeteringen werden doorgevoerd. In 1895 voldeed Suriname aan
de eisen van de Brits-Indische regering. De planters hoopten toen dat er spoedig wijzigingen in het tractaat zouden volgen. Die verwachting kwam echter
niet uit.
Ondertussen veranderde de visie in Suriname met betrekking tot de verlenging van de contractperiode.
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De Klerk geeft daarvoor de volgende verklaring:' Men zag in, dat het voordeel, verbonden aan een 10-jarig verplicht verblijf in de kolonie, niet zo
breed moest worden uitgemeten, als zulks vroeger vrij algemeen het geval
was, maar een nieuwe bepaling, om de immigrant in de kosten van zijn terugreis te laten bijdragen, achtte men volkomen redelijk en ook voor Suriname in hoge mate wenselijk'. Daardoor bleven de bestaande Tractaatbepalingen tot de opzegging van het Tractaat (1918) ongewijzigd gehandhaafd.
Dat het bij de Surinaamse overheid niet alleen bij goede bedoelingen is gebleven, blijkt uit het rapport van Comins ( 1891 ) en Mac Neill en Chiman Lal
(1910). In de loop van de tijd trachtten de Surinaamse autoriteiten door middel van een beleid van gronduitgifte de migranten over te halen tot kolonisatie. Daarin zijn zij redelijk geslaagd. Ongeveer tweederde deel van de totale
Brits-Indische emigranten bleef na de beëindiging van hun contracttijd in
Suriname wonen.
Zoals reeds vermeld was de emigratie onder het indentured-laboursysteem
in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw voor Brits-Indië geen
nieuw verschijnsel.
Toch bestond er een belangrijk verschil. Emigratie onder het indenturedlaboursysteem vond plaats onder regie van de Brits-Indische overheid die
greep wilde houden op de omvang, richting en kwaliteit van de emigratie.
Niettemin was de houding van de Brits-Indische overheid tweeslachtig. Zij
nam een neutrale houding aan met betrekking tot het aangaan van een
werkcontract tussen haar onderdanen en een planter. Daarmee wilde zij haar
onderdanen de mogelijkheid tot lotsverbetering niet ontnemen. Anderzijds
wilde zij geen aanmoedigingsbeleid voeren met betrekking tot emigratie,
omdat zij anders problemen verwachtte. Ook was zij de mening toegedaan
dat emigratie weinig zoden aan de dijk zette wat betreft het vraagstuk van de
overbevolking. Niettemin nam zij een paternalistische houding aan wanneer
het werkcontract eenmaal gesloten was.
Zij bleef daarbij voortdurend pogingen ondernemen om onvolkomenheden
uit emigratiestelsel te bannen. Door middel van regelgeving en voorschriften
werden verschillende gebreken weggewerkt en kon emigratie onder het
indentured-laboursysteem worden geïnstitutionaliseerd. Daarmee hoopte de
Brits-Indische overheid een aanvaardbaar emigratiestelsel te hebben gecreëerd
voor zowel haar onderdanen als de wervende planters"5.
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3

DE ORGANISATIE VAN DE WERVING

3.1

Inleiding

Evenals de Bntse West-Indische kolomen had ook Suriname behoefte aan
contractarbeid Deze Nederlandse kolonie maakte gebruik van de mogelijkheid om werkkrachten uit Bnts-Indie te recruteren Op aandrang van de planters en de Koloniale Staten van Suriname stelde de Nederlandse regering,
die met Groot-Bnttannie reeds in 1868 in onderhandeling was over de Goudkust en Sumatra, de werving van arbeidskrachten in Bnts-Indie voor Suriname aan de orde De Bntse regering echter wilde dit punt alleen op de agenda
plaatsen, als de slavernij in de Nederlandse kolomen definitief zou zijn afgeschaft Daarmee doelde de Bntse regering op de wet op het Staatstoezicht,
die de op 1 juli 1863 vnjverklaarde slaven gedurende nog 10 jaar als loonarbeider op de plantages verplichtte te arbeiden"6 Dit beschouwde Londen
als verlenging van de slavernij en diende daarom te worden afgeschaft
'I beg leave to inform you, m reply, that Her Majesty^s Government
are prepared to consider any proposals that the Netherlands Government may have to submit to them, having for their object the total
abolition of slavery in the West-Indian Colonies of the Netherlands' "7
Den Haag het daarop onmiddellijk doorschemeren, dat het zijn beleid reeds
in die nchting had bijgesteld, daarbij verwijzend naar de in het vooruitzicht
gestelde beëindiging van het Staatstoezicht"8 Op 8 september 1870 sloten
na moeizame onderhandelingen Groot-B nttannie en Nederland een tractaat,
waarbij aan Nederland toestemming werd verleend om in Bnts-Indie arbeidskrachten te werven voor haar kolonie Sunname"9 In paragraaf 3 2 komen
deze onderhandelingen over de totstandkoming van het tractaat uitgebreider
aan de orde In dit tractaat kwamen beide landen overeen de werving van
emigranten onder het indentured-laboursysteem niet aan het particuliere initiatief over te laten De kolonie Sunname benoemde daarom een EmigratieAgent die haar in Bnts-Indie niet alleen vertegenwoordigde maar ook de
directe leiding kreeg over de werving van emigranten (paragraaf 3 3) De
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Emigratie-Agent op zijn beurt benoemde voor de wervingsactiviteiten een
aantal sub-agenten (paragraaf 3.4). De eigenlijke werving echter werd niet
door deze sub-agenten verricht, maar door personen die bekend stonden als
arkatia 's. Paragraaf 3.5 behandelt de selectie en benoeming van dezearkatia 's.

3.2

Het verband tussen het Goudkust- en het Koelietractaat

Over het zogenaamde Koelietractaat bestaat een interpretatieverschil tussen
Engeland en enkele bestuurders in zowel Nederland als in Suriname. De kern
van dit meningsverschil ligt in de vraag of het Koelietractaat al dan niet als
compensatie kan worden beschouwd voor de overdracht van de Goudkust
door Nederland aan Groot-Brittannië. De koloniale bestuurders die deze vraag
positief beantwoorden, zijn de mening toegedaan dat de Brits-Indische regering daardoor niet alleen verplicht was om de werving van emigranten aan
Suriname toe te staan maar zich ook coulanter moest opstellen bij de naleving van de voorwaarden van het indentured-laboursysteem120. Om een beter
inzicht te verkrijgen in de houding van zowel de Brits-Indische als de
Surinaamse autoriteiten met betrekking tot de naleving van de voorwaarden
van het indentured-laboursysteem is het van belang helderheid in deze zaak
te brengen.
Sommige bestuurders in Nederland lieten er geen twijfel over bestaan dat er
een directe koppeling bestond tussen het Goudkust- en het Koelietractaat.
De Nederlandse zaakgelastigde in Londen, Van В ij landt, stelt bijvoorbeeld
onomwonden vast '...dat men niet moest vergeten dat dit Koelietractaat een
onafscheidbaar deel uitmaakte van een stel van drie tractaten; dat de zamenkoppeling van het Koelietractaat met het Goudkusttractaat geschiedde op
uitdrukkelijk verlangen van de Britse Regering, blijkbaar met het doel dat bij
aldien het Goudkusttractaat door de Nederlandse Kamers verworpen werd,
het Koelietractaat dan vanzelf kwam te vervallen, zodat dit laatste tractaat
moest beschouwd worden als de eigenlijke compensatie aan Nederland voor
de afstand van de Goudkust...'121. Ook in Suriname hadden enkele bestuur
ders de overtuiging dat het Koelietractaat als een compensatie beschouwd
122
moest worden voor de afstand van een Nederlandse kolonie . In de Kolo
niale Staten van Suriname werd over dit onderwerp heftig gediscussieerd.
Op 11 december 1876 diende C. Belmonte daar een motie in waarin 'een
oproeping werd gedaan aan Nederland om dadelijk en krachtig op te treden
in het belang van Suriname'. Belmonte motiveerde zijn motie als volgt:'
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Onze bezetting op de Kust van Afrika werd ons ontnomen, neen, wij verloren ze, neen, wij gaven ze weg en ... de toekomst zal dat al duidelijker en
duidelijker doen worden - wij waren verschalkt"23.
Deze visie stond haaks op die van de Britten volgens wie er van compensatie
van het ene voor het andere geen sprake kon zijn.
In latere discussies onder historici en politici bleven de meningen over dit
onderwerp eveneens verdeeld. De Klerk meent dat Suriname het recht op de
werving van emigranten in Brits-Indië verkregen heeft in ruil voor de Goudkust124. Kruijer en Willemsen zijn de zelfde mening toegedaan'2\
Mollema daarentegen, die over dit onderwerp een uitgebreid bronnenonderzoek heeft verricht, komt tot de volgende conclusie:' Het tractaat lag ter
tekening gereed, evenals een overeenkomst waarbij de werving van BritsIndische werkkrachten voor Suriname werd vergund, toen de kwestie van de
Goudkust op het tapijt kwam en dus van compensatie niet gesproken kan
worden'l26. Adhin, een Surinaamse onderzoeker, stelt dat de Engelse regering van mening was dat zij in feite Nederland ontlastte van een schadepost
door de overname van de Goudkust. Omdat juist Engeland daarmee Nederland een dienst bewees, kon er van Britse zijde geen sprake zijn van een
compensatie in de vorm van het Koelietractaat. Bovendien, zo schrijft Adhin,
hadden de onderhandelingen om te komen tot de werving van Brits-Indische
emigranten voor de plantages in Suriname intussen geleid tot de opstelling
van een ander tractaat, het Siaktractaat, toen de kwestie van de Goudkust op
de proppen kwam. Op grond daarvan komt Adhin tot de volgende constatering: 'Intussen blijkt... helemaal geen verband te bestaan tussen de afstand
van de bezittingen aan de kust van Guinea en de totstandkoming van het
tractaat voor de werving van Hindostanen voor Suriname ... en kunnen wij
duidelijk concluderen, dat er van een compensatie van het ene voor het andere geen sprake kan zijn geweest'l27.
Uit het bovenstaande blijkt dat er inderdaad geen eenduidige mening bestaat
over het Goudkust- en het Koelietractaat en rijst de vraag wat nu de juiste
voorstelling van zaken is. Derhalve is een korte uitweiding hierover niet
overbodig.
In de loop van de negentiende eeuw betekende de kolonie Goudkust voor
Nederland een verliespost op de nationale begroting. Naarmate de Goudkust
meer staatsbijstand vergde, werd steeds dringender de vraag in de StatenGeneraal van Nederland gesteld of het niet verstandig zou zijn zich uit dat
gebied terug te trekken. Daarvoor werden drie redenen genoemd. Allereerst
werd gesteld dat met dat gebied geen winstgevende handel meer werd gedre55

ven. De voortdurende stammenoorlogen werden als tweede bezwaarpunt
gezien. Het kostte de Nederlandse regering veel geld om de orde en rust in
die kolonie te herstellen. Tenslotte dreigden problemen te ontstaan met Engeland over de grens tussen de Goudkust en de omliggende Britse bezittingen128. Deze factoren en de mogelijkheid dat Engeland ter compensatie geen
bezwaar zou maken tegen de Nederlandse expansie in Siak (Sumatra) en
Suriname zou toestaan arbeiders in Brits-Indië te werven, hebben ertoe geleid dat Nederland in principe bereid bleek te zijn de Goudkust af te staan.
Bij de onderhandelingen vroeg de Nederlandse delegatie aan de Britten om
zich niet alleen van protesten tegen de Nederlandse soevereiniteit in Siak te
onthouden maar hun ook de vrije hand te geven in Atjeh129. Nederland hoopte
daardoor haar invloed in Oost-Indië te kunnen uitbreiden. De Britse handelaren op Oost-Sumatra waren echter bang dat door de machtsuitbreiding de
Hollanders hen zouden benadelen door het bestaande systeem van differentiële rechten. Volgens dit systeem zouden de Britse handelaren bij het verhandelen van goederen in en uit Oost-Sumatra meer belasting moeten betalen dan Hollanders. Nederland zegde de Britse regering toe de differentiële
rechten te zullen afschaffen. Maar de Britten waren erg behoedzaam en weigerden tot teleurstelling van de Nederlandse onderhandelaars geheel Sumatra
aan de Hollanders over te leveren.
In juli 1870 hoopte de Nederlandse delegatie dat de in Londen geplande
onderhandelingen over de afstand van de Goudkust, een kans zou bieden om
het Nederlandse streven op Sumatra alsnog te realiseren. Deze hoop werd de
bodem ingeslagen door de onverwachte dood van de Britse Minister van
Buitenlandse zaken Clarendon. Zijn opvolger, Granville, wilde van
Clarendons (vage) toezeggingen niets weten. Granville had in de gaten dat
Nederland de Goudkust kwijt wilde en trok daarvan maximaal profijt. Hij
weigerde bijvoorbeeld een financiële schadeloosstelling te betalen voor de
in de Goudkust door Nederland achtergelaten goederen. Zelfs meende hij dat
Nederland eigenlijk Groot-Brittannië dankbaar moest zijn voorde overname
van de Goudkust.
Deze houding van de Britse onderhandelaars schoot in het verkeerde keelgat
bij een groot deel van de leden van de Tweede Kamer. Zij beschouwden de
opstelling van de Britten als een belediging van Nederland. Daarom keurden
zij het Goudkusttractaat goed maar verwierpen tegelijkertijd het Siaktractaat. De verwerping van het Siaktractaat zou kunnen inhouden dat de Britse
handelaren op Sumatra te maken zouden krijgen met door de Nederlanders
opgestelde differentiële rechten. Deze handelaren oefenden druk uit op hun
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bestuur dat vervolgens aan Nederland verklaarde bereid te zijn tot nieuwe
onderhandelingen.
Op 16 oktober 1871 werd overeenstemming bereikt waarbij Groot-B rittannië
aan Nederland 'vrij spel' gaf in Atjeh130. Zelf stemde Engeland in met een
Nederlands verzoek aan het Goudkusttractaat alsnog een protocol te verbinden, dat de Hollanders ook het recht gaf arbeidskrachten in de Goudkust te
werven als Engeland dat ook deed131. Het Sumatratractaat was voor de Staten
Generaal nu wel aanvaardbaar. Echter, de Goudkustaffaire bleek voor de
Nederlandse publieke opinie moeilijk verteerbaar. Zij verweet de Nederlandse
onderhandelaars dat ze de belangen van het land op onvoldoende wijze hadden behartigd. Daarom keurde de Tweede Kamer op 2 juli 1871 het Goudkusttractaat met 34 tegen 30 stemmen goed maar verwierpen ze met 34 tegen
38 stemmen tegelijkertijd het Siaktractaat. Om de Nederlandse bestuurders
onder druk te zetten legde Granville een vaste koppeling van het Koelietractaat en de Goudkust- en Sumatratractaten: 'all three treaties must now stand
or fall together'132. Nederland zwichtte. Nadat de herbehandeling van de drie
tractaten in de Tweede Kamer een vlot verloop had gehad, werden ze door de
Eerste Kamer op 16 december 1871 aanvaard.
Uit het bovenstaande blijkt dat Engeland niet expliciet gesteld heeft dat het
Koelietractaat beschouwd moest worden als een compensatie voor de afstand van de Goudkust. Haar bedoeling was door een koppeling van de drie
tractaten politieke druk uit te oefenen op de Nederlandse Tweede Kamer.
Door deze koppeling bracht Londen tegelijkertijd verwarring in de zaak. De
bekritiseerde Nederlandse onderhandelaars konden nu aan het thuisfront vertellen dat zij voor de afstand van de Goudkust als compensatie het Koelietractaat hadden binnengehaald. Voor Engeland stond echter vast dat er van
compensatie evenwel geen sprake kon zijn. Door de politieke manoeuvres
van zowel de Nederlandse als de Britse onderhandelaars werd uiteindelijk
niet duidelijk welke tractaten een 'compensatie-karakter' hadden.
3.3

De Emigratie-Agent

Het door Nederland in 1870 gesloten tractaat gaf Suriname de mogelijkheid
om in Brits-Indië werkkrachten te werven voor zijn plantages. Voordat men
in Brits-Indië met de werving van werkkrachten kon beginnen moest volgens
artikel 2 van het tractaat een Emigratie-Agent worden benoemd (zie bijlage
1). Zijn benoeming moest de goedkeuring hebben van de Brits-Indische regering. De voor Suriname benoemde Emigratie-Agent functioneerde meest-
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al ook als consul van de Nederlandse kroon. Verder stond hij aan het hoofd
van het inschepingsdepot. Volgens het Tractaat mochten de koloniën voor de
inscheping van emigranten gebruik maken van de havens van Calcutta, Madras
en Bombay133. Suriname heeft echter alleen Calcutta als inschepingshaven
gebruikt. Wat was de reden voor deze keuze? Calcutta was allereerst de
vestigingsplaats van de Nederlandse consul voor Brits-Indië. Doordat de
consul ook als Emigratie-Agent moest optreden, lag het voor de hand dat de
inscheping van emigranten in zijn woonplaats zou geschieden. De Emigratie-Agent moest niet alleen toezicht houden op de gang van zaken met betrekking tot de werving van emigranten maar droeg ook de volle verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften van het indentured-laboursysteem. Om deze taken op efficinte wijze te kunnen uitvoeren, was het voor
één persoon haast niet mogelijk op twee of meer plaatsen die ver van elkaar
lagen, tegelijk aanwezig te zijn. Daarnaast speelde ook het wervingsterrein
een rol bij de bepaling van de keuze. De wervingsactiviteiten voor de kolonie Suriname concentreerden zich voornamelijk in de Noord-Oostelijke
provincies van Brits-Indië. Calcutta lag in vergelijking met de twee andere
genoemde havens het dichtst bij dit wervingsgebied. Alle aanvragen voor
arbeidskrachten uit de kolonie werden bij de Emigratie-Agent ingediend.
Voor de wervingsactiviteiten benoemde de Emigratie-Agent na goedkeuring
van de Gouverneur van Suriname sub-agenten, geneeskundigen, klerken,
wachters en overig personeel van het hoofddepot. De hoogte van het salaris
van deze medewerkers van het agentschap werd door de Emigratie-Agent
bepaald maar door de kolonie Suriname betaald.
Aanvankelijk genoot de Emigratie-Agent een vast salaris van F360,- per
maand met een (extra) premie voor elke geworven en naar Suriname verscheepte emigrant. Dit was echter in strijd met de bepaling van artikel V van
de Emigratiewet134. Met deze bepaling wilde de Brits-Indische overheid voorkomen dat de koloniale Emigratie-Agenten door het premiestelsel eerder hun
eigen (financiële) belangen zouden behartigen dan die van de emigranten.
Waarom paste de kolonie Suriname dit premiestelsel toch toe? Twee factoren dragen daartoe bij. Om te beginnen moet vastgesteld worden dat Suriname het beroep van Emigratie-Agent aanvankelijk als een nevenfunctie van
de consul beschouwde. Daarom ontving de consul naast een vast salaris een
premie voor zijn nevenactiviteiten. Het tweede argument was dat de kolonie
met het geven van een premie voor elke naar de kolonie opgestuurde emigrant de wervingsactiviteiten wilde aanmoedigen. Degenen die inzicht in het
premiestelsel hadden, wezen de koloniale autoriteiten van Suriname reeds in
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het begin van de emigratieperiode op de negatieve consequenties hiervan135.
Na het ontslag van de eerste Emigratie-Agent, Durham, wilde de kolonie
Suriname het beloningsstelsel van de Emigratie-Agent herzien. De tweede
Emigratie-Agent, E. van Cutsem, tekende daartegen meteen bezwaar aan.
Hij dreigde zelfs te zullen opstappen als agent voor Suriname als de koloniale autoriteiten zouden afwijken van het oude beloningssysteem. Van
Cutsem hield daarbij vast aan het gegeven dat er wel degelijk 'een verband
moest worden gebracht tusschen de bezoldiging van den Agent en het aantal
koelies dat hij levert...'136. Daarbij verwees hij naar het voorbeeld van de
Emigratie-Agent van de Franse koloniën, die een premie ontving voor elke
geworven en naar de kolonie gestuurde emigrant. Hoewel dit beloningsstelsel
voor Emigratie-Agenten in strijd was met het tractaat, maakte de Brits-Indische regering daartegen vooralsnog geen bezwaar. Mogelijk omdat de Britse
en de Franse koloniën sedert het begin van de emigratie onder het indenturedlaboursysteem zelf deze beloningsmethode toepasten en de Brits-Indische
regering vooralsnog daartegen geen bezwaren had gemaakt. De autoriteiten
van Suriname schaften pas in 1890 het premiestelsel voor Emigratie-Agenten af en stelden het salaris vast op F2000,- per jaar. Wat de reden daarvoor
was, wordt in de bronnen niet aangegeven. Wel behield de Emigratie-Agent
het vrije gebruik van het woonhuis in het depot en hij ontving tevens 60
rupees (Rs) per maand als reiskostenvergoeding. Bovendien kreeg hij de vrije
beschikking over drie klerken, die een maandelijks salaris ontvingen van
respectievelijk Rsl25, Rs50 en Rs35137 ( De tegenwaarde van Rsl was toen
ongeveer 80 cent van Nederland). Aangezien de meeste Emigratie-Agenten
aan het bestuur te kennen gaven geen gebruik te willen maken van het woonhuis, ontvingen zij ter compensatie een maandelijkse toelage van Rs50.
In totaal verleenden zes Emigratie-Agenten hun diensten bij de wervingsactiviteiten van werkkrachten voor Suriname138.
De ambtsperiode van deze Emigratie-Agenten varieerde sterk.
W. Durham was de eerste Emigratie-Agent voor de kolonie Suriname. Hij
werd op 7 augustus 1872 in die functie benoemde, nadat Robert Stewart, die
aanvankelijk als Emigratie-Agent was aangesteld, daarvoor had moeten bedanken. De Brits-Indische regering had namelijk bezwaren tegen de dubbelfunctie van Stewart. Deze zou als directeur van de firma Gladstone Wille
and Co., een van de vele wervingshuizen in Calcutta, moeilijk zich persoonlijk kunnen kwijten van de verplichtingen van Emigratie-Agent139. Bovendien zou er sprake zijn van belangenverstrengeling. Daarom moest de kolonie Suriname iemand anders als Emigratie-Agent aanwijzen. De keuze viel
toen op William Durham. De Surinaamse autoriteiten ondervonden voortdu59

rend problemen met Durham. Volgens ingewijden leverde Durham niet alleen emigranten van slechte kwaliteit af aan de kolonie maar liet hij bovendien de werving ervan over aan zijn vrouw en dochter140. Op aandrang van de
planters en de Agent-Generaal werd hij in 1875 door de Surinaamse overheid uit die functie ontheven. Met de voorlopige waarneming als EmigratieAgent werd vervolgens de Nederlandse vice-consul E. van Cutsem belast.
Bij gouvemementsresolutie van 17 februari 1876 werd Van Cutsem officieel
in die functie geïnstalleerd1'11. Hij probeerde tijdens zijn benoemingsperiode
de levensomstandigheden van de emigranten in het hoofddepot te verbeteren. Zijn aandacht ging daarbij niet alleen uit naar verbetering van de
hygiënische omstandigheden maar ook naar verbetering van de barakken,
waarin de emigranten in het hoofddepot verbleven. Ook trachtte hij, wat betreft de kwaliteit van de emigranten, zoveel als mogelijk aan de wensen van
de planters te voldoen. Tijdens zijn bewindsperiode werd de emigratie naar
Suriname geschorst (1876). Van Cutsem heeft ook deelgenomen aan de discussie over emigratiezaken, die tenslotte leidde tot de afkondiging van de
belangrijke Emigratiewet van 1883142.
Van Cutsem bekleedde de functie van Emigratie-Agent tot zijn dood op 13
april 1888. Bij zijn heengaan nam de vice-consul van Nederland in Calcutta,
W. Friedheim, de zaken van het agentschap over. Met ingang van 1 juli van
datzelfde jaar werd het beheer van het agentschap overgedragen aan Emile
Charriol, Emigratie-Agent voor de Franse koloniën Guadeloupe en Martinique. Deze was op dat moment afwezig en werd daarom de zaak tijdelijk
overgenomen door zijn broer Pierre Charriol. De benoeming van Emile werd
bij gouvernementsresolutie van 1 september 1888 ingetrokken en vervolgens werd Pierre officieel aangesteld als Emigratie-Agent voor Suriname.
Op 15 maart 1889 vertrok Pierre wegens ziekte naar Europa. Zijn funktie
werd toen waargenomen door Emile. Nadat Pierre medio november was teruggekeerd en de zaken van zijn broer had overgenomen, werd hij bij
gouvemementsresolutie van 27 december 1889 met ingang van 1 mei 1890
uit de functie van Emigratie-Agent ontheven. Tijdens de ambtsperiode van
Pierre Charriol werden nieuwe regelingen getroffen met de sub-agenten.
Met ingang van 1 mei 1890 werd de Nederlandse consul te Calcutta J. Reelfs
onder toekenning van een jaarlijkse bezoldiging van F2000,- benoemd tot
Emigratie-Agent voor Suriname. Op voordracht van de Protector of Emigrants
besloot Reelfs in 1893 om voortaan aan alle in het hoofddepot afgewezen
emigranten een (kleine) vergoeding toe te kennen. Daarmee hoopte hij enigszins tegemoet te komen aan de kosten van levensonderhoud gedurende de
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eerste twee maanden na afwijzing143. Deze schadeloosstelling bedroeg in 1897
voor volwassen mannen en vrouwen respectievelijk Rs4 en Rs3. Kinderen
ontvingen ongeacht het geslacht elk 12 anna's (een tegenwaarde van 60 cent
Ned.)144· Verder toonde deze Emigratie-Agent zich bereid maatregelen te treffen om de (sanitaire) voorzieningen in het hoofddepot te verbeteren. De Protector of Emigrants rapporteerde in 1894 daarover het volgende:' In the Surinam
Agency Mr Reelfs, the Agent, has, in accordance with my wishes, had most
of the drains bridged with pucka culverts, and new gates erected to the fencing
surrounding the large tank in the depot compound"45. Op 12 juli 1896 werd
hij, bij zijn benoeming tot consul-generaal te Melbourne (Australië), eervol
ontheven uit de functie van Emigratie-Agent. Bij het vertrek van Reelfs werd
op 13 juli 1896 G. Advocaat benoemd tot consul van Nederland te Calcutta.
Tezelfdertijd werd hij ook als Emi gratie-Agent aangewezen. Tijdens de ambtsperiode van Advocaat kwam er een eind aan de discussie over de classificatie van Brits-Indische emigranten in Suriname. Hoewel er in Brits-Indië alleen fysiek sterke en medisch goedgekeurde emigranten werden aangenomen, werden zij bij aankomst in Suriname ingedeeld in twee categorieën:
able-bodied en not able-bodied. Tot de eerste categorie werden alle krachtige en gezonde mannelijke emigranten gerekend, die een minimumloon van
60 cent per dag konden verdienen. Als not able-bodied werden alle volwassen doch lichamelijk niet volkomen geschikte mannen, alsmede alle jongelingen van 10-16 jaar en alle volwassen en minderjarige vrouwen. Zij ontvingen een minimum dagloon van 40 cent146. De Brits-Indische regering kon
zich aanvankelijk niet verenigen met de indeling van emigranten in twee
categorieën, maar legde zich tenslotte daarbij neer147. Niettemin deed zij een
beroep op de Emigratie-Agent van Suriname om bij de werving vooral op de
fysieke gesteldheid van de emigranten te letten, opdat er weinig not ablebodied zouden worden aangenomen148. Op instigatie van Advocaat werd vanaf
1901 die functie van Emigratie-Agent gescheiden van het consulaatschap.
Medio maart van 1900 vertrok hij met verlof naar Europa. Gedurende zijn
afwezigheid werd zijn taak overgenomen door de vice-consul L. Grommers.
Begin februari van 1901 keerde Advocaat terug op zijn post. In augustus van
datzelfde jaar werd hij benoemd tot consul-generaal te Shanghai. Vervolgens werd Grommers benoemd tot Nederlandse consul en Emigratie-Agent
te Calcutta. In de ambtsperiode van Grommers werd het hoofddepot verplaatst naar een andere lokatie in Calcutta. De functie van Emigratie-Agent
vervulde hij tot 1916 toen de emigratie onder het indentured-laboursysteem
definitief werd afgeschaft.
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3.4

De Sub-Agenten

Hoewel de leiding van de werving in handen lag van de Emigratie-Agent,
had hij toch geen rechtstreekse bemoeienis met de wervingsactiviteiten. Daarvoor benoemde hij naar behoefte een aantal sub-agenten, met wie een schriftelijke overeenkomst werd gesloten. De sub-agenten kunnen worden onderverdeeld in twee categoriën. Tot de eerste categorie behoorden sub-agenten
die rechtstreeks in contact stonden met de Emigratie-Agent. De tweede groep
bood haar diensten aan via een tussenpersoon, meestal een 'hoofdsub-agent'.
In tegenstelling tot de eerste groep beschikte de tweede categorie sub-agenten over het algemeen over een klein sub-depot, waarin slechts aan enkele
personen onderdak kon worden geboden149.
Het maatschappelijk aanzien van de sub-agenten was in het algemeen niet
hoog. Volgens Brits-Indische ambtenaren waren de meeste sub-agenten
onderontwikkelde en gewetenloze lieden150. John Brown, districtsmagistraat
en Collector, die jarenlang betrokken was bij emigratiezaken onder het
indentured-laboursysteem, verklaarde in 1910 tegenover de commissie
Sanderson dat de meeste sub-agenten een slecht karakter hadden. Op de vraag
of de slechte eigenschappen van de sub-agenten een negatieve invloed hadden op het functioneren van het indentured-laboursysteem, antwoordde
Brown: 'I think it is left more or less at their mercy. A deputy Collector is put
in charge, and the Collector looks at the inspection books, and they are sent
to the commissioner once a month or so; but supposing you have a slack
Collector and a slack deputy Collector they may do pretty well what they
like151.
Grierson, een andere Brits-Indische ambtenaar die belast werd met een onderzoek naar de gang van zaken met betrekking tot de werving van migranten, is
van mening dat niet alle sub-agenten een slechte inborst hadden. Hij schreef
dat sommige sub-agenten inderdaad van laag allooi waren. Zij verrichtten
hun wervingsactiviteiten zonder scrupules. Voor hen was geld het enige motief de functie van sub-agent uit te oefenen. Er was weinig efficiënte controle
op de handelwijze van de sub-agenten in de districten, hoewel de EmigratieAgent hen weleens bezocht. Echter, er waren zeker ook sub-agenten die zich
bij de werving strikt aan de voorschriften hielden. Het waren veelal geschoolde personen, die uit gegoede families afkomstig waren. Als voorbeeld vermeldde hij in zijn rapport de sub-agenten van het district Shahabad, die over
het algemeen van Brahmaanse, Rajput en Islamitische afkomst waren152. Hoewel de meeste sub-agenten tot Hindoes en Moslims behoorden, waren in
sommige districten ook Joden en Indo-Europeanen werkzaam.
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Volgens Wiersma, die in opdracht van de Nederlandse regering een onderzoek instelde naar de gang van zaken met betrekking tot de migratie uit BritsIndië naar Suriname, was de functie van sub-agent financieel aantrekkelijk.
Uit de wijze van huisvesting leidt hij af dat sommige sub-agenten een zekere
mate van welstand bereikt hadden153. De functie van een sub-agent was echter minder lucratief dan de bewering van Wiersma deed vermoeden. De subagenten moesten namelijk uit de premie, die zij ontvingen, niet alleen de
wervers, maar ook de kosten van de opvang in het sub-depot en de medische
keuring van de migranten betalen. Daarbij kwam nog dat de kosten van vervoer naar Calcutta en de eventuele terugreis van afgekeurde migranten voor
hun rekening kwamen. Bovendien bestond het risico dat migranten tijdens
de reis naar Calcutta op hun besluit terugkwamen en vluchtten. Hoewel de
sub-agent voor het onderhoud van deze 'gedeserteerden' wel degelijk kosten
maakte, ontving hij daarvoor geen premie.
De sub-agenten hadden in verschillende districten, maar vooral in de overbevolkte steden, hun sub-depots. Bij een aanvraag van arbeidskrachten uit de
kolonie werden met deze sub-agenten gewoonlijk nadere afspraken gemaakt.
Daarbij hield men rekening met de voorschriften van het tractaat en met de
behoefte van de planters. Het was in de periode van medio maart tot eind juli
verboden om emigranten in zeilschepen naar Suriname te vervoeren. In het
Zuidelijk halfrond was het in deze periode immers winter. Daar de overtocht
om Kaap de Goede Hoop ging, achtte men het niet raadzaam om emigranten
in zeilschepen via die route te vervoeren. De route door het Suez-kanaal
werd vermoedelijk gemeden door de geringe windkracht waarmee de zeilschepen te kampen konden krijgen. Het transport van emigranten met stoomschepen mocht daarentegen in elk jaargetijde plaats vinden.
Naast deze 'seizoensbeperking' die de sub-agenten bij de werving werd opgelegd, ervoeren zij ook de invloed van een fluctuerende en soms stagnerende vraag naar emigranten uit Suriname. In beide gevallen trad er een inzinking op in de wervingsactiviteiten. Als gevolg hiervan vielen er ontslagen
onder de sub-agenten.
De beste agenten werden meestal door agentschappen die voor de Britse
koloniën werkzaam waren, in dienst genomen. Immers, de Britse koloniën
mochten, in tegenstelling tot die van de Franse, de Nederlandse en de Deense
het gehele jaar door emigranten in Brits-Indië werven. Het gevolg daarvan
was dat bij hervatting van de wervingsactiviteiten het Surinaamse agentschap
in de beginperiode van de migratie afhankelijk was van veelal onbekwame
en onervaren sub-agenten. Emigratie-Agent Van Cutsem klaagde er in 1874
63

bij de Agent-Generaal over dat '...9/10 der mannen die hun diensten aanbieden als sub-agenten in de districten of onbekwaam zijn om de aanwervers na
te gaan, zodat zij lichtelijk door hen bedrogen worden, of door en door oneerlijk zijn en niet te vertrouwen'154. Daarom drong hij er bij de koloniale
autoriteiten op aan de goede sub-agenten in vaste dienst te nemen. De autoriteiten konden dit verzoek wel billijken en stonden het agentschap dan ook
toe de goede sub-agenten een vaste aanstelling te geven tegen een maandelijkse toelage van RslOO155.
Gewoonlijk kwam de Emigratie-Agent met de sub-agenten overeen dat op
de honderd mannen veertig vrouwen moesten worden geworven. Het totale
percentage kinderen mocht niet hoger zijn dan tien. Personen die tot de hoge
Hindoe-kasten zoals de Brahmanen, Kshatriya's, Baniahs en ook Islamitische Fakirs en bedelaars behoorden, mochten niet worden geworven. Men
verwachtte deze groepen moeilijk te kunnen onderwerpen aan de plantagediscipline. Gehandicapten mochten sowieso niet worden geworven omdat de
kolonie daaraan niets zou hebben.
Voor afgeleverde emigranten die veertien dagen na aankomst in het hoofddepot stierven, deserteerden, afgekeurd werden of weigerden naar de kolonie te vertrekken, betaalde het koloniale agentschap van 1873 tot 1888 de
volle premie uit aan de werver. In 1888 sloot Pierre Charriol, de opvolger
van E.van Cutsem als Emigratie-Agent, nieuwe overeenkomsten met de subagenten. Het voorbeeld van Charriol werd door zijn opvolgers overgenomen. Een belangrijke voorwaarde waaraan de sub-agent zich diende te houden, was dat alle kandidaat-migranten voor de registratie medisch gekeurd
moesten worden. Na de medische keuring van de emigranten zou voor de
goedgekeurden aan de sub-agent een voorschot worden uitbetaald van ongeveer 60% van de overeengekomen premie, verminderd met de door de Emigratie-Agent te betalen trein- en andere kosten. Natuurlijk debiteerde hij de
eindafrekening met het voorschot voor diegenen, die vóór of op de dag van
inscheping alsnog door de geneeskundig inspecteur of door de EmigratieAgent zelf werden afgekeurd. Het batig saldo werd na inscheping van de
emigranten en vertrek van het schip aan de sub-agenten uitbetaald. Voor kandidaat-migranten die door hun familie werden opgeëist, werd slechts een
deel van de betaalde vergoeding uitgekeerd. Een andere belangrijke voorwaarde die wellicht een financieel nadeel betekende voor de sub-agent waren de terugzendkosten. Voor afgekeurde emigranten kwamen de kosten van
terugzending naar de plaats van de registratie plus de eventueel te betalen
schadeloosstelling voor rekening van de sub-agent. Voor 'gedeserteerden'
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en reeds voor de inscheping in het hoofddepot overleden emigranten ontving
de sub-agent slechts de helft van de premie156. Ten slotte werd overeengekomen dat de sub-agenten geen premie zouden ontvangen voor emigranten die weigerden naar de kolonie te vertrekken.
De premies per geworven emigrant liepen nogal uiteen en varieerden tussen
Rs5 en Rs80. Er schijnt enige relatie te hebben bestaan tussen de prijs van
levensmiddelen en de hoogte van de premie voor een emigrant. In tijden van
calamiteiten, zoals overstromingen, droogte en hongersnood, verliep de
werving naar het schijnt minder moeizaam zodat geen extra hoge premies
behoefden te worden uitgeloofd. Emigratie-Agent E. van Cutsem geeft daarvan het volgende typerende voorbeeld.
'The recruitment of coolies has lately been facilitated by a severe
draught in the North West Provinces, which has considerably increased
the price of wheat and other food grains and will have most disastrous
result if it continues. The mischief already must indeed be considerable, and I therefore expect there will be no difficulty in procuring
coolies for some months to come. I don't think if proper precautions
are taken that there would be much risk of getting people unsuitable
for emigration, and as freights are very low, and seem likely to continue so for some time I shall be greatly disappointed if so good an
opportunity of obtaining an abundant supply of labour for the colony
on favourable terms escapes us'157.
In betere tijden (bijv. bij goede oogsten) daarentegen hadden de wervers meer
moeite om het gevraagde aantal emigranten te werven. De Surinaamse Emigratie-Agent schreef in 1882 aan de Agent-Generaal, die de leiding had over
immigratiezaken in de kolonie, over de werving: 'There is little probability
of any improvement for the recruiting of labourers as the weather of late has
been most favorable for the crops; food grains are cheaper than they have
been for the past thirty years'158. Onder invloed van deze ontwikkelingen
werd de premie variabel. In tijden van voorspoed werd die verhoogd en in
slechte perioden neigde men ernaar de premie te verlagen159.
De afstand tussen de sub-depots en de inschepingshaven was eveneens van
invloed op de hoogte van de premie. Hoe groter de afstand van Calcutta des
te hoger waren de kosten van transport en eventuele terugreis.
Vervolgens speelde de concurrentie tussen de verschillende koloniën een niet
onbelangrijke rol. Door het betalen van hogere premies en het geven van
extra bonussen trok het Surinaamse agentschap in deze strijd meestal aan het
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langste eind. Op elke 250 emigranten betaalde het Surinaamse agentschap
aan de sub-agent een bonus van Rs60, aldus Grierson160. Bij de vaststelling
van deze bonus is het relatief kleine aantal emigranten dat voor Suriname
moest worden geworven mogelijk van invloed geweest. De concurrentie
protesteerde hiertegen fel. Op een bijeenkomst over emigratiezaken beklaagde
Arthur Marsden, Emigratie-Agent van Brits-Guyana, zich als volgt:
'There is one question I should like to bring forward, and that is the
recruitment of Indians for Dutch Guiana... The Agent for Dutch Guiana
causes a considerable amount of trouble to the British Colonies by
commission. If he finds a difficulty in recruits coming in, and recruiting
is going on simultaneously for Dutch Guiana and a British Colony, he
will say I will give 30 percent more; I will raise my rates 50 percent
more ... I am paying you now 30 rupees or 40 rupees for recruiting a
man, my ship is going in 10 days, I will give you 60,70 or 80; only let
me have the people'l61.
Het Surinaamse agentschap gebruikte naast de hogere premies ook de vrije
retourpassage en de korte duur van het arbeidscontract voor Suriname (vijf
jaar) als concurrentiemiddel. Voor de sub-agenten was dit een sterk
concurrentievoordeel om emigranten voor Suriname te laten kiezen. De agenten van de Britse koloniën in West-Indië, waar contractanten pas na een verblijf van tien jaar in de kolonie het recht op terugreis naar Brits-Indië verkregen, beschouwden dit als Oneerlijke' concurrentie162. In de concurrentie tussen de verschillende koloniale agentschappen trokken de wervers aan het
langste eind: 'they play off one agency against another in order to secure
better terms for themselves'163.
Ten slotte bestond er verschil tussen de premies voor mannelijke en voor
vrouwelijke emigranten. Volgens De Klerk bedroeg de premie voor een man
in de regel Rs25 en voor een vrouw Rs35164. Speckmann noemt dezelfde
bedragen165. Wiersma daarentegen beweert dat het Surinaamse agentschap
aan de sub-agenten voor mannelijke en vrouwelijke emigranten dezelfde premie betaalde. Verschillen in de hoogte van de premies hadden alleen te maken met de afstand tot de inschepingshaven:

tabel 3.1 Variatie in de hoogte van premies per stad, 1873-1902
stad

premie

Patna
Gya
Buxar
Ghazipur
Gorakhpur
Allahabad
Rajput
Fyzabad
Cawnpore

Rs 30
Rs 30
Rs 34
Rs 34
Rs 32
Rs 32
Rs 32
Rs 35
Rs 33

Bron Wiersma, op cil, ρ 53

De mening dat de hoogte van de premie alleen afhankelijk was van de af
stand, kan niet worden volgehouden. Zoals eerder gezegd was de voedseltoestand van belang voor de bereidheid tot emigratie en daardoor voor de
hoogte van de premie. Daarnaast bleek de werving van vrouwen een belang
rijke factor die de hoogte van de premie bepaalde. Op de werving van deze
'doelgroep' wordt in het volgend hoofdstuk nader ingegaan.
Hoeveel verdiende een sub-agent aan een goedgekeurde en naar de kolonie
afgescheepte emigrant? Hoewel het juiste bedrag dat een sub-agent per emi
grant verdiende moeilijk te achterhalen is, blijkt uit een analyse van de bron
nen dat het varieerde tussen Rs8 en Rs50166.
Dit inkomen hield de sub-agent over na aftrek van de kosten. De belang
rijkste kosten voor de sub-agent per volwassen emigrant waren: voeding in
161
het sub-depot voor een gemiddeld verblijf van 6 dagen ( 15 Anna 's ), medi
sche keuring (12 Anna's), voeding tijdens de reis naar Calcutta (2 Anna's),
fooi en andere onvoorziene kosten (8 Anna's), treinkosten (96Anna's). Naast
deze kosten moest een premie aan de arkatia worden uitbetaald van gemid
deld Rs7. Voor de sub-agent bedroegen de kosten per emigrant gemiddeld
Rsl5.
3.5

Wervers of arkatia's

168

Hoewel de opdrachten voorde werving rechtstreeks van de Emigratie-Agent
naar de sub-agenten gingen, verrichtten de wervers of arkatia 's de eigenlijke
wervingsactiviteiten""9. Volgens Wiersma waren het vooral mensen die in
het algemeen niets bezaten en dikwijls van een voorschot leefden, verstrekt
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door de sub-agenten voor wier rekening zij hun beroep uitoefenden170. Het
beroep van arkatia genoot weinig aanzien in de Brits-Indische samenleving.
Evenals de sub-agenten werden zij beschouwd als lieden van 'laag allooi'
die de nodige afwijzing ondervonden van de overheid en de bevolking171.
Niettemin vormden de arkatia's de ruggegraat van het wervingsapparaat.
Voordat de arkatia met de werving kon beginnen, moest hij in het bezit zijn
van een licentie. De Emigratie-Agent vroeg deze aan bij de Protector of
Emigrants. Men moest hiervoor enkele formulieren invullen, waarbij het
signalement van de arkatia vermeld moest worden. Vervolgens werden de
formulieren ter goedkeuring en ondertekening verzonden naar de overheidsambtenaar in wiens district de wervingsactiviteiten zouden plaatsvinden. De
districtsambtenaren ondertekenden de licentie meestal zonder een grondig
onderzoek in te stellen naar het karakter van de betrokken personen. Daarna
werden de papieren naar de Emigratie-Agent teruggestuurd. Deze vulde de
licentie verder in, voegde daarbij het certificaat van de overheidsambtenaar
en stuurde alles vervolgens naarde Protector of Emigrants. Nadat de Protector
of Emigrants de gelicentieerden in het register van wervers had ingeschreven, stuurde hij de licentie samen met het certificaat ondertekend terug. De
Emigratie-Agent verzond de licentie daarna naar de betreffende sub-agent,
die er op zijn beurt voor zorgde dat het document bij de aanvrager terechtkwam.
Voordat de arkatia met de werving kon beginnen, moest hij de licentie door
de overheidsambtenaar van het wervingsdistrict laten contrasigneren. De licentie was meestal voor slechts één jaar geldig. Daarom moesten elk jaar bij
de Protector of Emigrants nieuwe licenties voor de werving worden aangevraagd.
Uit tabel 3.2 blijkt dat het gemiddeld aantal contractanten per werver per
jaar nogal uiteen liep. Het gemiddeld aantal wervingen per arkatia varieerde
van tenminste 3.5 tot ten hoogste 80.75. Het aantal wervingen per arkatia
was voor Suriname (32.56) hoger dan het landelijk gemiddelde in Brits-Indië
(19.33). Een verklaring daarvoor moet gezocht worden in de bonussen die
soms door het agentschap werden uitgeloofd voor het ronselen van een bepaald aantal emigranten. Ook het aanbod van migranten bepaalde dit gemiddelde. Vooral in een periode van hongersnood was het aanbod voor emigratie
betrekkelijk groot. Daardoor waren de wervers in staat per persoon meer
emigranten te werven.
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Tabel 3.2 Het per arkatia landelijk gemiddeld aantal geworven
emigranten en het gemiddelde voor het Nederlandse agentschap,
1873 -1916
jaar

Landelijk
gem aantal
migranten

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
Bron Annual Reports, 1872-

27
19
23
24
28
24
18
21
20
24
30
25
20
17
26
21
22
23
13
17
21
17
14
16
9
17
28
23
29
22
19
17
11
10
18
11
10
1916

gem aantal
migranten
S un name
30
22
24
24
26
15
24
39
48
46
47
40
48
69
54
19
9
26
19
22
10
18
81
63
32
30
4
16
15
23
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Aan de ommezijde van de licentie stonden de wervingsvoorwaarden vermeld. Sinds 1894 luidde één van deze voorwaarden dat men geen Nepalezen
mocht werven. Formeel was dit vanwege een verbod van de Nepalese regering die haar onderdanen niet graag naar de koloniën zag vertrekken. In
werkelijkheid echter was dit verbod afkomstig van de Brits-Indische regering, die Nepalezen voor haar leger recruteerde en dit monopolie niet wilde
afstaan172.
Wervers die zich niet aan de voorschriften van de Brits-Indische Emigratiewet hielden, hing een straf boven het hoofd. Naast intrekking van de licentie waren geldboete en opsluiting de belangrijkste straffen. Zo bijvoorbeeld
kon een werver, die anders dan de bepalingen van de Emigratiewet handelde
worden gestraft met een boete van Rs625 (omgerekend zo'η F500,- ,R.B).
Hij kon zonder voorafgaande waarschuwing door de politie worden aange
houden.
De sub-agenten sloten met de arkatia 's overeenkomsten onder verschillende
voorwaarden. In het algemeen kwamen deze echter neer op de volgende:
- de arkatia zou een commissie ontvangen voor de emigranten die naar
Calcutta werden gezonden;
- de geworvenen moesten bij het sub-depot franco worden afgeleverd;
- voor mannelijke en vrouwelijke emigranten zouden verschillende
commissielonen worden uitbetaald;
- de eindafrekening zou plaatsvinden na het transport van de emigranten
naar het sub-depot;
- de sub-agent behield het recht om emigranten bij aankomst in het subdepot na medische afkeuring te weigeren;
- de kosten van terugzending naar het district van registratie kwamen dan
voor rekening van de arkatia.
Voor de wervingsactiviteiten namen de arkatia 's soms wervers zonder licen
tie in dienst waarvoor zij de volledige verantwoordelijkheid op zich namen.
Meestal ging het om vrouwelijke wervers die vooral meisjes en vrouwen tot
emigratie trachtten over te halen. Grierson meldt daarover het volgende:
'There are female recruiters used now by recruiters. They are unlicensed and
entirely beyond Government control" 73 .
Het commissieloon van de arkatia's was verschillend. Evenals bij de belo
ning van de sub-agenten, werd de hoogte van de premie van de wervers mede
bepaald door het geslacht en de leeftijd van de potentiële emigrant alsmede
door de gemaakte kosten voor vervoer, voeding, etc. Moest er onder tijdsdruk worden gewerkt, dan werd de arkatia aangemoedigd met hogere pre70

mies. Over de precieze hoogte van de premie die de wervers ontvingen, bestaat geen eenstemmigheid. Volgens De Klerk ontvingen dearkatia's gemiddeld voor elke geworven mannelijke en vrouwelijke emigrant een premie
van respectievelijk Rs5 en RslO174. Wiersma meende dat de premies voor de
arkatia 's in het algemeen varieerden van Rs8 à RI 0 voor mannelijke en Rs 15
à Rsl6 voor vrouwelijke emigranten175. In de Brits-Indische Annual Reports
treft men zelfs bedragen aan van respectievelijk Rs20 en Rs21176. Deze
constateringen over de hoogte van de premie zijn aan de lage kant. Uit dit
onderzoek blijkt dat in de praktijk aan de wervers veel hogere premies werden uitgekeerd, dan tot nu toe werd verondersteld.
Men verwachtte van de wervers dat zij alleen voor die kolonie emigranten
zouden werven, waarvan zij een licentie bezaten. Maar in de dagelijkse praktijk kwam het voor dat zij, verleid door hogere premies, emigranten overdroegen aan andere agentschappen (meer hierover in hoofdstuk 4). Gezien
de geringe maatschappelijke waardering in Brits-Indië voor de functie van
arkatia rijst de vraag waarom er personen toch bereid waren dat beroep uit te
oefenen.
De juiste redenen voor die keuzebepaling kan moeilijk worden achterhaald.
Een analyse van de inkomenspositie van de arkatia geeft echter een mogelijke aanwijzing voor de keuze van dat beroep. Zoals reeds eerder vermeld,
wierf een arkatia gemiddeld per jaar 33 emigranten. Daarvoor ontving hij
een gemiddelde premie van Rs7177. Hieruit kan worden opgemaakt dat de
arkatia per jaar aan de werving van emigranten een bedrag van Rs231 verdiende. Wanneer dit inkomen afgezet wordt tegen de relatief lage lonen in
Brits-Indië178, dan kan geconstateerd worden dat de financiële motieven bij
de keuze van het beroep van arkatia geen onbelangrijke rol hebben gespeeld.
Immers: de gemiddelde verdiensten van een arkatia bedroegen vele tientallen malen hoger dan het gemiddelde boereninkomen.
Het door Groot-Brittannië en Nederland gesloten Koelietractaat bepaalde
dat de werving van emigranten onder het indentured-laboursysteem niet op
particuliere initiatief mocht geschieden, maar onder de verantwoordelijkheid van de overheid diende te staan. De Surinaamse overheid benoemde als
haar vertegenwoordiger een Emigratie-Agent. Hij kreeg tevens de leiding
van de organisatie van de werving van emigranten in Brits-Indië. De Emigratie-Agent benoemde op zijn beurt een aantal sub-agenten en wervers, die de
werkelijke wervingsactiviteiten verrichtten. Zowel de sub-agenten als de
wervers stonden over het algemeen maatschappelijk niet in hoog aanzien.
Hun belangstelling ging alleen uit naar de premie die zij konden opstrijken

voor elke afgeleverde emigrant. De hoogte van de premie echter varieerde al
naar gelang de verschillende condities, zoals de afstand van het
wervingsgebied tot het sub-depot, het geslacht en de medische keuring.
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4

DE WERVINGSACTIVITEITEN

4.1

Inleiding

In hoofdstuk drie heb ik een beeld gegeven van de partijen die betrokken
waren bij de organisatie van de werving, hun formele bevoegdheden alsmede de problemen die zij ondervonden bij het uitoefenen van hun taak.
Daarmee is het formeel kader beschreven dat ten grondslag lag aan de werving
van migranten. In dit hoofdstuk wordt de aandacht toegespitst op de eigenlijke werving zoals die door de arkatia's werd verricht. Deze fase in de emigratie wordt onderscheiden van de selectie die in de volgende twee hoofdstukken aan bod komt.
4.2

De werving: algemeen

Hoewel de emigranten die bestemd waren voor de kolonie Suriname vanuit
Calcutta vertrokken, was dit, zoals reeds vermeld niet het belangrijkste
wervingsgebied. Het eigenlijke wervingsterrein lag ver buiten Calcutta. De
belangrijkste wervingsgebieden waren de provinciën Bengalen,
Biharlw,North-Westem Provinces"10, Oudh, Punjab en Centraal Indie (zie
kaart). De wervingsgebieden bleven niet beperkt tot deze streken alleen maar
werden soms uitgebreid tot Bombay aan de westkust en Madras, Puri, Gangam
en Vizagapatam aan de oostkust. Waarom koos men deze gebieden als wervingsterrein?
Als eerste mag de bevolkingsdichtheid worden genoemd.
De United Provinces en Bihar behoorden toen tot de dichtstbevolkte gebieden van Brits-Indië. Buiten de landbouw waren er voor de inwoners in die
gebieden weinig bestaansmogelijkheden. Door de snelle aanwas van de bevolking in de negentiende eeuw werd de druk op de landbouwgronden erg
groot. Het droge klimaat en de weinig geavanceerde landbouwtechnieken,
veroorzaakten misoogsten en andere vormen van rampspoed die een grote
druk op de bevolking legden. Het koloniale agentschap koesterde de hoop
dat de migratiebereidheid daardoor zou toenemen. Verder moet ook het feit
dat Britse en Franse koloniën arbeidskrachten in deze streken recruteerden
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voor het Surinaamse agentschap van invloed zijn geweest. Niettemin bleven
de wervingsactiviteiten voor Suriname niet beperkt tot de United Provinces
en Bihar. Ook in Noord- en Centraal-India werden migranten aangenomen.
Een aantal werd zelfs uit de omgeving van Madras en Bombay gerecruteerd.
Aangenomen mag worden dat sommige migranten uit deze gebieden reeds
eerder naar de United Provinces of Bihar waren uitgeweken en dat zij daar in
handen van de wervers vielen.181
Tabel 4.1: Geografische herkomst van alle emigranten naar Suriname
Provincie

Aantal emigranten
in % v.h. totaal

United Provinces
Oudh
Bengal en Bihar
Punjab en omstreken
Madras en Bombay
Nepal en Native States
Orissa en Rajputana
Herkomst onbekend

46.5
24.5
21.9
1.8
1.4
1.6
0.3
0.2

Bron- Annual Repons, 1873-1916, Mm van Kol 1850-1900, Koloniale Verslagen, 1873-1916

4.3

Migratie: context en motieven

De verschillende migratiestromen geven een hoge migratiebereidheid bij de
Brits-Indische bevolking aan. Deze demografische verschuivingen staan op
gespannen voet met het beeld dat verschillende auteurs van de bevolking
hadden. Zo stelde een gezaghebbende negentiende-eeuwse autoriteit op het
gebied van de Brits-Indische etnografie, William Crooke, het volgende:
'The fact is that the Hindu has little of the migratory instinct.and all
his prejudices tend to keep him at home As a resident member of a
tribe.caste or village, he occupies a definite social position, of which
emigration is likely to deprive him. When he leaves his home, he loses
the sympathy and support of his clansmen and neighbours, he misses
the village council, which regulates his domestic affairs,the services
of the family priest,which he considers essential to his salvation. Every
village has its own local shrine, where the deities, in the main destructi74

aart 4.1: Overzichtskaart Brits-Indië

INDIA

kaart 4.2: Enkele belangrijke wervingsdistricten

Enkele belangrijke wervingsgebieden in United Provinces en Bihar
Enkele wervingsdlslrikten voor Suriname in de United Provinces en Bihar
Distrikten in Bihar
Distrikten van Uniled Provinces
7 Ghazipur
1 Shahabad
2.Palna
β Benares
9 Mirzapur
S.Gaya
4 MuzaHarpur
10 Azamgam
5 Sarán
11 Jaunpur
6. Cham paran
12 Allahabad
13 Basti
14 Fyzabad
15 Sultanpur
16 Partabgarh
17 Gonda
IB Bara Banki
19.Kucknow
20 Barelli
21 Cawnpore
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ve, have been propitiated and controlled by the constant service of
their votaries. Once the wanderer leaves the hamlet where he was born,
he enters the domain of new and unknown deites, who being strangers,
are of necessity hostile to him, and may resent his intrusion by sending
famine, or death upon the luckless stranger. The emigrant, again, to a
distant land, finds extreme difficulty in selecting suitable husbands
for his daughters. He must choose his son-in-law within a narrow circle,
and if he allows his daughter to reach womanhood unwed, he commits
a grievous sin. Should he die in exile, he may fail to win the heaven of
gods, because no successor will make the due funeral oblations, and
no trusted family priest be there to arrange the last journey of his spirit. So he may wander through the ages a starving, suffering, malignant
ghost, because his obsequies have not been duly performed'182.
De etnograaf J. Oldham was dezelfde mening toegedaan. In zijn bekende
werk Christianity and the Race Problem betoogde hij het volgende: 'The
masses of India will prefer to suffer and die on Indian soil, rather than to go
to foreign land across the seas. Even under the last compulsion of all, death
of famine there is no overpowering migratory impulse'183. Een andere auteur
meende dat er grote religieuze weerstanden bestonden tegen zeereizen. Vooral
onder de orthodoxe Hindoes van de hogere kasten leefden ernstige bezwaren
tegen het reizen over zee. Men zou door de zogenaamde Kala Pani (letterlijk: het zwarte water) over te steken niet alleen zijn kaste kunnen verliezen, maar ook de toorn van God over zich afroepen184.
En tenslotte zouden volgens K. Gillion de Indiërs over het algemeen niet erg
'economisch' zijn ingesteld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de West-Europeanen hadden zij sterkere prikkels nodig om tot emigratie over te gaan185.
Grierson, die in 1883 een onderzoek naar de emigratie onder het indenturedlaboursysteem in Brits-Indië verrichtte, is eveneens van mening dat de Britsindiërs over het algemeen niet gauw tot overzeese emigratie geneigd zijn.
Deze honkvastheid schrijft hij toe aan zowel emotionele als religieuze factoren. Grierson beweert dat de meeste Indiërs erg veel moeite hebben om hun
geboorteland (janambhumi) te verlaten, omdat zij daardoor de eeuwenlange
familieband zouden verbreken. Brits-Indiërs uit de hogere kasten hadden in
sommige gebieden bovendien ook religieuze bezwaren tegen overzeese emigratie. Men zou dan bij de overtocht de Kala Pani moeten overschrijden,
hetgeen verstoting uit de kaste zou betekenen186. Ook de 'Indian Famine
Commission' (1880) is van mening dat 'in principe de gehele Brits-Indische

77

bevolking tegen landverhuizing is'. Het onbreekt - aldus deze commissie - de
Indiërs aan de nodige energie en ondernemingszucht, die vereist worden om
naar een verafgelegen en onbekend oord te emigreren met het vooruitzicht
op lotsverbetering187.
Niettemin hebben er in de loop der jaren vele Indiërs hun land verlaten1"8.
Het exacte aantal emigranten is niet of nauwelijks te achterhalen189. Lal, die
een studie heeft gemaakt over de emigratie van Indiërs naar Fiji, noemt in
een artikel het volgende aantal emigranten per kolonie van bestemming.
Tabel 4.2: Aantal emigranten onder het indentured-Iaboursysteem per
periode en naar land van bestemming.
land
Mauritius
Brits-Guyana
Trinidad
Jamaica
Grenada
St. Lucia
Natal
St.Kitts
St. Vincent
Reunion
Suriname
Fiji
Seychelles
totaal

periode
1843-1910
1838-1916
1845-1916
1845-1915
1856-1885
1858-1895
1860-1911
1860-1861
1861-1880
1861-1883
1873-1916
1879-1916
1899-1916

aantal emigranten
453063
238909
143939
36414
3200
4350
152184
337
2472
26507
34000
60969
6319
1162663

Bron. Lal, op cit., p. 32

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat in de periode 1838-1916 ongeveer
1,16 miljoen Brits-Indiërs als indentured labour hun geboorteland hebben
verlaten. Het verschil met de eerder geraamde zes miljoen is vermoedelijk te
verklaren uit het feit dat er meerdere vormen van emigratie bestonden. In
tegenstelling tot de reeds vermelde eerste fase van de emigratie uit BritsIndië naar het buitenland namen in deze periode mensen uit verschillende
kasten en klassen aan de emigratie deel. Het werd een gereguleerd fenomeen, waarbij de emigranten uit verschillende delen van Brits-Indië werden
gerecruteerd. De vraag die zich dan onmiddellijk opdringt, is, waarom de
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Indiërs ondanks hun beweerde honkvastheid toch naar de overzeese gebieden emigreerden.
Het is ondoenlijk om in een beknopte historische duiding de beweegredenen
op te sommen die kunnen hebben geleid tot emigratie. Het wordt des te moeilijker omdat in de officiële bronnen betrouwbare informatie over de motieven voor emigratie ontbreken. Dit kan worden toegeschreven aan het beleid
van zowel de Brits-Indische als de Surinaamse autoriteiten. De drijfveren
van de emigranten waren voor deze bestuurders niet interessant.
Hun zorg was dat de emigratie uit vrije wil en volgens vastgestelde regels
plaats vond. Niettemin wordt er in de migratieliteratuur een aantal mogelijke
factoren genoemd, die de emigratie onder het indentured-laboursysteem zouden hebben bevorderd. Verschillende auteurs zijn geneigd de rol van de Britse
koloniale overheersing als belangrijkste factor aan te voeren voor de toename van de geografische mobiliteit van de Indiërs190. In andere bronnen
worden andere factoren aangevoerd zoals de betrekkingen tussen landheren
en landarbeiders191, terwijl de rapporten van commissies192 die zich bezig
hebben gehouden met de emigratie, het zwaartepunt bij de culturele factoren
(zoals het kastestelsel) leggen. Hieronder worden de enkele ontwikkelingen
genoemd die de emigratie bevorderden.
De Britse koloniale overheersing
Volgens sommige auteurs was de economische politiek van Groot-Brittannië
met betrekking tot Brits-Indië de belangrijkste oorzaak van 'overtollige' bevolking193.
Dat leidde tot de ontwrichting van de binnenlandse (huis)nijverheid wat de
emigratie-bereidheid deed toenemen194. Zo werd op alle in Brits-Indië vervaardigde textielprodukten op de Britse markt een belasting geheven van 10% tot
20%195. Ook andere sectoren werden door dergelijke maatregelen getroffen.
'The intention and effect of this policy on India was to change the whole face
of an industrial country in order to render it a field of the produce of crude
materials sub-servient to the manufactures of Great Britain', aldus een onderzoeker van de Brits-Indische koloniale geschiedenis196. Ook de scheepsbouw, die voor sommige gebieden een belangrijke tak van nijverheid was,
werd door zware belastingen en andere protectionistische maatregelen getroffen. Volgens Sandhu werden alleen al aan de Hooghli rivier in de periode
1801 tot 1821 ongeveer 237 schepen gebouwd met een gezamenlijke tonnage van 105693. De geldswaarde daarvan werd toen geschat op Rs 20.000.0OO197. Deze schepen deden kwalitatief geenszins onder voor de Europese
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modellen. Met deze schepen transporteerden de Indiërs inheemse produkten
naar onder andere Engeland198. In de Britse scheepvaart beschouwde men dit
als ernstige concurrentie. Daarom werd een dringend beroep gedaan op de
regering om maatregelen te treffen tegen de Indische scheepvaart.
Het Britse parlement gaf daaraan gehoor en nam op 25 juli 1814 een wet aan
volgens welke, "ships entering English waters whose crews were not at least
75 per cent British were liable to forfeiture, while the captain in all cases had
to be a white Briton'1W. Vervolgens werd verboden met in Brits-Indië gebouwde schepen handel te drijven met Engeland. In de kolonie zelf werd de
scheepvaart getroffen door discriminerende maatregelen. In Madras bijvoorbeeld werd de belasting op goederen getransporteerd met Brits-Indische schepen verhoogd met niet minder dan 15 %, terwijl in geval van transport met
Britse schepen de accijns slechts 7,5 % bedroeg. Zelfs buitenlandse schepen
genoten de voorkeur boven de Brits-Indische200. Vele werklozen verlieten
hun woongebieden en trokken naar de steden in de hoop daar emplooi te
vinden.
Sociaal-economische ontwikkeling
Een belangrijke ontwikkeling die de emigratie, vooral onder de plattelandsbevolking, in de hand werkte was de monetisering van het zamindari-stelseP0].
Gedurende de drie eeuwen voorafgaand aan de Britse overheersing (18571947) moesten de boeren in Noord- en Centraal-India belasting betalen aan
de Moslim (Mogul) overheersers202.
De boeren waren eigenaar van de grond en betaalden, afhankelijk van de
hoeveelheid grond, elk jaar een vast bedrag aan belasting203. Tussenpersonen, zamindars geheten, verzorgden de betaling aan de Moslim overheersers.
Met de komst van de Britten veranderde dit systeem van grondbelasting drastisch. Om zoveel mogelijk geld te ontvangen besloten de Britten de zamindars
tot tijdelijke eigenaar te maken van de grond. De zamindar die de Britten de
hoogste belastingopbrengst beloofde, werd voor vijf jaar eigenaar van de
grond. De Permanent Land Settlement van 1793 zorgde ervoor dat op deze
wijze een enkele duizenden van deze zamindars een nieuwe klasse van landheren vormden204. Alle overige boeren en dorpelingen zagen bij diezelfde
maatregel hun status teruggebracht tot die van pachter en horige.
Bij de uitoefening van de taak van 'belastinginner' genoten de zamindars
alle steun van de koloniale overheid. Zolang de overheid de belastingen ongestoord ontving, stelde zij geen lastige vragen, hoe de zamindars verder
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ook hun pachters behandelden. Die belasting was op een bepaald bedrag
vastgesteld, zodat extra inkomsten uit de landbouw rechtstreeks ten goede
kwamen aan de zamindars. Het koloniale bewind hoopte dat zij deze inkomsten zouden gebruiken voor het doen van produktieve investeringen. Maar
dat gebeurde niet. Aanvankelijk waren de belastingen veel te hoog en veel
grond werd verkocht of verhuurd om de belastingdruk te spreiden. Toen in
de loop van de negentiende eeuw de landbouwprijzen stegen, waren het vooral
stedelingen, rijk geworden in de handel, die grond kochten. Zij ontpopten
zich niet als agrarische ondernemers, maar koesterden hun landbezit als een
bron van prestige of sociale zekerheid205.
Door het opschroeven van de pachtsommen konden deze landheren veel meer
verdienen dan door het inhuren van arbeiders en produceren voor de markt,
hetgeen veel meer risico's kende206. Boeren die in financiële moeilijkheden
zaten, werden in de loop van de tijd het slachtoffer van deze grondspeculanten. De Britse regering deed in de tweede helft van de vorige eeuw een poging om de rechtspositie van de boeren op grondbezit te verstevigen. Dit had
echter een averechtse uitwerking. De inheemse grootgrondbezitters, Talugdars, in de Noordoostelijke provincies van Brits-Indië verzetten zich tegen
dit beleid. Het opmerkelijke van deze oppositie was dat de boeren niet de
zijde kozen van de Britten maar juist die van de grote landheren, hetgeen
leidde tot de wijdverbreide en bekende Grote Opstand (Great Mutiny) van
1857207. Deze opmerkelijke houding van de boeren had echter naast een emotionele ook een rationele achtergrond. Om hun eigen belangen te beschermen
speelden de landheren in op de 'nationalistische gevoelens' en zij wezen op
eeuwenoude tradities van het land. Zij bestempelden de Britten als ongewenste binnendringers. Naast dit argument waren voor de boeren ook andere
redenen om toch maar de zijde van de landheren te kiezen. Deze landheren
vervulden niet alleen de rol van pachtheer en werkgever, maar zij hadden
ook een aantal maatschappelijke functies ten opzichte van de boeren.
Deze relatie tussen de landheren en boeren staat bekend als het jajmanistelsel20*. De wederzijdse diensten tussen de partijen maakte dit patronagestelsel maatschappelijk relevant. Over deze relatie constateert Breman in zijn
bekende werk Meester en Knecht het volgende: 'De knecht was niet alleen
arbeider, maar ook kliënt en als zodanig had hij recht op de affektie, generositeit en voorspraak van zijn meester. Als patroon moest deze laatste de belangen van zijn ondergeschikte behartigen en bevorderen. Aan de andere kant
was de knecht zijn meester eerbied en trouw verschuldigd. Hij had niet alleen arbeidsverplichtingen, maar moest in allerlei opzichten de belangen van
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zijn patroon dienen en zich loyaal jegens hem tonen'209. Hieruit blijkt dat er
tussen de landheren en de boeren een sociale-(economische) afhankelijkheidsrelatie bestond, waardoor de boeren de partij kozen van de landheren.
Bovendien zou partij kiezen tegen de landheer voor de boer onherroepelijk
economische gevolgen kunnen hebben. De landheer zou als tegenreactie de
pacht kunnen intrekken en de boer van zijn land verjagen. Deze minimale
bestaanszekerheid wilden de boeren beslist niet verspelen. Daarom neigden
de boeren, zelfs als zij zich bewust zijn van de uitbuiting die zij van de kant
van de landheer-patroon moesten ondergaan, er eerder toe om zich op zijn
bescherming te verlaten210. Die vormde namelijk de enige zekerheid, hoe
twijfelachtig ook, waarin zij in de loop van een eeuw vol misère enig vertrouwen hadden leren stellen2".
Teleurgesteld over deze houding van de boeren verklaarde Lord Canning,
dat 'those village occupants deserve little consideration from us'212.
De Britse regering besefte toen dat met de grote landheren terdege rekening
moest worden gehouden. Daarom besloot zij zich met hen te verzoenen en
het systeem van regionale autocraten te handhaven213.
Als gevolg van de integratie van Brits-Indië in de wereldeconomie en de
commercialisering van de binnenlandse productie, nam ook de schaal toe
waarop gebruik werd gemaakt van geld als betaal- en ruilmiddel. Traditionele verplichtingen tussen landheer en boer of pachter werden in toenemende
mate in geld uitgedrukt. Om diverse redenen, zoals natuurrampen die de oogst
deden mislukken, verhoging van de pacht, de verplichting om bruidschatten
te betalen, ziekte, en dergelijke, raakte een deel van de boeren in de schuld
bij derden die als geldschieters optraden. Volgens enkele bronnen stond in
sommige provincies bijna 90% van de boeren in het krijt bij de landheren214.
De schuldenlast varieerde van Rs 35 tot Rs 900. Deze verschulding was volgens menig onderzoekscommissie een van de hoofdoorzaken van emigratie
van de boeren215.
In de tweede helft van de negentiende eeuw leken de kansen op werk voor
een deel van de bevolking enigszins toe te nemen, doordat de Britse regering
een aantal openbare werken, zoals de aanleg van spoorwegen, ter hand nam.
Daarnaast nam in sommige delen van Brits-Indië de werkgelegenheid toe. In
het algemeen waren het dunbevolkte gebieden, waar handelsondernemingen
zich toelegden op de aanplant van produkten voor de export216. Daarvoor had
men arbeidskrachten nodig, die in deze gebieden schaars waren. De bekendste van deze gebieden waren Bengalen (Darjeeling en Jalpaiguri) en Assam
(Sibsagar, Sylhet, Cachar, Darrang en Nowgong). De werving van werk82

krachten geschiedde, evenals voor de kolonin, op contractbasis.
Duizenden Brits-Indiërs werden zo naar de gebieden gehaald waar een
economische opleving was. Tussen 1911-1921 werden bijvoorbeeld ongeveer 800.000 contractarbeiders in Assam aangevoerd. Nieuwe aanvoer van
werkkrachten bleek telkens nodig vanwege het hoge sterftecijfer onder de
arbeiders en ook omdat de meesten van hen na beëindiging van de tijdelijke
contractperiode naar huis terugkeerden217. Ook in de katoensector nam de
vraag naar arbeidskrachten in de tweede helft van de 19e eeuw toe. De groei
in deze sektor was vooral te danken aan het wegvallen van de Amerikaanse
katoenexport als gevolg van de burgeroorlog in de Verenigde Staten. De
katoengebieden in Brits-Indische oefenden een grote aantrekkingskracht uit
op de bevolking. Werkzoekenden uit verschillende delen van Brits-Indië, zoals
Bihar en United Provinces, waar van economische ontwikkeling geen sprake
was, trokken er naar toe in de hoop werk te vinden.
Uit de richting van de migratiestromen valt op te maken dat het gebrek aan
werk en lage lonen voor velen redenen geweest zijn om te (e)migreren. Vooral
op het platteland was het loon van de landarbeiders erg laag. Over deze lage
lonen schrijft Saha het volgende: 'The earnings of a man employed in agriculture cannot be quoted at more than 20 rupees a year, including everything;
and this is not paid in money but in commodities'2ia. Voor deze categorie
mensen zullen de relatief hoge lonen in de thee- en katoensector een aanlokkelijk vooruitzicht zijn geweest. Het vooruitzicht om rijk terug te keren uit de
koloniën, was in een aantal gevallen eveneens aantrekkelijk, hoewel sterk
afhankelijk van het succes van kennissen en verwanten. Grierson geeft daarvan in zijn onderzoek (1882)het volgende voorbeeld:
'The whole family consisted of husband, wife, two children (infants)
and two nephews, full grown, all of whom I saw in the depot. The
husband is a younger brother of a well-to-do family in village Kharwat. The joint family owned 16 bullocks, and corresponding ploughs
and land.
Two months ago Rajputs, Jodhya Singh and Dwarka Sing, returned to
their village from Mauritius and gave a glowing account of the place.
The husband did not get on well with his elder brother, and so, having
seen the success of these two men, he took his wife and family, and
inducing his two nephews to accompany him, walked forty miles to
Arrah searching for the Mauritius recruiter, found him and offered
himself as a recruit'214.
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De bevolkingsgroei had ook gevolgen voor Brits-Indië. Tot 1800 was de bevolkingsgroei in Brits-Indië niet erg groot en er was in het onmetelijke land
eigenlijk voldoende grond voor iedereen. Deze situatie veranderde toen aan
het eind van de 18e eeuw de Britse overheersing van India begon. Vanaf die
periode nam de bevolking sterker toe dan voorheen. Dit kwam niet zozeer
doordat er per gezin meer kinderen geboren werden, maar veeleer omdat er
minder mensen stierven als gevolg van de invoering van de westerse medische verzorgingsapparaat. Nu hoeft het op zich helemaal niet zo erg te zijn
dat de bevolking aanzienlijk toeneemt. Als de grond eerlijk verdeeld en goed
bewerkt wordt, kunnen er in de agrarische sector heel wat mensen werk vinden. Als daarnaast ook de industrie zich goed ontwikkelt en de overheid
meer mensen nodig heeft, is er werk genoeg. Deze factoren ontbraken echter
tijdens het Engelse bestuur in Brits-Indië. Daardoor konden vele Brits-Indiërs in hun land geen middel van bestaan vinden. De agrarische sector kwam
onder grote druk, omdat door de traditionele produktiemethoden met grote
moeite kon worden voldaan aan de behoeften van de snel toegenomen bevolking220. Bovendien werden vele boeren, die eerst voedselgewassen verbouwden, door de Britse overheersers gedwongen om katoen te telen voor de
textielfabrieken in Engeland. Hierdoor ontstonden op het platteland grote
voedseltekorten en verslechterde de situatie voor veel Brits-Indiërs.
Srivastava maakt in zijn dissertatie over de periode 1873-1900 melding van
niet minder dan achttien grote hongersnoden in Brits-Indië ten gevolge van
dergelijke voedseltekorten221. Daarbij kwam dat er grote regionale verschillen in de bevolkingsdichtheid voorkwamen. In sommige delen van het land
(vooral in de oostelijke provincies) was de bevolkingsdichtheid erg groot222.
In het oostelijk deel van de United Provinces bijvoorbeeld was deze ongeveer 750 personen per vierkante kilometer, in Dacca bedroeg de dichtheid
952 personen per vierkante kilometer223.
Tabel 4.3: Grootte van de bevolking van Brits-Indië (1600-1990)
jaar
1600
1800
1900
1990

aantal inwoners (x miljoen)
100
120
285
800

Bron Τ Custers, India Oogst en de armoede, ρ 22
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De landbouwproduktie bleef, zoals reeds vermeld, op een betrekkelijk laag
peil. Daardoor kon bij elke misoogst de prijs van voedsel fors stijgen. Een
auteur uit de vorige eeuw schreef: 'The conclusion to be drawn is that of the
agricultural population a large proportion, say 40 percent are insufficiently
fed say nothing of clothing and housing ...
They have to undergo long fasts, having for a considerable part of the year to
satisfy themselves with one full meal in a day'224. Ook deze omstandigheid
was volgens waarnemers uit die tijd migratie-bevorderend. Grierson die in
opdracht van de Brits-Indische regering in 1881-1882 een onderzoek instelde naar de factoren die de emigratie bevorderden, rapporteerde dat er onomstotelijk een verband bestond met de voedselprijzen en emigratie225. Door de
lage lonen die vele Brits-Indiërs verdienden konden zij bij stijging van de
voedselprijzen met moeite in hun levensonderhoud voorzien. De bereidheid
tot emigratie was bij deze groep dan ook betrekkelijk groot. Grierson illustreert deze visie in de grafieken no 1,2 en 3.
De Surinaamse Emigratie-Agent E. van Cutsem onderschreef de visie van
Grierson. In 1883 rapporteerde hij aan de Agent-Generaal in Suriname dat
de vooruitzichten tot het werven van emigranten in Brits-Indië zeer ontmoedigend waren en deelde daaromtrent mede: 'there is little probability of any
improvement for the recruiting of labourers as the weather of late has been
most favorable for the crops; food grains are cheaper than they have been for
the past thirty years'226.
Culturele ontwikkelingen
In Brits-Indië kende men een aantal instituties die vooral de leden van de
lagere kasten in een uiterst afhankelijke positie plaatsten. In Bihar en omstreken bijvoorbeeld bestond het zogenaamde kamiastelsel (pandelingschap),
dat de Britse ambtenaren als een vorm van slavernij beschouwden227. Volgens dit stelsel tekende de kamia (debiteur) een formeel contract voor een
lening bij een geldschieter onder drie typen voorwaarden. Ten eerste dat de
kamia met zijn gezin levenslang arbeid moest verrichten voor de geldschieter.
De kinderen geboren in de periode dat het contract geldig was, moesten eveneens hun leven lang voor de schuldeiser werken. De kinderen waren aan het
land van de schuldeiser gebonden tot de schuld was terugbetaald228. De schuldeiser was wat betreft het lot van de boeren aan niemand verantwoording
verschuldigd; men beschouwde hen als persoonlijk bezit. Zo verhaalde in
1858 een ooggetuige: 'I have had a bond brought to me, in which rupees 25
originally borrowed by a man who worked his lifetime, his son did ditto, and
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I released his grandson from any further necessity; it had been as for over
thirty years, if I remember rightly'229. Alleen de kleinkinderen werden niet
als slaven beschouwd. Deze vorm van 'gebonden knechten' kwamen in BritsIndië in verschillende streken onder verschillende benamingen voor230.
Het kastestelsel heeft de emigratie ook in de hand gewerkt. Volgens dit stelsel werd de Hindoesamenleving in een aantal kasten ingedeeld. De paria 's
(kastelozen), waren er het slechtst aan toe, en de chamars (de laagste kaste)
hadden het nauwelijks beter. Zij stonden volgens in het Hindoeïstische wereldbeeld op de laagste trede van de maatschappelijke ladder231. In verschillende
districten waren de chamars niet meer dan lijfeigenen van de zamindars
(grootgrondbezitters)232.
Van elke economische teruggang in het land werden zij meestal als eerste het
slachtoffer233. Daardoor waren zij gedoemd tot een armoedig bestaan. Een
ooggetuige vertelt daarover het volgende:
'They have not even a blanket... but are obliged to protect themselves
from the cold by a mere cloth into which they stuff cotton if they can
get it. I remember asking a chamar how he passed the night with so
little clothing. He said he slept till the cold awaked him; when he lit a
few sticks and warmed himself till the fire went out, then he went back
to his cot; he repeated these proceedings at intervals till the sun arose'234.
Emigratie naar de verre koloniën betekende voor velen uit deze kasten een
bevrijding uit het armoedig bestaan.
Zoals reeds eerder vermeld hadden de overzeese planters geen belangstelling voor Brahmanen als werkkrachten op de plantages, omdat die zich moeilijk aan de plantagediscipline zouden onderwerpen. Niettemin werden gedurende de gehele emigratieperiode onder het indentured-laboursysteem
emigranten van de Brahmaanse kaste geworven. Waren voor de lagere kasten sociale omstandigheden een belangrijke factor om tot emigratie over te
gaan, bij de hogere kasten, zoals de Brahmanen moeten andere factoren een
rol hebben gespeeld. Het moet waarschijnlijk worden geacht dat de economische fluctuaties in Brits-Indië ook voor de hogere kasten gevolgen hebben
gehad. Bij eventuele emigratieplannen werden hun minder belemmeringen
in de weg gelegd. Het is aannemelijk dat de leden van de hogere kasten in het
algemeen er fysiek beter aan toe waren, waardoor zij makkelijker door de
medische keuring konden komen. Wellicht dat leden van de hoge kasten bij
de emigratie weinig of niets in de weg werd gelegd, omdat zij traditioneel
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aanzien genoten.
De leden van de hogere kasten werden daarnaast ook 'geduld' omdat er periodiek een schaarste bestond aan geschikte kandidaten van lagere afkomst.
De agentschappen waren in hevige concurrentiestrijd verwikkeld bij de
werving van werkkrachten met elkaar en met andere (binnenlandse) vragers
van arbeid. De voorkeur ging uit naar leden van lagere kasten. Hierdoor werden emigranten uit de lagere kasten voor de agentschappen praktisch onbetaalbaar. Zo beklaagde de Emigratie-Agent van Suriname zich als volgt:
'...such extreme prices are paid for Dangars by the tea factories say 70 to 80
Rs. first class that it is next to impossible to compete for them'235.
4.4

De recrutering

Zoals eerder gesteld beperkten de wervingsactiviteiten van de arkatia's zich
niet tot één specifiek gebied. Voor het aantrekken van potentiële emigranten
liepen zij soms de dorpen af of posteerden zij zich in de naka 's (grote, overvolle
steden) op drukke plaatsen, zoals marktpleinen, tempels en treinstations.
Wanneer zij in iemand een werkzoekende meenden te zien, benaderden zij
deze meestal met de vraag: 'Naukari logé?' (Wil je werk?). Voor de gemiddelde Indiër had 'naukari' een eervolle betekenis. Het betekende een baan
bij de overheid, waarmee men in zijn omgeving enig respect en eer kon oogsten. Overrompelingstactiek vormde de basis van de wervingspraktijk van
de arkatia. De werver gunde de kandidaat-migrant geen tijd om familie en
vrienden daarover te raadplegen en eiste van hem een onmiddellijke beslissing. Wanneer deze vraag bevestigend werd beantwoord, dan kwam àearkatia
met zijn verhaal op de proppen. Hij trachtte daarbij mensen tot migratie te
bewegen door de nadruk te leggen op onder meer de betere arbeidsvoorzieningen, de vrije huisvesting en de geneeskundige behandeling.
Soms werd daarbij de naam van de kolonie genoemd, maar meestal werd de
verre reis over zee verzwegen om potentiële emigranten vooral niet af te
schrikken23*. Brown, een Brits-Indische ambtenaar die zich bezig hield met
emigratiezaken, meent dat anders vele Brits-Indiërs om religieuze redenen
zouden weigeren zich te laten contracteren237.
Zoals eerder gesteld was de beloning van de arkatia afhankelijk van het aantal bij de sub-agent afgeleverde emigranten. De arkatia moest dus proberen
zoveel mogelijk mensen tot emigratie over te halen, indien hij geld wilde
verdienen. Om zijn doelgroep te kunnen overreden, speelde hij in op hun
behoeften. Meestal wees hij op de economische en sociale voordelen van
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emigratie. Daarbij hing hij soms prachtige verhalen op, afhankelijk van zijn
inschatting van de geestelijke vermogens van de betrokkene. Mensen die een
onverschillige houding aannamen, hield hij bijvoorbeeld de mogelijkheid
voor om bij de overheid als tuinman in dienst te treden. Om hun verhaal
geloofwaardiger te maken toonden de arkatia's soms hun patent als bewijs,
dat zij voor de overheid werkten. De werkplek lag echter aan een rivier,
waardoor het noodzakelijk was per boot te gaan. De reis zou slechts enkele
dagen duren, terwijl het werk niet zwaar en het loon hoog zou zijn. Aan
mensen met enige scholing werden soms ambtelijke functies in het vooruitzicht gesteld in Samam, zoals Suriname gewoonlijk door de arkatia's werd
aangeduid. Soms werd Suriname aangeduid met Sriram, waarmee at arkatia's
suggereerden dat de emigranten naar een bedevaartsplaats ter ere van de god
Rama zouden vertrekken. In de voorspiegelingen ontbrak het soms niet aan
sterke overdrijvingen: '...all he had to do was to lie on his back and the cocoanuts would drop into his mouth, and gold, and everything else'238. Volgens
dezelfde bron had dearkatia in gebieden die door calamiteiten waren getroffen weinig overredingskracht nodig om mensen tot emigratie te bewegen.
Het aanbod van de arkatia zelf was vaak een goede oplossing voor de kandidaat-migranten: 'He (de migrant) is not concerned for the immediate present
with what he is going to get in the way of a return passage'239. Zowel de
arkatia's als de koloniale agenten beschouwden door onheil getroffen gebieden als een goede bron van potentiële emigranten.
Om die reden stelde Van Cutsem in 1882 op een vergadering van koloniale
agenten voor om een centraal informatiesysteem op te zetten, waarbij de
overheidsambtenaren de agenten op de hoogte zouden stellen van rampgebieden240. Van dit voorstel kwam niets terecht. De informatiecentrale kon
alleen functioneel worden, wanneer er een samenwerkingsverband tot stand
zou komen tussen alle koloniale agentschappen en de Brits-Indische autoriteiten. Daarvoor was niet alleen bereidheid noodzakelijk maar ook regelgeving.
Waarom werkten de autoriteiten daaraan niet mee? Twee factoren kunnen
daarvoor in aanmerking worden gebracht.
Allereerst, steunden de koloniale agenten dit voorstel niet louter uit
concurrentieoverwegingen. In de gebieden waar de verschillende koloniale
agenten tegelijk opereerden, woedde telkens een felle concurrentiestrijd241.
Elke agent probeerde als eerste 'zijn manschappen' naar de getroffen gebieden te dirigeren om daar de beste emigranten voor de kolonie te werven. De
tweede oorzaak moet gezocht worden in de politiek van de Brits-Indische
regering met betrekking tot de emigratie onder het indentured-laboursysteem.
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Volgens dit beleid wilde de Brits-Indische regering geen actieve rol spelen in
de wervingspraktijk van de koloniale agenten, omdat zij bang was zich anders de kritiek van de tegenstanders van de slavernij en de opkomende inheemse nationalisten op de hals te halen.
Hoewel de koloniale agenten voor informatie over rampgebieden op andere
bronnen (zoals lokale kranten,etc.) waren aangewezen, blijkt uit de praktijk
dat er toch een uitwisseling van informatie onderling heeft bestaan.
Voorarkatia's verliepen de wervingsactiviteiten niet altijd voorspoedig. Vooral
in de periode van goede graanoogst hadden zij meer moeite om potentiële
emigranten over te halen tot vertrek naar de kolonie Suriname242. In enkele
gevallen werden de wervers het 'slachtoffer' van de emigranten:
'A rather ingenious instance of fraud ... was brought to my notice at
Baksar. A woman (the recruiter says) came to him starving and almost
naked: he fed her for a month and gave her clothes. When taken to the
Magistrate to be registered, she not only refused to emigrate, but went
off triumphantly with the clothes the recruiter had given her, in spite
of the latter" s appeals to the Magistrate'2'13.
Sommigen misbruikten de emigratiefaciliteiten om gratis vervoerd te worden naar Calcutta, waar zij emplooi hoopten te vinden244. Evenals sommige
andere grote steden oefende Calcutta een grote aantrekkingskracht uit op
vele mensen van het platteland. Door de jaarlijkse emigratie naar de overzeese
gebieden ontstond er in sommige sectoren in Calcutta soms zelfs een tekort
aan goedkope arbeidskrachten. Het gevolg daarvan was dat de arbeidslonen
omhoog gingen. De Kamer van Koophandel van Calcutta bracht dit probleem onder de aandacht van de Brits-Indische regering.
Daarbij stelde deze Kamer de Brits-Indische overheid voor om de overzeese
emigratie enigszins in te dammen245. Dit voorstel werd door de Brits-Indische regering als enigszins overdreven beschouwd en van de hand gewezen.
Over het algemeen bestond er een vorm van samenwerking tussen de arkatia
en de sub-agent. Soms werden mensen uit ver afgelegen dorpen door de
arkatia naar het sub-depot meegetroond. Daar werden zij verwelkomd door
de sub-agent en vervolgens van voedsel voorzien. Daarna werd hun het
werkcontract voor de kolonie voorgelegd. Wanneer iemand weigerde te tekenen, werd van hem vergoeding van de gemaakte kosten geëist. De subagent schroefde meestal de hoogte daarvan op. Voor de meesten restte over
het algemeen geen andere keus dan het contract te tekenen, omdat zij niet in
staat waren de kosten te betalen. Hoewel de meeste emigranten eenvoudige
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dorpelingen waren, werden zij meestal buiten hun geboorteplaats gerecruteerd. Behalve in de periode van hongersnood durfden de wervers in het
algemeen zich niet in de dorpen te begeven uit vrees aangevallen te zullen
worden246. De dorpelingen in sommige gebieden van Brits-Indië wantrouwden de arkatia 's omdat zij meenden dat zij onder valse bedoelingen tot emigratie verleid werden247. De meeste migranten waren reeds 'geürbaniseerd', dat
wil zeggen dat zij hun geboorteplaats reeds verlaten hadden, toen zij in aanraking kwamen met de wervers. De controle op de wervingsactiviteiten geschiedde in sommige districten op efficiënte wijze. De kandidaat-migranten
werden voor de registratie-ambtenaar gebracht en door deze ondervraagd.
Deze ambtenaar duldde in het algemeen geen onrecht jegens de aangeworvenen.
In twijfelgevallen werden de emigranten voor registratie geweigerd door de
overheidsambtenaar of gelastte deze een grondig onderzoek, dat vele maanden kon duren248. Sommige overheidsambtenaren waren niet alleen streng
met betrekking tot de naleving van de regelgeving, maar toonden zich (over)ijverig om elke vorm van fraude uit het wervingssysteem te bannen. De
koloniale agenten waren over deze overheidsambtenaren niet te spreken.
Volgens hen ontmoedigde deze houding van de magistraten vele emigranten
om te vertrekken. Daarom drongen zij er bij de Brits-Indische regering op
aan om tegen deze ambtenaren maatregelen te treffen. De Brits-Indische regering voelde echter niets voor om tegen deze ambtenaren op te treden.
Maar niet in alle districten werd de werving nauwkeurig gecontroleerd. In
officiële kringen was de mening wijdverbreid dat de wervingspraktijk niet
volgens de regels verliep. Men had de stellige indruk dat de emigranten op
grote schaal werden misleid. Deze gevoelens hebben de autoriteiten gehad
tot de afschaffing van de emigratie onder het indentured-laboursysteem249.
Als reactie op dat gevoel trof de Brits-Indische overheid diverse maatregelen
om de werving in goede banen te leiden. In 1879 bijvoorbeeld werd door de
Brits-Indische regering zowel bij het Surinaamse agentschap als bij de
Protector of Emigrants aangedrongen op waakzaamheid in verband met misleiding van de zijde van de wervers250.
Voor het Surinaamse Agentschap resulteerde deze aanmaning in het streven
naarde aanstelling van vaste, bekwame en betrouwbare sub-agenten2". Deze
maatregel had echter weinig succes, omdat de eigenlijke wervers buiten schot
bleven. Verder stelden de Brits-Indische emigratie-autoriteiten voor om
succesvolle remigranten bij de wervingsactiviteiten in te schakelen.
De achterliggende gedachte daarbij was dat zij meer informatie over de ko90

Ionie konden verstrekken en door hun positieve ervaringen over meer overtuigingskracht beschikten om hun landgenoten tot emigratie te bewegen.
Dergelijke remigranten hebben echter niet voor het Surinaamse agentschap
als wervers gewerkt. In 1880 stelde de Indian Famine Commission de BritsIndische overheid voor om alleen aan die arkatia's licenties voor
wervingsactiviteiten te verstrekken die tot de bevolking van het district behoren ,waann zij werkzaam zouden zijn Verder werd voorgesteld om de
wervers voor enige tijd naar de kolonie waarvoor zij werkkrachten
recruteerden, te sturen opdat zij de kandidaat-migranten beter zouden kunnen informeren252. Dit voorstel bleef in de bureaula van de Bnts-Indische
regering liggen. De Brits-Indische regering nam in 1883 een wet aan, die
enkele verbeteringen bracht in het wervingssysteem. De Protector of
Emigrants werd ondermeer opnieuw aangespoord erop toe te zien dat de
emigranten uit vnje wil vertrokken Daarnaast werd ook op de lokale bestuurders een beroep gedaan vooral te controleren of in hun district volgens
de regels werd geworven. Bij overtreding waren mogelijke sancties de intrekking van de licenties en gevangenisstraf. De arkatia 's konden om uiteenlopende redenen hun licenties kwijtraken. Het verstrekken van valse informatie aan de kandidaat-migranten en misleiding van de overheidsambtenaren
waren de belangrijkste redenen voor het intrekken van de licentie.
Daarnaast kon de arkatia zijn licentie verhezen als hij de kandidaat-migranten slecht behandelde, geweld tegen hen gebruikte of getrouwde vrouwen
zonder voorkennis van de echtgenoot tot emigratie verleidde. Ook het werven van emigranten zonder toestemming van de overheidsambtenaar kon tot
intrekking van de licentie leiden. De meeste intrekkingen van licenties waren gebaseerd op klachten van emigranten over onvoldoende en onjuiste informatie over contractvoorwaarden en de plaats van bestemming. Ondanks de
dreiging van strafmaatregelen konden de wervers en met name de arkatia 's
nauwelijks in het gareel worden gehouden. In sommige gebieden voelden zij
zich zelfs "onaantastbaar". Zij spanden met behulp van de omgekochte politie samen tegen concurrenten die niet dezelfde weg volgden253 Tegen dit
soort praktijken stonden de Emigratie-Agenten over het algemeen machteloos.
Kortom, de arkatia's beschouwden het recrutenngsveld als "hun domein"
waarop regels en voorschriften van zowel de Bnts-Indische als van de koloniale autoriteiten weinig invloed konden uitoefenen254. Die traden pas in de
volgende fase in werking, wanneer de beslissing al dan niet was genomen In
dat "domein" werd echter de mate van wanpraktijken niet alleen bepaald
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door de arkatia 's. Het was een samenloop van omstandigheden die de mate
en de vorm van de wanpraktijken bepaalde: enerzijds de "nuchterheid" en de
positie waarin de kandidaat-migrant zich op dat moment bevond en anderzijds de onderhandelingstactiek en de sluwheid van de arkatia's255.
Dat wil echter nog niet zeggen dat de overtredingen door de arkatia 's een
gewelddadig karakter droegen, zoals sommige critici wel menen. Bij de
"onderhandelingen" tussen de arkatia en de kandidaat-migrant bleven de
overtredingen veelal beperkt tot valse voorspiegelingen en onjuiste informatie over de arbeidsvoorwaarden en de plaats van bestemming. Volgens de
voor deze studie bestudeerde bronnen kwam tijdens de wervingsactiviteiten
voor de kolonie Suriname slechts één geval van kidnapping voor. Het betrof
hier de emigrante Golab no 10. Volgens het verhaal van Golab werd zij door
de werver op bedriegelijke wijze naar het Surinaaamse hoofddepot in Calcutta
gebracht en aldaar in afzondering gehouden. Golab beweerde verder dat zij
naar de kolonie Suriname is vervoerd zonder dat zij een werkovereenkomst
heeft getekend en zonder ooit de Protector of Emigrants, de Emigratie-Agent
of de geneesheer te hebben gezien256. Bij aankomst in Suriname weigerde
Golab om op de plantage te gaan werken en verzocht de autoriteiten haar
terug te sturen naar Brits-Indië. De autoriteiten in Suriname namen deze
kwestie hoog op ondervroegen haar naar de ware toedracht van haar verhaal.
De Agent Generaal, de Gouverneur alswel de rechter die haar ondervroegen,
raakten overtuigd 'dat de voorstelling van Golab waarheid bevat'257. De Klerk
daarentegen meent dat het verhaal van Golab een voorwendsel was258. De
Surinaamse autoriteiten honoreerden het verzoek van Golab en stuurden haar
terug naar Brits-Indië.
De sociale waardering van de arkatia's in de Brits-Indische samenleving was,
zoals reeds vermeld, gering te noemen. Volgens een overheidsambtenaar lag
de oorzaak van deze slechte reputatie in de commercialisatie van het wervingssysteem.
Daardoor lieten de wervers geen middel onbeproefd om mensen tot emigratie over te halen25''. In sommige gebieden nam men zelfs een vijandige houding aan tegenover hen. Wilde verhalen deden vaak de ronde: '...that recruiters carry off honest women and make prostitutes of them'260. Anderen geloofden dat zowel Hindoes als Moslims in de koloniën gedwongen werden zich
tot het Christendom te bekeren. De Hindoes werden, zo meende men, verplicht rundvlees te eten en de Moslims varkensvlees261. Nog een ander ver-
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haal was dat emigranten ondersteboven werden opgehangen waarna uit hun
hoofden olie werd geperst. Dit verhaal was in Brits-Indië bekend als 'mimiai
ka tel' (olie geperst uit het hoofd van een emigrant)262. Als oplossing voor
deze soort verhalen stelde Pitcher de Brits-Indische regering voor om emigranten die in de koloniën hun contract hadden uitgediend, naar hun woongebieden terug te sturen. Dit zou de voordelen van de emigratie in het helderst
licht stellen en de vooroordelen doen ophouden263. Ook van dit voorstel kwam
niets terecht. Deze verhalen waren niet de enige bron van de vijandigheid
jegens de arkatia 's. De zamindars verguisden hen omdat zij de arbeiders van
de grootgrondbezitters overhaalden tot emigratie. 'If such a man emigrates,
his zamindàr looks upon him as a South American slaveholder is said to have
looked upon a fugitive slave. The man was practically his property and the
recruiter was a thief'264. Geen wonder dat de arkatia's de landheren meden
uit vrees te zullen worden aangevallen265. Daarom concentreerden zij hun
wervingsactiviteiten voornamelijk op drukke plaatsen in de grote steden.
De gebrekkige informatie uit de kolonie is naar alle waarschijnlijkheid de
werving niet ten goede gekomen. Het gebeurde vaak dat emigranten buiten
hun dorpen werden geworven en vervolgens vertrokken zonder dat hun familie daarna nog iets van hen hoorde. Het gebeurde weleens dat de familie
door middel van hun overlijdensbericht vernam dat zij naar een kolonie waren geëmigreerd. Het beeld van de koloniën als een plek van verdoemenis
werd daardoor min of meer algemeen266. Dit was aanleiding om het postverkeer tussen Suriname en Brits-Indië onder de loep te nemen. Zo bleek dat
tussen 1873-1882 slechts 14 brieven van emigranten uit Suriname aan
familieleden in Brits-Indië werden overhandigd. Repatrianten beweerden vaak
dat zij wel brieven hadden geschreven doch daarop geen reactie ontvingen.
Verwanten in Brits-Indië zeiden dat ook zij brieven hadden geschreven maar
geen antwoord hadden gekregen267. Deze ervaringen kunnen hebben gelegen
in het feit dat de posterijen in Suriname en Brits-Indië niet goed functioneerden. Maar de mogelijkheid van overdrijving mag niet uit het oog worden
verloren. Allereerst moet worden bedacht dat de meeste Brits-Indische emigranten konden lezen noch schrijven. Voor het schrijven van brieven moest
meestal een beroep gedaan worden op priesters, die wellicht kosten in rekening brachten. Anderzijds zullen in sommige gevallen de hoge portokosten
een belemmering hebben gevormd. Naar aanleiding van deze tekortkomingen
stelden de Surinaamse koloniale bestuurders voor, het postverkeer met BritsIndië te verbeteren. Het lag daarbij in de bedoeling dat het Immigratie-Departement de verantwoordelijkheid voor het postverkeer op zich zou nemen.
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Verder werd voorgesteld dat elke emigrant bij aankomst in de kolonie onmiddellijk een brief aan zijn verwanten in Brits-Indië zou sturen268. Blijkbaar is dit alles slechts bij goede voornemens gebleven, want in de door mij
geraadpleegde bronnen269 heb ik geen noemenswaardige toename van de briefwisseling kunnen constateren.
De emigratie-autoriteiten in Brits-Indië bleven voortdurend alert op ongeregeldheden in de werving. Ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen konden onregelmatigheden in het wervingssysteem niet worden voorkomen.
Daartoe droeg een aantal omstandigheden bij. Allereerst handhaafden de BritsIndische autoriteiten, ondanks de genomen maatregelen, de wervingsmethode.
Met name de wijze van de recrutering bleef vanaf de institutionalisering van
het indentured-laboursysteem tot de afschaffing ervan ongewijzigd. Daarnaast konden sommige voorschriften door de vindingrijke arkatia's zonder
veel moeite worden omzeild. Bovendien bemoeilijkten de drukke werkzaamheden van de overheidsambtenaren in sommige gevallen een efficiënte
controle op de naleving van de regels en voorschriften. Armoede, ongeschooldheid, nonchalance, angst en berusting van de emigranten waren eveneens factoren die onregelmatigheden in de hand werkten.
4.5

De werving: gezinnen

De werving van gezinnen was voor de arkatia 's geen eenvoudige opgave.
Ofschoon het de gewoonte was dat de Indiërs op jonge leeftijd huwden, emigreerden slechts betrekkelijk weinig gezinnen naar de kolonie. Over het juiste
aantal gezinnen dat naar Suriname emigreerde, bestaat onduidelijkheid.
Volgens De Klerk kan het aantal personen dat in gezinsverband naar Suriname emigreerde, gesteld worden op hooguit 20% van het totale aantal
emigranten. Deze conclusie baseert hij op het feit dat van de vrouwelijke
emigranten (ongeveer 30% van het totale aantal emigranten) slechts een derde
deel getrouwd was; zij vergezelden hun echtgenoten270. Emmer daarentegen
stelt het op een hoger percentage, namelijk 50%271.
Aan alle huwelijken mag niet evenveel waarde worden gehecht. Het kwam
weleens voor dat sommige emigranten zich op instigatie van de wervers bij
de magistraten als man en vrouw opgaven. Hoewel zij dan officieel wel als
echtpaar stonden geregistreerd, kunnen deze huwelijken niet op een lijn worden gesteld met verbintenissen gesloten in bijvoorbeeld familieverband.
Derhalve is het aantal gezinnen dat naar Suriname emigreerde moeilijk te
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schatten. Allereerst komt de sociale structuur van de Brits-Indische samenleving in aanmerking. In enkele gevallen vormde de zogenaamde joint-family
een belemmering. Williams schrijft daarover het volgende:' Het wezenlijke
van de joint-family ligt in de gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en het gemeenschappelijk gebruik van de vruchten van de arbeid.
Zowel geërfde als persoonlijk verworven bezittingen worden beschouwd als
gemeenschappelijk bezit; en de hoogste autoriteit is de familieraad, waarvan
het hoofd van de familie - meestal het oudste mannelijk lid - de uitvoerende
ambtenaar, maar niet de dictator is. De familie kan bestaan uit dozijnen personen, grootouders, ooms, zoons, kleinzoons, met hun vrouwen en kinderen;
en de banden van loyaliteit, die hierdoor ontstaan, zijn stevig. Door vele
Hindus wordt de plicht jegens andere leden van de joint-family beschouwd
als iets veel sterkers dan de plicht jegens de Staat'272. Afwijking van het
gangbare leefpatroon werd niet op prijs gesteld. Wanneer een man besloot
naar een overzees gebied te gaan dan kwam zijn gezin onder de zorg van de
joint-family.
Zelfs al was zijn vrouw op de hoogte van de emigratieplannen, dan was het
voor hem ongehoord om haar ook mee te nemen naar een vreemde kolonie273.
Anderzijds bracht de werving van gezinnen met vooral (kleine) kinderen
hoge kosten met zich mee. Hoewel de planters beseften dat gezinsemigratie
een zekere mate van stabiliteit in het leven op de plantages kon brengen, was
investering hierin riskant, omdat er geen garantie bestond dat de gecontracteerden na de periode van 5 jaar een nieuw contract zouden tekenen. Het zou een
onverstandige investering blijken, indien het gezin waarvoor relatief veel
kosten waren gemaakt, na 5 jaar terug zou keren. Een der voorwaarden die
het Surinaamse agentschap aan de sub-agenten stelde was dat het aantal kinderen per bestelling niet meer dan 10% van het totaal mocht bedragen. De
belangstelling voor gezinnen in Suriname bij de planters was immers niet
groot. Het aantal personen dat in gezinsverband naar Suriname emigreerde
bedroeg gemiddeld 35%274. Dit percentage geeft aan dat de schatting van De
Klerk (33,33%) over het aantal vrouwen dat in gezinsverband naar Suriname
vertrok dichter bij de werkelijkheid staat dan die van Emmer (55.31%)275.
Het hogere percentage gehuwde vrouwen kan bij Emmer veroorzaakt zijn
doordat hij het aantal depothuwelijken in zijn beschouwing heeft meegerekend. Echter, als bron geeft hij de Annual Reports aan, die geen hogere cijfers geven dan de reeds genoemde 35%.
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Tabel 4.4: Vrouwelijke emigranten die in gezinsverband naar
Suriname emigreerden
totaal aantal migranten
(1)

waarvan
vrouwen
(2)

gehuwde
vrouwen
(3)

1881
496
156
28
1882
754
117
24
1304
374
68
1883
1884
1476
429
193
1885
1886
305
88
59
1887
1888
429
123
60
290
1889
1013
158
1890
307
134
1067
1891
148
51
511
1892
1067
304
119
1893
1665
520
173
1894
1086
304
129
1411
1895
416
142
1896
1067
304
88
1897
597
173
nb
1898
562
163
44
1899
154
560
74
1900
1901
678
218
54
1902
1322
346
96
1903
1904
231
58
15
1905
171
44
13
1906
1270
320
98
1907
1019
265
104
1908
1833
486
212
1909
1906
503
171
1910
1911
1912
1216
309
100
1913
1773
461
138
1914
748
188
71
1915
1916
304
24
81
Bron Annual Reports 1881-1916, Min van Kol 1850-1900 Resolutien
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(3) als %
van (2)
17,95
20,51
18,18
44,99

67,05

48,78
54,48
43,65
34,46
39,14
33,27
42,43
34,13
28,66

nb
26,99
48,05

24,59
27,74

26,42
29,20
30,48
39,08
43,59
34,01

32,31
29,97
37,93

29,24

In tabel 4.4 worden het totaal aantal emigranten, het aantal vrouwen en het
aantal gehuwde vrouwen weergegeven. De laatstgenoemde categorie is inclusief degenen die een (schijn)huwelijk sloten in het depot. Onder 'vrouwen' werden alle meisjes van 10 jaar en ouder begrepen. Uit de tabel blijkt
dat de vrouwen, beoordeeld naar de traditionele verhouding in de Brits-Indische samenleving, slechts gering in aantal waren onder de emigranten. Het
aandeel van de gehuwde vrouwen in het totaal aantal vrouwen komt met een
enkele uitschieter voor 1886 en 1889 niet boven de helft uit. Het betrekkelijk
grote aantal 'alleenstaande vrouen'276 kan verwondering wekken, maar er
dient te worden gewezen op het feit dat de werving grotendeels onder het
ontredderde deel van de bevolking plaatsvond. Het ging hierbij voornamelijk om die vrouwen, voor wie de toekomst er in Brits-Indië verre van rooskleurig uitzag: weduwen, vrouwen die door hun echtgenoot verstoten waren
en prostituées277.
4.6

De werving: vrouwen

De werving van vrouwen was een groot probleem voor de arkatia 's. De verplichte aantallen werden niet gehaald, terwijl ook veel kritiek bestond op de
'kwaliteit' van de vrouwelijke migranten. Dat gold met name voor de prostituées. 'The prostitutes are simply the scum of Calcutta and other large towns,
such as Muzaffarpur, swept in to make up the due proportion of forty females
to a hundred males, in a shipment'278.
De emigratie van prostituées stuitte anders dan bij de Surinaamse planters279
op weinig bezwaren van de zijde van de Brits-Indische autoriteiten. Daarentegen waren de Brits-Indische autoriteiten het niet eens met de werving van
vrouwen die alleen thuis achterbleven. 'They (ni. de arkatia's) very often ...
enticed married women from their husbands'280. Het kwam ook voor dat alleenstaande vrouwen zich op instigatie van de arkatia's opgaven als echtgenote van alleenstaande migranten. Meestal kwam dit voor wanneer een registratie-ambtenaar bezwaren had tegen de migratie van alleenstaande vrouwen. Er waren echter ook vrouwen, die in migratie een mogelijkheid zagen
om hun sociale en economische problemen te ontvluchten281. Emmer is er
zelfs van overtuigd dat het merendeel van de vrouwelijke emigranten de
overzeese emigratie gebruikte om om zowel hun economische problemen te
ontvluchten als om meer persoonlijke vrijheid te verwerven282. Bij dit laatste
doelt hij op de grote sociale druk op alleenstaande vrouwen in Brits-Indië283.
Vooral jonge weduwen schijnen van die mogelijkheid gebruik te hebben ge-
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maakt:
'A very large proportion of them (emigranten), particularly widows who have
got so sick of the way in which the Hindu widow is tyrannised over in the
home-bullied so to speak, that they go off and enlist, sick of India'284. Tegen
de emigratie van jonge weduwen had men weinig bezwaar.
De werving van vrouwen hing voortdurend als een molensteen om de nek
van de koloniale agenten. Een belangrijke oorzaak daarvan was het geringe
aantal alleenstaande vrouwen in Brits-Indië. Een verklaring daarvoor lag in
het feit dat de meeste Indiërs op jonge leeftijd huwden. Om die reden konden
de wervers vaak niet toekomen aan het verplichte aantal vrouwen. De manier
van werven van deze groep migranten ontlokte de meeste kritiek bij de BritsIndische bevolking.
De Britse regering had als eis gesteld dat er voor de overzeese koloniën op
elke 100 mannen tenminste 50 vrouwen geworven moesten worden285. Lal
vindt deze maatregel onbegrijpelijk, terwijl Emmer daarvoor de volgende
verklaring meent te kunnen geven: 'This percentage had been agreed upon
after careful consideration by both the British authorities in London and in
India. During the period 1840-1860 the emigration on long term contracts of
mainly male Indians had proved to be very unsatisfactory because it failed to
create the stable labour force the planters were looking for'286. Echter, een
meer aannemelijke verklaring volgt uit de ervaring die de Britse autoriteiten
hadden met de Chinese contractarbeiders in de verschillende koloniën. Het
tekort aan vrouwen (plus minus 25 vrouwen op elke 100 mannen) leidde tot
demoralisatie onder de Chinese contractarbeiders in de Britse koloniën.
Om soortgelijke misstanden te voorkomen verplichtten de Britse autoriteiten
de koloniën, die in Brits-Indië werkkrachten wierven, om op elke 100 mannen tenminste 50 vrouwen op te nemen. Aanvankelijk had men in Suriname
tegen deze eis geen bezwaar. Maar in 1884 werd door de Surinaamse gouverneur op instigatie van de planters en het agentschap in Calcutta een beroep
gedaan op de minister van koloniën om bij de Brits-Indische regering erop
aan te dringen het verplichte aantal vrouwen terug te brengen tot 25 op iedere honderd man287. Daarbij werd een aantal argumenten aangedragen. Allereerst wees men op het feit dat de werving van vrouwen in Brits-Indië niet
alleen moeizaam verliep, maar het agentschap tal van andere problemen
bezorgde288. Bovendien ging de belangstelling van de planters niet uit naar
vrouwen maar naar krachtige en productieve arbeiders bij voorkeur van het
mannelijke geslacht289. De minister weigerde dit voorstel aan de regering
van Brits-Indië voor te leggen, omdat het volgens hem tegen de bestaande
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afspraken zou zijn290. De Brits-Indische regering stelde zich met betrekking
tot het verplichte percentage vrouwen aanvankelijk soepel op. In het begin
van de migratie stond zij toe dat schepen met migranten naar Suriname konden vertrekken, ook als niet voldaan was aan het verplichte aantal vrouwen.
In 1877 bijvoorbeeld maakte de Protector of Emigrants door middel van een
circulaire aan de koloniale agenten bekend dat de Brits-Indische regering
hun toestond om voor de maanden augustus, september en oktober van dat
jaar vijfentwintig vrouwen op elke honderd mannen te verschepen291. Daarbij werd wel de voorwaarde gesteld, dat het voor het lopende seizoen het
ontbrekende aantal vrouwen in een volgend verschepingsseizoen zou worden ingehaald292. In 1884 veranderde de soepele Brits-Indische houding omdat volgens de Protector of Emigrants verschillende agentschappen zich niet
aan de afspraak hielden. De regering besloot voortaan met de meeste gestrengheid toe te zien op de naleving van de genoemde bepaling293. Het bleef
echter bij deze goede bedoelingen van de Brits-Indische overheid: aan uitvoering ervan kwam zij niet toe294.
Het niet halen van het voorgeschreven percentage vrouwen veroorzaakte soms
vertraging in de verscheping. Dit betekende onder meer extra-kosten voor de
gecharterde schepen, die dan wachtgeld eisten. Om deze kosten niet verder
te doen oplopen, werd soms door de Emigratie-Agent besloten om de schepen te laten vertrekken, zonder dat het aantal bestelde emigranten compleet
was295. Verder kon vertraging het moreel van de migranten in het hoofddepot
schaden, hetgeen soms tot 'desertie' leidde. Door deze factoren werd men
bij de selectie van vrouwen dan ook minder kieskeurig. Ook bij de medische
keuring (waarover later meer) kneep men soms een oogje dicht.
Het gevolg daarvan was dat voor de migratie ook vrouwen werden aangenomen, die eigenlijk hadden moeten worden afgewezen296.
Op aandrang van de kolonie en door het strenge toezicht van de Protector of
Emigrants kwam in de loop der jaren verbetering in de selectie van vrouwen.
Dit werd in niet geringe mate bevorderd door de in 1892 verplicht gestelde
medische controle van de migranten in de sub-depots. Voor deze verplichting werden ook morele argumenten aangedragen:
'Rejecting of emigrants after registration in the sub-depots is bad
enough, but that of emigrants after admission into the depots is far
worse owing to the miserable position to which such rejected emigrants
are reduced by the falling through of the engagements to the promised
means of livehood. The small account paid to them on discharge cannot
compensate them for the breaking up of their homes, the selling at a
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loss of the little that they may have possessed in their native villages,
and the crushing of their hopes of better prospects; so that it is only
fair to the intending emigrants to have them carefully and throughly
examined as to their physical fitness for labour previous of their being
taken up for registration'297.
Evenals bij de werving van mannen was de recrutering van vrouwen niet
gebonden aan een specifiek gebied. E. van Cutsem trachtte in 1877 de
recrutering van vrouwen te concentreren in het gebied rondom Madras, omdat : 'it is easier to obtain the proportion of women required by the Indian
Emigration Act'. Hij zag hiervan af, omdat in vergelijking met de Bengaalse
emigranten de Madrassis er veel slechter van afkwamen:'... the Madrassee
being as a rule more difficult to manage and more given to making frevolous
complaints than the Bengal labourers'29".
De vrouwelijke (evenals de mannelijke) migranten werden dan ook uit verschillende gebieden van Brits-Indië geworven.
Van het totaal aantal vrouwen dat voor Suriname werd geworven ging, zoals
reeds vermeld, ongeveer 35% in gezinsverband. Ongeveer 17% van de vrouwelijke migranten bestond uit kinderen tussen 0-10 jaar299. De overigen waren zogenaamde 'alleenstaande' vrouwen. Zij bestonden uit weduwen, vrouwen die van huis waren weggelopen, verstotenen en prostituées300. Voor de
kolonie Suriname werden (officieel) weinig prostituées geworven. Immers,
bij deze categorie vrouwen zal de belangstelling voor emigratie niet erg groot
zijn geweest. Bovendien vroegen de planters aan het agentschap nadrukkelijk
deze vrouwen te weren omdat zij van weinig nut waren voor de plantages101.
4.7

De werving: kasten

Een belangrijke voorwaarde in de overeenkomst tussen het koloniale agentschap en de wervers was het niet-recruteren van personen van bepaalde
Hindoekastes. Het daarom voor een goed begrip van de achtergrond van de
migranten noodzakelijk iets te zeggen over de kaste waartoe zij behoorden.
Hier wordt volstaan met een korte schets van het ingewikkelde geschiedenis
Indiase kastestelsel. De Hindoesamenleving werd ingedeeld in vier hoofdkasten. De basis van deze indeling vormde naast de fysieke en geestelijke
volmaaktheid ook de zedelijke en rituele reinheid.
Boven aan de ladder stonden mensen die zich in gedachten, woorden en werken met ijver op reinheid toelegden. Zij kwamen met betrekking tot hun
voedsel, hun zedelijk gedrag en hun werkzaamheden het meest nabij aan het
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reinheidsideaal. Lager dan deze waren degenen, die aan deze eisen in minder
hoge mate voldeden. Op de laagste trap stonden diegenen die deze eisen
volstrekt niet in aanmerking namen. Op grond van dit beginsel werd de
Hindoebevolking ingedeeld in de Brahmano 's (de priesterskaste),¿é Kshatriya 's (de bestuurs- en militaire kaste),de Vaishya 's (de kooplieden- en landbouwerskaste) en de Sudra's (de dienstbaren). DeSudra's werden niet gerekend
tot de Ariërs en werden door de andere drie kasten als onrein beschouwd. In
de loop van de tijd hebben zich uit deze vier hoofdkasten door splitsing en
vermenging een groot aantal mengkasten ontwikkeld. Daarbij vielen de naam
van een kaste en de naam van het erbij behorende beroep samen. Een Hindoe
behoort van zijn geboorte af tot een bepaalde kaste die hij slechts verlaten
kan door de dood of door verstoting. In het laatste geval leeft hij kasteloos of
vormt met zijn nakomelingschap langzamerhand een nieuwe kaste, maar hij
bljift toch een Hindoe en sterft als Hindoe. De hoofdkenmerken van het kastestelsel zijn de volgende:
- de leden mogen alleen trouwen binnen hun kaste;
- zij eten alleen voedsel, dat gereed gemaakt is volgens hun bepaalde kasteregel;
- zij achten zich verontreinigd door aanraking van leden uit een lagere kaste;
en in het bijzonder door met deze te samen de maaltijd te gebruiken;
- zij zijn erfelijk gebonden aan dezelfde sociale en religieuze plichten302
Het koloniale agentschap gaf bij de werving de voorkeur aan migranten uit
de lagere kasten aangezien zij geacht werden min of meer vertrouwd te zijn
met de landbouw. Toch kon niet worden voorkomen dat migranten uit de
hogere kasten werden aangenomen.
De wervers konden deze personen in een aantal gevallen overhalen tot het
tekenen van een werkcontract door hogere functies in het vooruitzicht te
stellen. De algemene clausule daarbij was dat deze leden van de hogere kasten hun feitelijke afkomst niet bekend moesten maken bij de magistraten en
de Protector of Emigrants. Juist deze twee autoriteiten bleken nauwelijks in
staat onderscheid te kunnen maken naar kaste-afkomst. Mogelijkheden om
de afkomst van individuen te traceren waren bijvoorbeeld de opgegeven naam
en uiterlijke kenmerken, zoals kleding en de mate van verzorging.
Van het totaal aantal Brits-Indische emigranten dat in Suriname aankwam,
varieerde de jaarlijkse proportie Brahmanen van 5,8 tot 22,5% van de
samenstelling van het contingent migranten, met een gemiddelde van ongeveer 15,4% (zie tabel 4.5).
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Tabel 4.5: Kastenindeling in percentages van de Brits-Indische
migranten naar Suriname naar jaar.
Jaar

Brahmanen

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

5,78
14,38
17,72
19,35
23,28
19,12
16,32

1911

-

landbouwers

17,56
14,62
9,16
13,06
12,50
16,95
15,65
17,72
14,22
11,61
.
8,90
18,18
14,75
17,25
17,27
12,00
12,91
11,97
9,13
12,01
-

1912
22,53
1913
21,83
1914
20,32
1915
.
1916
18,75
Bron Annual Reports, 1875-1916
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33,85
29,69
26,32
34,88
25,50
24,26
21,68
.
22,95
.
30,02
30,81
30,57
38,96
39,33
36,69
35,03
35,31
38,34
.
38,35
29,55
.
31,86
27.91
.
29,32
26,86
22,91
26,78
30,61
29,07

32,81
28,60
24,73
.
34,54

handwerkIieden

lage
kasten

Mohamedanen

3,95
6,25
4,35
2,82
5,92
4,73
12,81

48,66
28,13
28,50
29,23
8,60
39,12
34,84

12,85
6,29
5,98
8,36
7,43
8,34

24,10
47,43
41,57
34,00
38,41
33,47

7,76
21,56
23,11
13,71
16,63
12,77
14,35
.
14,73
.
11,11
7,64
15,37
12,01
14,76
15,65
12,40
10,95
11.27
.
20,55
25,49
.
19,76
17,32
.
16,47
7,43
16,61
18,90
14,42
17,05

3,95
2,03
6,28
.
2,30

22,45
28,37
28,74
.
28,62

18,26
19,91
19,79
.
15,79

.

.
17,28

.

.
27,48

.
11,50
10,83
6,61
4,71
7,06
7,55
7,38
7,85
7,94
.
9,39
6,98

.

.
32,75
41,56
34,24
30,84
21,65
24,46
28,47
31,60
30,83
.
22,82
19,81

.
6,34
8,25

.

.
27,29
29,12

.

.

De Klerk stelt dat het percentage Brahmanen in de United Provinces, het
gebied in Brits-Indië waarin de werving voor Suriname was geconcentreerd,
in 1931 ca. 11% bedroeg303. Bovendien meent hij dat slechts 5% van de migranten tot Brahmanen behoorde. Beoordeeld naar dit getal is een gemiddeld
percentage van 15,4 aan de hoge kant. De vraag hoe dat mogelijk is geweest,
kan ik in het kader van deze studie niet beantwoorden omdat de door De
Klerk aangegeven periode (1931) en die van deze studie(1873-1916) elkaar
niet overlappen. In elk geval wordt aan de hand van tabel 4.5 duidelijk dat de
wervers niet altijd in staat waren tegemoet te komen aan de wensen van de
planters die eerder te kennen hadden gegeven geen leden van hogere kasten
als landarbeiders te willen.
De toegenomen commerciële belangstelling voor de wervingsactiviteiten heeft
de mogelijkheid vergroot dat wervers het niet erg nauw namen met de voorschriften. De autoriteiten trachtten door middel van regelgeving de gebreken
uit het indentured-laboursysteem te bannen. Wetten en voorschriften waren
er meer dan voldoende om de werving van migranten niet in een nieuwe
vorm van slavenhandel te doen onstaan. Maar een goede naleving van de
reglementen, het toezicht en de keuze van de betrokken ambtenaren waren
hoofdvereisten. Daar schortte nogal wat aan. De naleving van de
emigratiewetgeving werd enerzijds bemoeilijkt door armoede, analfabetisme
en apathie. Anderzijds werd de naleving van de wetgeving bemoeilijkt door
de vindingrijkheid van de wervers om die te omzeilen en door de drukke
werkzaamheden van de overheidsambtenaren om die efficiënt te controleren. Nergens in de regelgeving met betrekking tot het indentured-laboursysteem was vastgelegd wat bij het recruteren al dan niet geoorloofd was.
Blijkbaar heeft de Brits-Indische regering dit niet willen reglementeren in de
veronderstelling daardoor het recruteren te veel te bemoeilijken. De arkatia 's
waren dus geheel vrij in hun handelingen, mits deze binnen de grens van de
reglementen bleven. En juist in de wijze van recruteren door obscure arkatia's
zat het kwaad. Echter, het is niet zo dat alle migranten die naar de overzeese
gebieden ,i.c. Suriname, vertrokken het slachtoffer zijn geweest van gewelddadige wervingspraktijken. Valse voorlichting over de plaats van bestemming, de aard van het werk en de strafwetgeving was de belangrijkste euvel
in het wervingsproces. De emigranten werden niet door het koloniale agentschap misleid, maar door de wervers. Voor hen was geld het enige motief om
deel te nemen aan de wervingsactiviteiten.
Welke factoren bepaalden de emigratiebereidheid onder de В rits-Indiërs ?
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De exacte factoren voor emigratie zijn niet of nauwelijk te achterhalen. Gesteld kan worden dat een complex van factoren de Brits-Indiër tot emigratie
heeft doen besluiten. Zowel push- als pull-factoren speelden bij de emigratiebereidheid een rol. Uit het vorenstaande echter is gebleken dat de push-factoren daarbij van grote invloed waren.
De meesten van deze emigranten waren reeds 'gepushed' uit hun woongebieden om elders een bestaan te zoeken. Hongersnood en armoede waren
voor vele Brits-Indiërs redenen om hun geboorteland te verlaten. Bij schaarste
aan voedsel (en dus bij hoge prijzen ) was de emigratiebereidheid onder de
Brits-Indische bevolking groter. De wervers speelden op deze behoefte in.
De onmogelijkheid om in Brits-Indië zich van een minimaal bestaan te verzekeren was voor vele anderen een reden om hun heil elders te zoeken. De
bevolkingsaanwas en de verdwijnende werkgelegenheid drukten eveneens
hun stempel op de Brits-Indische samenleving. Sociaal-culturele barrières
(zoals het kastenstelsel) waren vooral voor de Brits-Indiërs uit de lagere kasten motieven voor emigratie. Het ging er bij hen niet zo zeer om zich te
verrijken in het buitenland, maar om de sociale druk in het eigen land te
ontvluchten.
De economische vooruitzichten in de overzeese gebieden en het streven van
vele Brits-Indiërs naar lotsverbetering bepaalden eveneens hun emigratiebereidheid. De zucht naar grotere sociaal-culturele vrijheden heeft velen onder
de Brits-Indische bevolking tot emigratie doen besluiten.
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5

DE SUB-DEPOTS

5.1

Inleiding

Het Surinaamse agentschap nam voor de wervingsactiviteiten enkele subagenten in dienst die op hun beurt weer wervers in de arm namen. Tussen het
agentschap en de sub-agent werd een schriftelijke overeenkomst gesloten
voor de levering van een bepaald aantal emigranten. De werving van de emigranten geschiedde buiten de vestigingsplaats van het agentschap in Calcutta.
De sub-agenten hadden voor de opvang van potentiële emigranten in bepaalde gebieden een sub-depot. Dit depot diende als een tijdelijk opvangcentrum
voor kandidaat-migranten. Aanvankelijk tekenden potentiële emigranten daar
ook het voorlopig arbeidscontract. In de latere fase van de emigratieperiode
(vanaf 1886) echter werd het contract dat in het sub-depot werd gesloten, als
bindend beschouwd. Wanneer voldoende emigranten in het sub-depot aanwezig waren, dan stuurde de sub-agent hen naar het hoofddepot in Calcutta.
Het verblijf in het subdepot markeerde zo de overgang van de werving naar
een eerste selectie van emigranten. Het sub-depot fungeerde als een opvangcentrum van kandidaat-emigranten (paragraaf 5.2). Voordat de emigranten
naar het hoofddepot werden Opgestuurd', moesten zij worden geregistreerd.
De registratieprocedure wordt in paragraaf 5.3 uitgebreid aan de orde gesteld. Niet alle gerecruteerde en in het sub-depot opgevangen emigranten
werden naar het hoofddepot gestuurd. Paragraaf 5.4 behandelt de ontwikkelingen tijdens het verblijf van de emigranten in het sub-depot.
5.2

Het sub-depot

De sub-depots deden dienst als tijdelijke verzamelplaats van geworven
emigranten. Zo'n depot was meestal een bouwsel van dikke lemen wanden
met een vloer van aangestampte aarde en voorzien van een dak van riet of
pannen. De meeste sub-depots hadden slechts een gemeenschappelijke slaapruimte. Slaapbanken ontbraken in het geheel, waardoor men genoodzaakt
was op de grond te slapen. Ook andere faciliteiten, zoals een aparte kookgelegenheid, gescheiden toiletten of badkamers voor mannen en vrouwen,
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ontbraken meestal. De sub-agent nam voor de verschillende werkzaamheden
in het depot enkele mensen in dienst. Voor de boekhouding stelde hij meestal
een klerk aan. De klerk moest ook de correspondentie met de EmigratieAgent verzorgen. De koks droegen zorg voor de aanschaf en bereiding van
voedsel, dat gewoonlijk bestond uit rijst of meel met dhal (linzen) en groenten. Verder hielden bewakers, chaprasi 's, toezicht op het sub-depot. Zij moesten er op letten dat niemand zonder toestemming het sub-depot betrad of
verliet. Arkatia's van wie de werklicentie was ingetrokken, werden gewoonlijk chaprasi.
Voor de sub-agenten was het van financieel belang dat de door hen naar het
hoofddepot overgebrachte emigranten in goede lichamelijke conditie verkeerden. Elke door het agentschap te Calcutta afgewezen emigrant betekende
voor de sub-agent een financieel verlies: niet alleen ontving hij geen premie
voor de afgewezen emigrant(en), hij moest bovendien de kosten voor de terugreis uit eigen middelen betalen. Voor het agentschap betekende dat eveneens een extra belasting, omdat het de emigranten voor eigen rekening moest
laten onderzoeken. Daarnaast kwam het wel eens voor dat het hoofddepot
gezonde emigranten moest afwijzen vanwege de slechte lichamelijke conditie van hun gezinsleden. Daarom en op aandrang van de Protector of Emigrants
werd de sub-agenten reeds in de beginperiode van de emigratie naar Suriname ( 1874) aanbevolen de potentiële emigranten al in de sub-depots medisch te laten keuren, voordat zij naar Calcutta werden overgebracht. De
meeste sub-agenten echter trokken zich van deze aanbeveling niet veel aan:
'The large number of rejections which the agents are nevertheless compelled
to make in Calcutta indicates, however, that the medical examination in the
recruiting districts is frequently carried out in the most inefficient manner'304.
Om deze nadelige gevolgen te voorkomen verzocht de Emigratie-Agent van
Suriname in 1881 de overheidsambtenaren van de voornaamste districten
geen emigranten voor Suriname te laten inschrijven, tenzij een geneesheer
hen onderzocht had en geschikt bevonden om te emigreren305. Ook dit leidde
niet tot de gewenste resultaten. In 1890 rapporteerde de Geneeskundig Inspecteur aan de Protector of Emigrants dat in de meeste districten de medische keuring van de emigranten nog steeds op inefficiënte wijze geschiedde306.
Daarom drong de Brits-Indische regering in 1892 bij het Surinaamse agentschap aan op een betere keuringsprocedure in de sub-depots. Daarbij werden
onder meer morele argumenten aangevoerd, zoals het teleurstellen van personen die reeds al hun bezittingen hadden verkocht om te kunnen emigreren.
Volgens de Protector of Emigrants kwam dit verschijnsel herhaaldelijk voor307.
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Deze aandrang had succes. Het Surinaamse agentschap verplichtte de subagenten om de potentiële emigranten voortaan eerst medisch te laten keuren
voordat zij naar het hoofddepot werden overgebracht308.
In de districtshoofdplaatsen brachten de sub-agenten de potentiële emigranten naar het plaatselijke hospitaal voor een geneeskundig onderzoek. In kleinere plaatsen kwam de geneeskundige persoonlijk naar het sub-depot. De
kosten van de keuring kwamen voor rekening van het Surinaamse agentschap en bedroegen in het algemeen 40 cent per emigrant; in de laatste periode van de emigratie werd dit bedrag verhoogd tot 80 cent (Rs l)309. Sommige sub-agenten namen vrouwen in dienst die enige praktische kennis van
venerische ziekten bezaten. Zij moesten de vrouwelijke emigranten op
geslachtsziekten onderzoeken. De sub-agenten hoopten dat het aantal afwijzingen op grond van deze ziekten in het hoofddepot zou verminderen. Daarnaast trachtte men enigszins tegemoet te komen aan het verzoek van het
Surinaamse agentschap om vooral geen prostituées, de belangrijkste dragers
van venerische ziekten, naar het hoofddepot te sturen310.
Het onderzoek van de geneeskundigen concentreerde zich gewoonlijk op de
algemene fysieke conditie, het gezichtsvermogen en mogelijke huiduitslag.
De invoering van de verplichte medische keuring in de sub-depots ( 1892)
was niet zonder resultaat (zie tabel 5.1).
Tabel 5.1: Afwijzingen van emigranten in de sub-depots naar 5
jaarlijkse gemiddelden, 1876-1900
Jaar
1880
1885
1890
1895
1900

aantal geworven
migranten

aantal afgekeurde
migranten

afgekeurde
migranten %

658

49
24
1
212
90

7,47
1,67
0,08
11,53
9,91

1440
1252
1838

908

Bron: Annual Reports, 1877-1900

Door de invoering van de verplichte medische keuring nam het aantal afwijzingen in de sub-depots vanaf het jaar 1892 toe. Na 1898 trad een daling op
in het aantal afwijzingen, waarschijnlijk doordat de sub-agenten selectiever
werden bij hun recruteringsactiviteiten. Hoe groot het exacte aantal afwijzingen in de sub-depots van de kolonie Suriname na 1900 was, kan moeilijk
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bepaald worden omdat de bronnen, i.e. de Annual Reports, daarover onvoldoende (statistisch) materiaal verschaffen. Echter, uit de summiere informatie over dit onderwerp kan worden opgemaakt dat het aantal afwijzingen
ook na 1900 gering is gebleven3". Deze daling kan voornamelijk worden
toegeschreven aan een betere selectieprocedure in de depots.
5.3

Registratie

De emigranten in het sub-depot werden na de medische keuring volgens de
Brits-Indische Emigratiewetgeving voor registratie naar een overheidsambtenaar geleid. Met de registratie waren zogenaamde 'registering officers'
belast. Deze functie werd in de districtshoofdplaatsen gewoonlijk vervuld
door de 'deputy-magistrate' en op kleinere plaatsen door de 'sub-deputymagistrate'. Voor het schrijfwerk, dat met de registratie samenhing, nam men
een medewerker in dienst, die betaald werd door het Emigratie-Departement
te Calcutta. De kosten van deze medewerker werden gedekt door een belasting, die door de koloniale agenten betaald moest worden voor elke ingescheepte emigrant312. Zoals eerder gezegd moest deze er onder meer op toezien dat de emigranten niet tegen hun wil werden weggevoerd en dat zij
voldoende kennis droegen van de voorwaarden van hun verbintenis. Vanwege hun drukke werkzaamheden hadden de meeste overheidsambtenaren
weinig tijd voor een persoonlijk onderhoud met de individuele emigrant.
Velen van hen wisten weinig af van de praktische werkzaamheden van de
sub-agenten en arkatia'sm. Daarom had het onderzoek vaak betrekking op
groepen van emigranten, hoewel volgens de regels dit per individu had moeten gebeuren. Meestal werd aan de groep gevraagd of zij uit vrije wil emigreerde. Op dit soort vragen werden de emigranten door de wervers voorbereid. Gewoonlijk luidde de instructie razi (ja) t e antwoorden op de vragen
van de overheidsambtenaar314. Wanneer op de vraag van de overheidsambtenaar geen negatieve reacties volgden en hij ook geen bedenkingen had,
werd de procedure als afgehandeld beschouwd.
In enkele districten werd de registratieprocedure aan klerken overgelaten.
Deze lage, meestal autochtone, ambtenaren werden niet zelden door de
wervers omgekocht, omdat '... otherwise the clerk could keep him waiting,
and in the meantime dissuade the prospective migrant, for a native subordinate is more powerful than his master in such matters'315. Soms werden personen als landbouwer ingeschreven, die nimmer dat beroep hadden uitgeoefend316. Ook werden alleenstaande mannen en vrouwen, veelal op instigatie
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van de wervers, als echtparen geregistreerd. In andere gevallen gaven emigranten, die problemen hadden met justitie of huisgenoten, onjuiste namen en
adressen op om nader onderzoek naar hun identiteit te bemoeilijken. Bejaarde personen werden in sommige gevallen in de leeftijdscategorie van 30
tot 40 jaar geboekt317. Vaak kon de verstrekte informatie moeilijk worden
geverifieerd, omdat het toegestaan was zonder pas of identiteitsbewijs van
het ene district naar het andere te reizen. Een pas was alleen vereist wanneer
iemand overzee wilde gaan. Aangezien vele emigranten buiten hun geboorteplaats werden geworven kon iemands ware identiteit niet of slechts met de
grootste moeite worden achterhaald. Men moest derhalve genoegen nemen
met de door de emigranten verstrekte informatie. In enkele districten was het
registratiesysteem zo gebrekkig, dat het dikwijls niet mogelijk was om uit te
vinden naar welke kolonie een of andere emigrant heen was gegaan318. In
enkele gevallen klopte het aantal emigranten dat in de districten geregistreerd was niet met het getal dat uiteindelijk in het hoofddepot aankwam319.
Grierson noemde waarschijnlijk om deze redenen de registratie van emigranten in de districten een farce320. In de loop der jaren werd de registratie
in enkele districten aanzienlijk verbeterd. Verschillende overheidsambtenaren
verklaarden in 1910 tegenover de Sanderson commissie dat zij bij de registratie alert bleven om onjuiste informatie op te sporen. Volgens hen werd de
registratie in twijfelgevallen of bij verdachte personen opgeschort en een
nader onderzoek ingesteld naar de juistheid van zaken321.
Enkele ambtenaren stonden bekend om hun nauwgezetheid bij de registratie
van emigranten. Onder invloed van het opkomend nationalisme in het begin
van de twintigste eeuw nam in Brits-Indië het 'verzet' van deze ambtenaren
tegen emigratie onder het indentured-laboursysteem toe.
In het algemeen waren het Indiërs, die emigratie onder het zogenaamde indentured-laboursysteem als een schande voor het Brits-Indische volk beschouwden322. Hiermee stonden zij lijnrecht tegenover het grootste deel van hun
ambtgenoten van Britse afkomst, die, zoals eerder gezegd, emigratie als een
mogelijkheid tot lotsverbetering beschouwden. Sommige autochtone
overheidsambtenaren toonden een overdreven nauwkeurigheid in hun onderzoek naar de motieven en achtergronden van de emigranten. Het kwam wel
voor dat zij de potentiële emigranten angst trachtten in te boezemen door hen
erop te wijzen dat zij de Kala Pani zouden moeten oversteken. In enkele
gevallen had dit invloed op de potentile emigranten. Sommigen veranderden
van gedachte en weigerden zich als emigrant te laten registreren. Soms weigerden deze overheidsambtenaren vrouwen te registreren die niet vergezeld
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waren van hun echtgenoot. Men vond het voor een vrouw niet gepast om
zonder echtgenoot te emigreren. Fremantle, een Brits-Indische ambtenaar,
getuigde tegenover de Sanderson commissie hiervan het volgende:
'Then at registration, if registration went on before a native magistrate,
religious prejudices came in in so many cases. I found a few who were
straight, but in other cases men allowed their religious prejudices
against natives crossing the sea to come in and particularly in the case
of women'323.
Het verschil in emst waarmee de autochtone overheidsambtenaren hun taak
opvatten, leidde tot irritatie bij de koloniale agentschappen. Men vatte de
nauwgezetheid van de Brits-Indische overheidsambtenaren op als een vorm
van tegenwerking, hetgeen de Emigratie-Agenten betreurden. Protesten bleven dan ook niet uit:
'The next difficulty which was one also raised by the Emigration
Agents, was that there seemed to exist a spirit of dislike, amounting in
some cases to opposition towards emigration on the part of all Government officials. Representation had been made that there appeared to
be a feeling that emigration was a thing rather to be prevented than
encouraged'324.
Volgens deze koloniale vertegenwoordigers werd het daardoor nog lastiger
om aan de wettelijke normen te voldoen, waardoor er stagnatie in de verscheping van de emigranten ontstond. De Emigratie-Agenten pleitten voor een
verandering in de houding van de overheidsambtenaren. Zij hoopten dat de
Brits-Indische regering daarbij een actieve rol zou spelen. Het Gouvernement van Bengalen trachtte daarop de houding van de autochtone ambtenaren die, zoals gezegd, gevoed werd door het opkomend nationalisme, enigszins te beïnvloeden door vooral op de materiële voordelen te wijzen die de
emigranten bij emigratie zouden kunnen behalen325. Dit argument vond weinig weerklank bij de autochtone overheidsambtenaren. In de loop der jaren
nam de oppositie tegen emigratie onder het indentured-laboursysteem bredere vormen aan. Dit leidde tenslotte ( 1916) tot een verbod op het indenturedlaboursysteem.
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5.4

Verblijf en 'Uitval'

Na de registratie op het kantoor van de overheidsambtenaar kregen de potentiële emigranten een voorlopig werkcontract voor ondertekening aangeboden. De geregistreerde emigranten moesten in het sub-depot verblijven en
hadden daarin veel bewegingsvrijheid. Wanneer de sub-agent een groep van
20 tot 30 emigranten had verzameld, stuurde hij die naar het hoofddepot te
Calcutta. Om ontsnapping, bandish, te voorkomen werden deze emigranten
voortdurend in het oog gehouden; de bewakers moesten vooral erop toezien
dat de emigranten zo min mogelijk in contact traden met de buitenwereld.
Het depot leek daardoor meer op een gevangenis326.
Het verblijf in de sub-depots duurde gemiddeld zes dagen327 en gedurende
dit verblijf nam het aantal emigranten om meerdere redenen af. Als eerste
moet 'desertie' genoemd worden, zoals ontvluchting uit het depot in de officiële bronnen wordt aangeduid. In deze studie zal die term worden gehandhaafd.
Tabel 5.2: Deserteurs in de sub-depots naar 5 jaarlijkse gemiddelden,
1876-1900
jaar
1880
1885
1890
1895
1900

aantal
geregistreerden
658
1440
1252
1838
908

aantal
deserteurs
8
24
8
24
12

deserteurs
als %
1,22
1,67
0,64
1,31
1,32

Bron: Annual Reports, 1880-1900

Tot 1900 was het gemiddelde 'desertiepercentage' in de sub-depots slechts
1,14 %. Voor de latere periode na 1900 kan het aantal spijtoptanten in de
sub-depots niet achterhaald worden, omdat daarover de cijfermatige informatie ontbreekt.
Hoewel de diepere oorzaken van 'desertie' niet bekend zijn, hadden de autoriteiten zo hun meningen daarover. In een aantal gevallen werd 'desertie'
toegeschreven aan de wijze waarop de wervers emigranten ronselden. De
valse voorlichting over het reisdoel is reeds genoemd. Wanneer de betrokken
emigranten het officiële reisdoel vernamen, vormde dat voor sommigen een
motief om te deserteren. Soms vond 'desertie' plaats omdat men zich tijdens
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het verblijf in het sub-depot bedacht. Andere emigranten volgden het voorbeeld van een familielid of vriend die het sub-depot ontvluchtte. In enkele
gevallen namen de geregistreerden de benen nadat de wervers hun van voedsel en kleding hadden voorzien328.
Tijdens het verblijf in de sub-depots deden zich ook sterfgevallen voor. De
oorzaak daarvan moet gezocht worden in de slechte selectieprocedure, waarbij soms emigranten in het sub-depot werden toegelaten die besmet waren
met een ziekte. Het ging om personen met geringe weerstand, zoals zuigelingen en bejaarden, die in familieverband met andere emigranten meereisden. Wanneer een epidemie in een bepaald district uitbrak dan werd het subdepot daar gesloten. Emigranten die in het sub-depot aanwezig waren, voordat de epidemie uitbrak, werden met grote spoed naar het hoofddepot gestuurd. Wanneer de sub-agent het vermoeden had dat de epidemie ook onder
deze emigranten had toegeslagen, dan werd zelfs de hele groep naar huis
teruggestuurd.
Het sterftecijfer in de sub-depots nam door deze preventieve maatregelen
nooit spectaculaire vormen aan: het gemiddelde sterftecijfer in de sub-depots bedroeg tot 1900 0,03%329, hetgeen te verwaarlozen is. Niet alleen de
reeds genoemde factoren zijn verantwoordelijk voor dit lage sterftecijfer in
de sub-depots, maar ook de relatief jonge leeftijd van het overgrote deel van
de emigranten. Meer dan 80% van de emigranten was tussen 20-40 jaar330.
Ook het relatief korte verblijf van de emigranten in het sub-depot zal van
invloed zijn geweest op dit lage sterftecijfer.
Er waren ook emigranten die om andere redenen niet naar Calcutta konden
worden overgebracht. Het kwam voor dat een emigrant tijdens het verblijf in
het sub-depot door zijn familie werd teruggevorderd. Het ging vooral om
personen, die zich zonder voorkennis van hun familie voor emigratie hadden
aangemeld. Volgens de Annual Reports bedroeg het percentage personen dat
opgeëist werd tot 1900 gemiddeld 0,16%331. Om verschillende redenen die
door de officiële bronnen niet nader worden omschreven, weigerden weer
andere emigranten naar het hoofddepot te vertrekken. Tot 1900 bedroeg dit
percentage gemiddeld 0,61%. Sommige emigranten, meestal zieken, werden
in de sub-depots achtergelaten of door de agenten weggestuurd. Het percentage achtergelaten emigranten bleek tot 1900 gemiddeld 1,13 te zijn.
Met betrekking tot het aantal sterfgevallen, opgevraagden, onwillige emigranten en deserteurs na 1900 kan wederom geen uitspraak gedaan worden,
omdat, zoals reeds vermeld, de bronnen daarover geen informatie verstrekken
Deze categorieën vormen te zamen met een aantal emigranten dat door de
sub-agenten naar huis werd gestuurd de 'uitval' bij de selectie van emigranten.
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Tabel 5.3: De 'uitval' bij de selectie van migranten in de sub- depots
naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 1876-1900
Jaar
1880
1885
1890
1895
1900

sterfte

1
1
1
1
1

opgevraagd onwilligen achtergelaten tot.%

2
1
1
1
2

4
3
2
35
6

15
24
1
19
29

3,34
2,01
0,40
3,05
4,19

Bron Annual Reports, 1880-1900

De totale 'uitval' van emigranten bij de selectie in de sub-depots was laag en
bedroeg in de periode van 1880-1900 gemiddeld 2,68%
De in het sub-depot overgebleven emigranten werden in groepen onder leiding van een begeleider, chaprasi, naar Calcutta gezonden. Van dit transport
werd de Emigratie-Agent met opgave van het aantal emigranten, nummer
van de trein en de datum van aankomst telegrafisch op de hoogte gesteld. De
chaprasi moest zich kunnen legitimeren met een pasje van de overheidsambtenaar in wiens district de emigranten waren geregistreerd. Volgens artikel 3
van de Emigratiewet was de betrokken ambtenaar verplicht de chaprasi dit
pasje af te geven. Grierson meldt in zijn verslag dat de meeste ambtenaren
zich niet hielden aan dit voorschrift332. Wanneer hij tijdens de reis dat pasje
kwijt mocht raken, dan kon hij zich alsnog legitimeren door middel van de
verzamelstaat van de aan hem toevertrouwde emigranten. Daarmee kwamen
de emigranten in de definitieve selectiefase terecht. De gang van zaken in het
hoofddepot komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
De sub-depots dienden als tijdelijke opvangcentra voor de kandidaat-migranten. De wervers brachten de kandidaat-migranten naar het sub-depot, waar
zij door de sub-agent werden opgevangen, gevoed en vervolgens geïnformeerd over hun reisdoel. In deze fase begon de 'uitval' van emigranten wanneer zij niet beantwoordden aan de eisen. Om de vermindering zo gering
mogelijk te houden, werden de emigranten medisch gekeurd, alvorens voor
registratie te worden opgestuurd. Aanvankelijk werd deze keuring door de
sub-agenten niet serieus genomen. Onder de druk van het koloniale agentschap echter kwam in de loop van de tijd daarin een verbetering. Daardoor
daalde het ziekte- en sterftecijfer onder emigranten tijdens hun verblijf in het
sub-depot.
Na de keuring werden de kandidaat-migranten voor registratie naar de districtsambtenaar gebracht. Deze moest erop toezien dat de emigranten uit vrije
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wil naar de kolonie vertrokken en op de hoogte waren van de voorwaarden
van het contract. Maar door de drukke werkzaamheden van de ambtenaren
bleef de registratie in vele districten slechts een formaliteit.
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6

HET HOOFDDEPOT

6.1

Inleiding

Het hoofddepot van het Surinaamse agentschap in Calcutta diende als de
laatste fase van het selectieproces. Het was gevestigd aan de Garden Reach
no 20, aan de Hooghlirivier, een zijtak van de Ganges. In Garden Reach
waren ook de meeste andere agentschappen gevestigd333. Het hoofddepot
functioneerde als centrale opvangplaats voor alle emigranten die bestemd
waren voor de kolonie Suriname. Alvorens tot het depot te worden toegelaten, werden de emigranten medisch gekeurd in de subdepots. Daarna werden de verdere formaliteiten met betrekking tot het arbeidscontract in de
subdepots afgehandeld. De officiële contractering vond plaats in de aanwezigheid van de Protector of Emigrants, die namens de Brits-Indische regering toezicht hield op de gang van zaken bij de emigratie èn een vertegenwoordiger van de kolonie van bestemming, de Emigratie Agent. Daarna werden
de emigranten vervoerd naar het hoofddepot. In paragraaf 6.2 komen de opvang en het verblijf van de emigranten in het hoofddepot ter sprake. Tijdens
het verblijf in het hoofddepot werden sommige emigranten ziek en enkelen
stierven er. De gezondheidszorg en de oorzaken van de ziekte en sterfte in
het hoofddepot zijn het onderwerp van paragraaf 6.3. Niet alle emigranten
die in het hoofddepot arriveerden, konden zich inschepen voor Suriname.
Gedurende de gehele emigratieperiode was er een aantal emigranten dat om
uiteenlopende redenen in Brits-Indië achterbleef. Het aantal 'deserties' en
de oorzaken daarvan is het thema van paragraaf 6.4.
6.2

De opvang

De reis van het sub-depot naar het hoofddepot te Calcutta maakten de emigranten meestal per passagierstrein. Voeding voor onderweg werd meegenomen of de chaprasi ontving geld van de sub-agent om voor de emigranten
voedsel te kopen, dat aan vele stations langs de trein werd gevent. Verder
ontving út chaprasi een spoorwegbon voor de reis naar het Howrahstation in
Calcutta en geld voor zijn terugreis. Ook kreeg hij wat extra geld mee voor
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fooien. Dit geld kon hij gebruiken om spoorwegpersoneel en de stationspolitie om te kopen bij eventuele molest of tegenwerking.
Bij aankomst op het station Howrah in Calcutta wachtten doorgaans één of
meer bedienden ( durwans ) van het depot. Voor elke twintig emigranten was
er één durwan aanwezig, die de reis van het station naar het hoofddepot
leidde. Het gebeurde wel eens dat de durwans tijdens deze reis door een
opstandige menigte werden gemolesteerd, terwijl de emigranten werden aangespoord om te vluchten. Hoe vaak het Surinaaamse agentschap met dit soort
overlast te maken kreeg, kan uit de bestaande bronnen niet achterhaald worden omdat die geen melding maken van specifieke gevallen. Niettemin bleef
het Surinaamse agentschap alert op dit soort voorvallen. Om confrontaties te
voorkomen besloot het agentschap in 1882 de emigranten vanaf het treinstation in roeiboten naar het hoofddepot te vervoeren.
De huisvesting in het hoofddepot was van invloed op de gezondheid en sterfte
van de emigranten. Het Surinaamse hoofddepot in Calcutta bestond uit verschillende gebouwen. De meeste wanden bestonden uit onbewerkte houten
stijlen, die aan de binnen- en buitenzijde bekleed waren met gespleten, platgeslagen bamboe. Deze wanden waren voorzien van koolteer en bedekt met
een pleisterlaag van leem, zand en water. Als extra versteviging was tenslotte nog een pleisterlaag aangebracht, bestaande uit een mengsel van leem,
koemest en fijn gesneden jute-vezels. Deze gebouwen hadden meestal wel
een deuropening maar geen deuren. Voor de ventilatie en lichtvoorziening
was aan de bovenzijde van de wanden een opening van 30 cm lengte en 40
cm breedte. Het dak van de loodsen was bedekt met bladeren en steunde op
houten stijlen. De vloeren van de woonloodsen waren van aangestampte klei,
meestal bestreken met in water opgeloste kalksteen. Het Surinaamse hoofddepot telde vijf woonloodsen. Twee ervan werden voor de ontvangst van
nieuwe emigranten gebruikt: één loods was bestemd voor de huisvesting van
gehuwde paren en alleenstaande vrouwen, terwijl in de andere de alleenstaande mannen werden ondergebracht. Van de overige drie woonloodsen
was de grootste door middel van tussenwanden verdeeld in drie kleinere loodsen: de eerste was bestemd voor ongeveer 100 alleenstaande vrouwen, de
tweede voor ongeveer 120 gehuwde vrouwen en de derde voor 190 ongehuwde mannen. De andere twee waren bestemd voor mannen. Verder waren
er enkele kleine latrines, een hospitaal met bewaarplaats voor medikamenten
en een kamer voor de depot-arts, een barak voor besmettelijk zieken, een
kookplaats, een voorraadloods, enkele wachthuisjes en urinoirs334. Het
Surinaamse agentschap had dit depot op huurbasis tot haar beschikking. De
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maandelijkse huur bedroeg van 1872 tot en met 1883 Rs300 In 1884 werd
de huurovereenkomst met vijfjaar verlengd met een huurverhoging van Rs20
per maand33<i Vanaf 1900 tot de beëindiging van de huurovereenkomst was
de maandelijkse huurprijs Rs500 geworden336
De meeste gebouwen verkeerden in een bouwvallige staat In 1875 rapporteerde Emigratie-Agent Van Cutsem het volgende
'We observe several cracks in the buildings, one in the South East wall
and another in the East wall extending from top to bottom, also several
in the parapet of the North verandah are cracked We also observe that
several parts of the verandah on the South of the building have given
way and is in a dangerous state and may slip down at any time With
regard to the North verandah where it has been up, in our opinion it is
in a dangerous state also We observe the main roof of the building has
been covered over with pitch which may keep out the water for a time
but there are still signs of leakage Several pieces of the plaster have
fallen from the cornice in the interior'337
Om algeheel verval te voorkomen werden zo nu en dan enkele kleine reparaties aan de gebouwen verricht Aanvankelijk speelde daarbij de kostenfactor
een belangrijke rol Men was niet bereid tot hoge uitgaven voor ingrijpende
renovatie van de gebouwen omdat het depot geen eigendom was van het
Surinaamse agentschap Bovendien werd het depot niet het gehele jaar door
gebruikt Soms werd het depot bij niet gebruik onderverhuurd aan andere
agentschappen318 Om dit depot voor de opvang van emigranten te mogen
gebruiken werd op verzoek van de Emigratie-Agent door de Protector of
Emigrants een schriftelijke toestemming verleend Daaruit bleek hoeveel
emigranten maximaal in het depot mochten worden ondergebracht en aan
hoeveel zieken het depothospitaal plaats bood Deze vergunning moest jaarlijks worden vernieuwd Toen L Grommers in 1902 de functie van Emigratie-Agent aanvaardde, rapporteerde ook hij aan het Immigratie-Departement
in Suriname over de slechte conditie van de gebouwen in het depot Het
Immigratie-Departement wees renovatie echter af, omdat ' door den minder gunstigen toestand waarin de plantages verkeerden, weinig kans bestond
dat er voldoende aanvragen zouden inkomen tot het charteren van een schip
voor de overbrenging van immigranten uit Bnts-Indie'339 Daarnaast achtte
het Immigratie-Departement de herstelwerkzaamheden niet noodzakelijk
omdat de huurovereenkomst op afzienbare termijn zou worden beëindigd
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De reden daarvoor was dat het terrein waarop het Surinaamse depot stond,
zou worden onteigend ten behoeve van de Bengal Nagpore Railway Company. In 1914 werd het hoofddepot verplaatst naar een andere lokatie aan de
Hooghli rivier. Deze verhuizing was in januari 1915 afgerond en kostte het
agentschap ongeveer Rs 16000. Het nieuwe depot bood meer ruimte voor de
opvang van emigranten. Men heeft dit depot tot het einde van de emigratie
naar Suriname gebruikt.
Voor een goede gang van zaken in het depot nam de Emigratie-Agent een
aantal medewerkers in dienst340. De administrateurs ontvingen een vergoeding van gemiddeld Rs30 per maand, terwijl die voor de andere medewerkers varieerden tussen Rs7 en RslO in de maand341. Om in het depot toezicht
te houden werd op elke vijfentwintig emigranten een hoofdman, sardar, uit
de aanwezige emigranten aangewezen. Tot sardars werden meestal mannen
uit de hoogste kasten gekozen vanwege het sociale overwicht dat zij over de
lagere kasten bezaten. Zij moesten onder meer in de avonduren om beurten
de wacht houden en zij vergezelden degenen, die naar de latrines moesten.
Overdag moest de wacht erop toezien dat niemand het depot zonder toestemming binnenkwam of verliet. Verder moesten zij beschikbaar zijn voor het
doen van boodschappen en begeleiden van de emigranten naar het kantoor
van de Protector of Emigrants. De sardars stonden onder de leiding van een
jamadar (hoofdman) die het gehele jaar door in dienst was en het depot bewaakte als het leeg was.
De depotarts onderzocht de emigranten onmiddellijk na aankomst in het hoofddepot. Het Surinaamse agentschap had voor deze taak een gediplomeerd
geneeskundige van Brits-Indische afkomst in dienst. Deze ontving gedurende
de tijd dat het depot in gebruik was een honorarium van Rs70 per maand,
onder de voorwaarde dat hij in die periode geen particuliere practijk mocht
uitoefenen. Behalve deze geneeskundige had het Surinaamse agentschap tegen het einde van de negentiende eeuw ook een arts van Europese afkomst in
dienst. Reeds gekeurde emigranten werden aan de Europese geneeskundige
voorgeleid; deze volstond met een vluchtig onderzoek van de reeds
goedgekeurden, maar controleerde de afgekeurden grondig. Hoewel hij slechts
een controlerende functie had, berustte de eindverantwoordelijkheid voor
keuringsaangelegenheden toch bij hem. Gewoonlijk bezocht hij het depot
twee maal in de week. Naast het honorarium van Rsló voor ieder bezoek,
ontving hij bovendien voor elke ingescheepte emigrant een premie van
Rs0,8342.
In het hoofddepot werden de opgestuurde emigranten opnieuw aan een ge118

neeskundig onderzoek onderworpen. Het onderzoek van de depot-arts concentreerde zich voornamelijk op het gezichtsvermogen, het gehoor en eventuele
venerische ziekten. Emigranten met besmettelijke ziekten werden afgekeurd
en uit het depot verwijderd ter voorkoming van uitbreiding van deze ziekten
onder de overige emigranten. Bleek daarbij dat de ziekte van lichte aard was,
dan werd de gehele ploeg opgenomen in het depothospitaal. Hun verblijf in
het hospitaal duurde net zolang als de incubatietijd van de geconstateerde
ziekte. De Emigratie-Agent verwittigde tegelijkertijd de sub-agent, die de
geïnfecteerde ploeg had gestuurd, om alle verdere toezendingen voorlopig te
stoppen. Eerst wanneer zich onder de voornoemde groep emigranten geen
nieuwe gevallen van ziekten voordeden, werd de sub-agent bericht om met
de levering voort te gaan. Ter voorkoming van besmetting met de venerische
ziekte werden alleenstaande mannen en vrouwen in het depot zoveel mogelijk gescheiden gehouden.
Na het medische onderzoek gingen de emigranten onder begeleiding van
enkele durwans naar de Hooghlirivier om zich te baden, waarna zij schone
kleren ontvingen. De mannen ontvingen eendhotie, een kleed om het benedenlichaam te bedekken en een anghoa voor het bovenlijf.
De vrouwen ontvingen een sari, de traditionele kleding voor vrouwen. Kinderen beneden 15 jaar ontvingen kleding naar gelang hun grootte. De eigen
kleding van de emigranten werd in carbolwater gewassen en later teruggegeven. Verder werd aan iedere emigrant een deken uitgereikt. Deze dekens
werden in bruikleen gegeven, voorde inscheping ingenomen en na gewassen
te zijn aan latere emigranten in het depot opnieuw in gebruik gegeven. In de
koude maanden (november, december en januari) ontving iedere emigrant
een tweede deken.
In het hoofddepot moesten de medisch goedgekeurde emigranten in de aanwezigheid van de Emigratie-Agent en de Protector of Emigrants het definitieve werkcontract tekenen. De Protector of Emigrants was daarbij ambtshalve
aanwezig. Hij moest er ondermeer op toezien dat het contract in overeenstemming met de voorwaarden van het Tractaat werd gesloten. Daarom moest
elke nieuwe groep emigranten voor hem verschijnen, waama een tolk de
contractvoorwaarden gewoonlijk in het Hindustani, de lingua franca van
Noord-India, voorlas. Wanneer de Protector daarbij geen protesten hoorde,
nam hij aan dat elke emigrant de voorwaarden goed had begrepen en het
contract dus vrijwillig aanging; hiermee werd het onderzoek als afgesloten
beschouwd en het contract getekend. Dit contract luidde als volgt;'De ondergetekende emigrant van Brits-Indië naar Suriname verbindt zich om zijn werk119

gever, aan wie hij door het gouvernement van Suriname zal toegewezen worden, gedurende vijfjaar te dienen, gerekend vanaf de toewijzing, onder de
voorwaarde van wekelijks in geld te ontvangen als loon voor een werkbare
man F0.50 en voor een minderjarige en voor een vrouw F0,40 per dag. Onder een werkbare man wordt begrepen mannen die 15 jaar of ouder zijn343.
De contractant zal zes dagen per week werken, van maandag tot en met zaterdag behalve op zondag en de officiële feestdagen. De contractant zal per dag
zeven uur op het veld of tien uur in de fabriek arbeiden. Er zal op behoorlijke
wijze in huisvesting en geneeskundige behandeling worden voorzien gedurende de tijd van het contract. Na vijfjaar van dienst zal zorg worden gedragen voor de kosteloze terugvoer van de emigrant naar Brits-Indië'1'".
Tijdens het verblijf in het hoofddepot ontvingen de emigranten kosteloos
voedsel. Zij ontvingen dagelijks twee maaltijden; de eerste om negen uur 's
morgens en de tweede om vijf uur in de namiddag. Deze maaltijden bestonden voornamelijk uit rijst, soep en groenten. De rijst werd in water gekookt
zonder toevoeging van zout. Het zout werd afzonderlijk verstrekt aan degenen die dat wensten. De soep werd bereid uit in water gekookte dhal en zout.
De groenten, zoals aardappelen, uien en pompoenen, werden klaargemaakt
in kerry. De maaltijden werden onder een galerij bij de kookplaats uitgedeeld aan de in rijen neergehurkte emigranten. Daarbij liepen de koks met
hun helpers langs de rijen en deelden de spijzen uit. Voor het gebruik van
maaltijden ontving elke emigrant steeds een nieuwe eetschaal en een drinkbeker, omdat het agentschap vreesde dat een Hindoe-migrant zou weigeren
te eten en te drinken uit een voorwerp, waarvan hij niet wist wie de vorige
gebruiker was. Met name voor emigranten uit de hogere kaste zou dit indruisen tegen hun religieuze opvattingen. Het was de emigranten verboden om
de maaltijden naar de slaapvertrekken mee te nemen. De kosten van voedsel
in het hoofddepot bedroegen in 1878 ongeveer 19 cent ( 4 Anna's ) per dag
per emigrant3'15. De totale wervingskosten van de als volwassen berekende
Brits-Indische emigranten exclusief het transport naar Suriname varieerden
tussen F300,- en F350,-34fi.
Ter voorkoming van verveling werden de emigranten zo nu en dan beziggehouden met kleine werkzaamheden op het depotterrein. Ook werden hun
spelletjes, muziekinstrumenten en dergelijke verstrekt om zich te ontspannen.
Zij vermaakten zich met het vertellen van godenverhalen, dansen en het zingen van birha's (herderszangen). Onder de jonge mannen was worstelen een
geliefkoosd tijdverdrijf.
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6.3

'Uitval' van emigranten

Tussen het aantal emigranten dat geworven werd en het aantal dat uiteindelijk naar de kolonie vertrok bestond een groot verschil. Volgens de officiële
registratie werden 52330 emigranten voor Suriname geworven, van wie slechts
34395 emigranten naar de kolonie werden verscheept347. De totale 'uitval'
bedroeg 17935 emigranten (34,27%).
Tabel 6.1: 'Uitval' van migranten naar 5 jaarlijkse gemiddelden,
1873-1916
Jaar
1877
1882
1887
1892
1897
1902
1907
1912
1916

Geworven

Vertrokken

(1)

(2)

1865

1415

829

588

1623
1534
1623
1162
1575
1652
1465

1171

975
1230

809
673
1239
1010

Bron: Annual Reports, 1873-1916; Min. van Kol.1850-1900; Resolutiën

GRAFIEK 6.1 : AANTAL AANGEVRAAGDE EN VERKREGEN VOLWASSEN
MIGRANTEN
6

oongevrooqd
verkregen
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De totale 'uitval' in het hoofddepot bedroeg 11291 emigranten (21,57%).
Het overige deel van de 'uitval', teweten 6644 emigranten (12,70%), vond
plaats in de sub-depots. Zowel het Surinaamse agentschap als de Brits-Indische autoriteiten trachtten deze 'uitval' te verminderen, maar slaagden daarin
slechts ten dele.
Tabel 6.2: De totale 'uitval' van emigranten onder het indenturedlaboursysteem tijdens het verblijf in het hoofddepot te Calcutta van
alle koloniën naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 1873-1916
jaar
1877
1882
1887
1892
1897
1902
1907
1912
1917

totale aantal
migranten
19217
14164
13470
15945
14318
13019
12829
12016
4241

totaal
uitval
2780
1905
2914
3321
2548
2363
2899
2637
972

uitval
in%
14,47
13,45
21,63
20,83
17,80
18,15
22,60
21,95
22,92

Bron Annual Reports 1873-1916, R Schlomowitz en J McDonald, Mortality of Indian Labour on
Ocean Voyages, I843-I9I7, pp36-37 (nog niet gepubliceerd)

Deze 'uitval' werd veroorzaakt door verschillende factoren, zoals ziekte,
sterfte, ontvluchting, opeising door familie en weigering van de migranten
naar de kolonie te vertrekken.
6.3.1 'Uitval' door ziekte en sterfte
Hoewel het Surinaamse agentschap slechts berekend was op ongeveer 500
personen, bracht het regelmatig meer personen onder in het hoofddepot dan
de ruimte toeliet. Bij ruimtegebrek werden de emigranten ondergebracht in
tenten. Soms werd het Franse depot, als dat leeg stond, voor dat doel afgehuurd348. Deze overschrijding van de capaciteit was voor zowel de BritsIndische autoriteiten als het Surinaamse agentschap geen bezwaar omdat de
emigranten daar slechts tijdelijk waren ondergebracht. Toch werden dikwijls
goedgekeurde emigranten tijdens het verblijf in het hoofddepot ziek. De
verschillende ziekten eisten onder de emigranten in het hoofddepot een aantal slachtoffers. Het sterftecijfer onder de emigranten bedroeg volgens tabel
6.1 gemiddeld 5.5%.
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Tabel 6.3: Aantal overleden emigranten tijdens het verblijf in het
hoofddepot te Calcutta van alle koloniën naar 5 jaarlijkse
gemiddelden, 1873-1916
Jaar
1877
1882
1887
1892
1897
1902
1907
1912
1917

Aantal
emigranten
19217
14164
13470
15945
14318
13019
12829
12016
4241

Overleden

overl. in %
van aantal

131
74
104
99
47
89
60
66
12

0,68
0,52
0,77
0,62
0,33
0,68
0,47
0,55
0,28

Bron· R Schlomowitz en McDonald, Mortality of Indian Labour, pp.45-46, Zie ook Annual
Reports 1873-1916

Een van de meest gevreesde ziekten in Brits-Indië was cholera. Aanvankelijk dacht men dat cholera vanuit Bengalen verspreid werd349. Hoewel de
eerste epidemie inderdaad in Bengalen uitbrak in de periode 1817-1819 zijn
verschillende andere gebieden in Brits-Indië aan te wijzen, die eveneens als
cholerahaarden kunnen worden bestempeld. In de negentiende en het begin
van de twintigste eeuw brak deze ziekte verschillende keren uit en veroorzaakte veel ellende en leed. In de loop van de tijd werd de cholera-plaag
minder. Een remedie tegen cholera was in deze periode niet beschikbaar.
Niet alleen medische kennis was van belang om de cholera tegen te gaan,
ook de hygiëne moest sterk verbeterd worden om de verspreiding van deze
ziekte tegen te gaan. Grote groepen van de Brits-Indische bevolking waren
voor hun watervoorziening afhankelijk van rivieren, kanalen en waterputten,
die soms sterk vervuild waren doordat de mensen erin baadden, er hun afval
in gooiden en er hun kleren in wasten. Steden en dorpen loosden er zelfs hun
afvalwater in. De drinkwaterkwaliteit ging soms nog verder achteruit bij extreme droogte, hetgeen cholera in de hand werkte.
Ook de (pelgrims-) centra vormden een potentiële bron van cholera. Op deze
plaatsen kwamen grote groepen mensen uit verschillende streken bijeen. Er
kwamen ook mensen uit gebieden waar epidemische ziekten heersten. Het
ceremoniële bad in een beperkte ruimte en niet zelden in vervuild water vergrootte het besmettingsgevaar. Bovendien leefde men gedurende de
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pelgrimage meestal in een overvolle stad met slecht sanitair en drinkwatervoorzieningen. Deze factoren waren zeer bevorderlijk voor cholera
epidemieën.
Het Surinaamse agentschap was zeer beducht voor deze ziekte. Elke emigrant, bij wie men deze ziekte vermoedde, werd afgewezen of in quarantaine
geplaatst. De koloniale agentschappen richtten in 1899 gezamenlijk een hospitaal op ten behoeve van de cholera-lijders. Wanneer een agentschap cholera-lijders naar dit hospitaal stuurde, dan leverde zij ook het benodigde personeel, voedsel en medikamenten. De overige kosten voor dit hospitaal werden door de verschillende agenten gedeeld naar evenredigheid van het aantal
patiënten dat elk van hun had gehuisvest. Toch kwam het nog voor dat
emigranten tijdens hun verblijf in het hoofddepot aan cholera leden. Dit doet
vermoeden dat de hygiëne in het hoofddepot debet is geweest aan het uitbreken van de cholera. Daarbij was van invloed dat het hoofddepot lange tijd
geen aansluiting op de waterleiding had. Verder ontbrak er een adequate riolering. De mensen baadden in de rivier en het drinkwater werd uit een watertank geput. Doordat in het hoofddepot soms grote aantallen mensen in relatief slechte hygiënische omstandigheden moesten leven, vormde dit een voedingsbodem voor het uitbreken van cholera.
Tabel 6.4: Aantal zieken en overledenen onder de emigranten tijdens
het verblijf in het hoofddepot naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 18801914
aantal
migranten

jaar
1884
1889
1894
1899
1904
1909
1914

aantal
zieken

aantal
overleden

(2) als
% van

(3) als
% van

(I)

(2)

(3)

(ï)

(ï)

1419
1310
1897
1417
1252
1615
1650

105
97
108
72
61
187
118

12
20
9
20
10
13
35

7,40
7,40
5,69
5,08
4,88
11,58
7,15

0,85
1,53
0,47
1,41
0,80
0,80
2,12

Bron Yearly Reports, 1879-1916;
Min van Kolonien, 1850-1900, Resolutien

In de loop van de tijd trad er in het hoofddepot een relatieve verbetering op
met betrekking tot cholera. Dit moet onder meer worden toegeschreven aan
de grote voorzichtigheid bij de toelating van emigranten bij wie men cholera124

besmetting vermoedde. Zoals reeds vermeld liet het agentschap het hoofddepot op een waterleidingnet aansluiten ter verbetering van de drinkwatervoorziening. Het is waarschijnlijk dat ook de verbetering van de hygiënische
omstandigheden van invloed is geweest op het terugdringen van cholera. In
ieder geval kwamen in het hoofddepot gevallen van cholera na 1900 slechts
sporadisch voor. Gedurende de gehele emigratieperiode stierven in het
Surinaamse depot 24 migranten (ongeveer 0,04%) ten gevolge van de cholera. Van dit aantal stierven tweeëntwintig emigranten in de periode van 18731900 en twee daarna.
Een andere ziekte die in Brits-Indië vele mensen het leven kostte was pokken. In de vorige eeuw kwam deze ziekte in het hele land voor, met dien
verstande dat de Noord-West Provinces en Madras Presidency de meest
geteisterde gebieden waren. De meeste slachtoffers vielen onder kinderen
jonger dan tien jaar. Dit kan voornamelijk worden toegeschreven aan de gebrekkige preventieve maatregelen. Hoewel het pokkenvaccin reeds in de achttiende eeuw bekend was, bleef de toepassing ervan in Brits-Indië beperkt tot
enkele kleine gebieden. Sedert het begin van de twintigste eeuw echter werd
de bevolking op grote schaal tegen pokken ingeënt.
Vanaf de eerste jaren van de emigratieperiode voerde het Surinaamse agentschap met betrekking tot deze ziekte een voortvarender beleid. Tijdens hun
verblijf in het hoofddepot waren de emigranten verplicht zich te laten inenten. Daarvoor had het agentschap een vaccinateur in vaste dienst. Door deze
preventieve maatregel kon het pokkenvirus worden geneutraliseerd. Het gemiddeld aantal slachtoffers van de pokken voor de hele emigratie-periode
was zeer laag (0.01%).
Diarree endysenterie vormden eveneens een plaag. De lijders aan deze ziekten hadden een relatief kleinere sterftekans dan bijvoorbeeld de cholerapatinten. Zij kwamen vooral voor in gebieden die door hongersnoden waren
getroffen. Vooral het slechte drinkwater, besmet voedsel en de onhygiënische levensomstandigheden vormden de oorzaak van deze ziekten.
Deze verschijnselen kwamen ook in het Surinaamse hoofddepot voor. De
oorzaken dienen echter buiten het depot gezocht te worden, omdat de factoren die deze ziekten eventueel kunnen veroorzaken in het depot niet aanwezig waren. Waarschijnlijk werden in het depot emigranten toegelaten, die
deze kwalen reeds hadden. Controle was moeilijk omdat in het beginstadium
van dit soort aandoeningen niet of nauwelijks uitwendige symptomen zijn
waar te nemen. Uit tabel 6.5 blijkt dat er een verschil bestaat tussen het
ziekte- en sterftecijfer. Het sterftecijfer onder de emigranten ten gevolge van
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diarree bedroeg gemiddeld 0,04% tegenover een gemiddeld ziektecijfer van
0,56%. Ook ten aanzien van dysenterie blijkt dat het gemiddelde sterftecijfer
(0,1%) veel lager is dan het gemiddelde ziektecijfer (1,35%). Dit moet
voornamelijk worden toegeschreven aan de medische behandeling, waarvan
de emigranten in hun woongebieden vaak verstoken bleven. Bovendien waren zij in het hoofddepot verzekerd van voldoende voedsel. Ook mag worden
aangenomen dat ondanks alle tekortkomingen de hygiënische omstandigheden in het depot beter waren dan in de gebieden waar zij vandaan kwamen350
Tabel 6.5: Aantal emigranten in het hoofddepot lijdende en overleden
aan diarree en dysenterie naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 1880-1916
jaar
1884
1889
1894
1899
1904
1909
1915

ziekte
11
7
5
3
1
6
1

diarree
sterfte
1
-

ziekte
29
13
14
8
3
32
17

dysenterie
sterfte
22
1
1
1
-

Bron Annual Repons. 1880-1916

Wanneer bij een patiënt in Brits-Indië de doodsoorzaak moeilijk kon worden
vastgesteld dan werd die meestal toegeschreven aan de vage oorzaak koorts.
Hoewel koorts verschillende oorzaken kan hebben, lijkt het erop dat het hierbij
vooral moet zijn gegaan om malaria35]. Zo werd geschat dat meer dan 20%
van het aantal sterfgevallen in Brits-Indië wordt toegeschreven aan de
malariakoorts352. Deze ziekte ( veroorzaakt door de vrouwelijke anophelesmuskieten, die vooral in ondiepe kreekjes en waterplassen een geschikte
broedplaats vinden ) kwam in heel Brits-Indië op grote schaal voor. Er waren
echter enkele gebieden waar de ziekte sterk endemisch was, zoals de
laaglandgebieden aan de voet van de Himalaya, de moerassen aan de kust en
langs de rivieren. Malaria is een chronische ziekte, die verzwakking en uitputting veroorzaakt. Het aantal slachtoffers dat de malariakoorts in BritsIndië in de negentiende eeuw eiste, kan door de gebrekkige gegevens niet
met zekerheid worden vastgesteld. Volgens de Brits-Indische antropoloogeconoom Visaria mag het aantal beslist niet worden onderschat en stierven
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er tussen 1895-1920 ongeveer 20 miljoen mensen aan malaria™.
Ook in het hoofddepot van het Surinaamse agentschap was het aantal 'koortslijders' in vergelijking met andere ziekten betrekkelijk hoog. Hoewel verondersteld mag worden dat in de meeste gevallen de emigranten van buiten
deze ziekte meebrachten, is het niet uit te sluiten dat sommigen ammalarla in
het depot opliepen. Het depot lag in de Garden Reach, dat tot de gebieden
van Calcutta behoorde waar malariakoorts veelvuldig voorkwam. Soms vormden de slechte sanitaire voorzieningen in het Surinaamse hoofddepot een
bron voor deze ziekte3^4. 'Koortsen' vormden in de meeste jaren meer dan
30% van het gehele ziektecijfer. Ondanks het betrekkelijk hoge ziektecijfer
van gemiddeld 2.37% was het sterftecijfer onder koortspatiënten laag, gemiddeld 0.08% vooral als gevolg van medische en andere voorzieningen in
het depot. Malaria is op zich niet dodelijk maar in combinatie met chronische verzwakking leidt deze ziekte veelal wel tot de dood.
Tabel 6.6: Aantal emigranten in het hoofddepot lijdende en overleden
aan koorts naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 1880-1914.
Jaar
1884
1889
1894
1899
1904
1909
1914

ziekte
34
38
38
28
31
86
30

sterfte
1
3
1
1
3
2
1

Bron. Annual Reports, 1880-1916

Andere veel voorkomende aandoeningen onder de Brits-Indische bevolking
waren longziekten. In de negentiende eeuw maakte men geen onderscheid
tussen TBC, influenza en bronchitis; men bracht ze bijeen onder de noemer
'longaandoeningen'. Van deze ziekten was TBC de gevaarlijkste. In tegenstelling tot sommige andere ziekten nam in de loop der jaren het aantal TBCgevallen toe.
'The impression left upon the mind after careful inquiry... is that many
large areas in India, which 40 years ago were practically 'virgin soil'
to tuberculosis, have now become to a considerable extent infected;...
that phthisis has been for generations, probably centuries, a common
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disease of the larger cities, yet even in these there has been considerable
actual increase during the last 40 years'355.
Volgens Davis en Visaria moet dit onder andere worden toegeschreven aan
de verbeterde verbindingen356. Hierdoor kwamen stedelingen, die door de
jaren heen enige weerstand tegen deze ziekte hadden opgebouwd, in aanraking met personen uit geïsoleerde gebieden, die gemakkelijk vatbaar bleken
voor besmetting357. Er kunnen echter ook andere oorzaken van deze ziekte
worden genoemd, zoals het samen nuttigen van voedsel uit een bord, onhygiënische en vochtige woonterreinen en het slapen met besmette personen in
een kamer. Hoewel het aantal TBC-slachtoffers ziekte niet met zekerheid
vast te stellen valt, komt Davis in een studie over Brits-Indië tot 1916 voor
TBC uit op een geschat gemiddelde van 5% van de totale sterfte onder de
Brits-Indische bevolking358.
Ook in het Surinaamse hoofddepot bestond geen eenduidige omschrijving
van deze ziekte. Aanvankelijk werden longaandoeningen aangeduid als 'chest
affections' ; na 1908 werd deze aanduiding veranderd in 'respiratory diseases'.
Longaandoeningen kwamen gedurende de hele emigratieperiode voor. Sommige emigranten stierven eraan, maar het valt moeilijk te achterhalen of TBC
daarvan de voornaamste oorzaak was.
Tabel 6.7: Aantal emigranten met longaandoeningen in het
hoofddepot naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 1880-1900
jaar
1884
1889
1894
1899
1904
1909
1914

ziekte
9
2
9
16
3
20
8

sterfte
2
1
3
2
1
5
2

Bron: Annual Reports, 1880-1900

Een ziekte die soms epidemische vormen aannam was mazelen. Hoewel in
de negentiende eeuw de precieze oorzaak niet bekend was, bestond het vermoeden dat die gezocht moet worden in de slechte hygiënische omstandigheden in sommige woongebieden. Door de grote bevolkingsdichtheid in deze
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gebieden nam het besmettingsgevaar toe. Emigranten die in het hoofddepot
mazelen kregen, werden onmiddellijk van de rest afgezonderd en naar het
hospitaal gestuurd. De ziekte kon zich snel verspreiden. In 1886 rapporteerde
de Protector of Emigrants over een mazelen-epidemie in het Surinaamse
hoofddepot als volgt:
'The first case occurred on the 4th of September, soon after the depot
began working, and between that date and the 9th of October, 29
emigrants were attacked, the great majority being infants and young
children. The disease was clearly imported; but it spread with great
rapidity, and for a time caused much anxiety'3,59.
Om in het vervolg dit soort problemen te voorkomen raadde de Protector of
Emigrants het Surinaamse agentschap om de hygiënische voorzieningen in
het depot te verbeteren. Ondanks voorzorgsmaatregelen brak in 1894 in het
hoofddepot opnieuw een mazelen-epidemie uit. In korte tijd stierven van de
32 patinten er 10 ten gevolge van deze ziekte360. Door de adequate
voorzorgsmaatregelen kwamen gevallen van mazelen in het hoofddepot
slechts sporadisch voor. Het aantal slachtoffers onder de emigranten bedroeg
gemiddeld 0.07%.
Ondanks het feit dat men bij de toelating van emigranten alert bleef op
venerische ziekten, kwam dit fenomeen in het depot toch voor. Zoals reeds
eerder gesteld was de geneeskundige controle hierop onder de vrouwelijke
emigranten niet adequaat361.
Het kan zijn dat daarom venerische ziekten vooral onder de vrouwen voorkwam, maar het is zeker niet uit te sluiten dat ook mannen, die met deze
ziekten besmet waren, aan de geneeskundige controle bij de toelating konden ontsnappen. Verder bestaat de mogelijkheid dat sommigen deze ziekten
in het hoofddepot opliepen, door sexuele omgang met besmette personen.
Het gemiddeld aantal emigranten dat besmet was met de venerische ziekte
bedroeg 0.18%.
Verschillende andere ziekten werden door de autoriteiten geplaatst in de categorie 'other diseases'. Welke deze 'andere ziekten' waren, kan moeilijk
achterhaald worden. Deze categorie 'other diseases' hanteerde men niet alleen in het Surinaamse hoofddepot, maar ook daarbuiten. Volgens Kingsley
Davis werd in Brits-Indië ongeveer 25 % van het totale aantal sterfgevallen
toegeschreven aan 'andere ziekten'362.
Pest heeft zich in het Surinaamse hoofddepot niet voorgedaan. De vrees voor
deze ziekte heeft er in Suriname evenwel toe geleid om voor dejaren 1899
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en 1900 van emigranten uit Brits-Indië af te zien. Voor 1899 was reeds een
contingent emigranten uit Brits-Indië besteld en daarvoor waren reeds twee
schepen gecharterd. Doordat nagenoeg het gehele jaar de pestepidemie in
enkele gebieden van Brits-Indië, waaronder Calcutta, heerste, besloot de
Emigratie-Agent de verscheping van emigranten naar Suriname af te houden. De reeds geëngageerde emigranten werden zoveel mogelijk aan andere
agentschappen overgedragen of mochten voor rekening van het agentschap
naar huis terugkeren. De rederij van de twee afbestelde schepen ontving als
schadevergoeding 1000 Pond Sterling363.
6.4

Andere vormen van 'uitval'

Door ziekte, sterfte en afkeuringen ontstond er een verschil tussen het aantal
emigranten dat in het hoofddepot werd toegelaten en het aantal dat uiteindelijk naar de kolonie vertrok. Dit verschil kon ook worden veroorzaakt doordat een aantal emigranten het depot ontvluchtte, weigerde te vertrekken of
door de familie werd opgeëist. In deze paragraaf zal ik de laatstgenoemde
categorieën van wat in de rapporten 'uitval' wordt genoemd bespreken364.
Het was de emigranten verboden het depot zonder toestemming te verlaten.
Het depot werd dan ook door durwans dag en nacht bewaakt. Toch kon niet
worden voorkomen dat emigranten het depot ontvluchtten ondanks de
strafmaatregelen die het agentschap tegen 'desertie' had afgekondigd: men
kon voor 'desertie' tot een gevangenisstraf van een maand dwangarbeid
worden veroordeeld365. Slechts enkele malen heeft het agentschap van deze
sanctiemogelijkheid gebruik gemaakt366. Sommige emigranten lieten zich echter door de strafmaatregelen niet weerhouden van 'desertie', getuige het verslag van de Emigratie-Agent van Suriname: 'A very serious instance of the
description (desertion) occurred in my depot on the 16 th June, I had been in
the Coolielines in the morning and was told that half the coolies had suddenly risen and 50 people had left'367. De Emigratie-Agent besloot vervolgens
de palissade rond het depot te verhogen en het toezicht te verscherpen. Toch
kon hij niet voorkomen dat migranten soms in grote aantallen deserteerden.
Zo rapporteerde de Surinaamse agent dat in de periode mei tot en met oktober 1882 122 van de 754 emigranten waren gedeserteerd368.
Het gebeurde wel dat deserteurs terugkwamen op hun besluit en verzochten
in het depot terug te mogen keren369. Wat de precieze motieven voor 'desertie' waren, valt moeilijk te achterhalen, omdat die per persoon nogal uiteen
leken te lopen. In enkele gevallen werd 'desertie' toegeschreven aan wanpraktijken van de wervers:'The Lieutenant-Governor is aware that a certain number
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of desertions, due to causes over which the agencies can exercise no control,
are likely to occur every season; but the majority of the desertions of each
season are always traceable to malpractices or injudicious selection on the
part of the recruiters...'370. Soms werd 'desertie' aangemoedigd door de depotwachters: 'But according to a complaint lodged by one of the coolies, some
of the coolies absconded from the Depot when they saw that the headgate
keeper permitted 4 of his country men who were 5 months ago recruited at
Benares to desert. When they saw that, then they put into their mind that
everything was not right in Surinam and so many others deserted'371. De
Emi gratie-Agent meende dat er een belangrijke relatie bestond tussen de
bereidheid tot 'desertie' en de duur van de wachttijd in het depot. Hoe langer
de wachttijd, hoe groter de bereidheid tot 'desertie'372. De beschikbare gegevens uit de archieven ondersteunen deze gedachte echter niet, zoals uit tabel
6.8 blijkt.
Tabel 6.8: Gemiddelde wachttijd in dagen en aantal gedeserteerde
migranten naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 1877-1901
jaar
1881
1886
1891
1896
1901

wachttijd
38,6
50,3
42,6
41,4
33,2

deserteurs
36
60
37
21
24

tot.%
4,6
7,7
2,0
1,0
1,7

Bron: Annual Reports, 1877-1900

Uit tabel 6.8 blijkt dat de gemiddelde wachttijd per jaar varieerde. Verschillende factoren kunnen daarvan de oorzaak zijn geweest. De wachttijd bleef
gemiddeld kort als de vraag naar emigranten uit de kolonie relatief klein
aantal was en er een groter aantal wervers aan de recrutering deelnam, zodat
betrekkelijk snel aan de aanvraag kon worden voldaan. De wachttijd kon
daarentegen aanzienlijk oplopen wanneer emigranten op de volgende afscheping moesten wachten, omdat zij bij een eerdere gelegenheid niet konden
meegaan. En zoals hierboven reeds betoogd kon vertraging in de afscheping
ook ontstaan doordat niet op tijd aan het vereiste aantal vrouwen werd voldaan.
Een andere omstandigheid die tot 'desertie' aanleiding gaf was de stijging
van de arbeidslonen in Calcutta die menig migrant verleidde om het geluk
maar dichter bij huis te beproeven. Tenslotte blijkt ook dat sommige remigran131

ten invloed hadden op de afname van de bereidheid tot emigratie. Het beeld
dat deze remigranten van de kolonie schetsten, kon een negatieve invloed
hebben op de emigranten. De Protector of Emigrants schreef daarover het
volgende: 'Desertions were abnormally high (1880) and are ascribed mainly
to the influence of mischievously disposed returned labourers, who, to serve
their own ends, endeavour to induce emigrants to desert from the depot'373.
Andere mogelijke oorzaken voor 'desertie' waren het berouw over de gesloten contract en het zich onbehagelijk voelen in het depot.
Het aantal 'deserties' in het hoofddepot werd in de loop van de tijd steeds
kleiner. In de periode 1877-1887 ging het om zo'n 6% van de gerecruteerden,
terwijl het in de periode daarna tot 1900 1,63% daalde. Volgens EmigratieAgent Grommers was deze daling van het aantal 'deserties' voornamelijk
toe te schrijven aan de positieve invloed van de remigranten:
'During the time an intending emigrant is in my depot he mixes daily
with a large number, sometimes as many as 800, of his colleagues.
They freely discuss among themselves the situation they are in, they
have the benefit of the advice rendered them by a few returned
emigrants who are embarking on a second term of indenture, and of
whom there are invariably a small number present. So it may be taken
for granted that at the time of embarkation 99 per cent of the adult
emigrant are fully aware of the kind of life that awaits them on the
other side and also, that any emigrant, who may originally have been
recruited against his will, has become fully reconciled to his fate, after
discussing the matter in all its bearings with others in the depot'374.
Het verschil tussen het aantal emigranten dat in het hoofddepot verbleef en
het aantal dat uiteindelijk naar de kolonie vertrok, werd ook bepaald door het
aantal afwijzingen, het aantal weigeraars en het aantal door de familie
opgeëisten (zie tabel 6.9). Sommigen werden tijdens het verblijf in het depot
op grond van vooral fysieke gesteldheid voor de emigratie niet geschikt bevonden. Soms werden ook emigranten afgewezen vanwege familierelaties.
Wanneer bijvoorbeeld een lid van een gezin ongeschikt werd bevonden, werd
ook de rest van de familie afgewezen. Dit fenomeen heeft zich herhaaldelijk
voorgedaan. Het betekende financieel lastenverzwaring voor voor het agentschap. Niet alleen (een deel van) de verwervingskosten kwamen voor de
rekening van het agentschap maar ook de kosten van de terugreis van de
familie naar hun woonplaats moesten eveneens vergoed worden.
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Tabel 6.9: Aantal afwijzingen, weigeraars en opgeëisten naar 5
jaarlijkse gemiddelden, 1877-1901
jaar
1881
1886
1891
1896
1901

afwijzingen l(%)
9,89
9,42
8,80
8,04
4,67

weigeraars(%)
1,74
2,48
1,07
0,61
0,71

opgeëisten(%)
0,58
0,71
0,83
0,42
0,31

Bron Annua] Reports, 1877-1900

Een aantal emigranten weigerde op het laatste ogenblik naar de kolonie te
vertrekken. Ook deze weigering vergrootte het verschil tussen het aantal in
het depot verblijvende en naar de kolonie vertrokken migranten. Deze omstandigheid veroorzaakte niet alleen stagnatie in de afscheping, maar vaak ook
een tekort op het aantal emigranten voor de kolonie. Weigeraars werden door
zowel de Emigratie-Agent als door de Protector of Emigrants ondervraagd.
Wanneer hun redenen geldig werden bevonden dan werd hun contract ontbonden en werden zij uit het depot ontslagen (released from engagement).
Zij ontvingen dan van de Emigratie-Agent een schadeloosstelling in de vorm
van geld voor de terugreis naar hun woonplaats. Indien de redenen ongegrond bleken, werd aan de weigeraar vergoeding voor de gemaakte onkosten
gevraagd. Hardnekkige weigeraars werden meestal uit het depot weggejaagd,
om de stemming onder de overige emigranten niet te beïnvloeden. Daarom
drongen de Nederlandse autoriteiten bij de Brits-Indische regering aan op
maatregelen. In 1883 volgde een wijziging in de emigratiewetgeving, waarbij aan de Emigratie-Agenten vergaande bevoegdheden werden toegekend:
'...indien de emigrant weigert of nalatig is te embarkeren wanneer hij daartoe opgeroepen wordt door den agent, wordt hij gestraft met een geldboete
tot F500,- of met een gevangenisstraf tot een maand toe. De vervolging der
overtreders moet ingesteld worden door den Emigratie-Agent of door den
Protector of door een daartoe aangewezen ambtenaar, met of zonder eikaars
toestemming en met of zonder toestemming van de betrokken magistraat of
registratie-ambtenaar'375 Hoewel de bronnen geen melding maken van de
toepassing van deze strafmaatregel, vormde deze toch een stok achter de
deur voor onwillige migranten. Ook de door de Brits-Indische regering afgekondigde Indian Emigration Act XXI of 1883 (de Indische Emigratiewet XXI
van 1883) zal van invloed zijn geweest op onwillige emigranten376. Volgens
deze wet werd het voorlopige werkcontract dat de emigranten met de sub133

agenten sloten voortaan als definitief beschouwd. Daardoor was de emigrant
reeds vanaf de wervingsgebieden gebonden aan de contractuele verplichtingen, die moeilijk eenzijdig konden worden verbroken en aldus weigering tegengingen.
Geregistreerden konden soms niet naar de kolonie vertrekken omdat hun
familie hun terugkeer eiste. Meestal ging het om personen die aanvankelijk
niet het plan hadden te migreren. Zij hadden zich door de arkatia's laten
werven omdat zij in de ban waren geraakt van hun verhalen die hen op dat
moment goed aanspraken. Vervolgens werden zij gekeurd, geregistreerd en
van het sub-depot naar Calcutta opgestuurd. Wanneer de achtergebleven familie na enige dagen het vermoeden had dat het afwezige familielid zich als
migrant had laten werven, dan wendde zij zich eerst tot de districtsambtenaar.
Hij probeerde uit de verschillende registratieregisters, die in zijn district
werden aangehouden, de vermiste persoon te traceren. Wanneer hij daarover
geen zekerheid kon krijgen, nam hij contact op met de Protector of Emigrants. Deze probeerde op zijn beurt door middel van een circulaire aan de verschillende agentschappen de persoon in kwestie te achterhalen. Ook wanneer de ambtenaar zelf reeds de gezochte persoon had ontdekt, moest hij de
hulp van de Protector inroepen.
Meestal vroeg het agentschap voor opgeëiste personen een vergoeding voor
de gemaakte kosten. In het algemeen ging het om voedingskosten, reiskosten
en de aan de subagenten betaalde premie. Hoewel het nooit om grote aantallen emigranten ging, heeft dit fenomeen zich gedurende de hele emigratieperiode voorgedaan: het aantal opgeëiste emigranten bedroeg tot de periode 1900
gemiddeld 0,6%.
In enkele gevallen was de 'uitval' een gevolg van weggestuurde emigranten.
Het betrof personen die door Emigratie-Agent uit het depot werden verwijderd vanwege opruiing.
Tenslotte kan als oorzaak van de 'uitval' genoemd worden - zoals eerder
vermeld - het overdragen van emigranten (met of zonder hun medeweten)
aan andere agentschappen . Deze vorm van 'uitval' kwam niet elk jaar voor
maar bedroeg desondanks 3.22% van het totaal aantal emigranten377. Dit overschot werd veroorzaakt doordat het agentschap meer emigranten liet aanwerven dan de bestelling uit Suriname. Waarom deed men dat ? De Emigratie-Agent hield meestal een surplus achter de hand om eventuele 'uitval' te
kunnen aanvullen. Behalve door sterfte, 'desertie', opeising door familie en
weigeringen kon 'uitval' ook ontstaan door ziekte van emigranten op de dag
van de inscheping. Wat van dit surplus overbleef, droeg de agent over aan
andere agentschappen. Emigranten die niet werden overgenomen, mochten
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op rekening van het Surinaamse agentschap naar huis terugkeren, nadat eerst
hun contract was ontbonden.
Emmer presenteert in 'The Meek Hindu' cijfers over het aantal 'deserties',
weigeraars en door familie opgeëiste migranten die volgens hem betrekking
hebben op de gehele emigratieperiode. Aan de hand van deze cijfers constateert hij in de loop van de tijd een verbetering in het wervingssysteem die hij
toeschrijft aan de toenemende efficiency:
' All this (... the increasing efficiency of the recruitment...) indicates that
both fraudulent behaviour on the part of the recruiter, as well as
misconceptions on the part of the recruited emigrants, diminished during the
operation of the system'37". Echter, de 'Annual Reports on Emigration' die
hij als bron aangeeft, verschaffen met betrekking tot genoemde onderwerpen
informatie slechts tot het jaar 1900. Het is evenwel mogelijk dat hij voor zijn
onderzoek andere bronnen heeft geraadpleegd dan de vermelde 'Annual
Reports' of dat hij verzuimd heeft te vermelden dat de genoemde cijfers in
zijn studie betrekking hebben op de periode tot 1900.
6.5

De vraag naar arbeidskrachten van de Surinaamse planters

De werving van het aantal emigranten in Brits-Indië werd bepaald door de
vraag van de planters naar werkkrachten. De aanvragers van arbeidskrachten
dienden daartoe een verzoek in bij de Agent-Generaal. Deze stuurde de ingeleverde aanvragen door naar het agentschap in Brits-Indië. Na ontvangst van
de aanvraag begon het agentschap met het wervingsproces. Een vraag dringt
zich nu op: in hoeverre kon het koloniale agentschap aan de vraag van de
planters voldoen? Zoals reeds gesteld had Suriname belangstelling voor jonge
en krachtige arbeiders. In dat opzicht lijken de wervingactiviteiten een succes zijn geweest (tabel 6.10).
Tabel 6.10:

Leeftijd van de emigranten naar Suriname, 1873-1916

Leeftijdscategorie
0-10
10-20
20-30
30-40
40-boven
Totaal

Aantal emigranten
3898
4914
22258
2747
578
34395

in %
11,33
14,29
64,71
7,99
1,68

Bron Annual Reports, 1873-1916 Min van Kol 1850-1900 resolutien
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Meer dan 70% van de emigranten was tussen de 20 en 40 jaar oud. Voor wat
betreft het aantal aangevraagde volwassen emigranten, waren de wervingsactiviteiten slechts ten dele succesvol. In tegenstelling tot wat sommige
publicaties vermelden379 blijkt uit de officiële bronnen dat het Surinaamse
agentschap voor 87,97% aan de vraag naar arbeidskrachten kon voldoen (zie
tabel 6.11 ). Daaruit kan worden opgemaakt dat werving van het aantal werkkrachten voor de plantages van Suriname slechts ten dele succesvol was.
Tabel 6.11:
Het aantal aangevraagde en verkregen volwassen
migranten naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 1873-1916
Jaar
1877
1882
1887
1892
1897
1902
1907
1912
1916

Aangevraagd
(1)
1411
620
857
1077
1131
769
851
1744
1163

Verkregen
(2)
1371
540
907
896
965
768
649
1597
887

Bron' Annual Repons , 1873-1916, Emmer, The Great Escape

Als belangrijke reden voor het tekort mag de relatief "strenge" selectieprocedure genoemd worden. Het agentschap weerde emigranten die niet voldeden aan de gestelde eisen. Soms werden emigranten die in familieverband
wilden emigreren en wel voldeden aan die eisen, toch niet in de selectie
opgenomen, omdat een ander familielid afgekeurd was.
Een andere oorzaak van het bovengenoemde verschil moet gezocht worden
in de 'desertie' en weigering van emigranten om te vertrekken. Tenslotte
blijkt uit dit tekort dat het surplus aan emigranten dat het agentschap probeerde aan te werven, niet structureel was.
Het verblijf van de emigranten in het hoofddepot had de aandacht van de
autoriteiten, Het koloniale agentschap zag er voortdurend op toe dat de emigranten in het hoofddepot overeenkomstig de voorschriften werden behandeld. De gezondheidszorg had daarbij grote aandacht. Daardoor bleef het
ziekte- en sterftecijfer onder de emigranten laag. Echter, de betrekkelijk jonge
136

leeftijd en de voorafgaande selectie van emigranten in het sub-depot kunnen
daarbij eveneens van invloed zijn geweest.
De discrepantie tussen het aantal geregisteerden en het aantal dat uiteindelijk naar de kolonie vertrok, werd veroorzaakt door verschillende factoren,
waarvan als belangrijkste beschouwd mag worden de afkeuring van emigranten om fysieke redenen. Daarbij moet er worden gewezen op het feit dat
de recrutering en selectie van emigranten en hun doorzending niet alleen
steeds beter georganiseerd waren, maar ook op elkaar werden afgestemd. De
koloniale autoriteiten trachtten de 'uitval' te verminderen, maar slaagden
daarin slechts ten dele. Deze factoren kunnen eveneens bepalend zijn voor
het verschil tussen het aantal aangevraagde (volwassen)emigranten en het
aantal (ca.88%) dat uiteindelijk naar de kolonie vertrok.
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7

DE INSCHEPING EN НЕТ TRANSPORT

7.1

Inleiding

Als de Emigratie-Agent erin geslaagd was om in het hoofddepot het aantal
emigranten dat de kolonie had aangevraagd, bijeen te brengen, brak het mo
ment aan van vertrek. Daarvoor charterde hij op kosten van de kolonie een
schip. De overtocht van de emigranten naar de kolonie geschiedde aan
vankelijk met zeilschepen. Later, na 1905, gebruikte men stoomschepen.
De schepen die bij het transport werden ingeschakeld, moesten aan bepaalde
voorschriften voldoen. Zo moesten aan boord faciliteiten aanwezig zijn die
een goede gezondheid van de emigranten garandeerden. Tijdens de over
tocht stond de zorg van de emigranten onder leiding van een geneeskundige,
de Surgeon Superintendent.
In dit hoofdstuk bespreek ik de laatste fase van de emigratie van contract
arbeiders. Dat begint met de inscheping van de emigranten (paragraaf 7.2)
en de overtocht (paragraaf 7.3). Tijdens de zeereis kwamen verschillende
ziekten voor onder de emigranten. Paragraaf 7.4 bespreekt welke soorten
ziekten dat waren, de behandeling en de gevolgen daarvan. De sterftegevallen onder de emigranten en de oorzaken daarvan krijgen in deze paragraaf
eveneens de aandacht.
7.2

Het vertrek

In de periode van 1873-1916 werden met 64 transporten 34395 emigranten
(inclusief remigranten en kinderen) naar Suriname verscheept. Daarvan arri
veerden 34046 emigranten (inclusief kinderen die tijdens de overtocht gebo
ren werden) in de kolonie. Het sterftecijfer van emigranten tijdens de over
tocht naar Suriname bedroeg gemiddeld 2.1 %. Het sterftecijfer van emigran
ten onder het indentured-laboursysteem uit Calcutta naar alle koloniën daarentegen bedroeg gemiddeld 1.3% (zie tabel 7.1). Het relatief hoge sterftecijfer onder de emigranten naar Suriname werd veroorzaakt door omstandigheden tijdens de overtocht die de autoriteiten niet in de hand hadden (hierover
later meer). Uit tabel 7.1 valt af te leiden dat het sterftecijfer in de loop van
138

de tijd aanmerkelijk afnam. Dit kan, zoals reeds vermeld, het effect zijn geweest van betere selectieprocedure in het hoofddepot te Calcutta. Bovendien
konden koloniale agentschappen gebruik maken van schepen die beter waren afgestemd op het vervoer van emigranten over zee.
Tabel 7.1: Sterftecijfer van emigranten onder het indenturedlaboursysteem tijdens de overtocht van Calcutta naar Suriname en
naar alle andere koloniën naar 5 jaarlijkse gemiddelden, 1873-1916
Jaar

Sterftecijfer naar Sterftecijfer naar
alle koloniën in % Suriname in %
1,9
2,1
1,8
5,0
1,7
3,0
1,6
1,9
1,3
1,6
1,1
1,2
1,1
1,6
0,5
0,6

1877
1882
1887
1892
1897
1902
1907
1912

Verschil

+0,2
+3,2
+1,3
+0,3
+0,3
+0,1
+0,5
+0,1

-1916, Min van Kol 1850-1900 Resolutien, R Schlomowitz en Mc
Donald, Mortality of Indian Labour on ocean voyages, 1843-1917

Grafiek 7.1: sterftecijfer (%) naar alle koloniën en naar Suriname 1873-1916
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sin vergelijking tot de mortaliteit onder de slaven tijdens de overtocht van
Afrika naar Amerika is dit percentage zelfs extreem laag3*0. Dit kan ondermeer worden toegeschreven aan de selectie van de emigranten en de voorzorgsmaatregelen, die de autoriteiten hadden getroffen. De overtocht werd
gekarakteriseerd door goede medische zorg, voldoende voedsel, warme kleding en een adequate hygiëne aan boord. Voor de overtocht ontvingen alle
emigranten extra kleding en eetgerei. De extra kleding voor iedere man bestond uit een jas, een broek, een borstrok, een muts en twee dhoties. Iedere
vrouw ontving het volgende: een rok, een borstrok en een hemd. Iedere jongen kreeg een broek, een borstrok, een hemd, een muts en ivi te dhoties. Voor
ieder meisje bestond de kleding uit een rok, een borstrok en een hemd. Om
zich tegen de kou te beschermen werden aan de emigranten behalve een slaapzak ook dekens uitgereikt: twee voor iedere volwassen emigrant en één voor
elk kind381.
Het tijdstip van de inscheping werd door de Emigratie-Agent in overleg met
de Protector of Emigrants bepaald. Op de dag van vertrek, vóór de inscheping, onderzocht de geneeskundig inspecteur nogmaals de emigranten. De
bedoeling daarvan was om te voorkomen dat emigranten die (nog) ziek waren, zouden worden ingescheept. Bij de controle liepen de emigranten in
rijen van ongehuwde vrouwen, gehuwde paren en alleenstaande mannen langs
de geneeskundig inspecteur. Deze kreeg daarbij van de depotgeneesheer
meestal de verzekering '... that all had been inspected and certified sound of
limb'382. De emigranten die duidelijk ziek bleken, werden door de inspecteur
apart genomen en nogmaals onderzocht. Wanneer de inspecteur hen te ziek
of te zwak vond voor de overtocht, verbood hij hun inscheping. De emigranten die uitvielen, werden vervangen door anderen uit de reserve. De uitrusting
voor de overtocht van deze afgekeurde werd dan overgegeven aan de vertrekkende emigrant, die onder het nummer van de eerste in de naamlijst van
ingescheepten werd bijgeschreven. In enkele gevallen liet men fysiek zwakke
emigranten toe wanneer men het idee had dat zij met wat extra voeding en
door de frisse zeelucht spoedig zouden opknappen.
Gewoonlijk was ook de Protector of Emigrants383 op deze dag aanwezig om
er op toe te zien dat alles volgens de bepalingen van het Tractaat verliep.
Hoewel hij geacht werd de belangen van de emigranten te behartigen, mag
de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat hij onder een zekere druk stond
om de afscheping niet al teveel te vertragen, ook als daarvoor redenen aanwezig waren.
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Na de medische inspectie overhandigde de Emigratie-Agent aan de gezagvoerder van het schip de monsterrol, waarin de namen, het geslacht, de leeftijd, het beroep, de godsdienst en de laatste woonplaats van de emigranten
vermeld stonden. Elke emigrant kreeg een tinnen plaatje dat hij om de hals
moest dragen met daarop zijn nummer op de monsterrol, dat weer correspondeerde met het inschrijvingsregister van het depot. Eerst gingen de ongehuwde vrouwen aan boord, vervolgens de gezinnen en tenslotte de ongehuwde mannen. Aan het begin en het einde van de aanlegsteiger stonden een
klerk van het depot en een matroos, die de emigranten telkens in groepen van
tien opriepen.
7.3

De overtocht

Voor het vervoer van emigranten moesten de schepen aan bepaalde voorwaarden uit het Koelietractaat voldoen (zie bijlage 1). De Brits-Indische regering wilde daarmee voorkomen dat haar onderdanen als een soort 'slaven'
naarde koloniën vervoerd zouden worden. Volgens artikel 15 van dit tractaat
moest elk schip hetzij tussendeks, hetzij bovendeks in geheel overdekte kajuiten, over een ruimte beschikken die uitsluitend voor het gebruik van emigranten bestemd was. Deze kajuiten en de ruimte op het tussendek moesten
een hoogte hebben van tenminste 6 Engelse voet (1,83 m ). Voor ieder volwassen emigrant moest in de kajuiten of op het tussendek minstens 12 vierkante voet (ongeveer 1 m2) oppervlakte en 72 kubieke voet ruimte beschikbaar zijn. Een emigrant boven de leeftijd van 10 jaar werd als een volwassen
persoon gerekend, terwijl 2 kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar als 1
volwassen persoon werden beschouwd. Verder moest op een emigrantenschip een ruimte ingericht zijn als hospitaal. Op de meeste schepen waren als
hospitaal twee hutten op het bovendek; voor mannen en vrouwen ieder één
(zie bijlage 17). Voor de verversing van de lucht op het tussendek waren
luchtkokers en ventilatoren geplaatst. Verder waren er afzonderlijke latrines
voor mannen en vrouwen. De gehele ruimte op het tussendek was ingericht
voor het verblijf van de emigranten.
Men heeft voor het transport naar Suriname gebruik gemaakt van Britse schepen, hoewel volgens artikel 21 van het Koelietractaat ook Nederlandse rederijen mochten worden ingeschakeld384. Het waren hoofdzakelijk schepen van
de rederijen James Nourse en vanaf 1881 van de firma Sandbach Tinne en
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Co385. Het is opvallend dat de Nederlandse rederijen weinig tot geen belangstelling toonden voor het transport van emigranten naar Suriname. Misschien
kwam dit omdat in tegenstelling tot de Nederlandse rederijen, hadden de
Engelse firma's ruime ervaring met het transport van emigranten naar de
Britse koloniën.
Deze koloniën zorgden bovendien ook voor een retourvracht, soms in de
vorm van repatrianten. Vooral de firma Sandbach, die ook beheerder was
van een suikerplantage in Brits Guyana386, was daarvan verzekerd. Aangezien Suriname de enige kolonie van Nederland was waar emigranten uit BritsIndië werden ingevoerd, was het rendement in de emigrantenvervoer voor de
Nederlandse rederijen blijkbaar niet voldoende aantrekkelijk om daarin met
de Britten te concurreren.
De route van Brits-Indië naar Suriname ging in de eerste jaren om Kaap de
Goede Hoop. Zoals reeds vermeld had volgens het Koloniaal Verslag 1872
de Brits-Indische regering de kortere route door het Suez-kanaal verboden387.
Het eerste deel van de overtocht ging door de veelal onstuimige Golf van
Bengalen. Vanaf het zuiden van Ceylon, het tegenwoordige Sri Lanka, voeren de schepen onder de invloed van de moessons door de Straat van Mozambique en om Kaap de Goede Hoop. Meestal deden ze het eiland St. Helena aan
om drinkwater en verse proviand in te nemen. Vandaar voeren de schepen
zonder onderbreking naar Suriname.
De meeste overtochten hadden een vlot verloop. Slechts één schip leed schipbreuk. Dit schip, de Laleham, verliet op 21 april 1884 de haven van Calcutta.
Kort na zijn vertrek strandde hij in de nabijheid van Ceylon388. De emigranten konden worden gered en werden overgebracht naar de dichtbij gelegen
plaats Trincomalee. Daar moesten zij wachten tot dat de Laleham gerepareerd was, hetgeen naar verwachting 4 maanden zou duren38'. Het agentschap van Suriname vreesde dat door een langdurig oponthoud ziekte en
'desertie' onder de emigranten kunnen toenemen. Daarom werd door het
agentschap het stoomschip de Peshwa gecharteerd en naar Trincomalee gedirigeerd. Omdat daar ziekte onder de gestrande emigranten veel voorkwam en
er ook reeds enige sterfgevallen en 'deserties' waren voorgekomen, kwamen
er ter aanvulling op de Peshwa uit Calcutta nog 38 emigranten mee. Er waren
te Trincomalee twee emigranten gedeserteerd, één vermist, acht overleden
en negentien wegens ziekte aldaar afgekeurd390. Vandaar werden de emigranten met de Peshwa naar Suriname vervoerd391. Tijdens de overtocht met de
Peshwa naar Suriname overleden nog drie emigranten aan ziekte, sprong er
één overboord en verdronk en werden vijf baby's geboren392.Met uitzonde142

ring van vier transporten393 gaf het agentschap tot 1907 voor het vervoer van
emigranten de voorkeur aan zeilschepen, hoewel de overtocht per stoomschip minder tijd vergde. Financiële overwegingen schijnen daarbij een rol
te hebben gespeeld. De gemiddelde transportkosten per emigrant waren bij
vervoer per zeilschip aanzienlijk lager dan bij vervoer per stoomboot, respectievelijk 8,5 en 13 Pond Sterling394. Het feit dat de zeilschepen langer deden
over de reis, is voor Suriname nooit een groot probleem geweest. Integendeel, er werd wel gezegd dat een lange overtocht de emigranten niet alleen
rust zou verschaffen maar hun ook de gelegenheid bood nieuwe krachten op
te doen395. In 1890 spoorde de Brits-Indische regering bij monde van de
Protector of Emigrants de Surinaamse Emigratie Agent aan om voor de overtocht van emigranten stoomschepen te gebruiken. Daarbij verwees hij naar
schepen van de firma's British India en Anchor Line Company, die volgens
hem, voldoende waren ingericht voor het vervoer van emigranten over zee396.
De Surinaamse emigratieautoriteiten namen dit voorstel voor kennisgeving
aan. Na 1906 echter werd op nieuwe aandrang van de Brits-Indische autoriteiten uitsluitend gebruik gemaakt van stoomschepen (zie tabel 7.2).
Tabel 7.2: Aantal schepen met emigranten naar Suriname, 1873-1916
naam
Lalla Rookh
Bengal
Yorkshire
Mangalore
Calcutta
Kate Kellock
Medea
Howrah
Clive
Zanzibar
Ailsa I
Ailsa II
British S.I
Ailsa III
Sheila I
British S.II

type*
Z.S.
S.S.
S.S.

z.s.

Z.S.
Z.S.

z.s.
z.s.
S.S.
S.S.

z.s.
z.s.
z.s.
z.s.
z.s.
z.s.

aantal
migranten**
410
580
652
477
422
469
483
460
327
700
323
462
428
471
452
520

datum van
vertrek
23-02-1873
15-05-1873
22-06-1873
21-08-1873
08-09-1873
16-10-1873
28-11-1873
16-01-1874
04-06-1877
11-06-1878
11-11-1879
11-09-1880
16-12-1880
18-10-1881
07-10-1882
29-08-1883

datum van
aankomst
05-06-1873
08-07-1873
25-08-1873
08-11-1873
25-11-1873
18-01-1874
14-02-1874
08-04-1874
29-08-1877
16-08-1878
08-02-1880
26-11-1880
14-03-1881
09-01-1882
13-01-1883
18-12-1883
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British Ν. I
Ailsa IV
Laleham/Peshwa
British N i l
Sheila II
John Davie
The Bruce
Ganges I
Elbe
Eme I
Rhine
Hereford I
Lena I
British Peer
Hereford II
Grecian I
Eme II
Ems
Erne III
Grecien II
Hereford III
Mersey
Hereford IV
Avon I
Eme IV
Mersey II
Lena II
Rhone I
Clyde
Rhone II
Main
Avon II
Indus I
Indus II
Ganges II
Ganges III
Indus III
Sutley I
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Z.S.
Z.S.
S.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
Z.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.

509
497
605
523
532
360
517
581
649
634
641
608
706
534
539
553
534
677
594
557
679
659
508
616
615
679
652
654
253
173
632
630
826
218
861
186
819
856

31-10-1883
24-01-1884
21-04-1884
01-09-1884
18-10-1884
02-11-1886
29-09-1888
20-01-1889
03-08-1889
22-01-1890
21-08-1890
10-02-1891
29-01-1892
14-08-1892
14-01-1893
04-09-1893
25-01-1894
25-08-1894
30-01-1895
15-07-1895
29-08-1896
17-01-1896
14-09-1896
25-01-1898
31-01-1899
13-11-1901
04-01-1902
24-09-1902
20-08-1904
31-07-1905
05-07-1906
21-10-1906
25-05-1907
24-09-1907
11-01-1908
05-06-1908
27-10-1908
15-01-1909

08-02-1884
13-04-1884
27-08-1884
12-12-1884
14-01-1885
18-01-1887
03-01-1889
23-04-1889
23-11-1889
27-04-1890
17-11-1890
17-05-1891
02-05-1892
18-11-1892
19-04-1893
19-12-1893
14-04-1894
22-11-1894
27-04-1895
26-10-1895
20-11-1896
10-04-1896
17-12-1896
13-04-1898
22-04-1899
28-01-1902
28-03-1902
10-01-1903
14-12-1904
08-11-1905
15-10-1906
13-01-1907
03-07-1907
04-11-1907
17-02-1908
10-07-1908
05-12-1908
22-02-1909

Mutiah I
Sutley II
Ganges IV
Mutiah II
ChenabI
Mutiah III
Chenab II
Sutley III
Indus IV
Dewa
Totaal

S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
34304

568
476
436
311
452
645
300
829
738
303

25-03-1909
18-12-1909
27-02-1912
03-04-1912
30-05-1912
12-05-1913
31-05-1913
27-11-1913
25-04-1914
07-04-1916

02-05-1909
27-01-1910
07-04-1912
14-05-1912
08-07-1912
23-06-1913
07-07-1913
07-01-1914
04-06-1914
24-05-1916

Bron. De Klerk, ρ 71-73, Koloniale Verslagen, 1873-1916, Mm van Kol 1850-1900 Resolutien,
Yearly Reports, 1873-1916
* type = Ζ S zeilschepen S S . stoomschepen
** dit aantal is gebaseerd op de officiële registratie in de monsterrol Verandenngen van het aantal
door geboorte en sterfte zijn niet verdisconteerd

Hoewel de leiding van een emigrantenschip bij de gezagvoerder berustte,
was de Surgeon Superintendent de belangrijkste persoon aan boord. De zorg
voor de emigranten tijdens de overtocht viel geheel onder zijn verantwoordelijkheid. Zijn honorarium werd bepaald aan de hand van het aantal emigranten dat levend in de kolonie arriveerde. Naast dit honorarium moest de
kolonie ook zijn retourpassage betalen. Zo ontving bijvoorbeeld de Surgeon
Superintendent van het stoomschip Yorkshire met 632 emigranten aan boord
(1873) een bedrag van F8460,- wegens salaris en retourpassage397. Zijn positie aan boord werd verder versterkt doordat de gezagvoerder en zijn bemanning vooreen extra toelage afhankelijk waren van het rapport van de Surgeon
Superintendent398. Op basis van dit rapport werd tevens bepaald of de gezagvoerder in aanmerking kwam voor een volgend transport. De meeste Surgeon
Superintendents verstonden de taal van de emigranten, doordat zij vaak betrokken waren bij emigratiezaken. Slechts in enkele gevallen was de bemiddeling van een tolk nodig. Volgens artikel 14 van het Koelietractaat moest elk
schip dat emigranten vervoerde een Europese Surgeon Superintendent aan
boord hebben. Hiermee werd vooral in de beginperiode van de emigratie
naar Suriname de hand gelicht. Van de eerste 8 schepen met emigranten hadden er vier een Surgeon Superintendent van Brits-Indische afkomst aan
boord399.
In sommige gevallen kwam het tot een conflict tussen de Surgeon Superintendent en de gezagvoeder. De Kate Kellock- affaire uit 1874 is daar een
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voorbeeld van. Op het zeilschip Kate Kellock werd tot Surgeon Superintendent benoemd de Indiër dr. Bepun Beharry Dutt. Tijdens de overtocht ontstond een heftig meningsverschil tussen de Surgeon Superintendent en de
gezagvoerder over de behandeling van de emigranten. De gemoederen raakten erg verhit, waarop de gezagvoeder het eiland Ascension (in de zuidelijke
Atlantische Oceaan ) aandeed, omdat hij de reis niet wenste te vervolgen met
Beharry Dutt aan boord. Hier werd een kort onderzoek ingesteld. De klacht
tegen de Surgeon Superintendent luidde kort samengevat als volgt: '...hij (dr.
Dutt) had van de voor de zieke migranten medegenomen brandewijn aan het
scheepsvolk uitgedeeld, zodat sommigen dronken waren geworden en ongeregeldheden hadden gepleegd; hij deelde aan de koelies meer levensmiddelen
uit dan hun rantsoen; hij had de emigranten tot muiterij aangezet'400. Beharry
Dutt bracht daarentegen naar voren dat de gezagvoerder het beheer over de
scheepswinkel, die onder de verantwoordelijkheid van de Surgeon Superintendent viel, op zich had genomen en dat de houding van sommige
bemanningsleden tegenover de emigranten zeer laakbaar was. Zo zou de derde
officier John Evans twee vrouwelijke emigranten verleid hebben, hetgeen de
woede van de mannelijke emigranten had gewekt. Uiteindelijk werd de
Surgeon Superintendent door een commissie van onderzoek onder leiding
van Kapitein ter Zee, E.R. Freemantle, die zich op dat moment toevallig ook
op Ascención bevond, uit zijn functie gezet en met zijn gezin op het eiland
aan wal gezet. De Kate Kellock vervolgde daarna zonder een Surgeon Superintendent haar reis naar Suriname. Hoewel de overtocht zonder verdere incidenten verliep, heerste er toch een zekere spanning tussen de emigranten en
de rest van de bemanning. Bij aankomst in Suriname constateerde men dat
vijfentwintig emigranten ziek waren en voor verpleging naar het militair ziekenhuis te Paramaribo gestuurd moesten worden. Enkele emigranten dienden bij de autoriteiten in Suriname een klacht in over de slechte behandeling
door de bemanningsleden. De koloniale autoriteiten verklaarden de klacht
ongegrond. Om dit soort conflicten te voorkomen en om de kwaliteit van de
zorg van de emigranten tijdens de overtocht te garanderen, besloot de Emigratie-Agent om voortaan alleen gebruik te maken van de diensten van Europese Surgeon Superintendents.Voor de goede gang van zaken tijdens de overtocht benoemde de Surgeon Superintendent, onder goedkeuring van de
Emigratie-Agent, een aantal hulpkrachten: twee of drie geneeskundig assistenten of compounders, hoofdlieden, sardars, koks of bhandaries, kappers,
kleermakers en vuilophalers, topazen. Zij droegen als herkenningsteken om
de rechterarm een zwarte band met een witte letter, die correspondeerde met
hun beroep aan boord. De sardars moesten niet alleen zorgdragen voor de
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rust en orde onder de emigranten, maar vooral waakzaam zijn voor brand in
de verblijfplaats. Allen kregen aan het einde van de reis een kleine vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en de kosten van de retourpassage.
De vergoeding van de assistent-compounder varieerde tussen F150,- en F200,en die van de andere medewerkers lag tussen F6,- en FIO,- per persoon401.
Als koks werden meestal leden van de hogere kasten aangesteld, hetgeen
overigens niets te maken had met hun culinaire kwaliteiten. Men wilde hierdoor een eventuele weigering van voedsel op grond van kasten-overwegingen voorkomen, hoewel de meeste emigranten, ook de leden van de hoge
kasten, de nieuwe omstandigheden accepteerden402. Gewoonlijk om zes uur
's morgens kondigde de scheepsbel de nieuwe dag aan. Tot half negen hadden de emigranten dan de gelegenheid zich te verfrissen, waarna op het bovendek werd ontbeten. Ondertussen maakten de topazen de slaapvertrekken
schoon. Het middagmaal werd om 1 uur 's middags uitgereikt. De emigranten zaten dan in lange rijen op het bovendek, terwijl debhandaries het voedsel uitdeelden. Om vijf uur 's middags volgde de laatste maaltijd (zie bijlage
19). De sardars moesten erop toezien dat er niet heimelijk voedsel naar de
slaapruimte werd meegenomen. Om gemor te voorkomen trachtte de Surgeon
Superintendent soms wat variatie in de maaltijden aan te brengen; gewoonlijk bestonden die uit rijst met dhal, met een beetje ghee (roomboter) en roti
(Indiaas brood) en groenten. Vlees stond meestal alleen 's zaterdags op het
menu. Bij slecht weer, wanneer koken onmogelijk was, kregen de emigranten churah (een soort beschuit) met suiker en uien. Men mocht bij goed weer
tot acht uur 's avonds op het bovendek verblijven, waarbij men aangemoedigd werd zich zoveel mogelijk bezig te houden met spelletjes, zang, dans en
dergelijke. Verder werd hun kokosolie verstrekt om het lichaam in te smeren
en de spieren te masseren. De overtocht per zeilschip duurde gemiddeld drie
maanden, terwijl dezelfde afstand met stoomschepen in 6 à 7 weken werd
afgelegd403.
7.4

De gezondheidszorg van de emigranten

Volgens de Emigratiebepalingen moesten aan boord van emigrantenschepen
voor de overtocht een voorraad geneesmiddelen aanwezig zijn (zie bijlage
18). De meeste overtochten hadden een vlot verloop, slechts enkele waren
minder voorspoedig. Dit hing onder meer samen met de keuze van het
transportmiddel en de weersomstandigheden. Tijdens de overtochten per
stoomboot was het gemiddelde ziektecijfer hoger dan bij die per zeilschip,
namelijk 19,2% tegenover 8,8%
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Tabel 7.3: Ziektecijfer in percentages van emigranten tijdens de
overtocht naar Suriname naar jaar, 1873-1916
jaar

zeilschepen

stoomschepen

1873
5,2
2,7
1874
6,4
1875
1876
1877
7,0
1878
2,0
1879
1880
12,2
1881
22,0
1882
17,0
1883
13,4
1884
13,9
1885
9,8
1886
1887
2,8
1888
9,9
1889
2,9
1890
8,1
1891
7,2
1892
6,0
1893
4,7
1894
3,4
1895
4,0
1896
8,2
1897
1898
7,3
1899
8.6
1900
1901
1902
7,4
1903
1904
4,0
1905
5,2
1906
22,7
1907
17,6
1908
12,5
1909
15,1
1910
48,7
1911
1912
30,9
1913
55,8
1914
8,8
1915
1916
9,6
Gemiddeld
8,8
19,2
Bron Annual Reports, 1873-1916. Koloniale verslagen, 1873-1916, Mm van Kol 1850-1900
Resolutien
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Volgens de officiële bronnen moet het hogere percentage zieken aan boord
van de stoomschepen worden toegeschreven aan ankylostomen, een mijnwormziekte. In de laatste fase van de emigratieperiode schonk men meer
aandacht aan deze ziekte. Emigranten die ermee besmet waren, werden voor
behandeling in het Militair Hospitaal opgenomen. Bij sommige transporten
was een groot deel van de emigranten besmet. Het is mogelijk dat er bij een
overtocht per stoomschip meer zieke emigranten werden toegelaten, omdat
men gezien de korte reisduur weinig problemen verwachtte. Daarnaast kan
het seizoen van invloed zijn geweest: terwijl het voor zeilschepen verboden
was in de maanden februari tot en met oktober af te varen, golden voor
stoomschepen geen beperkingen. Tenslotte is misschien het feit van invloed
geweest dat stoomschepen niet verplicht waren het eiland St. Helena aan te
doen voor het innemen van vers voedsel en drinkwater. Voor zeilschepen
daarentegen gold wel het voorschrift om dit eiland aan te doen, waarbij bovendien Britse ambtenaren aan boord een onderzoek instelden naar de gezondheidstoestand van de emigranten.
In tegenstelling tot het ziektecijfer was de mortaliteit onder de emigranten
tijdens de overtochten per stoomboot veel lager. Het gemiddelde sterftecijfer
aan boord van een zeilschip 2,5%, terwijl dat op een stoomschip uitkwam op
1,2%.
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Tabel 7.4: Sterftecijfer in percentages van emigranten tijdens de
overtocht naar Suriname naar jaar, 1873-1916
jaar

zeilschepen

stoomschepen

1873
4,7
1,7
1874
2,0
1875
1876
1877
0,3
1878
7,0
1879
1880
4,6
1881
6,8
1882
3,8
1883
8,8
1884
3,2
1885
2,1
1886
1887
0,6
1888
3.3
1889
3,5
1890
0,2
1891
0,8
1892
1,3
1893
3,0
1894
1,6
1895
0,7
1896
1,0
1897
1898
0,6
1899
0,5
1900
1901
1902
1,9
1903
1904
0,8
1905
2,9
1906
1,9
1907
0,7
1908
0,5
1909
0,5
1910
0,0
1911
1912
1,1
1913
0,7
1914
1,0
1915
1916
0,0
Gemiddeld
2,5
1,2
Bron Yearly Reports, 1873-1916; Min van Kol 1850-1900, Resolutien
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Het lage sterftecijfer aan boord van stoomschepen kan voor een groot deel
worden toegeschreven aan de korte reisduur.Over het algemeen werd een
aantal van 5 à 6 sterfgevallen per overtocht met een zeilschip als normaal
beschouwd. Dit aantal kon soms sterk oplopen door onverwachte epidemische
ziekten. Een voorbeeld daarvan is de overtocht van British Statesman II. Reeds
aan het begin van de reis in de Golf van Bengalen, had dit schip aanhoudend
te kampen met sterke tegenwind. Doordat de luiken moesten worden gesloten, werd de toevoer van verse lucht naar de verblijfsruimte van de emigranten afgesloten. Aangezien de storm veel dagen aanhield, vielen velen in het
vochtige en snikhete ruim ten prooi aan ziekte. Het ziekenrapport van Surgeon
Superintendent Anderson vermeldde in totaal 36 sterftegevallen (7,98%) tijdens de overtocht404. Bij aankomst in Suriname werden 71 zieken naar het
Militair Hospitaal overgebracht, van wie er binnen één week nog vijf bezweken405.
Het in augustus 1889 uit Calcutta vertrokken emigrantenschip Elbe was een
soortgelijk lot beschoren. In de Golf van Bengalen kreeg het te kampen met
slecht weer. De lucht was zwaar bewolkt en er was veel regen en wind. Door
de sterke zuid-west-moesson ontstonden er hoge golven, waardoor het schip
hevig slingerde. De luiken moesten gesloten worden, waardoor in de verblijfsruimte van de emigranten een ondraaglijke hitte ontstond. Vele emigranten
werden daardoor (zee)ziek. Anderen verzwakten door gebrek aan lichaamsbeweging en werden zeer vatbaar voor ziekten. Onder die omstandigheden
stierven alleen al in de Golf van Bengalen zeventien emigranten. Tussen de
evenaar en de keerkring bezweken nog vier en tussen St.Helena en Suriname
elf personen406.
Ondanks het feit dat de ziekten aan boord epidemische vormen konden aannemen, gaven die weinig aanleiding tot paniek. Een uitzondering vormde de
angst voor cholera, zoals in het geval van de Sheila die in oktober 1882 met
451 emigranten aan boord naar Suriname vertrok. Na negen dagen brak aan
boord de cholera uit, die weldra een epidemisch karakter kreeg. Niet minder
dan 10,6% van de emigranten viel aan deze ziekte ten prooi407. Over de stemming aan boord, kort na vertrek uit Calcutta, vermeldde de Surgeon
Superintendent het volgende:
'... soon after leaving port we had some squally weather. I found on
going below all the coolies huddled together on the windward side of
the between decks and in a state of terror as they fancied ... they were
all going to bottom. Then came the cholera. The fear amongst the
coolies was intense and widespread. Each coolie attacked, gave up all
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hope from the first. I do not know how the fact became known that
cholera was on board ... the ship was very quiet, coolies and crew were
very subdued, there was no music and little conversation'408.
Volgens de Britse consul in Paramaribo, J. Annesley, moest de oorzaak van
de cholera-epeidemie op de Sheila gezocht worden in de slechte kwaliteit
van de voeding en het drinkwater, de slechte medische verzorging en de gebrekkige hygiëne aan boord409. De Agent-Generaal daarentegen beweerde
dat de ziekte door '...de lijfkleren van de koelies was overgebracht of wel dat
een aan een lichten graad van cholera lijdende hetzij koelie of schepeling is
ingescheept geworden'410. Een nader onderzoek door een commissie in Suriname naar de oorzaken ondersteunde de mening van de Agent-Generaal.
Volgens dit onderzoek waren de ziektekiemen waarschijnlijk aan boord gebracht door een emigrant of een bemanningslid die aan een lichte vorm van
cholera leed411. De Emigratie-Agent had aanvankelijk het schip Jura
gecharterd voor het transport van de emigranten. De Jura zou naar verwachting pas tegen het einde van oktober in Calcutta aankomen. Ondertussen
groeide de ontevredenheid onder de emigranten in het hoofddepot en nam
het aantal pogingen tot 'desertie' toe. Daarom besloot de Emigratie-Agent
de komst van de Jura maar niet langer af te wachten en voor het transport
charterde hij de Sheila die op 23 juli 1882 met een lading petroleum uit
Noord-Amerika in Calcutta was aangekomen. Op zee kreeg de Sheila echter
te kampen met windstilte. Door de hoge temperatuur, de windstilte en het
ontbreken van voldoende verse lucht kregen de aan boord aanwezige cholerakiemen de kans om zich te ontwikkelen.
Uit het onderzoek bleek dat de levensmiddelen volgens de monsters van goede
kwaliteit waren, met uitzondering van enkele vaten meel, die ofschoon goed
van smaak, vol met mijt waren. Ook het drinkwater bleek in orde.
Bij aankomst in Suriname werd de Sheila bij Post Leyden in quarantaine
gelegd. Post Leyden was echter niet berekend op een zo groot aantal zieken.
Daarom moesten vele zieken nog een tijdje aan boord blijven. Om verspreiding van de cholera in de kolonie te voorkomen, werd de omgeving van
Leyden door militairen hermetisch afgesloten. De behandeling van de zieken was in handen van de Gouvemementsarts Schelky. Uit zijn rapport blijkt
dat circa 59 emigranten besmet waren met cholera. Een aantal was er ernstig
aan toe. Na de quarantaine werden de besmette emigranten voor verdere behandeling naar het Militair Hospitaal overgebracht412.
Een ander schip dat wegens gevaar voor besmetting in quarantaine werd
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gehouden, was de British Nation II. Dit schip was vlak voor de inscheping
van de emigranten met een lading zout in Calcutta aangekomen. Vanaf het
begin van de overtocht had het schip te kampen met '...zware tegenwind,
hooge zeeën en veel regen, hetgeen wel eene maand aanhield"113. Hierdoor
ontstond een hoge vochtigheidsgraad aan boord. Men trachtte dit ongerief
tot een minimum te beperken door het leggen van matten. Dit kon echter niet
voorkomen dat verschillende ziekten de kop op staken, die tenslotte aan 24
emigranten het leven kostten. De belangrijkste doodsoorzaak waren diarree
en dysenterie414. De Brits-Indische regering trof op grond van dit voorval in
1886 maatregelen tegen schepen die eerder zout hadden vervoerd en daama
gebruikt werden voor het vervoer van emigranten415. In datzelfde jaar kwam
in Suriname een verordening tot stand houdende bepalingen tot wering van
besmetting door aangevoerde personen. In deze verordening werd bepaald in
welke gevallen aan schepen in quarantaine moesten blijven. Ook kwamen er
voorschriften met betrekking tot de duur van de quarantaine, de quarantaineligplaats voor schepen, het quarantaine-zieken verblijf, het verbod van gemeenschap met het schip tijdens de quarantaine, het gezondheidsonderzoek
en strafbepalingen bij overtreding van de voorschriften416.
De autoriteiten bleven met betrekking tot de gang van zaken tijdens de overtocht niet passief. De schepen die emigranten vervoerden waren niet alleen
verplicht voldoende voedingsmiddelen aan boord te hebben, maar ook een
bepaalde hoeveelheid medicamenten. Ook probeerde men geneeskundigen,
die reeds ervaring hadden opgedaan met de behandeling van emigranten tijdens de overtocht tot Surgeon Superintendent te benoemen. Deze Surgeon
Superintendent kon met de emigranten beter communiceren en was daardoor
vaak beter in staat adequate medische hulp te bieden. Het Surinaamse agentschap heeft om die redenen ervaren Surgeons Superintendent in dienst genomen. In 1880 eiste de Brits-Indische regering dat alle (zeil)schepen die ingezet zouden worden voor het transport van emigranten, voorzien waren van
electrisch aangedreven ventilatoren. Wegens het geringe effect van deze
ventilatoren werd deze verplichting echter na driejaar weer opgeheven. Verder werden emigrantenschepen die Sint Helena aandeden, verplicht inspectie toe te laten. Door al deze maatregelen en vooral door de inzet van
stoomschepen daalde het sterftecijfer tijdens de overtocht.
De ziekte- en sterfgevallen tijdens de overtocht zijn aan verschillende oorzaken toe te schrijven. De slechte weersomstandigheden en het niet gewend
zijn aan zeereizen komen daarvoor het meest in aanmerking. Het gevolg daarvan was dat velen zeeziek werden, hetgeen tot verzwakking en uitputting
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kon leiden. Daardoor werd men vatbaarder voor ziekten. Daarnaast is de
zwakke fysieke gesteldheid van bepaalde emigranten van invloed geweest.
Het is aannemelijk dat fysiek zwakke emigranten tijdens de overtocht het
meest vatbaar waren voor ziekten. Hoewel officieel deze categorie voor de
overtocht niet mocht worden aangenomen, werden soms zwakke en zieke
emigranten ingescheept. Daarvoor waren twee factoren verantwoordelijk.
Ten eerste konden, zoals eerder gezegd, jonge emigranten de laatste medische keuring passeren en worden ingescheept. Dat gold met name voor jonge
kinderen. Deze emigranten vormden een kwetsbare groep tijdens de overtocht, en zeker wanneer zij al vóór de inscheping besmet waren. De sterfte
onder deze categorie van (zeer) jonge emigranten werd tijdens de reis vergroot met het aantal kinderen dat levenloos werd geboren of vlak na de geboorte stierf. De tweede factor was het selectiebeleid van de autoriteiten. Zij
voelden zich soms gedwongen minder gezonde personen voor de overtocht
toe te laten om familieverbanden in stand te houden.
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8

CONCLUSIES

In dit slothoofdstuk wil ik een samenvattend antwoord geven op de vragen
uit de centrale probleemstelling van deze studie die in hoofdstuk 1 zijn uitgewerkt. Het ging mij met name om de vraag hoe de organisatie van de recrutering van migranten onder het indentured-laboursysteem in Brits-Indië en van
de overtocht naar de kolonie Suriname in de periode 1873-1916 was opgezet
en werd uitgevoerd. De reden deze vraagstelling tot onderwerp van een sociaal-historische studie te maken ligt in het feit dat in de tot nu toe bestaande
studies het systeem veelal beoordeeld is op grond van deelaspecten van de
gehele procesgang. Die werden doorgaans onafhankelijk van elkaar gepresenteerd waardoor het uiteindelijke oordeel van de auteurs niet is gebaseerd
op een coherent en representatief beeld. Daarbij komt dat de empirische basis in veel van deze studies gebrekkig is door een selectief dan wel onnauwkeurig gebruik van de bestaande bronnen. Last but not least kan men zich
niet aan de indruk onttrekken dat de interpretatie van de data en de uiteindelijke oordeelsvorming in vele gevallen sterk beïnvloed is door de eigentijdse
politiek-ideologische opvattingen van de auteur.
Hoe dit alles ook zij, in dit hoofdstuk wil ik de belangrijkste conclusies van
de verschillende onderdelen van deze studie samenvatten om daama te komen tot een eindoordeel. Hierbij zal ik uitgaan van de verschillende deelvragen waarin de centrale probleemstelling is uitgewerkt.
8.1

De deelvragen

8.1.1 De regulering van de werving
De eerste deelvraag had betrekking op de sociale en wettelijke voorwaarden
waaronder de werving van migranten plaatsvond. Bij de beantwoording daarvan werd vastgesteld dat emigratie in de negentiende en begin twintigste
eeuw voor Brits-Indië geen uniek verschijnsel was. Immers voor het begin
van de Christelijke jaartelling hadden Indiërs zich in andere landen, met name
in Zuidoost Azië, gevestigd. Het betrof hierbij voornamelijk handelaren en
priesters. De migratiebeweging die in de negentiende eeuw op gang kwam,
had - zo werd reeds geconstateerd - een ander karakter. In tegenstelling tot
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vroeger was deze emigratie numeriek van meer betekenis en betrof het personen uit verschillende geledingen van de Indiase maatschappij. Deze emigratie droeg bovendien een meer georganiseerd karakter omdat sprake was
van een arbeidscontract dat op grond van vraag naar arbeid van werkgevers
buiten Brits-Indië tot stand kwam. Het is deze ontwikkeling geweest die ertoe heeft geleid dat vanaf het begin van de negentiende eeuw grote aantallen
werkkrachten voor de plantages in de verschillende koloniën werden geworven. Hoewel de Brits-Indische regering zich aanvankelijk weinig bekommerde
om de voorwaarden waaronder deze vorm van arbeidsmigratie tot stand kwam,
veranderde die houding toen bleek dat bij herhaling de bestaande arbeidsomstandigheden aanleiding gaven tot ernstige kritiek. Dit leidde zelfs tot een
verbod op de emigratie naar de koloniën in 1838; een verbod dat vier jaar
later werd opgeheven toen de Brits-Indische regering voor deze vorm van
arbeidsmigratie een aantal wettelijke voorschriften had opgesteld. Deze regulering was er met name op gericht de migranten bescherming te bieden
tegen ongunstige arbeidsvoorwaarden en waarborgen te bieden dat de migratie uit vrije wil geschiedde.
Concluderend kan worden gesteld dat de Brits-Indische overheid er veel aan
gelegen was, waar mogelijk door regelgeving, het op gang komende proces
van arbeidsmigratie naar het buitenland in goede banen te leiden. Van een
aanmoedigingsbeleid tot emigratie was evenwel geen sprake, ook omdat men
van het bestaande systeem van arbeidsmigratie geen oplossing verwachtte
voor het vraagstuk van overbevolking.
8.1.2 De emigranten
Wie deze emigranten waren was het thema van de tweede deelvraag van de
centrale probleemstelling. De emigranten die naar Suriname vertrokken,
kwamen uit alle klassen en kasten van de Brits-Indische samenleving. Hoewel de planters in Suriname de voorkeur gaven aan emigranten uit de lagere
kasten, is bij de werving daarop onvoldoende gelet en bracht het agentschap
emigranten van verschillende kasten bij elkaar. Van het totaal aantal emigranten voor Suriname behoorde ongeveer 15% tot de hogere kasten, 31%
tot kaste van de landbouwers, 7% tot de kaste van handwerklieden, en 31 %
tot de lagere kasten. De rest van de emigranten, zo'η 16%, was Moslim.
Het overgrote deel van de emigranten (ongeveer tweederde deel) voor Suri
name bestond uit mannen. Van deze mannen had slechts een derde hun gezin
meegenomen. De anderen waren ongehuwd of hadden hun gezin in BritsIndië achtergelaten om in de kolonie geld te gaan verdienen.
Van de vrouwelijke emigranten kwam ongeveer 35% in gezinsverband in
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Suriname aan. De overigen waren voor het merendeel verstotenen, weduwen
en vooral jonge vrouwen die om sociaal-culturele redenen Brits-Indië hadden verlaten. Onder deze vrouwen waren er slechts enkelen, die vroeger in
Brits-Indië in de prostitutie zaten.
Voor wat betreft de leeftijd van de geronselde emigranten blijkt dat meer dan
drie kwart de leeftijd had van 10-40 jaar. Ongeveer 10% van de emigranten
was jonger dan tien jaar. Het aantal emigranten van boven de 40 jaar bedroeg
slechts 2% van het totale aantal. Zij waren veelal in gezinsverband naar de
kolonie gekomen.
Uit het voorgaande blijkt dat voor de kolonie Suriname vooral jonge mannelijke emigranten werden geworven, die afkomstig waren uit verschillende
kasten. Ondermeer door de voorkeur van de planters voor mannelijke
werkkrachten en de problemen bij de werving van vrouwen in Brits-Indië
ontstond er onder de geronselde emigranten voor Suriname een onevenredige verhouding tussen de geslachten.
8.1.3 Het geografisch gebied
De derde deelvraag ging over het gebied waar de emigranten vandaan kwamen. De emigranten voor Suriname werden uit verschillende gebieden van
Brits-Indië geworven. Het grootste deel van deze emigranten was afkomstig
uit de United-Provinces en Bihar. Vooral de grote steden van deze provincies
waren belangrijke leveranciers van emigranten voor Suriname. Behalve de
genoemde gebieden werden emigranten ook uit andere provincies of staten
geworven. De Westelijke districten van Bengalen en Centraal-India zijn daarvan voorbeelden. Kleine aantallen emigranten werden zelfs uit enkele districten van Noord- en Zuid-India geworven.
8.1.4 De recruterende instanties in Brits-Indië
De vierde deelvraag in deze studie had betrekking op de partijen in het recruteringsproces, alsmede hun bevoegdheden. Uit de gegevens gepresenteerd in
hoofdstuk drie bleek dat de organisatie van de werving van migranten onder
leiding stond van de Emigratie-Agent, die de kolonie in Brits-Indië vertegenwoordigde. De Emigratie-Agent benoemde voor de wervingsactiviteiten
een aantal sub-agenten, die op hun beurt arkatia's of wervers in dienst namen. Deze verrichtten de eigenlijke werving van migranten. De arkatia's
ontvingen, evenals de sub-agenten, een premie per goedgekeurde migrant.
De hoogte van de premie was afhankelijk van zeer uiteenlopende condities,
zoals de afstand van het wervingsgebied tot het sub-depot, het geslacht van
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de migrant, de voedingssituatie in de regio, de medische keuring, de tijdsplanning, en de vraag naar arbeiders in de kolonie.
Deze werving was overigens afhankelijk van een vergunning die de Protector
of Emigrants afgaf en die de overheidsambtenaar in het wervingsgebied diende
te ondertekenen. Deze licentie was slechts voor één jaar geldig en moest elk
jaar weer bij de Protector of Emigrants worden aangevraagd. Uit dit onderzoek bleek dat het maatschappelijke aanzien van de sub-agenten niet hoog
was. Volgens een aantal auteurs waren de meeste sub-agenten onderontwikkelde en gewetenloze lieden. Geld was voor velen van hen het belangrijkste motief. Voorts bleek het moeilijk een efficiënte controle op hun
activiteiten door te voeren, hoewel dat tot de verantwoordelijkheid van de
Emigratie-Agent behoorde. Niettemin is een negatief oordeel over hun persoon en taakopvatting een te ongenuanceerde conclusie. Nader bronnenonderzoek toont aan dat zich onder hen ook personen bevonden die een behoorlijke schoolopleiding hadden gevolgd en zich bovendien zoveel mogelijk aan de bestaande voorschriften van de werving hielden. Ook blijkt dat
deze functie minder lucratief was dan vaak verondersteld. Zo waren zij verplicht uit de premie die zij ontvingen niet alleen de wervers te betalen, maar
ook de kosten van de opvang in het sub-depot en de medische keuring.
8.1.5 De werving door arkatia's
De vijfde deelvraag in de probleemstelling van deze studie stelt de werving
door Atarkaüa 's aan de orde. Die werving vond voornamelijk plaats op drukke
plaatsen in een stedelijke omgeving. Daar benaderden zij personen van wie
de arkatia 's vermoedden dat zij op zoek waren naar werk of avontuur. De
werver werd per hoofd betaald en volgens verschillende auteurs heeft dit
systeem en het lage moreelgehalte dat hen werd toegeschreven de tendens in
de hand gewerkt het niet al te nauw te nemen met de voorschriften en de
selectiecriteria die waren opgelegd. Zo werden de wervers herhaaldelijk beticht van misleiding, zowel van de potentiële migrant als van de lokale autoriteiten. Van de zijde van de overheid was de belangrijkste sanctie in dit
verband de intrekking van de licentie.
Niettemin bleven de geruchten over misleiding, zo blijkt uit de bronnen,
gedurende de gehele migratieperiode aanhouden. Een belangrijke verklaring
hiervoor ligt in het feit dat de wervers niet altijd aan de wensen van de opdrachtgevers konden voldoen. Zo was er de eis dat van de migranten ca. 10%
uit gezinnen bestond, 40% uit vrouwen en zo weinig mogelijk uit leden van
de hogere kasten. Het bleek in de praktijk evenwel moeilijk daaraan te voldoen.
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De migratie-autoriteiten in Brits-Indië bleven overigens voortdurend alert
op naleving van de voorschriften, maar zo werd reeds geconstateerd, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen konden onregelmatigheden in het
wervingssysteem niet worden voorkomen. Bij de communicatie tussen arkatia
en de kandidaat-migrant vormden vooral onjuiste voorspiegelingen over het
toekomstige werkterrein en de gekleurde informatie over de arbeidsvoorwaarden de belangrijkste problemen.
Ten aanzien van de motieven van de potentiële migrant om op de uitnodiging
van de arkatia in te gaan, blijkt dat het moeilijk is tot een eenduidige uitspraak te komen. Uitgaande van de beschikbare literatuur en het geraadpleegde
bronnenmateriaal valt te concluderen dat naast macro-economische factoren
samenhangende met het mercantilistische beleid van de Britse koloniale overheid in het begin van de negentiende eeuw, het bestaande zamindar-sysleem
dat tot een verslechtering van de positie van de pachter aanleiding gaf èn de
weinig benijdenswaardige positie van de lage kasten in het stratificatiesysteem
van de Indiase samenleving de arbeidsmigratie naar het buitenland hebben
bevorderd. Op grond van die economische en sociaal-culturele achtergrond
nam de potentile migrant in het gesprek met de werver een kwetsbare positie
in. Welke persoonlijke motieven bij de migrant hebben gespeeld om op het
aanbod van de werver in te gaan, laat zich overigens moeilijk reconstrueren
omdat daar over weinig betrouwbare bronnen te vinden zijn. Aangenomen
mag worden dat een veelheid van overwegingen, afhankelijk van de maatschappelijke positie van de migrant, zijn voorgeschiedenis binnen de eigen
gemeenschap en het familieverband, alsmede situationele factoren een rol
hebben gespeeld. Uitspraken over de mate waarin deze factoren van invloed
zijn geweest, zijn niet wel mogelijk, omdat het onderzoekgegevens uit die
tijd ontbreken.
8.1.6 Opvang en selectie van migranten
In de zesde deelvraag wordt de opvang en de selectie in sub- en hoofddepot
aan de orde gesteld. De sub-depots dienden als tijdelijke opvangcentra voor
de potentiële migranten. Zij werden daar heen gebracht door de arkatia's
waarna zij door de sub-agenten werden opgevangen, gevoed en geïnformeerd
over de verdere gang van zaken. Daarna volgde een medische selectie. Uit de
gegevens van deze studie blijkt dat tot 1892- bij de invoering van de verplichte medische keuring- het aantal afgewezen migranten te verwaarlozen
was. In de periode van 1892 tot 1900 schommelde het percentage afgekeurde
migranten rond de 10 procent. Tijdens het verblijf in de sub-depots, dat ongeveer zes dagen in beslag nam, nam het uiteindelijk aantal migranten dat
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naar het hoofddepot werd doorgestuurd, nog af door ontvluchting en sterfte.
Het ontvluchtingspercentage kwam echter zelden boven de 1 procent van het
aantal geregistreerden uit, terwijl de sterfte, uiteraard gunstig beïnvloed door
de korte duur van het verblijf in het depot en de relatief jonge leeftijd van het
overgrote deel van de migranten, gemiddeld slechts 0,03 procent bedroeg.
Na de keuring werden de migranten voor registratie voorgeleid aan de lokale
overheidsambtenaar. Deze diende erop toe te zien dat de migranten uit vrije
wil vertrokken en op de hoogte waren van de voorwaarden van het contract.
In deze fase van het wervingsproces bleken de autochtone ambtenaren weinig geneigd met de Emigratie-Agent mee te werken. In het algemeen hadden
zij een negatief oordeel over contractarbeid. Daardoor waren zij geneigd het
onderzoek naar de motieven en achtergronden van de emigrant met een overdreven nauwkeurigheid uit te voeren, waarbij zij niet zelden de migranten
angst in boezemden voor het vertrek naar een vreemd land.
Het hoofddepot van het Surinaamse agentschap in Calcutta was de laatste
fase in de werving. Ook hier vormde een herhaalde medische keuring de
eerste stap in het selectieproces, waarbij een Europese arts de door een gediplomeerde geneeskundige van Brits-Indische afkomst afgekeurde migranten alsnog onderzocht. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat het verschil tussen het aantal geregistreerden en het aantal dat uiteindelijk naar de
kolonie Suriname vertrok, voornamelijk moet worden toegeschreven aan de
medische selectie. Verder konden ziekte en sterfte, weigering tot vertrek,
terugvordering van familie en ontvluchting uit het hoofddepot ook een rol
spelen, hoewel deze factoren ondergeschikt zijn. Vaststaat dat over de gehele
periode circa 88 procent van de geregistreerde migranten uiteindelijk werd
ingescheept.
8.1.7 De overtocht
De overtocht tenslotte is de laatste fase in het migratieproces. In de periode
van 1873-1916 werden 34.395 migranten (inclusief remigranten) in 64 transporten naar Suriname vervoerd. Tijdens deze transporten was het sterftecijfer op de zeilschepen hoger dan op de stoomschepen en bedroeg gemiddeld
respectievelijk 2,6 en 1,2 procent. Uiteraard is de kortere duur van de reis op
stoomschepen de belangrijkste verklarende factor. Vergeleken met de sterfte,
gedurende de transporten van migranten vanuit Europa naar Amerika, blijken de cijfers voor de transporten naar Suriname overigens over het algemeen gunstiger te zijn. Dit valt ondermeer toe te schrijven aan de voorzorgsmaatregelen die de autoriteiten troffen met betrekking tot outillage van de
schepen en de verzorging van de migranten tijdens de overtocht.
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8.2

Nabeschouwing

Overziet men het gehele proces van de werving vanaf het moment van de
werving door de arkatia tot en met de inscheping voor de reis naar Suriname,
dan blijkt dat zich daarbij verschillende momenten voordeden waarbij de
migrant op zijn beslissing kon terugkomen.
Was de potentiële migrant de eerste medische selectie op het sub-depot gepasseerd, dan bestond bij de registratie en de ondertekening van het werkcontract
formeel nog gelegenheid zich terug te trekken. Met name bij de interventies
van de lokale overheidsambtenaar, die in het algemeen een weinig positief
oordeel had over deze vorm van migratie, was het mogelijk alsnog van het
eerder genomen besluit af te zien.
Ook op het hoofddepot in Calcutta was het mogelijk zich uit de procedure
terug te trekken, ondermeer door zich te verzetten tegen het uiteindelijk vertrek of door ontvluchting. Bovendien deed zich gedurende de gehele periode
de kans voor dat de potentiële migrant bij het hoofddepot door familie werd
opgeëist. Wel was het zo dat bij weigering tot vertrek of bij opeising door de
familie van de migrant de gemaakte kosten moest vergoeden en dat tegen
ontvluchting strafmaatregelen waren uitgevaardigd. In de praktijk blijkt echter dat deze sancties zelden konden worden geëffectueerd. Vaak ook waren
de migranten niet op de hoogte van de strafmaatregelen, zodat die nauwelijks voor hen een belemmering zijn geweest om terug te komen op een eerder genomen besluit tot vertrek. Daar komt bij dat verschillende autoriteiten
betrokken waren bij het toezicht op de naleving van de voorschriften, waarbij zij met name aan de eis van vrijwilligheid een groot van belang hechtten.
Dat toezicht werd uitgevoerd door de sub-agent, de districtsmagistraat, de
Protector of Emigrants, en de Emigratie-Agent. Bij elk van deze gezagsdragers kon de migrant in beroep gaan wanneer hij zich onjuist bejegend voelde
of twijfels had over zijn eerder genomen besluit. In die relatie tot de autoriteiten nam de migrant overigens een ongelijkwaardige positie in. Door zijn
gebrek aan ontwikkeling en ervaring met deze situatie mag worden verondersteld dat er bij de contractarbeider aarzeling bestond om zich tegenover
de gezagsdragers uit te spreken. Daar komt bij dat het de autoriteiten vermoedelijk met uitzondering van de districtsmagistraat en de Protector of
Emgrants er alles aan gelegen was de vereiste quota aan arbeiders af te leveren. Het is in ieder geval twijfelachtig of steeds positief op een uiteindelijke
weigering tot vertrek werd ingegaan.
Dat verklaart ook deels waarom in bepaalde gevallen de contractant het depot ontvluchtte. Ondanks die omstandigheden gaat het, zoals sommige au161

teurs geneigd zijn, niet aan om het van indentured-labour als een verkapte
vorm van slavernij te beschouwen. Een dergelijke interpretatie stoelt meer
op een emotioneel oordeel vanuit eigentijdse maatschappelijke normen dan
op een zorgvuldige vergelijking van de beide wervingssystemen op basis van
beschikbaar empirisch materiaal. Bovendien ontbreekt bij een dergelijke
oordeelsvorming de overweging dat in de bronnen de migrant zelf niet aan
het woord komt. Het gaat immers steeds om ondermeer statistische gegevens, rapporten van bestuursambtenaren, verslagen van functionarissen binnen het wervingssysteem en de uitkomsten van onderzoekscommissies, waarbij van een feitelijke participatie aan het hele proces van werving geen sprake
is. Over de motieven die hebben geleid tot het besluit op de werving in te
gaan, alsmede de ervaringen van de migrant met het systeem, kunnen derhalve slechts indirect uitspraken worden gedaan. Dat impliceert dat de vraag
naar de ware toedracht van zaken maar ten dele kan worden beantwoord. Het
is daarom dat ik in deze studie over de werving en selectie van arbeiders voor
de plantages in Suriname onder het indentured-laboursysteem geen ondubbelzinnig standpunt in termen van afwijzing of verdediging van het systeem
wil uitspreken. De eerder behandelde discussie tussen voorstanders en
tegenstanders van het systeem, blijft daardoor onbeslist, tenminste binnen de
historische kaders van het koloniale wervingssysteem. Het is natuurlijk een
andere kwestie als we de algemene relaties tussen twee koloniale grootmachten
en hun 'onderhorigen' analyseren waarin de belangen van de metropolen het
lot bepalen van hun koloniale onderdanen die over grote afstanden over de
wereld worden verplaatst. Die kwestie is echter van politieke en morele aard.
Dit is slechts een poging om de discussie te tillen boven het niveau of ambtenaren en anderen binnen de wettelijke kaders van die tijd wel goed hun werk
hebben gedaan.
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9 NAWOORD

In deze studie is de aandacht volledig gericht op de omstandigheden van het
indentured-laboursysteem in Brits-Indië. Het onderzoek eindigt met de aankomst van de emigranten in Suriname. De ontwikkelingen van deze emigratie in Suriname laat ik buiten beschouwing, omdat hieraan, zoals reeds in de
inleiding vermeld is, verschillende studies zijn gewijd. Aan het slot van mijn
studie is een kort overzicht daarvan niet overbodig om enigszins een beeld te
kunnen vormen van de ontwikkelingen van de emigratie onder het indenturedlaboursysteem in Suriname.
Bij aankomst van de schepen in Suriname werden de emigranten te Paramaribo
of te Nieuw-Rotterdam in het district Nickerie ontscheept417. Voor de
ontscheping ging de Agent-Generaal vergezeld van een geneeskundige aan
boord. Daar ontving hij van de gezagvoerder een namenlijst van de emigranten en de staat van veranderingen door geboorte en sterfte tijdens de overtocht. De Agent-Generaal informeerde bij de emigranten naar eventuele klachten tijdens de overtocht. Ondertussen inspecteerde de geneeskundige vluchtig de emigranten en werden de ernstig zieken naar het Militaire Ziekenhuis
gebracht.
Na de inspectie gingen de emigranten van boord om ondergebracht te worden in een depot. De emigranten werden daar opnieuw en grondiger onderzocht. De zieke emigranten bracht men naar het hospitaal. De Agent-Generaal registreerde opnieuw de namen van alle emigranten en hij wees deze
werkkrachten op hun rechten en plichten418. Het verblijf van de emigranten
in het depot duurde gewoonlijk twee tot drie weken. Daarna werden zij aan
de verschillende plantages toegewezen.
De toewijzing van de emigranten aan de planters geschiedde door of in aanwezigheid van de Agent-Generaal. De laatstgenoemde moest volgens artikel
20 van het Koelietractaat ervoor zorg dragen dat bij de indeling van de emigranten geen man van zijn vrouw werd gescheiden en dat kinderen onder de
15 jaar bij hun ouders bleven419. De emigranten die buiten hun schuld blijvend ongeschikt voor arbeid waren geworden, moesten op kosten van de
Surinaamse overheid naar Brits-Indië worden teruggezonden. Na de toewijzing werden de emigranten door hun huurders afgehaald.
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Op de meeste plantages werden de emigranten ondergebracht in zogenaamde
coolie-lines. De woningen in de coolie-lines moesten volgens het Koelietractaat voldoen aan een aantal wettelijke voorschriften. Volgens artikel 56
moest iedere emigrant in de hem aangewezen woning kunnen beschikken
over een afzonderlijke ruimte met een oppervlakte van 6 m2 en een hoogte
van 2,5 m420. Er mocht niet meer dan één gezin, bestaande uit man, vrouw en
kinderen, of drie volwassen emigranten in één vertrek gehuisvest worden.
Op de meeste plantages werden de woningen voor de Brits-Indische emigranten afgezonderd gebouwd van die van de andere arbeidskrachten omdat
de planters vreesden voor negatieve beïnvloeding van de Brits-Indische
emigranten door de andere (vrije) arbeiders421. Gewoonlijk stonden de huizen in rijen van vier tot zes, waarvan sommige twee tot drie kamers in dubbele rijen hadden422. Op enkele grote plantages stonden er woningen met
zelfs 20 kamers423. De arbeiderswoningen hadden geen bovenverdieping en
er mocht zich onder de vloer geen ledige ruimte bevinden. Verder moesten er
voldoende lichtinval en ventilatie zijn. Vooral in het begin van de emigratieperiode werden op verschillende plantages de emigranten ondergebracht in
opgeknapte oude slavenbarakken. Dit mocht niet zonder de toestemming van
de koloniale autoriteiten424. Aanvankelijk had elke coolie-line één of twee
keukens voor gemeenschappelijk gebruik. In 1880 werd echter besloten om
aparte keukens te bouwen voor elk gezin of drie samenwonende personen425.
Privacy was in de coolie-lines een problematische zaak. Door de lage afscheiding tussen de kamers kon men zich zonder al teveel moeite toegang
verschaffen tot de andere kamers, hetgeen diefstal betrekkelijk eenvoudig
maakte. Gesprekken en andere geluiden waren in de aangrenzende vertrekken duidelijk hoorbaar. Vooral voor gezinnen was er in de coolie-lines weinig tot geen gelegenheid voor een privé-leven.
Voor de medische zorg van de Brits-Indische emigranten bestonden in het
Tractaat eveneens voorschriften. Zowel voor de Brits-Indische als de
Surinaamse overheid was de geneeskundige behandeling van de emigranten
een grote zorg. Daarom werd elke overtreding van de geneeskundige voorschriften strafbaar gesteld en, waar nodig, deed de koloniale overheid van
Suriname aanbevelingen ter verbetering van de gezondheidszorg.
De geneeskundige verordening werd door de meeste planters nageleefd. Zij
bouwden nieuwe ziekenlokalen of renoveerden bestaande en legden een voorraad geneesmiddelen aan.
In de praktijk vertoonde de medische zorg vooral in de beginperiode van de
emigratie naar Suriname ernstige tekortkomingen. Op grond daarvan schorste
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de Brits-Indische regering in 1874 de emigratie naar Suriname42*. Nadat in
1879 in Suriname de geneeskundige verordening werd herzien, gaf de BritsIndische overheid toestemming tot hervatting van de emigratie. De geneeskundige verordening van 1879 bracht aanzienlijke verbeteringen in de gezondheidszorg. Daardoor daalde zowel het ziekte- als het sterftecijfer onder
de Brits-Indische contractarbeiders4".
De emigranten werden voor de werkzaamheden op de plantages ingedeeld in
werkploegen. Elke werkploeg had een specifieke taak. Zij stond onder de
leiding van een voorman, sardar geheten, die op zijn beurt de opdrachten
van de meestal blanke 'employés' uitvoerde. Het aantal 'employés' hing gewoonlijk af van de grootte van de plantage en het aantal arbeiders. De emigranten kregen gewoonlijk een werktaak opgedragen, berekend naar een hoeveelheid werk die een gezonde volwassen persoon in 7 uren op het veld of 10
uren in de fabriek kon verrichten (zie bijlage 8). Het minimumloon voor een
werktaak bedroeg voor elke able-bodied 60 cent en voor elke not able-bodied
40 cent428.
Een werkdag op de plantage begon gewoonlijk om 4 uur in de morgen, wanneer de emigranten opstonden en hun maaltijd bereidden. Om half zes moesten zij zich met hun gereedschappen op de appèl-plaats verzamelen. Na het
appèl vertrokken de emigranten naar het veld of naar de fabriek, terwijl de
zieken naar het plantagehospitaal werden gestuurd.
De werktaken verschilden naar de aard van de plantages (zie bijlage 9 en
10). In het algemeen was het werk op een suikerplantage zwaarder dan op
een cacao- of koffieplantage. De werkzaamheden op een suikerplantage bestonden gewoonlijk uit het delven van rietgaten, planten en dekken van riettoppen, wieden van onkruid, kappen en uitdrogen van riet en of uit arbeid bij
de malingen.
De Brits-Indische emigranten waren in Suriname onderworpen aan de vigeur
van de poenale sanctie. Aanvankelijk mochten gezagvoerders van plantages
volgens deze wetgeving zelf als rechter optreden, wanneer hun arbeiders
verzuimden zich te onderwerpen aan de plantagediscipline. In de loop van de
emigratieperiode werd deze wetgeving verschillende keren herzien. De disciplinaire rechtsmacht lag voortaan bij de kantonrechter. De poenale sanctie
was het belangrijkste pressiemiddel van de planter om de emigranten in het
gareel te houden. Bij overtredingen van de plantage voorschriften werden de
emigranten gestraft met een geldboete of werden zij in de gevangenis opgesloten. De planters daarentegen werden bij overtredingen van de voorschriften slechts beboet429.
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Behalve op zon- en feestdagen had de emigrant de toestemming van de planter nodig om de plantage te verlaten. Wanneer de emigrant zich zonder deze
toestemming buiten de plantage bevond, liep hij het risico opgepakt te worden wegens landloperij of vagebondage430. Daarvoor kon hij door de politie
in de gevangenis worden opgesloten.
De meeste voorzieningen in de emigratiewetgeving hadden de strekking om
de Brits-Indische contractarbeiders tegen willekeur te beschermen. Anderzijds werden door dezelfde wetgeving de werkgevers verzekerd van arbeidsprestaties door strafbaarstelling van ongehoorzaamheid van de arbeider. Ondanks de inzet van zowel de Brits-Indische als de Surinaamse overheid voor
een adequate rechtsbedeling, werden de emigranten in hun rechten tekort
gedaan. Eenzijdige opzegging van het werkcontract door de emigrant werd
bemoeilijkt door wettelijke beperkingen en de contractuele gebondenheid
aan de plantage. Om daaraan te ontkomen liepen emigranten soms van de
plantages weg431. Wanneer een emigrant zonder kennisgeving meer dan 48
uur van de plantage wegbleef, werd hij als een 'deserteur' bestempeld.
In Suriname was 'desertie' niet zonder risico. Wanneer een weggelopen emigrant gepakt werd, kreeg hij een gevangenisstraf met of zonder gedwongen
tewerkstelling. Bovendien verloor hij het recht op vrije terugreis naar zijn
geboorteland. In Suriname was het voor een weggelopen emigrant moeilijk,
zoniet onmogelijk een middel van bestaan te vinden. Om bijvoorbeeld bij
een andere werkgever in dienst te treden had de emigrant een verklaring
(livret) van de Agent-Generaal nodig. Bovendien was het in Suriname verboden om Brits-Indische emigranten in bepaalde sectoren, zoals de goudwinning,
in dienst te nemen. Daarom vluchtten de meeste weglopers naar het buurland
Brits-Guyana. Deze keuze van de weglopers lag voor de hand omdat er tussen Suriname en Brits-Guyana geen uitleveringsovereenkomst bestond.
Wanneer de emigranten zich in hun rechten tekort voelden gedaan, konden
zij hun beklag doen bij zowel de Agent-Generaal als de Britse consul in
Paramaribo. Het kwam weleens voor dat de emigranten het heft in eigen
handen namen en collectief in verzet kwamen432. In het algemeen ging het
daarbij niet om eisen voor nieuwe voorzieningen maar om verzet tegen de
beknotting van hun verworven rechten. Tegen elk collectief verzet traden de
Surinaamse autoriteiten krachtdadig op. Ook al werden daarbij soms enkele
grieven van de actievoerders ingewilligd, hun voormannen werden altijd
gestraft.
Na beëindiging van het contract had de emigrant het recht naar Brits-Indië te
worden teruggebracht. De planters probeerden de goede werkkrachten na
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beëindiging van het contract voor de plantages te behouden. Daarom boden
zij aan de emigranten die een hercontract tekenden, een premie van FL 100,433
. Aanvankelijk was de belangstelling onder de Brits-Indische emigranten
niet overweldigend groot. Na de expiratie van het contract keerden velen van
hen terug naar hun geboorteland. Dit baarde de planters zorgen. Het betekende immers verlies van geacclimatisseerde en ervaren werkkrachten. De
Surinaamse overheid toonde begrip voor de planters. Tot 1895 had de
Surinaamse overheid de hoop gekoesterd dat de door haar in 1861 geïntroduceerde kolonisatiepolitiek een groot aantal emigranten ertoe zou bewegen
afstand te doen van het recht op een vrije retourpassage in ruil voor een stuk
land. Dat bleek een miscalculatie. Daarom veranderde de Surinaamse overheid in 1895 haar kolonisatiebeleid ten aanzien van de Brits-Indische emigranten. Volgens de kolonisatieverordening van 1895 konden emigranten
voortaan op vestigingslokaties van de regering grond in vruchtgebruik krijgen, waarbij zij gedurende 5 jaar vrijgesteld werden van grondbelasting en
de mogelijkheid hadden eigenaar van de grond te worden. Als tegenprestatie
moest de emigrant het recht op betaalde terugkeer opgeven. Toen ook dit
beleid niet tot bevredigende resultaten leidde, liet de Surinaamse overheid
deze eis vallen. Dit had succes. Na verloop van tijd nam de belangstelling
onder de Brits-Indische emigranten voor kolonisatie toe. Ongeveer tweederde
van het totaal aantal emigranten bleef na hun contractperiode in de kolonie
achter434.
De grondgedachte achter deze kolonisatiepolitiek was een arbeidsreservoir
te kweken, waarop de planters elk ogenblik een beroep zouden kunnen doen.
Daardoor zouden de lonen en de produktiekosten laag blijven. Daarom ook
bevonden de vestigingslocaties van emigranten zich voornamelijk in de naaste
omgeving van in bedrijf zijnde plantages.
Emigranten die toch voor de terugreis naar Brits-Indië kozen, werd weinig in
weg gelegd. Volgens artikel 72 en 73 van het Koelietractaat moest de AgentGeneraal zorgdragen voor de terugvoer van de emigranten435. Bij een voldoende aantal remigranten voor een vol transport charterde de Agent-Generaal een schip. Wanneer hij kon zien dat het aantal remigranten niet voldoende was voor een vol transport, dan probeerde hij via de naburige Britse
koloniën de remigranten met de vandaar vertrekkende retour-schepen naar
Brits-Indië te krijgen. Emigranten die terug wilden, moesten een deel van de
reiskosten zelf betalen436. Behoeftige emigranten werden daarvan echter vrijgesteld.
Om de identificatie te vergemakkelijken kreeg de remigrant voor de insche167

ping een tinnen plaatje om de hals gehangen. Op de terugreis werden de
emigranten begeleid door een ambtenaar van het Immigratie Departement,
een tolk en een geneeskundige437.
Bij aankomst in Calcutta werden de remigranten opgevangen door de Emigratie-Agent. Na de ontscheping werden repatrianten in het Surinaamse depot ondergebracht. Daar verbleven zij enkele dagen. Tijdens dit verblijf kwam
de Protector of Emigrants langs om te informeren naar de behandeling tijdens de overtocht. Vervolgens werden door de Emigratie-Agent de spaargelden van de emigranten, die door de kolonie aan hem waren overgemaakt,
aan de emigranten uitbetaald. Daarna mochten de emigranten het depot verlaten en naar huis terugkeren. Zieke en behoeftige emigranten werden op
kosten van het agentschap naar hun woonplaatsen gestuurd.
Op deze wijze was de cirkel rond die ze vijfjaar geleden hadden bewandeld.
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SAMENVATTING

De werving van migranten voor de kolonie Suriname hangt ten nauwste samen met de afschaffing van de slavernij. Toen in Suriname bekend werd dat
de slavernij op 1 juli 1863 zou worden afgeschaft, werden de planters onrustig. De vrees was algemeen dat de vrijverklaarde slaven de plantages zouden
verlaten waardoor er een tekort zou ontstaan aan arbeidskrachten. Dit genereerde een vraag naar arbeidskrachten. Reeds voor de afschaffing van de
slavernij werden verschillende pogingen ondernomen om migranten uit China
en Madeira op contractbasis voor de kolonie Suriname te werven. Deze ondernemingen mislukten omdat de Chinezen en Madeirezen geen goede
plantagearbeiders bleken te zijn.
Op aandrang van de planters werd door de koloniale regering van Suriname
het Staatstoezicht ingesteld, hetgeen inhield dat de op 1 juli 1863 vrij geworden slaven nog 10 jaar als loonarbeider op de plantages zouden blijven werken. Ondertussen werd naarstig gezocht naar geschikte arbeiders voor de
plantages. Volgens de planters was de ervaring in Brits-Guyana met migranten uit Brits-Indië gunstig, hetgeen reden was hen ook voor de Surinaamse
plantages te werven.
Op verzoek van de Surinaamse planters besloot de Nederlandse regering om
Engeland, onder wiens gezag Brits-Indië toen viel, toestemming te vragen
voor de werving van werkkrachten. In 1870 werd het zogenaamde
Koelietractaat gesloten waarin de werving werd overeengekomen. Deze overeenkomst werd overigens pas op 10 februari 1872 door koningin Victoria en
enkele dagen later door koning Willem III bekrachtigd.
De werving van Brits-Indische werkkrachten onder het indentured-laboursysteem kon vanaf dat moment beginnen. Om de werving van werkkrachten in
goede banen te leiden, stelde de Brits-Indische overheid een aantal wettelijke voorschriften vast. Deze regulering was er met name op gericht de migranten bescherming te bieden tegen ongunstige arbeidsvoorwaarden en
waarborgen te bieden dat de migratie uit vrije wil geschiedde.
De werving van migranten stond onder leiding van een Emigratie-Agent, die
de kolonie in Brits-Indië vertegenwoordigde. Deze benoemde voor de
wervingsactiviteiten een aantal sub-agenten, die op hun beurt arkatia's of
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wervers in dienst namen. Deze arkatia 's verrichtten de eigenlijk werving van
de migranten. De arkatia 's ontvingen, evenals de sub-agenten, een premie
per goedgekeurde emigrant. De hoogte van de premie was afhankelijk van
zeer uiteenlopende condities, zoals de afstand van het wervingsgebied tot
het sub-depot, het geslacht van de migrant, de voedselsituatie in de regio, de
medische keuring, de tijdsplanning en de vraag naar arbeiders in de kolonie.
Deze werving was overigens afhankelijk van een vergunning die de Protector
of Emigrants afgaf en die de overheidsambtenaar in het wervingsgebied diende
te ondertekenen. Deze licentie was slechts voor 1 jaar geldig en moest elk
jaar opnieuw bij de Protector of Emigrants worden aangevraagd.
De werving van migranten vond voornamelijk plaats op drukke plaatsen in
stedelijke omgeving. Daar benaderden zij personen van wie de arkatia's
vermoedden dat zij op zoek waren naar werk of avontuur. Verschillende
motieven hebben bij de potentiële migrante een rol gespeeld om op het aanbod van de werver in te gaan.
Het grootste deel van de contractarbeiders voor Suriname was afkomstig uit
de United-Provinces en Bihar. Vooral de grote steden van deze provincies
waren belangrijke leveranciers van arbeidskrachten voor Suriname. Behalve
uit de genoemde gebieden werden de migranten ook uit andere provincies of
staten gerecruteerd.
De contractanten die naar Suriname vertrokken, kwamen uit alle klassen en
kasten van de Brits-Indische samenleving. Hoewel de planters in Suriname
de voorkeur gaven aan emigranten uit de lagere kasten, is er bij de werving
daarop onvoldoende gelet en bracht het agentschap emigranten van verschillende kasten bijelkaar.
De sub-depots dienden als tijdelijke opvangcentra voor potentiële emigranten. Zij werden daar heen gebracht door de arkatia 's waarna zij door de subagenten werden opgevangen, gevoed en geïnformeerd over de verdere gang
van zaken. Daarna volgde een medische selectie. Na de keuring werden de
migranten voor registratie voorgeleid aan de lokale overheidsambtenaar. Deze
diende erop toe te zien dat de emigranten uit vrije wil vertrokken en op de
hoogte waren van de voorwaarden van het contract. In deze fase van het
wervingsproces bleken de autochtone ambtenaren weinig geneigd met de
Emigratie-Agent mee te werken. In het algemeen hadden zij een negatief
oordeel over contractarbeid op basis van het indentured-laboursysteem.Daardoor waren zij geneigd het onderzoek naar de motieven en achtergronden
van de emigranten met overdreven nauwkeurigheid uit te voeren, waarbij zij
niet zelden bij de emigranten angst inboezemden voor het vertrek naar een
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vreemd land.
Het hoofddepot van het Surinaamse agentschap in Calcutta was de laatste
fase in werving. Ook hier vormde een herhaalde medische keuring de eerste
stap in het selectieproces, waarbij een Europese arts de door een gediplomeerde geneeskundige van Brits-Indische afkomst de afgekeurde migranten
alsnog onderzocht. In het algemeen bestond er een verschil tussen het aantal
geregistreerden en het aantal dat uiteindelijk naar de kolonie vertrok. Dit
verschil kan voornamelijk worden toegeschreven aan de medische selectie.
De overtocht tenslotte was de laatste fase in het migratieproces. Het agentschap charterde daar voor zowel zeil- als stoomschepen. Tijdens de overtocht werden sommige emigranten ziek en stierven er enkelen tengevolge
daarvan. Het sterftecijfer onder de emigranten op zeilschepen was hoger dan
op stoomschepen.
Concluderend kan op grond van dit onderzoek worden gesteld dat het
indentured-laboursysteem niet beschouwd kan worden als een perfect systeem of als een verkapte vorm van slavernij. Overziet men het gehele proces
vanaf het moment van de werving door de arkatia tot en met de inscheping
voor de reis naar Suriname dan kan worden vastgesteld dat zich verschillende
momenten voordeden waarbij de migrant op zijn beslissing kon terugkomen.
Daar komt bvj dat verschillende autoriteiten betrokken waren bij het toezicht op de naleving van de voorschriften, waarbij met name de eis van
vrijwilligheid van belang was. Dat toezicht werd uitgeoefend door enkele
instituties en overheidsambtenaren. Bij elk van deze gezagdragers kon de
migrant in beroep gaan, wanneer deze zich onjuist bejegend voelde of twijfels had ten aanzien van het eerder genomen besluit. In die relatie tot de
overheid nam de emigrant overigens een ongelijkwaardige positie in. Door
gebrek aan ontwikkeling en ervaring met de situatie mag worden verondersteld dat er bij de contractarbeiders aarzeling bestond om zich tegenover de
gezagdragers te spreken. Daar komt bij dat er van de zijde van de autoriteiten
alles aan gelegen was om de vereiste quota arbeiders af te leveren. Het is in
ieder geval twijfelachtig of steeds positief op een uiteindelijke weigering tot
vertrek werd ingegaan. Dat verklaart ook deels waarom in bepaalde gevallen
de contractant het depot ontvluchtte. Het is daarom dat in deze studie over de
werving en selectie van arbeiders voor de plantages van Suriname onder het
indentured-laboursysteem geen ondubbelzinnig standpunt in termen van afwijzing of verdediging van het systeem wordt uitgesproken.
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SUMMARY

The recruitment of migrants as plantation workers in the colony of Surinam
is closely connected with the abolition of slavery. When in Surinam it was
announced that slavery would be abolished on July 1,1863 the planters were
alarmed. There was a general fear that the slaves once declared free would
leave the plantations which would lead to a serious scarcity of labour. Already
before the abolition of slavery, various attempts were made to recruit migrants
from China and Madeira for the colony of Surinam on a contract basis. These
attempts failed because the Chinese and Madeirans proved to be unsuccessful
plantation labourers.
Urged by the planters the colonial government of Surinam instituted the
Staatstoezicht (government control), which implied that the slaves set free
on July 1 1863, would continue working as wage labourers on the plantations
for another ten years. Meanwhile there was a thorough search for suitable
labourers to replace them. According to the planters the experience in British
Guyana with migrants from British India was satisfactory which caused them
to recruit them for the Surinam plantations also.
At the request of the Surinam planters the Dutch Government decided to ask
England, under whose authority India then resided, for permission to recruit
labourers. In 1870 the so-called Koelietractaat was concluded in which the
recruitment was agreed upon. This agreement, for that matter, was assented
to by Queen Victoria not until February 10 1872 and by King William ΙΠ
some days later.
The recruitment of British a Indian work force could start as from that mo
ment. In order to steer the recruitment of work force in the right direction the
British Indian government decreed a number of regulations. These regulations
particularly aimed at protecting the migrants against unfavourable terms of
employment and to safeguard people migrating of their own volition.
The recruitment activities were supervised by an Emigration Agent repre
senting the colony in British India. He appointed for these activities a number
of sub agents who in their turn employed arkatias or recruiters. The arkatias
carried out the actual recruitment of the migrants. Like the sub agents the
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arkatias received a premium for every emigrant approved. The height of this
premium depended on highly diverse conditions such as the distance from
the recruitment area to the sub depot, the migrant's sex, the time-planning
and the demand for labourers in the colony. This recruitment for that matter,
depended on a permit issued by the Protector of Emigrants and was supposed
to be signed by the government official in the recruitment area. This permit
was valid for only one year and had to be applied for with the Protector of
Emigrants annually.
The recruitment mainly took place from crowded urban areas. There the
arkatias approached people suspected to be looking for work or adventure.
Various motives of the potential migrants have played a role to respond to
the offer.
The greater part of the contract labourers for Surinam came from the United
Provinces and Bihar. Especially the large towns of these provinces were important suppliers of work force for Surinam. Apart from the areas mentioned
contract labourers were also recruited from other provinces or states.
Those contracted for Surinam came from all classes and castes of the British
Indian community. Although the planters in Surinam preferred emigrants
from the lower castes, this preference was hardly paid attention to during the
recruitment, consequently the agency brought together emigrants of various
classes.
The sub depots served as temporary reception centres for potential emigrants.
They were taken there by the arkatias. From there the sub agents took over
and they provided them with food and information about the rest of the procedure. After that a medical test followed. Whereupon the migrants were
taken to the local government official. It was his task to see to it that the
migrants left of their own free will and were informed about the terms of the
contract. At this stage of the recruitment process the native government
officials showed little inclination to cooperate with the Emigration Agent.
On the whole, they thought very little of contract work based on the indentured
labour system. Therefore they were inclined to examine the motives and
backgrounds of the migrants with an exaggerated accuracy, not seldom
inspiring in the emigrants a fear to depart for a foreign country.
The main depot of the Surinam agency in Calcutta was the last stage in the
recruitment. Here another medical test constituted the next step in the selection
process. Migrants declared unfit by a qualified doctor of British Indian origin
were tested once more by a European doctor. In general there was a difference
between the number of registered and the number that eventually left for the
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colony. This difference can mainly be attributed to the medical test.
Finally the passage was the ultimate stage in the migration process. The agency
chartered both sailing boats and steamers. During the passage some emigrants
fell ill and some of them consequently died. The death rate among emigrants
on sailing boats was higher than on steamers.
In conclusion, based on this study it can be stated that the indentured labour
system cannot be regarded as a perfect system or as a disguised form of
slavery. Taking the entire process of the recruitment into consideration, from
the recruitment by the arkatia up to and including the embarkment for the
voyage to Surinam it can be concluded that during this process there were
various moments when the migrant could reconsider his decision. In addition,
several authorities were in charge of supervising the observance of the regulations, the requirement of voluntariness being particularly important. This
supervision was carried out by several institutions and government officials.
The emigrant could appeal to any of these authorities when he felt rebuffed
or had doubts concerning the decision made earlier. In this relation to the
authorities for that matter, the emigrant occupied an unequal position. Due to
a lack of education and experience with such a situation it may be assumed
that there was some hesitation among the contract labourers to speak out in
front of the authorities. Moreover the authorities were most keen to supply
the number of labourers required. It is at any rate doubtful whether it was
always possible to accept a final refusal to leave. It also partly explains why
in some cases the contractor fled the depot. It is therefore that in this study on
the recruitment and selection of labourers for the plantations in Surinam under
the indentured labour system an explicit standpoint in terms of rejection or
defence of the system is not defined.
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BIJLAGE 1

De bepalingen van het Tractaat tussen Nederland en GrootBrittannië
Artikel 1
De Nederlandsche Regering zal de bevoegdheid hebben werklieden voor de
Nederlandsche Kolonie Suriname te werven en aan te nemen in de Indische
gewesten, die aan Groot-B ri ttannië toebehooren, en de emigranten in te schepen in de havens van Calcutta, Madras en Bombay,of eenige andere havens
in Brits-Indië, die daartoe later door het Britsch-Indische Bestuur zullen
worden aangewezen op de hierachter bedongen voorwaarden.
Artikel 2
De Nederlandsche Regering zal in elk middelpunt van aanwerving hare
operatiën toevertrouwen aan een door Haarzelve gekozen agent. Deze keuzen moeten door het Britsche Gouvernement worden goedgekeurd. Zulk eene
goedkeuring staat, wat het regt van haar te verleenen en in te trekken aangaat, gelijk met het exequatur, hetwelk aan de consulaire agenten verleend
wordt.
Artikel 3
De aanwerving zal geschieden overeenkomstig de regelen, welke nu bestaan
of later zullen worden vastgesteld op de aanwerving van werklieden voor
Britsche koloniën, en men is uitdrukkelijk overeengekomen, dat ten gevolge
dezer overeenkomst aan de Nederlandsche Regering noch te eeniger tijd,
noch te eeniger plaatse, eenig privilegie zal verleend worden op het stuk van
emigratie, 'twelk niet ter zelfder tijde en ter zelfder plaatse door de Britsche
Koloniën zal genoten worden.
Artikel 4
De Nederlandsche agent zal, wat betreft de hem opgedragen
wervingsoperatien, voor zich zelf en voor de personen van wie hij zich mocht
bedienen, al de gerieflijkheden en voordeelen genieten, die aan de
wervingsagenten voor de Britsche koloniën zijn verleend.
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Artikel 5
De Regering van haar Britsche Majesteit zal in de havens, waar emigranten
mogen worden ingescheept, een agent aanstellen, in het bijzonder belast met
de zorg voor hunne belangen.
Artikel 6
Geen emigrant zal mogen worden ingescheept, tenzij de in het vorig artikel
genoemde agent in staat zij geweest zich te overtuigen dat zijne verbindtenis
vrijwillig is, dat hij volmaakt kennis draagt van den aard van zijne overeenkomst, van de plaats zijner bestemming, van den vermoedelijke duur zijner
reis en van de verschillende verpligtingen en voordeden uit zijne verbindtenis
voortvloeiende.
Artikel 7
De overeenkomsten van dienst, uitgezonderd die, welke bedoeld worden in
paragraaf 4 van art.9 en in paragraaf 2 van art. 10, zullen in Indie gesloten
worden, en zullen den emigrant verbinden bij zijne aankomst in de kolonie
tot het dienen of van een bij name aangeduid persoon of van den persoon aan
wien hij door de gestelde overheid zal worden toegewezen.
Artikel 8
De overeenkomsten zullen bovendien bedingen bevatten betreffende:
1. den duur van de verbindtenis, na afloop waarvan de emigrant regt heeft
op vrijen terugtogt naar Indie, ten koste van de Nederlandsche Regering,
en de voorwaarden waarop het hem zal vrijstaan van het regt op vrijen
terugtogt aftezien;
2. het aantal der werkdagen en werkuren;
3. het loon, de rantsoenen, indien zij gegeven worden, alsook de wijze van
betaling van buitengewoon werk, en al de aan den emigrant beloofde
voordeelen;
4. kostelooze geneeskundige behandeling van den emigrant, behalve in de
gevallen dat zijne ziekte, volgens het oordeel van de daartoe door het
bestuur aangewezen deskundigen, tengevolge van wangedrag, door eigen
schuld zal zijn ontstaan. In elk contract of elke verbindtenis zal opgenomen zijn een afschrift der artikelen 9, 10, 19 en 20 van deze overeenkomst.
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Artikel 9
1. De duur van de verbindtenis van een immigrant zal niet langer zijn dan
vijfjaren. In geval echter dat hem behoorlijk bewezen zal zijn dat hij
vrijwillig het werk verzuimd heeft, zal hij verpligt zijn daarenboven een
gelijk aantal dagen te werken als hij verzuimd heeft.
2. Na afloop van dat tijdvak zal elke Indiër, die den leeftijd van tien jaren
bereikt had bij zijn vertrek uit in Indie, het regt hebben op vrijen terugtogt
naar Indie op kosten van de Nederlandsche Regering.
3. Indien hij kan bewijzen dat zijn gedrag goed is geweest en dat hij eigen
middel van bestaan heeft, kan hem vergund worden in de kolonie te
verbljiven, zonder eenige verbindtenis, maar van dat ogenblik af aan verliest hij het regt op vrije terugreis.
4. Indien hij genegen is tot het aangaan van eene nieuwe verbindtenis, heeft
hij regt op eene premie en behoudt hij het regt op vrije terugreis na den
afloop van dezer tweede verbindtenis.
5. Aan iedere immigrant, die zijn diensttijd in de Nederlandsche kolonie zal
volbragt hebben, zal het vrijstaan in plaats van hetzij in de kolonie te
bljiven, hetzij naar Indie terug te keeren, op zijne eigene kosten zich naar
eene andere kolonie of een ander land te begeven.
Het regt van vrij terugreis van den immigrant strekt zich uit tot zijne vrouw,
tot zijne kinderen, die Indie verlaten zullen hebben beneden de 10 jaren, en
tot die, welke in de kolonie zullen geboren zijn.
Artikel 10
De immigranten zullen niet verpligt kunnen worden meer te werken dan zes
dagen van de zeven, noch meer dan zeven uren per dag of tien uren in de
fabriek. De voorwaarden van het werken op taak en elke andere soort van
regeling, het werk betreffende, zullen vrijelijk met den werkman geregeld
worden. De verpligting om, op feestdagen, zorg te dragen voor de verpleging
van dieren en de behoeften van het dagelijksch leven, zal niet als arbeid
beschouwd worden.
Artikel 11
De schikkingen, die het vertrek van emigranten voorafgaan, zullen gelijk
zijn aan die, welke door de bepalingen aan de Britsche koloniën zijn voorgeschreven.
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Artikel 12
In de havens van inscheping zullen de emigranten de vrijheid hebben, met in
achtneming der politieverordeningen op zulke inrigtingen, de depots of elke
andere plaats waar zij mogten zijn gehuisvest, te verlaten, ten einde zich met
de Brusche agenten in gemeenschap te kunnen stellen, welke op hunne beurt,
op elk redelijk uur, de plaatsen, waar de emigranten opgenomen of gehuisvest zijn, kunnen bezoeken.
Artikel 13
Emigranten mogen in elk jaargetijde, met schepen van stoom-vermogen voorzien, uit Indie naar de kolonie Suriname vertrekken, maar met zeilschepen
alleen 1 Augustus tot 15 Maart. Elke emigrant, tusschen 1 Maart en 15
September uit Indie vertrekkende, zal, boven en behalve de hem gewoonlijk
verstrekte kleeding, ten minste een dubbele deken bekomen, en hij zal daarvan gebruik kunnen maken, zoo lang het schip zich buiten de keerkringen
bevindt.
Artikel 14
Elk schip, dat emigranten vervoert, moet een Europeschen heelkundige en
een tolk aan boord hebben. De gezagvoerders van schepen, die emigranten
vervoeren, zullen verpligt zijn zich met elk pakket, dat hun door de Britschen
agent in de haven van inscheping voor den Britschen consulairen agent in de
haven van bestemming wordt ter hand gesteld, te belasten, om het terstond
bij aankomst bij het Koloniale Bestuur af te geven.
Artikel 15
Op elk schip, bestemd voor het vervoer van emigranten uit de havens van
Calcutta, Madras en Bombay of eenige andere havens in Britsch-Indië, die
later door de Regering van Indie zullen aangewezen worden voor de
inscheping van emigranten, zullen de emigranten, hetzij tusschendeks, hetzij
bovendeks, in stevig bevestigde, geheel overdekte kajuiten, eene ruimte bezitten, uitsluitend voor hun gebruik bestemd.Bedoelde kajuiten en ruimte
tusschendeks zullen op de geheele oppervlakte eene hoogte hebben van niet
minder dan zes(6) voet Engelsche maat. Geen vak zal meer dan een volwassen emigrant mogen bevatten op twaalf(12) voet, Engelsche maat, oppervlakte op dek, en op elke kubieke ruimte van twee en zeventig(72) voet,
Engelsche maat. Een emigrant boven den leeftijd van tien jaren zal voor een
volwassene gerekend worden, en twee kinderen, tusschen een en tien jaren
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oud, zullen voor een volwassene gerekend worden. Op elk schip, dat emigranten vervoert, zal eene bepaalde en afgezonderde ruimte tot hospitaal
worden ingerigt. Vrouwen en kinderen zullen op het schip vakken bezetten,
verschillend en afgezonderd van die voor de eenloopende gezellen.
Artikel 16
Bij elke verscheping van emigranten zal het getal vrouwen minstens de helft
bedragen van het getal mannen. Mögt later de verhouding, voor de Brusche
koloniën vastgesteld, worden verhoogd tot boven de helft, zoo zal dezelfde
maatstaf toepasselijk zijn op de Nederlandsche kolonie.

Artikeln
De Brusche agent zal bij de inscheping, op alle redelijke uren, het regt hebben om toegelaten te worden tot elk gedeelte van de schepen, hetwelk voor
het gebruik van emigranten is ingerigt.
Artikel 18
Bij aankomst van een schip met emigranten in de Nederlandsche kolonie zal
het bestuur zorg dragen dat al de bescheiden, welke het voor den Britschen
consulairen agent ontvangen heeft, an dezen worden ter hand gesteld, benevens:
1. eene naamlijst van alle ontscheepte werklieden;
2. eene lijst van de sterfgevallen en de geboorten, die gedurende de reis op
het schip zullen hebben plaats gehad. Het bestuur der kolonie zal de
noodige maatregelen nemen, ten einde den Britschen consulairen agent
de gelegenheid te verschaffen zich in gemeenschap te stellen met de emigranten voor hunne indeeling in de kolonie. Een afschrift van de lijst van
de indeeling zal aan den Britschen consulairen agent worden ter hand
gesteld. Hij zal worden verwittigd van alle sterfgevallen en geboorten,
die gedurende den duur der verbindtenis plaats hebben, als ook van alle
verandering van huurder en van elk vertrek gedurende de terugreis. Elke
nieuwe verbindtenis en elke acte van afstand van het regt op vrij terugreis
zal aan den consulairen agent worden medegedeeld.
Artikel 19
Alle immigranten, vallende binnen de bepalingen van deze overeenkomst,
zullen op dezelfde wijze als de overige onderdanen der Britsche kroon, en
overeenkomstig de gewone regelen van het volkenregt, in de Nederlandsche
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kolonie het regt hebben den bijstand van den Britschen consulairen agent in
te roepen, en geen hinderpaal zal den werkman in den weg staan om zich tot
den consulairen agent te wenden of zich met hem in gemeenschap te stellen,
evenwel zonder inbreuk te maken op de verpligtingen, die uit zijn verbindtenis
voortvloeijen.
Artikel 20
Bij de indeeling van werklieden zal geen man van zijne vrouw worden gescheiden, noch een vader of moeder van hunne kinderen beneden de 15 jaar.
Geen werkman zal kunnen gedwongen worden, zonder zijne toestemming,
van meester te veranderen, tenzij hij door het Gouvernement mögt worden
overgenomen of door den persoon, die het goed waarop hij werkzaam is, in
eigendom mögt hebben verkregen.
Immigranten, die voortdurend ongeschikt tot werken zullen zijn geworden,
zoowel ten gevolge van ziekte als van elke andere oorzaak, buiten hun eigen
toedoen, zullen teruggezonden worden op kosten van de Nederlandsche Regering, welke tijd er ook nog mögt ontbreken, alvorens zij tot de vrije terugreis geregtigd zijn.
Artikel 21
De immigratie kan in de Nederlandsche kolonie door Britsche en Nederlandsche schepen, zonder onderscheid, geschieden. Britsche schepen, welke
daartoe gebruikt worden, zullen verpligt zijn zich te houden aan al verordeningen van politie, gezondheid en uitrusting, welke op Nederlandsche schepen van toepassing zijn.
Artikel 22
De ordonnantie voor taken en loonen voor Suriname van 1861 zal tot grondslag dienen voor de overeenkomsten, welke met de immigranten zullen aangegaan worden.
De Nederlandsche Regering verbindt zich om in dit reglement geene verandering te brengen, tengevolge waarvan de immigranten in eenen exeptionelen
toestand zouden geplaatst worden of hun voor hunnen arbeid voorwaarden
zouden opgelegd worden, ongunstiger dan die, welke in genoemd reglement
zijn vastgelegd.
Artikel 23
De bepalingen van de tegenwoordige overeenkomst zullen niet slechts van
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toepassing zijn op de Indische onderdanen van Hare Britsche Majesteit, maar
ook op de inboorlingen van eiken Indischen staat, die onder bescherming of
onder het gezag van genoemde Majesteit staan, of welke bondgenooten van
het Britsche Gouvernement zullen zijn, of wier Regering de oppermagt van
de Britsche Kroon zal hebben erkend.
Artikel 24
Deze overeenkomst zal in werking treden twee maanden na de uitwisseling
der daartoe betrekkelijke bekrachtigingen; haar duur is bepaald op drie en
een halfjaar. Ze zal van kracht blijven, zoo zij niet opgezegd wordt in den
loop der laatste maand van het derde jaar; daarna kan de opzegging alleen
geschieden in den loop van dezelfde maand van elk achetreenvolgend jaar.
Ingeval van opzegging, zal zij achttien maanden daarna eindigen.
Desniettemin zal de Gouverneur-Generaal van Britsch-Indië, in Rade,
overeenkomstig de resolutie van 19 september 1856, betreffende de immigratie naar Britsche koloniën, het regt hebben de immigratie naar de kolonie
Suriname ten allen tijde te schorsen, ingeval hij reden heeft te gelooven, dat
in die kolonie de noodige maatregelen niet zijn genomen ter bescherming
der emigranten bij hunne aankomst of gedurende hun verblijf aldaar, of voor
hunne veilige terugkomst in Indie, of om hun de terugreis naar Indie te verschaffen ten tijde of omstreeks den tijd, wanneer zij tot zulk eene terugreis
geregtigd zijn.
Ingeval echter bedoeld regt, aan den Gouverneur-Generaal van Britsch-Indië
voorbehouden, ooit uitgeoefend wordt, zal de Nederlandsche Regering de
bevoegdheid hebben terstond, indien zij dit noodig keurt, de geheele overeenkomst voor geëindigd te verklaren. Maar bij het eindigen dezer overeenkomst, om welke reden dan ook, zullen de bepalingen, betreffende de Indische immigranten, die in de Nederlandsche kolonie zijn ingevoerd, van kracht
blijven ten voordele van gezegde immigranten, totdat zij of naar hun eigen
land zijn terug gezonden, of van hun regt op vrije terugreis naar Indie afstand
hebben gedaan, of zich naar eene andere kolonie of een ander land hebben
begeven.
Artikel 25
De Gouverneur-Generaal van Indie, in Rade, zal eveneens de bevoegdheid
hebben, in geval van noodzakelijkheid, de bepalingen van art. 13 van de
tegenwoordige overeenkomst, wat betreft de datums, waarop emigranten Indie
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op zeilschepen mogen verlaten, zoomede de bepalingen van art. 16, wat betreft de getalsverhouding tusschen mannen en vrouwen, in milderen zin toe
te passen.
Artikel 26
Men is overeengekomen, dat overal waar in deze overeenkomst gesproken
wordt van de Nederlandsche Regering, daarmee ook bedoeld wordt het
Nederlandsen Koloniaal Bestuur van Suriname.
Artikel 27
De tegenwoordige overeenkomst zal worden bekrachtigd en de bekrachtigingen zullen worden uitgewisseld te 's Gravenhage, zoodra mogelijk, nadat
de overeenkomst voor zooveel noodig de goedkeuring der Staten-Generaal
zal erlangd hebben.
Ten blijke waarvan de wederzij dsche gevolmagtigden haar hebben onderteekend en met hun wapen bezegeld.
Gedaan te 's Gravenhage, den achtsten dag van September in het
jaar duizend acht honderd zeventig.
Bron Speciale wetgeving op de Immigratie en Kolonisatie van Suriname Leiden EJ Bnll, 1910,
pp 15-35, Reports respecting the condition of Coolies in Surinam London. 1870, pp 1-6, Bluebook
Convention between her Majesty and the King of the Netherlands, relative to the emigration of
labourers from India to the Dutch Colony of Surinam London, 1872
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BIJLAGE 3

Contractformulier
FORM OF THE INDENTURE MENTIONED IN ART. 7 OF THE
ORDINANCE, CONCERNING THE CONTROL OF FREE
LABOURERS INTO SURINAM
The undersigned (surname and christian name of the labourer) binds himself
for the time of... years, each year rated at 300 days of labour, to commence
from the ... , during six days per week - festivals acknowledged by the
Government excepted - and each day of labour of 8 hours, to perform field or factory-labour, in the service of, paying for wages and the benefit of free
lodging and free medical attendance; and moreover under condition of a free
return-passage to the place, whence he came, after expiration of the present
contract.
The undersigned promising punctually and faithfully to observe all the
ordinances on labour, and to show such respect and obedience as labourers
or servants owe to those whose service they have entired.
The undersigned declares to have engaged and hired the above mentioned
person (or persons) for the purpose and under the conditions aforesaid,
promising faithfully to perform the said conditions, to treat the indentured
person (or persons) kindly and to pay his (or their) earned wages punctually
every week.
After the arrival at Surinam this contract may, with the sanction of the
Governor, be made over to an other contracting party.
Both parties declare to be entirely satisfied with the above conditions and for
the performance of the same to bind their persons and goods in the most
efficient manner according to law.
The present contract is signed in duplicate, one copy being delivered to each
contracting party.
the
18..
(Signatures of the contractors.)
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The above contract is agreed upon in presence of the undersigned, who made
an entry of the same.
the
18..
(Signature either of the Dutch consul or vice-consul or the competent
authority)
Bron Ordinance, concerning the control of free labourers into Surinam, 1872
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BIJLAGE 5

De bepalingen van de Emigratiewet no. 21 van 1883
Artikel l. Omschrijving in het algemeen
Onder emigratie wordt verstaan het vertrek over zee uit Brits-Indië van een
persoon in Brits-Indië geboren, met de overeenkomst om tegen betaling te
arbeiden in een land buiten Brits-Indië gelegen, met uitzondering van Ceylon
en de Straits. Hieronder zijn niet begrepen bedienden, welke hun meester
volgen, maar wel de vrouw, het kind en de minderjarige bloedverwant, die de
emigrant, in boven omschreven zin volgt.
Artikel 2. Havens uit welke en de landen waarheen emigratie geoorloofd is
Alleen uit de haven van Calcutta, Bombay en Madras is de emigratie geoorloofd, tenzij de Gouverneur-Generaal in rade, daarin verandering mocht brengen. De landen waarheen emigratie mag plaats hebben zijn: De Britse koloniën Mauritius, Jamaica, Brits-Guyana, Trinidad, St Lucia, Grenada, St. Vincent, Natal, St. Kitts, Nevis en Fiji; de Franse koloniën Martinique,
Guadeloupe en Frans-Guyana; de Nederlandse kolonie Suriname en de Deense
kolonie St. Croix. Alvorens toestemming te geven tot emigratie naar een
land, moet de Gouverneur-Generaal in rade certififceren, dat hij deugdelijk
overtuigd is, dat de regering van het betrokken land zodanige wetten en
voorbereidende maatregelen uitgevaardigd heeft, als de Gouverneur-Generaal in rade voldoende acht om de emigrant gedurende de tijd van zijn verblijf in dat land te beschermen. De emigratie kan tijdelijk of voorgoed gestaakt worden, wanneer de genomen maatregelen de Gouverneur-Generaal
in rade niet voldoende meer voorkomen, of wanneer er grote sterfte onder de
emigranten daar te lande of wel een epidemische ziekte heerst, of wanneer
de gemaakte contracten met de emigranten niet getrouw worden nagekomen,
of eindelijk, wanneer de Gouverneur-Generaal in rade aan de regering van
dat land inlichting, omtrent de toestand en behandeling van de emigranten
gevraagd hebbende, daarin binnen een bevredigende tijd geen antwoord bekomen heeft.
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Het gewestelijk bestuur heeft onder nadere vergunning van de GouverneurGeneraal in rade, het recht om een bepaalde landstreek voor emigratie te
sluiten of eens of meer bepaalde klassen van inlanders emigreren te verbieden. Eveneens mag het voorstellen doen om veranderingen in deze reglementen te brengen.
Artikel 3. Over de Emigratie-Agenten
De regering van het land waarheen emigratie is toegestaan, heeft het recht in
een voor de emigratie opengestelde haven een Emigratie-Agent aan te stellen, mits het gewestelijk bestuur die benoeming goedgekeurd heeft. Als algemene regel wordt aangenomen, dat diens bezoldinging in een vast salaris
zal bestaan, maar niet mag afhangen van het aantal geleverde emigranten.
Artikel 4. Bescherming van emigranten en geneeskundig toezicht
Het gewestelijk bestuur stelt een Protector of Emigrants aan voor elke haven
opengesteld voor emigratie en ook werkelijk daartoe gebezigd. Deze Protector
is ambtenaar, volgens de betekenis van de Indian Penal Code. Zijn werkzaamheden bestaan toezicht houden op het naleven van de betrokken reglementen, het beschermen en raadgeven aan emigranten, het inspecteren van
alle schepen die terugkerende emigranten aanvoeren, en bij deze navraag te
doen, hoe hun behandeling geweest is in het emigratieland en aan boord. De
Medical Inspector wordt op dezelfde grondslagen in dienst gesteld.
Artikel 5. Over de aanwerving en de wervers
De voornoemde Protector of Emigrants heeft het recht om op aanzoek en
voorstel van de Emigratie-Agent een patent als werver uit te reiken aan een
zeker aantal personen, die hij daartoe nodig en bekwaam acht. Zonder dit
patent is niemand geoorloofd te werven of dienaangaande enige overeenkomst te maken. Dit patent is geldig voor één jaar en omschrijft het grondgebied waarop de werver werkzaam mag zijn. De districts-magistraten houden
het toezicht op de werver en zijn handelingen, en corresponderen daaromtrent rechtstreeks met de Protector of Emigrants. De Emigratie-Agent voorziet de werver van een instructie, mede ondertekend door de Protector of
Emigrants, behelzende alles wat de emigrant nodig heeft te weten om een
overeenkomst aan te gaan. De werver heeft te zorgen, dat onder toezicht van
het plaatselijk bestuur, de aangeworvenen op een daartoe geschikte plaats en
in een goed verblijf te zamen gebracht worden, tot aan hun opzending naar
de betrokken emigratie-haven.
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Artikel 6. Over de registratie van emigranten en contracten
Alle overeenkomsten voor emigratie moeten óf door de Protector of Emigrants
òf door de betrokken Registratie-ambtenaar geregistreerd worden. De werver
zal daardoor met de aangeworvene voor hem verschijnen. De ambtenaar neemt
de aangeworvene in verhoor, doch niet in het bijzijn van de werver, en indien
hij erkent het contract te hebben aangegaan zonder dwang of misleiding,
wordt zijn naam en verdere omschrijving in een daartoe aangehouden boek
opgetekend. De ambtenaar heeft het recht de registratie van een persoon te
weigeren, mits daarvoor redenen opgevende, eveneens van de gehuwde vrouwen zonder toestemming van de man, of van kinderen onderde 16 jaar zonder verlof van ouders of voogden. Na de registratie wordt het contract in
triplo door de werver, de aangeworvene en de Registratie-ambtenaar ondertekend. Met die ondertekening gaat zijn verbintenis in; een afschrift van dit
contract is bestemd voor de Emigratie-Agent, een ander voor de emigrant en
het derde blijft bij de Protector of Emigrants berusten. De registratiekosten
worden afzonderlijk geregeld.
Artikel 7. De emigratie-depots
De Emigratie-Agent is verplicht te zorgen voor de ontvangst, het logies, voedsel, kleding en geneeskundige behandeling van de hem toegezonden kandidaat-emigranten tot aan hun inscheping, een en ander onder toezicht van de
Protector of Emigrants en de medical inspector, die gehouden zijn minstens
éénmaal per week het depot te komen inspecteren. De persoon, die verdacht
wordt een aanstekelijke ziekte te hebben wordt uit het depot verwijderd, en
op kosten van de Emigratie-Agent in het hospitaal verpleegd.
Artikel 8. De opzending van de emigranten naar het depot
Niemand mag door de werver naar het depot opgezonden worden, zonder dat
zijn registratie heeft plaats gehad, doch na die registratie moet hij ook per
eerstkomende gelegenheid geexpedieerd worden. Bij aankomst onderzoekt
de medical-inspector de emigrant naar zijn geschiktheid voor emigratie; valt
dit onderzoek gunstig uit, dan bekomt de Emigratie-Agent daarvan een certificaat, indien niet, dan wordt zulks aan den Protector of Emigrants gerapporteerd.
Ook kan de Protector of Emigrants de opname in het depot weigeren, wanneer hij vindt, dat bij de werving onregelmatigheden hebben plaats gehad, of
dat het depot van de Emigratie-Agent voor de opname niet geschikt is. In
zulk geval komen de kosten van de terugzending voor rekening van de Emi190

gratie-Agent. En in geval het blijkt, dat ten nadele van de emigrant de voorschriften niet nageleefd zijn, zodat hij wenst of dient terug te worden gezonden, kan de Protector of Emigrants aan de Emigratie-Agent aanzeggen, alle
onkosten te vergoeden en aan de teruggezondenen een schadeloosstelling uit
te betalen. Indien hieraan niet dadelijk voldaan wordt, betaalt de Protector of
Emigrants voorlopig en brengt het de Emigratie-Agent in rekening met bijberekening van interest ad 6% 's jaars.
Artikel 9. Emigratieschepen
Geen reder of schipper is gerechtigd een emigrant aan boord te nemen, tenzij
hij een patent heeft als emigrantvervoeder, hetwelk hij door tussenkomst van
de Protector of Emigrants bij het gewestelijk bestuur kan aanvragen. Na gehouden inspectie kan hem zulks gegeven worden, mits aan zekere voorwaarden van inrichting en logies voldoende, en een geneesheer en de nodige bedienden varend, een en ander onder toezicht van de Protector of Emigrants
en de medical-inspector.
Artikel 10. Inscheping en afvaart
Geen emigrant mag zonder verlof van de Protector of Emigrants ingescheept
worden dan na minstens zeven dagen in het depot te hebben doorgebracht.
Geen emigratieschip mag op andere tijden dan in de daartoe voorgeschreven
maanden vertrekken. Indien op het ogenblik van inschrijving een emigrant
weigert te vertrekken, dan mag hij daartoe niet gedwongen worden, maar
kan de Emigratie-Agent een civiele actie tegen hem instellen wegens nalatigheid of contractverbreking.
Bij aanboordkoming moet de schipper de namen (enz.) van de emigranten
vergelijken met de daaromtrent ontvangen opgaven, bovendien moet ieder
emigrant een pas kunnen vertonen, ondertekend door de Emigratie-Agent en
de Protector of Emigrants.
Na de inschrijving levert de Emigratie-Agent aan de schipper al de ondertekende emiogratie-contracten af, die hij bij aankomst in het land van bestemming aan de daarover aangewezen persoon of bij onstentenis aan de Britse
consul worden overgegeven.
Voor ieder ingescheepte emigrant zal de Emigratie-Agent aan de Protector of
Emigrants een zekere som te betalen hebben, welk geld strekken moet tot
bestrijding van de kosten van controle van de emigratie.
Voor zover de emigratieschepen van Calcutta uit vertrekken heeft de
inscheping en de afvaart te Garden Reach plaats. Mochten zich op de rivier,
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vóór het bereiken van de zee, ernstige ziektegevallen onder de emigranten
voordoen, dan moet de schipper deze te Diamond Harbour ontschepen, hen
naar het hospitaal aldaar zenden, en van een en ander proces verbaal opmaken.
Artikel 11. Nadere bepalingen
De Gouverneur-Generaal in rade heeft de bevoegdheid afzonderlijke
instructiën uit te vaardigen, over het toezicht op de emigratie, en tot aanvulling en verbetering van de bepalingen die omtrent elk onderwerp van de
emigratie in de voorgaande artikelen zijn behandeld.
Artikel 12. Overtredingen
Degene, die overeenkomstig deze Act, maakt, of tracht te maken enige
overeenkomst met een inwoner van Brits-Indië om hem te doen emigreren,
of die op welke wijze ook werver is, wordt gestraft met een boete tot F 500,toe, en kan zonder voorafgaande waarschuwing door een politiehoofd worden aangehouden. Indien een gepatenteerd werver een Brits-Indiër met het
doel om te emigreren naar een van de depots opzendt of tracht op te zenden,
zonder dat hij vooraf geregistreerd is, of wel in gebreke blijft te handelen
zoals zijn instructie hem voorschrijft, wordt hij gestraft met een boet tot
F500,- toe.
En in het algemeen indien iemand, hetzij een gepatenteerde of niet
gepatenteerde werver, of een gepatenteerde emigratie- of gewone schipper,
iets doet of onderneemt, dat op het stuk van emigratie onwettig of niet volgens de voorschriften van deze Act is, wordt hij al naar gelang van de
omstandigheden gestraft met een geldboete tot F 1000,-, en met gevangenis
tot een jaar toe.
Op overtredingen van de aangeworven emigranten staan de navolgende straffen: Indien een geregistreerde kandidaat-emigrant ontvlucht vóór te zijn afgeleverd, of zonder grondige redenen weigert naar het depot te worden overgebracht, wordt hij gestraft met F 20,- boet en bij onvermogen met een maand
gevangenis. Indien de emigrant zonder grondige redenen uit het depot ontvlucht, of weigert of nalatig is te embarkeren wanneer hij daartoe opgeroepen wordt door de Emigratie-Agent, wordt hij gestraft met een geldboete tot
F 500,- of met een gevangenis tot een maand toe.
De vervolging van de overtreders moet ingesteld worden, al naar voorgeschreven is, door de Emigratie-Agent, of door de Protector of Emigrants, of
door een daartoe aangewezen ambtenaar, met of zonder elkanders toestem192

ming en met of zonder de toestemming van de betrokken magistraat of Re
gi stratie-ambtenaar.
Artikel 13. Additionele bepalingen
Wanneer een Emigratie-Agent in zijne verplichtingen tegenover een emi
grant te kort komt, zo mag de Protector of Emigrants ene actie tot schade
loosstelling tegen de Emigratie-Agent stellen.
Bron Report on emigration from the port of Calcutta, 1897, ρ 1-3, J. Wisehus, De emigratie van
Bntsch-lndische koeli's naar Overzeesche gewesten, in verband met eene eventuele emigratie van
Hindu's naar Oost-Sumatra in Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, jaargang 13, 1884, deel 2,
pp 329-335
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Aantal emigranten en de voedselprijzen
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BIJLAGE 9

'Uitval' van migranten naar jaar, 1873-1916
Jaar
1873
1874
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

Geworven
(1)

Vertrokken
(2)

3183
1896

2529
1392

516

610
760

324
709
320
964
496
451

2536
1852
-

1480
1679
-

480

353

1321
1594
1822
1301
1634
1317
2392
2691

-

1264

346
1166

965
750
466
1394
1823

513
1256
1256

616
1233
1112
1219
1617
1171
-

618
616
-

678

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
Totaal
Bron: Annual

198

965

1322

357
298
1938
3707
2955
2073

231
171
1270
1019
1833
1907

97
1481
2634
1233

1216
1773
748

513
52330

304
34395

is, 1873-1916, Mm van

1850-1900, Resolution

BIJLAGE 10

Totale 'uitval' van emigranten onder het indentured-laboursysteem
tijdens het verblijf in het hoofddepot te Calcutta van alle koloniën,
1873-1916
jaar
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

aantal
emigranten

uitval

% uitval

29267
23393
11126
9755
22544
18678
12737
14885
11162
13356
19013
24747
8157
8171
7264
9412
14814
19336
21101
15055
13220
21181
14584
12798
9809

4698
2817
1537
1704
3146
2368
1163
2024
1572
2397
3377
6452
2268
1176
1298
1713
2994
4180
4720
2997
1938
3834
3072
2344
1553

16.05
12.04
13.81
17.47
13.95
12.68
9.13
13.60
14.08
17.95
17.76
26.07
27.80
14.39
17.87
18.20
20.21
21.62
22.37
19.91
14.66
18.10
21.06
18.32
15.83
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1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

8116
12213
15465
15973
13329
11161
8810
12651
20233
11292
15137
11273
11245
11737
10695
8304
3858
3165
5025

1298
2445
3089
2835
2150
2020
1359
2708
5406
3002
3788
2464
2282
2591
2058
2177
1160

213
1012

15.99
20.02
19.97
17.75
16.13
18.10
15.43
21.41
26.72
26.59
25.02
21.86
20.29
22.08
19.24
26.22
30.07
6.73
20.14

Bron Annual Reports 1873-1916, R Schlomowitz en J McDonald, Mortality of Indian Labour on
Ocean Voyages, 1843-1917, pp36-37 (nog niet gepubliceerd)

200

BIJLAGE 11

Aantal overleden emigranten tijdens het verblijf in het hoofddepot te
Calcutta van alle koloniën, 1880-1916
Jaar
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

Aantal
emigranten
14885
11162
13356
19013
24747
8157
8171
7264
9412
14814
19336
21101
15055
13220
21181
14584
12798
9809
8116
12213
15465
15973
13329
11161
8810
12651

Overleden

in%

87
64
84
114
264
73
22
49
59
108
133
141
56
14
109
41
33
26
13
89
131
96
87
29
19
31

0.58
0.57
0.63
0.60
1.64
0.89
0.27
0.67
0.63
0.73
0.69
0.67
0.37
0.11
0.51
0.28
0.26
0.27
0.16
0.73
0.85
0.60
0.65
0.26
0.22
0.25
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1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

20233
11292
15137
11273
11245
11737
10695
8306
3858
3165
5025

139
84
84
81
76
37
24
29
18
5
7

0.69
0.74
0.55
0.72
0.68
0.32
0.22
0.35
0.47
0.16
0.14

Bron R Schlomowitz en McDonald, Mortality of Indian Labour, pp 45-46, Zie ook Annual Repons
1873-1916
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Aantal zieken en overledenen onder de emigranten tijdens het verblijf
in het hoofddepot naar jaar (1880-1916)
aantal

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

aantal
migranten

aantal
zieken

(2) als
overleden

(3) als
% van

(1)

(2)

(1)

(1)

16,07
11,80
7,52
7,30
22,82
8,45
3,25
5,19
5,53
5,70
4,74
6,95
4,47
4,79
4,19
4,52
7,28
4,73
5,08
4,95

0,26
0,51
1,33
1,01
0,98
1,04
0,90
0,14
0,34
0,21
0,50
0,18
0,97
0,22
0,41
0,43
0,29
0,60
1,67
-

1143

-

585
754

94
89
178
164

(3)
3
3
10
24
22

-

-

482

110

5

1326
2123
2079
1447
2019
1665
2273
2708
1462

-

-

112
69
108
80
115
79
158
121
70
25
42
101

12
3
7
3
10
3
22
6
6

2367
2248
-

597
929
1387
1819
1613
-

323

-

4
4

-

-

86
82

11
27

-

-

16

% van
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1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

225
1724
2809
3415
2500
1455
2409
1087
-

412

44
219
259
308
107

2
10
13
22
17

-

-

104
182
69

7
13
15

-

-

31

19,56
12,70
9,22
9,02
4,28
7,15
7,56
6,35
7,52

Bron: Yearly Reports, 1879-1916, Min van Kolonien, 1850-1900, Resolulien
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0,89
0,58
0,46
0,64
0,68
0,48
0,54
1,38
-

BIJLAGE 13

Aantal aangevraagde en verkregen volwassen* migranten
Jaar
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

Aangevraagd
(1)

Verkregen
(2)

2432
1500
-

2428,5
1384
-

300
900
300

631,5

1000

450
450
900

300
297
893,5
446,5
431,5

855

1350
-

1535,5
-

320

329

1000
1200
1256

-

698
1233
1112
1219
1617
1119

590
600
600

470
1134,5
1162
563,5
1150
1034,5
1152,5
1518,5
1119
nihil

590
588

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906 ·
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

1250
625

643,5
1254,5

239
165
1200
1800
1800
1833

238,5
165
1188,5
1002,5
1801
1833,5

1600
1638
800

1155
1675
705

1050

280

Bron Annual Reports, 1873-1916, Emmer, The Great Escape, Koloniale Verslagen, 1873-1916
* elke emigrant onder 1S jaar werd als een halve werkkracht berekend
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BIJLAGE 14

Sterftecijfer van emigranten tijdens de overtocht
Jaar
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

Sterftecijfer naar Sterftecijfer naar
alle koloniën in % Suriname in %

3,2
1,4
1,7
1,3
2,0
1,7
1,2
2,3
2,0
1,9
1,6
2,6
1,9
1,2
1,3
1,4
1,6
1,0
2,5
1,3
1,2
2,1
1Д
1,3
0,8
0,4
1,1

2,9
3,0
-

0,3
1,4
2,5
6,7
3,8
10,6

5,8
2,5
-

0,6
-

3,3
3,7
0,2
0,8
1,3
3,0
1,7
0,7
0,9
-

0,7
0,5

verschil
-0,3
+1,6
-1,7
-1,3
-1,7
-0,3
+1,3
+4,4
+1,8
+8,7
+4,2
-0,1
-1,9
-0,6
-1,3

+ 1,9
+2,1
-0,8
-1,7
+ 1,8

0,4
-0,4
-0,4
-0,8
+0,3
-0,6

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916

2,0
1,1
1,1
0,6
1,0
1,0
2,0
0,8
0,5
0,5
0,6
0,4
0,7
0,3
0,7
0,1
0,2

-

1,1
2,3
-

0,8
2,9
1,9
0,8
0,3
0,3
-

1,2
0,4
1,8
-

0,3

-2,0
+1,2
-0,6
-0,2

+ 1,9
-0,1
-0,2
-0,2
-0,6
-0,4
+0,5
+0,1
+ 1,1
-0,1
+0,1

BRON. Annual Reports, 1873-1916; Mm. van Kol 1850-1900 Resolutien, R Schlomowitz en Mc
Donald, Mortality of Indian of Indian Labout on ocean voyages, 1843-1917
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BIJLAGE 15

Ziektecijfer in % van emigranten tijdens de overtocht naar Suriname,
1873-1916
zeilschepen
Lalla Rookh
Mangalore
Calcutta
Kate Kellock
Medea
Howrah

ziektecijfer

Ausali
British S.I
Ailsa III
Sheila I
British S. II
British Nation I
Ailsa IV
Peshwa
British Nation II
Sheila II
John Davie
The Bruce

2,7
7,1
5,7
6,3
5,6
7,2
3,7
20,6
22,0
17,0
13,1
13,7
28,9
8,9
4,1
13,6
9,8
2,8
9,9

Ganges I
Elbe
Eme I
Rhine
Hereford I
Lena I
British Peer
Hereford II

1,2
4,5
0,6
15,6
7,2
5,4
6,6
6,5

Ausai

Grecian I
Erne II
Ems
Erne III
Grecian II
Hereford ΙΠ
Mersey I
Hereford IV
Avon I
Eme IV
Mersey II
Lena II
Rhone I
Clyde
Rhone II
Main
Avon II
GEMIDDELD

2,9
3,6
3,1
4,2
3,2
4,6
7,7
8,7
7,3
8,6
5,2
4,9
5,2
4,0
5,2
23,3
22,1
8,9

Bron: Annual Reports, 1873-1916
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stoomschepen
Bengal
Yorkshire
Clive
Zanzibar
IndusI
IndusII
GangesII
GangesIII
IndusIU
Sutley I
Mutlah I
Sutley II
Ganges IV
Mutlah II
Chenab I
Mutlah III
Chenab II
Sutley III
Indus IV
Dewa

ziektecijfer
2,2
3,2
7,0
2,0
22,3
12,8
15,5
8,6
13,3
13,7
16,4
48,7
33,7
27,7
31,2
12,6
99,0
6,7
10,8
9,6

GEMIDDELD

19,9
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BIJLAGE 1 ó

Sterftecijfer in % van emigranten tijdens de overtocht naar Suriname,
1873-1916
zeilschepen
sterftecijfer
Lalla Rookh
2,7
Mangalore
6,1
Calcutta
5,0
Kate Kellock
2,3
Medea
0,8
Howrah
3,0
Ausai
2,5
Ausali
6,7
British S.I
6,8
Ailsa III
3,8
Sheila I
10,6
British S. II
6,9
British Nation I
4,7
Ailsa IV
0,4
Peshwa
0,7
British Nation II
6,9
Sheila II
2,1
John Davie
0,6
The Bruce
3,3
0,5
Ganges I
Elbe
6,5
Erne I
0,0
Rhine
0,3
Hereford I
0,8
Lena I
1,6
British Peer
0,9
Hereford II
0,7

Grecian I
Eme II
Ems
Erne III
Grecian II
Hereford III
Mersey I
Hereford IV
Avon I
Erne IV
Mersey II
Lena II
Rhone I
Clyde
Rhone II
Main
Avon II

5,2
0,7
2,5
0,5
0,9
0,8
1,8
0,2
0,6
0,5
1,0
2,6
2,1
0,8
2,9
2,7
1,1

GEMIDDELD

2,6

Bron Annual Repoits, 1873-1916

21 1

stoomschepen
Bengal
Yorkshire
Clive
Zanzibar
IndusI
IndusII
GangesII
GangesIII
IndusIII
Sutley I
Mutlah I
Sutley II
Ganges IV
Mutlah II
Chenab I
Mutlah III
Chenab II
Sutley III
Indus IV
Dewa
GEMIDDELD

sterftecijfer
0,5
2,9
0,3
7,0
0,8
0,5
0,5
1,1
0,0
0,5
0,4
0,0
2,3
0,3
0,7
0,3
1,0
0,3
1,8
0,0
1,2

Bron Annual Reports, 1873-1916, Min van Kol 1850-1900, Resolutien
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BIJLAGE Ί 7

Bepalingen omtrent de overtocht en vervoer van emigranten
Artikel 1
Een schip, bestemd tot vervoer van emigranten, is in goeden staat en volledig
uitgerust en bemand.
Wanneer het een stoomschi is worden, ten genoegen der commissie van
toezigt, de ketels en werktuigen telken reize vooraf onderzocht.
Artikel 2
Het voert, behalve de vaartuigen die die tot den gewonen inventaris behooren
en waaronder steeds eene barkas is begrepen, voor elke vijftig emigranten
eene boot.
Zoowel deze booten als eerstgemelde vaartuigen hebben ten minste eene
lengte van 6.5 el en eene breedte van 2.2 el.
Eene der booten is ingerigt als reddingsboot.
Het schip is voorzien van eenen bliksemafleider en eene brandspuit.
Artikel 3
De ruimte voor het verbijf der emigranten aangewezen heeft geene mindere
hoogte dan 1.53 el, van dek tot dek gemeten.
Voor ieder emigrant bestaat eene oppervlakte van niet minder dan 1.89 el bij
eene hoogte van 1.53 el, of van 1.50 vierkante el bij 1.85 of meerdere hoogte.
Geschiedt het vervoer met een stoomschip dan is de verblijfplaats der emi
granten, op een afstand van ten minste eene el, door een doorloopend be
schot van de machinekamer gescheiden.
Artikel 4
In de ruimte, tot verblijfplaats van den emigrant bestemd, wordt niets gela
den of geborgen dan 't geen tot zijn dagelijksch gebruik onmisbaar is. Tot
zijne overige en elders geborgen bagage wordt hem eenmaal 's weeks toe
gang verleend.
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Artikel 5
De dekken der ruimten, tot verblijfplaatsen voor emigranten bestemd zijn
goed voorzien en waterdigt; zij hebben eene dikte van ten minste 0.035 el.
Artikel 6
In een tweede tusschendek of zoogenaamd koebrugdek worden geene emigranten opgenomen dan met schriftelijke toestemming der commissie van
toezigt met inachtneming der voorwaarden, door haar aan de toestemming
verbonden.
Artikel 7
Aan mannelijke ongehuwde emigranten, die den ouderdom van veertien jaren bereikt hebben, wordt eene afzonderlijke verblijfplaats aangewezen, welke
door latwerk van de verblijfplaatsen der overige emigranten gescheiden is.
Artikel 8
De ruimten, tot verblijfplaatsen van emigranten bestemd, zijn voorzien van
doelmatige inrigtingen tot luchtverversching.
Wanneer omstandigheden beletten van die inrigtingen gebruik te maken, zorgt
de schipper, in overleg met de geneeskundige, voor behoorlijke
luchtverversching.
Door koekoeken en patentglazen wordt voorzien in voldoende toelating van
licht in de verblijfplaatsen der emigranten.
Artikel 9
De slaapplaatsen van de emigranten zijn vastgetimmerde houten kooijen, of
hangmatten en kotten.
Artikel 10
De kooijen, binnenwerks gemeten, zijn minstens 1.85 el lang en voor ieder
persoon minstens 0.50 el breed.
Tusschen het benedendek en den bodem der benedenste rij kooijen is eene
ruimte van minstens 0.15 el.
Meer dan twee kooijen worden niet boven elkander geplaatst. De bodem der
bovenste rij kooijen ligt op de helft van den afstand tusshen het bovendek en
den bodem der benedenste rij.
Kooijen middenscheeps en kooijen voor meer dan twee personen zijn verboden. In dezelfde kooi worden slechts toegelaten echtgenooten, of twee vrouwen, of twee kinderen onder de twaalf jaren.
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Artikel 11
De hangmatten en kotten zijn van zeil- of karldoek. Zij hebben de afmetingen der hangmatten en kotten, die voor de bemanning gebezigd worden, en
zijn voorzien van scheer- en sjorlijnen.
De kotten zijn voornamelijk bestemd voor vrouwen. In dubbele of twee
persoons-kotten worden slechts toegelaten echtgenooten of twee vrouwen,
of twee kinderen onder de twaalf jaren.
Artikel 12
Het beddegoed der emigranten is zindelijk en goed onderhouden. De matrassen zijn opgevuld met nieuw en droog stroo.
Het beddengoed wordt, zoo mogelijk, dagelijks op het dek aan de lucht bloot
gesteld. Ieder emigrant zorgt voor de reinheid van zijn eigene slaapplaats en
beddengoed.
De hangmatten en kotten met toebehooren worden op daarvoor door den
schipper te bepalen uren des morgens in eene afgesloten drooge plaats geborgen en des avonds weder opgehangen.
Artikel 13
Bij goed weder verblijven de emigranten gedurende den dag zooveel mogelijk op het dek. Tusschendeks houden zij zich des daags niet op dan met
toestemming van den schipper.
Alle oorzaken tot ontreiniging der lucht in de verblijfplaatsen der emigranten worden zoowel bij dag als bij nacht ten strengste geweerd.
Door de emigranten, hiertoe beurtelings door den schipper aan te wijzen,
worden die verblijfplaatsen dagelijks gereinigd.
Het gereedschap, daartoe vereischt, wordt hun van wege de ondernemers
verstrekt.
Artikel 14
De verblijfplaatsen der emigranten worden van zonsondergang tot zonsopgang van wege de ondernemers verlicht door middel van helder brandende
scheepslantaarns.
Artikel 15
Het is den emigrant niet geoorloofd te rooken dan op het bovendek.
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Artikel 16
De emigranten hebben geen sterken drank in bewaring. De schipper zorgt,
dat hun aan boord geen sterken drank verkocht of op andere wijze verschaft
worde.
Artikel 17
Het schip heeft twee reukelooze gemakken. Zijn meer dan honderd emigranten aan boord, dan wordt dat getal zoodanig vermeerderd, dat er ten minste
voor elke vijftig een gemak zij.
Artikel 18
Op elk schip, bestemd tot vervoer van emigranten, wordt door de ondernemers een bevoegd geneeskundige geplaatst.
Hij treedt in dienst voor de inscheping der emigranten en is bij die inscheping
tegenwoordig.
De schipper volgt zooveel mogelijk den raad, die hem door den geneeskundige ten aanzien van de gezondheid der emigranten wordt gegeven.
Er is eene afzonderlijke ruimte voor de verpleging der zieken. Deze bedraagt,
bij minstens 1.53 el hoogte, in oppervlakte ten minste 8 vierkante ellen in
een schip voor honderd emigranten bestemd. Bij een grooter getal neemt de
vereischte grootte dier ruimte in evenredigheid toe. De voorschriften van
art.8 zijn op deze ruimte toepasselijk.
De noodzakelijke geneesmiddelen en heelkundige instrumenten worden voor
het vertrek van het schip aan onderzoek en goedkeuring onderworpen, overeenkomstig de voorschriften der wet van den 28ste Juni 1816.
Artikel 19
Emigranten, die volgens eene schriftelijke verklaring van den geneeskundige aan boord aan eene ziekte lijden van gevaarlijk besmettelijken aard,
worden niet ingescheept.
Openbaart zich bij de emigranten zoodanige ziekte na hunne inscheping,
doch voor het vertrek van het schip.dan worden de daaraan lijdenden ontscheept.
De commissie van toezigt geeft de verklaring, dat tegen de uitklaring van het
schip geen bezwaar is, niet af, dan na zich overtuigd te hebben dat de ziekte
aan boord geweken is.

216

Artikel 20
Goederen naar het oordeel der commissie van toezigt schadelijk voor de gezondheid of veiligheid der emigranten, worden niet ingescheept. Zij worden,
zoo zij reeds aan boord zijn genomen, op last dier commissie onverwijld
door de ondernemers weggevoerd.
Het vervoer van paarden en vee is verboden, met uitzondering, wat het vee
betreft, van hetgeen tot verbruik aan boord wordt medegenomen.
Artikel 21
Aan boord is minstens een ervaren kok, die dagelijks op het uur, door den
schipper te bepalen, de spijs, behoorlijk toebereid, aan de emigranten uitreikt.
Voor de uitreiking wordt de spijs ter keuring aan den schipper en den geneeskundige vertoond.
De kombuis wordt vanwege de ondernemers van het noodige gereedschap
en vaatwerk, alsmede van eene weegschaal met gewigt en inhoudsmaten
voorzien.
De brandstoffen, benoodigd voor de spijsbereiding worden door de ondernemers verstrekt.
Emigranten, beurtelings daartoe door den schipper aangewezen, zijn den kok
behulpzaam.
Artikel 22
De ondernemers voorzien in den leeftogt der emigranten.
De levensmiddelen worden, nadat zij aan boord zijn gebragt, door de commissie van toezigt onderzocht en gekeurd. De voorraad regelt zich naar den
vermoedelijken duur der reis en het aantal te vervoeren emigranten.
Artikel 23
Men berekent den vermoedelijken duur der reis als volgt: naar eene plaats
ten noorden van den evenaar op tien weken; naar eene plaats ten zuiden van
den evenaar, doch aan deze zijde van Kaap Hoorn of de Kaap de Goede
Hoop op veertien weken;
naar eene plaats aan gene zijde dier kapen, wanneer de evenaar niet andermaal wordt overgevaren op twintig weken;
naar eene plaats aan geene zijde dier kapen, wanneer de evenaar andermaal
wordt overgevaren, op vijf en twintig weken;
De vermoedelijke duur en van reizen, in dit artikel niet vermeld, en van rei-

zen met schepen geheel of gedeeltelijk door stoom gedreven, wordt telkens
door de commissie van toezigt bepaald, die zich in laatstgemeld geval overtuigt, dat eene voldoende hoeveelheid steenkolen aan boord aanwezig is.
Artikel 24
Voor eiken emigrant wordt ingescheept eene hoeveelheid drinkwater, berekend naar eene behoefte van vier kan daags, waarvan dagelijks een en een
halve kan te zijner beschikking wordt gesteld.
Het water wordt bewaard in vaatwerk of ijzeren kisten, goedgekeurd door de
commissie van toezigt.
Is aan boord een distilleertoestel aanwezig, dan wordt de voorraad water
door de commissie van toezigt bepaald, die dit, alsmede het distilleertoestel,
onderzoekt en keurt en zich overtuigt dat ook de voorraad brandstof, tot het
distilleren benoodigd, aan boord voorhanden is.
Artikel 25
Voor iedere emigrant wordt ingescheept eene hoeveelheid levensmiddelen,
berekend naar het rantsoen per week.
Afwijkingen dezer bepaling hebben niet plaats dan met goedvinden der commissie van toezigt en met behoud van het voedingsgehalte der te vervangen
levensmiddelen.
Artikel 26
Door de commissie van toezigt wordt, in overleg met de geneeskundige van
het schip, bepaald hetgeen voor de voeding en verpleging van de zieken aan
boord moet zijn.
Artikel 27
Bij de bepaling van het getal emigranten, dat met een schip mag vervoerd
worden, alsmede waar krachtens vorige artikelen, dat getal als maatstaf geldt,
worden twee kinderen beneden de tien jaren voor een persoon gerekend en
komen kinderen beneden het jaar, niet in aanmerking.
Artikel 28
Het staat den ondernemers vrij zich te gedragen naar de verordeningen der
bestemmingsplaats, mits daardoor niet worde te kort gedaan aan de waarborgen bij dit reglement voor de inrigting en uitrusting gesteld.
Bron Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden No 62
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BIJLAGE 18

Lijst van verplichte medicamenten aan boord van elk schip dat
emigranten vervoerde
ARTICLE
lbs
Acacia gum, pulv.
Acid. carbolic crys.
1
Acid. gallic
Acid. hydrochrolic fort.
Acid. hydrochrolic dil.
Acid. nitric fort.
Acid. acetic fort.
Acid. sulphuric fort.
Acid. tannic
Acid. citric
Alum, pulv.
Ammoniae carb.
Ammoniae hydrochloras
Ammoniae liquor fort.
Ammoniae spirit, aromatic
Antim. tart.
Argenti nitras
Arsenicalis liquor
Aruicae tinct.
Arconti tinct.
Aether
Aether nitrosi, spirit.
Belladonna, extract
Bismuth, carb.
Borax
Benzoni tinct. co.
Camphor, tinct. co.

ozs
8

grs

0.

ozs

drs

1
1
1
6
2

4
4
4

1
2
8
8
8
8
8
100
360
4
6
4
6
12
240
1
1
1
2
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ARTICLE

lbs

Catechu tinct.
Chirretta
1
Chlorodyne
Chloroform
Copaiba
Cretae Praeparata
1
Cupri Culphas
Calx recens
Camphor
Cinchonae tinct. comp.
Colchici, tinct.
Cretae pulv. aromat.
Crotonis oleum
Chloralis hydras
Cinnamomi oleum
Digitalis tinct.
Ergotae, extract.liquid
Ferri sulphas
Ferri iodid syrup
„ perebloridi liquor fort
Ferrum redeactum
Fillicis extr. liquor
Gentian extr.
Glycerine
Hamatoxyli decoc.
Hydrag subchloridum
Ну drag nitras ung.
Hydrag creta
Hydrag perchlor
Ipecacuanhaeae pulv.
Ipecacuanhaeae pulv. copio
Ipecacuanhaeae vinum
Iodi linimentum
Kino tinct.
Lini farina
4
Liquor epispasticus
Magnesiae carb.
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ozs

grs

o.

ozs

drs

12
2
4
6
1
4
4
8
1
4
1
2
1
4
4
2
4
4
240
2
240
4
12
1
2
1
120
12
6
1
4
12
4
2

ARTICLE

lbs

Magnesiae sulphas
Morphiaeacetas
Menthol piper, oleum
Nucis vomicae tinct.
Opii pulv.
Opii tinct.
Opii vinum
Plumbi acetas
Potassae bicarb.
Potassae chloras
Potassae liquor
Potassae nitras
Pot. permananganas
Potasii bromid
Potasii iodid
Quinine sulphas
Rhei pulvis
Rhei tinct.
Resinae unguent
Ricini oleum
Santonine
Sapomis linimemtum
Sinapis pulv.
Sodae bicarb.
Spiritus rectificatus
Scillae acetum
Sulphur sublimatum
Taraxaci extract
Terebinth oleum
Unguentum, simplex
Zinci oxidium
Zinci sulphas
Zinci unguentum

2

ozs

grs

o.

ozs

drs

30
1
4
10
6
12
4
8
2
4
2
5
4
4
240
1
8
10
2
2
1
2
1
8

Bron Indian Emigration Act XXI (1883), Zie ook J Weller, The East Indian Indenture in Trinidad,
ρ 147
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BIJLAGE 19

Lijst van voedsel in het algemeen per emigrant per dag tijdens de
overtocht van Brits-Indië naar een overzees gebied
Food
Rice
Dal
Ghi
Salt
Turmeric
Onions
Tobacco
Chillies
Salt fish
Gingerly Oil
Firewood
Black pepper
Mustard seed
Garlic
Coriander seeds
Water

Allowance
ounces
20
4
1
1
1
0,5
2
0,5
2 lbs.
2
0,5

Allowance
drams

1,5
0,5
0,5
2
1 gallon

Fresh provisions: Sheep and goats equal to one day's supply during every
week of the voyage. Yams and potatoes may, in certain proportion be supplied
as substitute for pumpkins; and as vegetables must be served twice weekly
equal to 0,25 lb. per man, the whole quantity must accordingly be provided.
Six sheep or goats to be supplied per every 100 men for the voyage. Dry
provisions for bad weather, when usual provisions cannot be cooked:
Choorah or aval
1 ser or 2 lbs
Biscuits
0,5 ser or 1 lb.
Bhut, gram, or cuddely 0,5 ser or 0,25 lb.
Sugar
1 chhatak or 2 oz.
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Eighteen days' stock of the above dry provisions to be laid in for the voyage.
Water: Should be of purest description obtainable, and great attention paid to
sweetness and sufficient strength of the casks in which carried; if new, they
should be charred.
Casks should be constructed of staves at least one-inch thick for the ground
tier, and not less than 0,75 inch for upper tier.
Bron: J Geoghegan, Note on Emigration from India, Calcutta, 1873, ρ 25
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Classificatie emigranten

liLASSIFICATlE
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Over het ontstaan van het woord indentured labour geeft De Klerk de volgende uitleg Het
woord indentured is afkomstig van het Latijnse woord indenture dat tanding betekent en is
afgeleid van indentare een getande rand geven Deze term kwam in zwang bij een bijzonder
soort van rechtsbehandeling tussen twee of meerdere personen, waarbij evenveel exemplaren
van bewijsstukken werden gebruikt als er partijen waren Deze stukken werden dan uit één vel
papier of perkament geknipt met een getande (indentured) rand Daar de exemplaren volgens
deze getande rand van elkaar gescheiden waren, konden ze als echt geïdentificeerd worden,
wanneer ze weer tegen elkaar werden gelegd en dan in elkaar pasten Later kreeg de term de
meer algemene betekenis van een verzegelde overeenkomst tussen twee of meer partijen en
speciaal van een verzegeld contract, hetzij van leerlingschap hetzij van arbeiders, om in een
vreemd land te gaan werken
Zie De Klerk, De immigratie der Hmdostanen in Suriname, ρ 11
Het onderwerp van deze studie valt in een periode waann Groot-Bnttannie het bestuur voerde
over India (begin negentiende eeuw-1947) Vanwege deze historische context wordt in deze
studie in plaats van India gesproken van Bnts-Indie
Η К Ramsoedh, Suriname 1933 1944, Koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra,
's-Gravenhage, 1990, ρ 3, С A van Sypesteyn, Afschaffing der slavernij m de Nederlandsche
West-Indische Kolomen, Amsterdam, 1866
In feite ging het niet om een absoluut tekort aan arbeidskrachten als wel om de vrees dat een
schaarste aan arbeid het loonpeil in de plantagesector zou opschroeven Om deze ontwikke
ling tegen te gaan, koos men voor de import van arbeidskrachten van wie het loon van te voren
was bepaald Zie hierover R S Gowncharn Economische transformatie en de staat, Den
Haag, 1990, ρ 59-60, A G van Wienngen, Geschiedenis der belastingen m de kolonie Suri
name, Rotterdam, 1912, ρ 37, J F Snelleman, Chineesche immigranten in Suriname in De
West-Indische Gids, jaargang 2, 1921, ρ 236, R R Karsten, De Britsch-lndters in Suriname,
's Gravenhage, 1930, ρ 2
Th van Lelyveld, De kleeding der Sunnaamsche bevolkingsgroepen in verband met aard en
gewoonten in De West-Indische Gids, 1919, deel2, ρ 125, R Karsten, De Bntsch-lndiers in
Suriname, 's-Gravenhage, 1930, ρ 1, С J M De Klerk, De Bntsch-lndiers in Suriname in De
West-Indische Gids, 1942,jaargang 14, deel 25, ρ 99
S Hira, Van Priary tot De Kom, Rotterdam, 1983, ρ 187, J W Burger, Vergelijkend overzicht
van de immigratie en blijvende vestiging van Javanen en Bntsch-lndiers in Suriname in De
Economist, 1928, jaargang 67, ρ 422, A Heemskerk, Reisindrukken uit West-Indie, Amster
dam, 1878, ρ 18
Netscher schrijft over de betekenis van de Bnts-Indische migranten voor de economie van
Bnts-Guyana het volgende 'De welvaart en productie der kolonie hield gelijken tred met deze
toevoer van immigranten en terwijl in de jaren 1849 de uitvoer van suiker tol gemiddeld 60
millioen pond 'sjaars gedaald was, werd in 1861 weder het cijfer van 107 millioen( evenals in
1829 in den slaventijd) bereikt' Zie Ρ G Netscher, Geschiedenis van de kolomen Essequibo,
Demerary en Berbice, Den Haag, 1888, ρ 318, В Heldring, Suriname in De Gids, jaargang
14, 1876, ρ 226
De manier waarop het traktaat tot stand is gekomen, is in de literatuur uitvoeng besproken en
er is verschillend op gereageerd In hoofdstuk 2 komen wij hierop terug Zie, А Р М Mollema,
De afstand der Nederlandse bezittingen ter kuste van Guinea aan Engeland in 1872 in Varia
Historica, Assen, 1954, pp 224-229, J Η Adhin, De immigratie van Hmdostanen en de af-
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stand van de Goudkust in Nieuw West-Indische Cidi, 1961, jaargang 41, pp 4-7, В Heldring,
Suriname in De Gids, 1876, jaargang 14, pp 217-224, J Ismael, De immigratie van Indone
siers in Suriname, Leiden, 1949, ρ 16, Ρ Westra, Contractimmigratie van Bntsch-Indiers 18721921 in Landbouwkundig Tijdschrift voor Suriname en Curacao, jaargang 6, 1921, ρ 3, J Α Τ
Cohen, De Coolieaanvoer naar Suriname in De Economist, deel 1, 1875, ρ 494
Bluebook Convention between Her Majesty and the King of the Nederlands, relative to the
emigration of labourers from India to the Dutch colony of Surinam, London, 1872, ρ 3, J
Ismael, De immigratie van Indonesiers in Suriname, Leiden, 1949, ρ 16
Subornai Sen, Working Class of India History and Movement 1830-1970, Calcutta, 1979,
ρ 54
Sukomal Sen, Working Class of India History of Emergence and Movement, 1830-1970,
Calcutta, 1979, pp9-53
К Davis, The Population of India and Pakistan, New York, 1951, pp 99- 102
De Klerk, op at, ρ 8
Sandhu, Indians in Malaya, ρ 92
Tinker, A New System of Slavery, ρ 94
Ibidem
Sandhu, Indians in Malaya, ρ 142
Sandhu, Indians in Malaya, ρ 102
К S Sandhu, Indians ¡η Malaya, Cambridge, 1969, ρ 100
Sandhu, Indians m Malaya, ρ 146
К S Sandhu, Indians in Malaya, Cambridge. 1969, pp 31-53
К Davis, op cit, ρ 116
Davis, op cit, ρ 102
Annual Reports 1835-1916, Mishra, V, Rama s Banishment, (Canberra 1979), ρ 32
Koloniale Verslagen, 1873-1916, Annual Reports, 1873-1916
Weller, op cit, ρ 9
Η Tinker, A New System of Slavery, Oxford, 1974, С Kondapi, Indians Overseas, 1838
1949, New Delhi, 1951, Ρ Saha, Emigration of Indian Labour, Bombay, 1970, N Gangulee,
Indians in the Empire Overseas, London, 1947
Ρ Emmer, The Meek Hindu, Dordrecht, 1986, pp 187-205, zie ook Emmer, The Great Es
cape, Leiden, 1982, ρ 2, J A Weller, The East Indian Indenture m Trinidad, Rio Piedras,
1968, pp 9-41, В V Lal, FIJI Gimutiyas in Mishra, V (ed ) Rama's Banishment, Canberra,
1979
Tinker.H A New System of Slavery The Export of Indian Labour Overseas, 1830-1920, London,
1974
Tinker, A New System of Slavery, ρ 60
Panchanan Saha, Emigration of Indian Labour (1834-1900), Delhi, 1970, ρ 94
Gangulee.N Indians m the Empire Overseas, London, 1947, pp 24-60
Kondapi,C , Indians Overseas, 1838-1949, New Delhi, 1951,p 8
Ibidem
Sandhu,K, Indians in Malaya, Cambridge, 1969, pp 75-77
Gillion, K, FIJI'S Indian Migrants, Melbourne, 1973, pp 19-38
Nath.D A History of Indians in Guyana, London, I970,p 71
Andrews en Pearson waren als zendelingen werkzaam in Bnts-lndie en Fiji C F Andrews and
W Pearson, Indentured Labour in Fiji, Calcutta, 1916
С Andrews and Pearson, op cit, pp 3-72
Andrews en Pearson, ρ 6
Dharam Yash Dev, Our Countrymen Abroad, (Allahabad J В Kirpalani, All India Congress
Committee, 1940) ρ 14, zoals geciteerd in К Davis, op cu, ρ 103
BV Lal, Fiji Girmitiyas, op cit, ρ 16-19
JA Weiler, op cit, ρ 12
S van Praag, De rechtstoestand der immigranten en andere plantagearbeiders m Suriname,
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Amsterdam, 1876, pp 29-40. S van Praag, Suriname De zoogenaamde immigratie van koelies, het verderf dier kolonie en harer negerbevolking, Amsterdam, I877,pp 41-64, S van
Praag, Suriname, geen immigratie-leening maar de beschaving harer Negerbevolking Redevoering Koloniale Staten ¡2 februari 1877, Amsterdam, 1877,pp8-49
Van Praag, Een immigratie-fonds voor Suriname, Amsterdam, 1879, ρ 1
Ibidem
Van Praag was een felle tegenstander van het aantrekken van werkkrachten buiten Suriname
Volgens hem moesten de planters in Suriname eerst de negerbevolking inschakelen voor
plantagearbeid Zie Van Praag, Suriname De zoogenaamde immigratie van koelies, het ver
derf dier kolonie en harar negerbevolking, Amsterdam, 1877
Memorie van beantwoording Wetsontwerp tot bevordering van den aanvoer van vnje arbei
ders in Suriname, 20 jan 1879 Mm van Kol 1850-1900, Resolutien, 18-22 jan 1879, Inv nr
3167
JA Wiselius, De emigratie van Bntsch-lndische koelies naar Overzeesche gewesten, in ver
band met eene eventuele emigratie van Hindu's naar Oost-Sumalra, Tijdschrift voor
Nederlandsch-Indie, 1884, jrg 13 ρ 335. S Kolff, Emigratie naar Suriname. De Indische
Gtds,¡rg 25 dl 1, ρ 424
De Klerk, op cit, ρ 57
A C Wesenhagen, De middelen door de Staten Generaal aangegeven tot behoud der kolonie
Suriname van meer nabij beschouwd, Rotterdam, 1886, pp 48-49, А С Wesenhagen, Enkele
beschouwingen, gewijd aan de belangen der Kolonie Suriname, Rotterdam, 1886, pp 39-43
R Romer, Santaire beschouwingen in verband met immigratie van werkkrachten in Suriname
in De West-Indische Gids, 1919, jaargang 1, pp 215-216
PR Legene, Rechtsverkrachting legen de Bntsch-Indiers in Suriname in Landbouwkundig
Tijdschrift voor Suriname en Curacao, 1920, jaargang 5, ρ 133
F Greiner, Suriname en de oorzaken van de achterlijkheid dezer Nederlandse kolonie in De
West-Indische Gids, 1921, jaargang 2, ρ 293
Obviera, A De natuurlijke aanwas der bevolking van Suriname in West-Indische gids, 1923,
jaargang 5, deel 6, 582-590
Burger, J, Vergelijkend overzicht van de immigratie en blijvende vestiging van Javanen en
Bntsch-Indiers in Suriname in De Economist, 1928, jaargang 67, ρ 424
De Klerk.J, De immigratie der Hindoslanen in Suriname, Amsterdam, 1953, ρ 19
J D Speckmann, Marriage and kinship among the Indians in Surinam, Assen, 1965, ρ 26
J Η Adhin, Over de 'joint family' der Hindostanen in Nieuwe West-Indische Gids, 1960,
jaargang 40, ρ 25
Gedenkboek Van Immigrant tot emigrant 110 jaar Hindostaanse immigratie, uitgave Stich
ting Lalla Rookh Nederland en Stichting van Sunnamers, Den Haag, 1983, ρ 3, J Η Adhin,
(ed), 100 jaar Suriname Gedenkboek in verband met een eeuw immigratie 1Ю'3-5 juni
/97J,Paramanbo, 1973
Ρ Emmer, The Great Escape, pp 2-13
Gowncham, op cit,p 31-33
Burton Benedict, Indians in a Plural Society, London, 1961, ρ 22. S В
De Burgh-Edwardes,
The History of Mauritius (1507-1914), London,
ρ 72
E Williams, Capitalism and slavery. Chapel Hill, 1945, ρ 28, Dwarka Nath, A history of
Indians in British Guiana, Londen, 1950, ρ 1
К S Sandhu, Indians in Malaya, Cambridge, 1969, pp 21-31
A B Radwan, The Dutch in Western India, 1601-1632, Calcutta, 1978, J Mill, The History of
British India, Londen, 1975, pp 251-298, S Bhatlacharya, East India Company and the
Economy of Bengal from ¡704-1740, Londen, 1954, pp 75-105
К Davis, The Population of India and Pakistan, New Yersey, 1951, ρ 99
К Davis, 77ie Population of India en Pakistan, (New Jersey, Princeton University Press, 1951)
ρ 99, Zie ook К S Sandhu, Indians m Malaya, (Cambridge University Press, 1969) ρ 61
Hierin geeft Sandhu een overzicht van de jaarlijkse emigratie ( 1880-1889) naar Burma, Ceylon
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en Malaya
H Tinker, A new system of slavery, London, 1974, ρ 61
Over urbanisatie in Bnts-Indie zie M D Moms, The Recruitment of ал Industrial Labor Force
in India, British and American Comparisons in Compantive Studies in Society and History,
1960, pp 305-328, Zie ook J С Breman, Meester en Knecht Een onderzoek naar de veran
deringen m de betrekkingen tussen landheren en landarbeiders m Zuid-Gujarat, India, 1970,
J Breman, Over boeren, migranten en landlozen,deel2, pp 217-485, J Breman, Labour
Migration and Rural Transformation m Colonial Asia, 1990, D Kolff, An Armed Peasantry
and its allies. 1983
J Geoghegan, Report on emigration, ρ 12
Tinker, op cit, ρ 61
J Geoghegan, Report on Emigration, ρ 3
Voor nadere informatie over deze organisaties zie Tinker, A new system of slavery, zie ook
Nath, A history of Indians m Guyana, pp 5-152
Parliamentary Papers, 1837 Vol 38 ρ 469
Tinker, op cit, ρ 63
D Nath, A history of Indians in Guyana, (Londen, 1970) ρ 6
Nath, A History of Indians m Guyana, ρ 2
Ibidem
Volgens Hoefte had deze firma plantages in Mauritius Zie R M Hoefte, Plantation Labor
After The Abolition Of Slavery The Case Of Plantation Marienburg (Suriname), University
of Fionda, 1987, ρ 91, Dwarka Nath, A History of Indians m British Guiana, London, 1950,
p8
Gladstone had als planter veel aanzien in zowel de kolonie als in het moederland Bovendien
had hij goede kontakten met personen uit de regeringskring
Hoe deze Bntse plantages aan Hollandse namen kwamen, is moeilijk te achterhalen Een mo
gelijke verklaring daarvan kan gezocht worden in de historie van Bnts-Guyana De Guyanese
distnkten Berbice, Essequibo en Demarary waren tot de Franse tijd ( 1789-1804) Nederlands
bezit Vermoedelijk is dit dus een overblijfsel uit die tijd
Een andere verklaring voor de Hollanse namen kan gezocht worden tn de politiek van de
Bntse gouverneur Bonham Bonham was tijdens het zogenaamde Engelse Tussenbestuur ( 18041816) gouverneur van Suriname Hij moedigde Surinaamse planters aan om ook in de Bntse
kolonie Guyana te investeren, door hen vnj te stellen van het betalen van belasting gedurende
enkele jaren Blijkbaar had dit invloed op enkele planters m Suriname Zij vestigden zich in
Guyana en gaven hun plantages Hollandse namen In de loop van de tijd werden deze planta
ges opgekocht door Britten De familie Gladstone heeft waarschijnlijk op die manier planta
ges van Hollandse eigenaren opgekocht en de naam van deze plantages onveranderd gelaten
Een mogelijke aanwijzing voor deze hypothese is te vinden in The Official
Gazette of British Guiana van 1885 Volgens een bericht hieruit had Francis Fiqueira da Silva
in januan van dat jaar de plantage Vlissingen van de familie A de Freitas overgenomen
Francis da Silva heeft blijkbaar de naam van de plantage niet veranderd omdat er vermeld
staat dat hij een lening heeft aangevraagd met als onderpand plantage Vlissingen
Zie The Official Gazette of British Guiana
Voll CO 115/66
Geoghegan, Report on Emigration, ρ 3
Ibidem
Geoghegan. Report on Emigration, ρ 3
British Emancipator 1839
Parliamentary Papers, Vol 16
Zie rapport van de Nederlandse gezant in Londen aan de minister van buitenlandse zaken, 2
maart 1878 Min van Kol 1850-1900 Res 13-15 mrt 1878 lm nr 3079
J Fahrenfort, India Land van Hindoes en Mohammedanen, Meppel, 1955, ρ 119
Bnef van de Nederlandse consul te Calcutta aan de Agent-Generaal, 5 okt 1877, Min van
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Kol 1850-1900, Res 10-14 nov 1877, Inv nr 3043; Zie ook: Report of the Indian Famine
Commission, 1898, Β M Bhatia, Famines in India. A study of some aspects of the Ecomnomic
History of India, pp 34-82
Geoghegan, Report on Emigration, p. 11
Emigration from India Vol 27, p.307
Enkele van deze wervingshuizen in India die zich actief bezighielden met de werving van
migranten, waren. Gillander and Co., Arbuthnot and Co., Stay an Co., Diore and Co., Francis
and Co , Chapman and Barclay, Barlow and Co., Adam and Co Jourdain, en Mayer and Co.
Emigration from India, Vol. 27, p. 309.
ZÍJ waren Portugese landarbeiders, die van Madeira werden aangebracht
Ι M. Cumpston. Indians Overseas in British territories, London, 1953, ρ 161
Ibidem.
J Geoghegan, Note on Emigration from India; Calcutta, 1873, pp. 21-31.
Ibidem.
Annual Reports 1860-1916
Zie rapport van de minister van koloniën aan zijn collega van buitenlandse zaken, 19 juli
1861. Legatie-archief 1813-1914 Groot-Brittanme Inv nr 197
Emigration Proceedings, 1875, ρ 14
Ibidem, pp 4-29.
St Cross behoorde in 1863 nog aan Denemarken toe.
Bnef van de Nederlandse gezant in Londen aan de minister van buitenlandse zaken, 2 maait
1878 Mm van Kol 1850-1900 Res 13-15 maart 1878 Inv. nr 3079
Verslag van de Agent-Generaal aan de voorzitter van de Koloniale Staten van Suriname. Min
van Kol 1850-1900 Res. 16-19 maart 1878 Inv. nr. 3080
D Kooiman, India, 's Gravenhage, 1990, p.33; WM.CaJlwaert en L. De Brabandere, IndiaVan de laat-mogols (1700) lot heden, Leuven, 1984, ρ 40
In het rapport van G.A Gnerson van 25 februari 1883 is de werking van de emigratiewet (van
1883) uiteengezet. De bezwaren waarmee de werving van emigranten te kampen had, zijn
daarin helder uiteengezet en tevens de middelen aangegeven om er zoveel mogelijk verbete
ring in te brengen. Zie' G.A. Grierson. Report on Colonial Emigration from the Bengal
Presidency, Calcutta, 1883. Zie ook· Koloniaal Verslag van 1884 Bijlage Gl, p.l
Emigration Proceedings. 1913, pp 9-21
De Vereeniging voor Suriname werd op 5 december 1876 opgericht Het doel van deze vereni
ging was om de belangen van de Surinaamse planters te behartigen Haar leden bestonden uit
planters, bankiers en leden van de Koloniale Staten van Suriname. Over de macht van deze
organisatie staat in een verslag van de Tweede Kamer aan de minister van kolomen het volgen
de.' Deze partij oefent eenen overwegenden invloed uit op de Regeenng en de Koloniale Sta
ten van Suriname'.
Zie: Bnef van de Tweede Kamer aan de minister van koloniën, februari 1878 Min. van Kol
1850-1900 Resolutiën: 9-12 sept 1879 Inv nr. 3229
Zie rapport van de Gouvernements Secretaris G S de Veer aan minister van koloniën, 3 augustus 1885 Mm van Kol. 1850-1900 Resolutiën. 1-4 aug 1885. Inv nr. 3876.
Voor een uitgebreide behandeling van dit onderwerp wordt verwezen naar de hoofdstukken 5
en 6
Vragen van de Minister van Kolonien aan de Gouverneur van Surname over het rapport van
Comins Min. van Kol. 1850-1900 Res 3-6 febr 1892 Inv nr 4543
Rapport van Comins Zie- Min. van Kol 1850-1900 Res 3-6 febr 1892 Inv. nr 4543
Zie de bepalingen van het Koelietractaat.
S Hira, Van Priary tot en met De Kom, Rotterdam, Futile 1983, ρ 9
Brief van Rüssel aan de Nederlandse minister van buitenlandse zaken. Baron Bentinck, 10
oct. 1861. Legatie-archief (Groot-Brittanniè) 1813-1914, Inv. nr 197.
Brief van de minisier van koloniën aan zijn collega van
buitenlandse zaken, 3 feb 1862.
Legatie-archief, afd Grool-Bnttanme 1813-1914, Inv. nr. 197
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Slave Trade, Reports Respecting the Condition of Coolies in Surinam, London, 1877
Brief van de Gouvernements Secretaris aan de Bntse consul te Paramaribo, 21 juni 1877 Mm
van Buitenlandse Zaken A-dossiers no 135 Emigratie naar Suriname 1876-1877 Zie ook
Bnef van de Nederlandse zaakgelastigde, С van Bijlandt, in Londen aan de Min van Buiten
landse Zaken,21 dec 1876 Mm van Kol 1850-1900 Resolutien 1-3 jan 1877 inv nr 2949,
Handelingen der Koloniale Staten van Suriname, 1876-1877 Zitting 11 dec 1876, pp 279337
Bnef van С van Bijlandt aan de minister van buitenlandse zaken, 21 dec 1876 Min, van Kol
1850-1900 Resolutien 1-3 jan 1877 lnv nr 2949
Bnef van G S de Veer aan de minister van kolomen, 3 aug 1885 Min van Kol 1850-1900
Resolutien, 1-4 aug 1885 Inv nr 3876, Zie ook bnef van de minister van buitenlandse zaken
aan de minister van kolomen, 14 juni 1890 Min van Buitenl Zaken 1850-1900 Inv nr 20503
Doosnr 281
Handelingen der Koloniale Staten van Suriname, 1876-1877 Zitting ¡Idee 1876 Vel 77, no
279
J de Klerk, De immigratie der Hmdostanen, ρ 40
Kruijer schnjft over dit onderwerp het volgende ' De immigratie van Hmdostanen in Suri
name was het gevolg van een in 1872 gesloten verdrag tussen Nederland en Groot-Bnttannie,
waarbij Engeland de Nederlandse bezittingen aan de Goudkust ontving en Nederland het recht
kreeg om in Bnts-lndie arbeidskrachten voor Sunname te werven
G J Kruijer, Suriname en zijn buurlanden, (2de druk Meppel, 1953) ρ 72, G W Willemsen,
Koloniale politiek en transformatieprocessen m een plantage economie Suriname 1873-1940,
(Amsterdam, 1980) ρ 94
De afstand der Nederlandse bezittingen ter kuste van Guinea aan Engeland in 1872 in Varia
Historica (1954), ρ 299
J Adhin, De immigratie van Hmdostanen en de afstand van de Goudkust in De Nieuwe WestIndische Gids, Org 41 1961/62) ρ 5
Coombs, The Gold Coast, Britain and the Netherlands, ρ 89
Mollema, ρ 229
Mollema, 236
Coombs, ρ 96
Coombs, ρ 97
Convention between Her Majesty and the King of the Nethherlands, relative to the Emigration
of Labourers from India to the Dutch Colony of Surinam,Oen haag, 1870, ρ 2
Bnef van de minister van kolomen aan zijn collega van buitenlandse zaken Mm van Buiten
landse zaken 1850-1900, A-dossiers 135, doosnr 278
Zie rapport van Raheem, medewerker in het hoofddepot van Sunname, zie ook de bneven van
de Protector of Emigrants Grants Min van Kol 1850-1900 Resolutien 28-29 okt 1874 Inv nr
2727
Bnef van Evan Cutsem aan de Agent-Generaal, 25 juni 1875 Min, van Kol 1850 1900
Resolutie 4-8 sept 1875 Inv nr 2816
Bnef van E van Cutsem aan de Agent-Generaal, 7 aug 1877 Min van Kol 1850-1900,
Geheim Res В 19, Inv nr 6098
De Emigratie-Agenten voor Sunname waren
W Durham
1872-1875
E van Cutsem 1875-1888
Ρ Chamol
1888 1890
J Reelfs
1890-1896
G Advocaat
1896-1901
L Grommers
1901 1922
Kol Verslag 1872, ρ 13
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1850-1900, Res 30 met 1882 lnv nr 3522
Report from Commissioners, Inspectors and others, ρ 178
Report on Colonial Emigration, ρ 8
Wiersma, op cu, ρ 63
Emmer, The Meek Hindu, ρ 191
Annual Reports, 1873-1900 Na 1900 maken de bronnen geen melding
van cijfers over
de sterfte van migranten in de sub-depots
Annual Reports, 1916
Annual Reports, 1873-1900 Ook met betrekking tot dit onderwerp is er
na 1900 in de
officiële bronnen geen informatie beschikbaar
Report on Colonial Emigration, ρ 9
Hier waren de volgende agentschappen gevestigd voor Mauritius, Trinidad, Fiji, Bnts-Guyana, Natal, Guadeloupe en Jamaica In Madras waren er (hoofd)depots voor de kolomen
Mauritius. Natal en Bnts-Guyana Bovendien werden uit de Frans-Indische havenplaatsen,
zoals Kankal en Pondicherry ook emigranten verscheept naar Réunion en Frans-Guyana
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Brief van de Emigratie-Agent aan de minister van kolomen, 25 juni 187S, Mm van Kol
1850-1900 Res 4-8 sept 1875. Inv nr 2816 Zie ook Wiersma, op at, pp 17-21
Kol Verslag van 1884 Bijl Gl, ρ 11
Wiersma, Verslag eener zending, ρ 15
Brief van de Emigratie-Agent aan de minister van kolomen, 25 juni 1875, Min van Kol
¡850-1900, Res 4-8 sept 1875, Inv nr 2816
Koloniaal verslag, 1875 Bijl J, ρ 293
Koloniaal Verslag 1903 Bijl Ml ρ 58
Gedurende de tijd dat hel depot in werking is zijn daarbij in dienst administrateurs, wachters,
koks, lampenisten, boodschappers, kappers en vuilophalers Zie Mm van Kol 1850-1900
Res 19-23 juni 1875 Inv nr 2795, Mm van Kol 1850-1900 Geheim Res BI9-PI2 lnv nr
6098
Zie Begrooting van Uitgaven betreffende het Fonds tot het geven van voorschotten aan plan
ters voor de kosten van aanvoer van vnje arbeiders in de kolonie Suriname over het jaar 1874
-1900 Mm van Kol 18501900 Resolutien 26-30 juni 1875 Inv nr 2797 Тле ook andere
Resolutien
Rapport van de Emigratie-Agent aan de Agent-Generaal, 7 aug 1877 Min van Kol 18501900 Gehet,m Res B19-P21 Inv nr 6098
Vanaf 1 apnl 1886 trad de Emigratiewet van 1883 in werking en werd de leeftijd van een
werkbare man toen vastgesteld op 16 jaar
Zie bijlage contractvoorwaarden
De Klerk, De immigratie der Htndostanen, ρ 69
Mm van Kol 1850-1900 Gouvernements-Journaal van Suriname, van dejaren 1873-1900,
Zie ook Min van Kol 1850-1900 Resolutien van de jaren 1873-1900
Annual Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies,
1873-1916, Mm van Kol 1850-1900, Koloniale Verslagen, 1873-1916
Koloniaal Verslag van 1875 Bijlage J, Koloniaal Verslag van 1879 Bijlage 7, ρ 3
Davis, op cit, ρ 48
Reports from Commissioners, Inspectors and others Emigration from
India to Crown
Colonies Vol XXVII1910, pp 179-182
Bijvoorbeeld L Visana, Population, in Dharma Kumar (ed) The Cambridge Economic History
of India, pp 463
bidem
Ibidem
Annual Report on Emigration 1883. ρ 12
Davis, op at, ρ 55
Davis, op at, pp 54-55, Visana, op cit, pp461-462
Ibidem
Davis, op at, ρ 56
Annual Reports. 1886. Vol 24/1211, ρ 10
Annual Report on Emigration 1894, ρ 16
Dal werd herhaaldelijk onder de aandacht gebracht in de Annual Reports van onder andere
1878, 1886, 1887 en 1891
Davis, op al, ρ 42
Kol Verslag van 1901, Bijl С, ρ 81, Zie ook Kol Verslag van 1902, Bijl C, ρ 75
Volledigheidshalve dient te worden gewezen op de mogelijkheid waarbij het verschil eveneens
kon worden veroorzaakt doordat migranten werden overgedragen aan andere agentschappen
die een tekort aan werkkrachten hadden
Bnef van de Emigratie-Agent aan de Agent-Generaal, 7 aug 1877, Min
van Kol 18501900 Geheim Res , B19-P21, Inv nr 6098
Bnef van de Emigratie-Agent aan de Agent-Generaal, Mm van Kol 1850-1900, Resolutien,
lnv nrs 4045, 4057. 4172. 4210 en 4317
Bnef van E van Cutsem aan de Agent-Generaal, 7 aug 1877, Min van Kol 1850-1900,
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Geheim Res BI9-P21, Inv nr 6098
Verslag van de Emigratie-Agent aan de Agent-Generaal, 14 jan 1883, Min van Kol 18501900, Res lifeb 1883, Inv nr 3608
Annual Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies,
1873-1916
Annual Report on Emigration, 1879, ρ 24
Ibidem
In 1882 rapporteerde de Protector of Emigrants het volgende over desertie in het Surinaamse
agentschap ' The difficulty apprehended in the recruitment of women was fully realised, and
the delay in collecting the full proportion was sufficient to provoke those coolies who had
been recruited earliest in the season, though informed at the time that they could not embark
before August, to quit the depot in a body inspite of all conciliatory explanations as to the
unavoidable causes of the delay, and the fact that the Officiating Agent was necessarily as
anxious for their embarkation as they were Their example was at once followed by the rest of
the coolies who had joined the depot more recently ' Annual Report 1883 Vol 24/1210, ρ
4
Annual Report, 1880, ρ 6
Emmer, The meek Hindu, ρ 194
Brief van de Agent-Generaal aan de gouverneur van Suriname, 11 maart 1884, Mm van Kol
1850-1900. Res 10 11 nov 1884, Inv nr 3807
Sinds hei begin van de Bnts-Indische emigratie onder het indentured-laboursysteem naar Su
riname in 1873, werd de oude emigratiewetgeving m 1883 herzien De nieuwe emigratiewet
van 1883 echter trad pas op 1 apnl 1886 in werking
Annual Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies,
1873-1916
Emmer, The Meek Hindu, ρ 192
Volgens Emmer kon door hel agentschap voor 91% van de totale vraag naar werkkrachten
worden voldaan Panday schat dit percentage veel lager Zie Emmer, The meek Hindu, ρ 190,
R M N Panday, Agriculture m Surinam, 1650 1950 An enquiry into the causes of its decline,
Amsterdam, 1959, ρ 137
J Poslma, The Dutch Participation in the African Slave Trade Slaving on the
Guinea
Coast, 1675-1795, Michigan, 1971, pp 206-207, PC Emmer, Engeland, Nederland, Afrika
en de slavenhandel ¡η de negentiende eeuw. Leiden, 1974, pp 135-137, S Everett, Slavernij
door de eeuwen heen, De Walburg Pers, Zutphen, 1980, ρ 58, Philip D Curtin, The Atlantic
Slave Trade A census University of Wisconsin Press, London, 1969, pp 275-289, Herbert S
Klein en Stanley Engerirían, A note on Mortality in the French Slave Trade in the Eighteenth
Century in The Uncommon Market Essays in the Economic History of the Atlantic Slave
Trade ed Henry A Gemery en Jan S Hogendom, Academic Press, New York, 1979, pp 262272
Verslag van de Agent-Generaal aan de Gouverneur, 24 dec 1878 Aim van Kol 1850-1900
Res 7-10 feb 1879 Inv nr 3172
Tinker, op cu ρ 139
Volgens de Annual Reports, 1869-1916 waren de meest bekende Protector of Emigrants J G G
Grant (1869-1889). D WD Comins ( 1889-1896) en С Banks (1897-1916)
Convention between Her Majesty and the King of the Netherlands, ρ 5
Handelingen van de Koloniale Staten, 1882-1883, ρ 61
Dwarka Nath, Λ History of Indians m British Guiana, Londen, 1950, ρ 34
Koloniaal Verslag 1872, ρ 13
In het mailverslag van de Gouverneur van Suriname juni 1884 aan de Minister van Kolonien
staat daarover het volgende vermeld ' S S Laleham grounded at Elephants Pomi near Battisalva,
East Coast of Ceylon, got off very badly damaged, several plates burst or broken and ballast
tanks full of water'
Zie mailverslag van de Gouverneur van Suriname aan de Minister van Kolonien, juni 1884
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Min van Kol. 1850-1900 Resolutien-28-30 juni 1884 lm nr 3770
Op 31 mei 1884 ontving de Gouverneur van Suriname van het agentschap in Calcutta het
volgende telegram'' Laleham repairs four months owners refuse substitute steamer lawyers
opinion detention unreasonable and justify cancelling Laleham chartering an other steamer
coolies Trincomalee much sickness, desertions threatened instruct'.
Zie Telegram van het agentschap aan de Gouverneur van Suriname, 31 mei 1884. Min van
Kol 1850-1900 Resolutien: 10-14 juli 1884 lm nr 3773
Koloniaal Verslag 1885 Bijl Fl, ρ 2
Kol Verslag 1885 Bijl F, ρ 2
Verslag van de Agent Generaal aan de Gouverneur van Suriname, 17 sept. 1884 Mm. van Kol
1850-1900 Resolution: 18-22 oct 1884 Inv nr 3802
Deze transporten vonden plaats met sloomschepen Dit geschiedde op aandrang van de
hoofddirekteuren van de Sunnaamsche Bank te Amsterdam Zij waren van mening dat het
arbeidstekort in Suriname op dat moment (1873) acuut was Men had ongeveer 7000 werk
krachten aangevraagd, waarvan voor het zogenaamde verboden seizoen (voor 15 maart) er
slechts 2000 waren aangevoerd Daarom verzochten zij de minister van kolonie om bij de
Bnts-Indische regering erop aan te dringen om op grond van artikel 13 van het Traktaat aan
Suriname toe te staan om migranten na het verboden seizoen te mogen vervoeren met stoomschepen. De Bnts-Indische regering vond dit verzoek niet onbillijk en gaf daarvoor haar toe
stemming Min van Buitenlandse Zaken, 1850-1900 A-Dossiers nr 135 Doosnr 277
Afin van Kol 1850-1900 Gouvernements-Joumaal van Suriname 1873, 4de kwartaal Nr6892
Verslag van de gouverneur aan de minister van kolonie, 16 jan. 1874 Mm van kol 18501900 Res 14-18 jan 1874 Inv nr 2653
Annual Report on Emigration 1890, ρ 1
Afin van Kol 1850-1900 Gouvernements-Joumaal van Suriname 2e kwartaal 1873 Inv nr.
6890
Aan de scheepsofficieren van bijvoorbeeld de Yorkshire werd wegens gratification een bedrag
van FL1580,- uitbetaald. Mm van Kol 1850-1900 Gouvernements-Joumaal van Suriname
2ebvartaal 1873 Inv nr. 6890
Annual Report on Emigration 1873-1879
Bnef van de gouverneur van Suriname aan de minister van koloniën, 31 jan 1874; Μι η van
Kol 1850-1900. Res 26feb 1874, Inv. nr 3725.
Min. van Kol. 1850-1900 Gouvernements-Joumaal van Suriname 2de kwartaal 1873 Inv. nr.
6890 Zie ook. Min. van Kol. 1850-1900 Resolutien
Over deze acceptatie bestond in sommige delen van Brits-lndie de volgende theorie Een schip
werd beschouwd als de 'tempel van Jagennath', waar er geen plaats is voor kasteonderscheid
Een ieder mocht dus aan boord van een schip van alles eten zonder zich te storen aan kastevoorschriften Report on Colonial Emigration, ρ 36
Tijdens de overtocht groeide op de schepen onder de migranten het besef van bij elkaar te
behoren. De migranten van eenzelfde schip beschouwden elkaar als familie Ze noemden el
kaaryano/i bhai, hetgeen letterlijk betekent' scheepsbroeder. J H. Adhin, Over de "joint family"
der Hindostanen in De Nieuwe West-Indische Gids jaargang 40, 1960, p.26, C.J.M, de Klerk,
Cultus en ritueel van het orthodoxe Hindoeïsme in Suriname, Amsterdam, 1951, ρ 130
Anderson rapporteerde over het verloop van ziekte aan boord hel volgende.
' In de eerste week van de reis werden in behandeling genomen 35 patiënten, waarvan 2 aan
koorts en 2 aan andere ziekten overleden.
Tweede week. in behandeling 53 patiënten; hiervan overleden 1 aan dysenterie en 1 aan andere
ziekte;
Derde week· in behandeling 62 patiënten hiervan overleden 1 aan dysenterie en 1 aan andere
ziekte;
Vierde week. in behandeling 60 patiënten; hiervan overleed 1 aan andere ziekte;
Vijfde week: in behandeling 41 patiënten, hiervan overleed 1 aan andere ziekte;
Zesde week: in behandeling 50 patiënten; hiervan overleed 1 aan borstziekte,
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Zevende week in behandeling 58 patiënten, hiervan overleden 1 aan koorts en I aan andere
ziekte;
Achtste week: in behandeling 66 patiënten; hiervan overleed 1 aan diarrhée,
Negende week in behandeling 85 patiënten, hiervan overleed 1 aan andere ziekte,
Tiende week in behandeling 97 patiënten; hiervan overleden 1 aan dysenterie en 1 aan borstziekte;
Elfde week: in behandeling 103 patiënten; hiervan overleden 2 aan diarrhée en 1 aan andere
ziekte,
Twaalfde week. in behandeling 80 patiënten, hiervan overleden 3 aan dysenterie en 1 aan
koorts,
Dertiende week: in behandeling 78 patiënten, geen overleden,
Veertiende week in behandeling 58 patiënten, hiervan overleden 2 aan dysenterie, 2 aan borstziekte en 2 aan andere ziekten,
Vijftiende week' in behandeling 66 patiënten; hiervan overleden 1 aan dysenterie en 1 aan
andere ziekte;
Zestiende week: in behandeling 45 patiënten, hiervan overleden 1 aan dysenterie en 1 in zee
verdronken'.
Verslag van Anderson aan de Agent-Generaal, 9 jan 1884. Min. van Kol. 1850-1900 Res 1214febr.I884 Inv. nr. 3725
Verslag van Anderson aan de Agent-Generaal, 9 jan 1884 Mm van Kol. 1850-1900 Res 1214febr 1884 Inv. nr 3725
Verslag van de Agent-Generaal aan de gouverneur van Suriname, 13 dec 1889 Mm van Kol
1850-1900, Res 20-22 jan 1890, Inv nr 4334
Tinker, op cit., ρ 157, noemt een hoger percentage slachtoffers van 18% zonder daarbij zijn
bronnen te vermelden
Verslag van de Agent-Generaal aan de gouverneur van Suriname, 21 jan 1883, Aim van Kol
1850-1900, Geheim Res. H11-G13, Inv. nr 6145.
Bnef van de Britse consul te Paramaribo aan de gouverneur van Suriname, 18 jan 1883; Mm
van Kol 1850-1900, Geheim Res НИ- G13, Inv. nr 6145
Ibidem.
Ibidem.
Rapport van dr. W.Schelky aan de Agent-Generaal, 15 jan 1883, Mm. van Kol 1850-1900,
Geheim Res., H11-G14, Inv nr. 6145.
Koloniaal Verslag 1885, bijl Fl, ρ 3
In het rapport van de Surgeon Superintendent stond als oorzaak van de sterfte aan boord het
volgende vermeld
' 4 emigranten stierven t.g v. diarrhée,
2 emigranten stierven t.g.v. dysentene,
5 emigranten stierven t g ν borstziekten;
2 emigranten stierven t g.v hartziekten;
3 emigranten stierven t.g.v. koortsen;
8 emigranten stierven t.g ν anaemie'
Verslag van de Surgeon Superintendent aan de Agent-generaal, 17 feb 1884 Mm van Kol.
1850-1900 Res. I5-17mrt. 1884 Inv. nr 3734
Die wet luidde als volgt. ' When a vessel which has carried a salt cargo on her last previous
voyage is engaged, such vessel shall not be permitted to embark emigrants within fourteen
days of the date of discharging such cargo Provided that if the salt was earned in the lower
hold only and the hatches between the upper deck and the between deck were battened all
round at the sides during the discharge on the salt cargo from such hold, such vessel may be
permitted to embark emigrants within fourteen days of the date of such discharge Provided,
also, that in no case shall any vessel, which has earned a salt cargo on such previous voyage,
be permitted to embark emigrants without the consent in writing of the Protector of Emigrants,
who may, if he considers that the state of the vessel is likely to affect injuriously the health of
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the emigrants, postpone their embarkation for such time as to him may seem necessary' Annual
Report on Emigration from the Port of Calcutta, 1895, ρ 1
Amas en E van der Kuyp, De historie van de Quarantainedienst in Suriname in Vox Guyanae,
juli 1958, Vol 3, no 2
Zie artikel II Publicatie van 3 mei 1872. GB 1872 No 8. Тле ook Koloniale Verslagen
18721916
Zie de artikelen 15-17 van Publicatie van 3 mei 1872, G В No 8
Reports respecting the condition of coolies in Surinam, ρ 5, Zie ook Publicatie van 3 mei
1872, GB No 8
Ibidem, zie ook J Me Nelli en Chimman Lai, Report on the Condition of Immigration in the
Four British Colonies Trinidad, British Guiana or Demerara, Jamaica and Fiji and m the
Dutch Colony of Surinam, ρ 151
Volgens Van Lier hadden de vnje Creoolse arbeiders, die op de plantages als loonarbeiders
werkzaam waren, een sterk vnjheidsbewustzijn R van Lier, Samenleving in een grensgebied,
Amsterdam, 1977, ρ 182
Reports respecting the condition of coolies ¡n Surinam, ρ 58
Hoefte, Plantation Labor After The Abolition Of Slavery, ρ 327
Speciale wetgeving op de immigratie en kolonisatie van Suriname, ρ 54
Rapport van de waarnemende Agent-Generaal aan de Gouverneur van Suriname, 6 maart
1880 Mm van Kol 1850-1900 Resolutien 14-16 juli 1880 Inv nr 3313
De Bnts-lndische regering schreef in een brief aan de aan de onderkoning van India over de
schorsing van de emigratie naar Suriname het volgende 'We would suggest that it be seriously
pointed out to the Dutch Government that, unless proper measures are immediately taken to
afford adequate Hospital accomodation and medical attendance to Indian Immigrants in
Surinam, we shall find ourselves under the necessity of suspending Emigration thither"
Brief van de Bnts-lndische regering aan de onderkoning van India, 12 febr 1875 Mm van
Kol 1850-1900 Resolutien 19-23 juni 1875 Inv nr 2795
Koloniale Verslagen 1879-1916
В nef van de Bntse gezant in Den Haag aan de Nederlandse minister van buitenlandse zakan,
29 jan 1894 Mm van Buitenlandse Zaken, 1850-1900 Doosnummer 281 Inv nr 20503
Verordening houdende wijziging van enkele artikelen van het Wetboek van Strafregt Min
van Kol 1850-1900 Resolutien 11-14 febr 1876 Inv nr 2860
Ibidem
Koloniale Verslagen 1873-1916
Koloniale Verslagen 1873- 1916, Zie ook Mm van Kol 1850-1900 Resolutien
Mc Neill en Chimman Lal, Report On The Condition Of Indian Immigrants, ρ 160
Ibidem
Publicatie van 3 mei 1872, G В No 8
Brief van de wnd Agent-Generaal aan de Gouverneur van Suriname, 2 nov 1879 Min van
Kol 1850-1900 Resolutien 10-14 jan 1880 Inv nr 3268
De Klerk, de immigratie der Hmdostanen, ρ 155

GLOSSARIUM

Anghoa : kleding om het bovenlijf te dekken
Arkatia: werver
Bandisti: ontsnapping
Baniah : handelaar
Bhandarie : kok
Brahmaan : lid van de priesterskaste
Chamar : lederbewerker
Chaprasi : bewaker, wachter
Churah : een soort beschuit
Dangar : arbeider
Dal : een soort linzen, veelal gegeten in combinatie met rijst
Dhotie : kleding om het benedenlijf te dekken
Durwan : bediende, wachter
Fakir : een Moslim-asceet, aan wie men vaak magische krachten toekent
Ghee : roomboter
Indentured : een verzegeld kontrakt
Kamia : debiteur
Kala Pani : het zwarte water
Kachts : handelaren
Kangany : voorman, arbeider
Kshatriya 's : leden van de krijgerskaste
Lota : drinkbeker
Maistry : hoofdwerver
Naka : grote, overvolle stad
Naukari : werk, baan
Paria : kasteloos
Razi : ja, eens
Roti : een verzamelnaam voor verschillende broodsoorten
Rupee : Indiase munteenheid
Sardar : voorman, hoofdman
Sari : traditionele kleding voor vrouwen in India
Taluqdar : grootgrondbezitter
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Thali : bord (om uit te eten)
Topaas : vuilophaler
Zamindar : grootgrondbezitter
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LIJST VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
EN LITERATUUR

A. BRONNEN
Archief van India Records Office in Londen
Annual Reports on Emigration from the port of Calcutta to British and Foreign
Colonies (1873-1916)
Emigration Proceedings, 1872-1916
Report on Colonial Emigration from the Bengal Presidency
Report on the condition of Indian immigrations in the four British Colonnies: Trinidad, British Guiana or Demerara, Jamaica and Fiji, and in the
Dutch Colony of Surinam or Dutch Guiana by J.Mc Neil en Chimman Lai
Reports from Commissioners, Inspectors and others: Emigration from India
to crown colonies. Vol XXVII.
Report of the Medical Inspector of Emigrants, Surgeon Lieutenant Colonel
R.L.Dutt.
Public Records Office, Richmond (Engeland)
- Parliamentary Papers, 1877-1916
- Reports respecting the condition of Coolies in Surinam;
- Note on Emigration from India (by J. Geoghegan)
- Final Report on the settlement of land revenue in the District Hardoi
(Oudh).
- BluebookC.O.llónr. 249-265;
- The British Guiana Official Gazette CO. 115 no . 72 Vol.I-III
- Report of the Indian Famine Commission 1898
Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage
- Ministerie van Koloniën, 1850-1916
Resolutiën;
- Ministerie van Koloniën, 1850-1916
Geheime Resolutiën;
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- Ministerie van Buitenlandse Zaken
A-dossiers nr. 135-283.
- Ministerie van Koloniën, 1850-1916
Gouvemements-joumaal van Suriname.
- Koloniale Verslagen.
- Ordinance concerning the control on the introduction of free labourers
into Surinam, 1861, 1865
- Speciale wetgeving op de immigratie en kolonisatie van Suriname
- Staatsblad.
- Gouvernements Advertentie Bladen van Suriname.
- Gouvernements Bladen van Suriname.
- Verslagen en Handelingen der Staten-Generaal 1870-1916.
Archieven in Suriname
- Stichting Surinaams Museum
- Archief van de distrikts-commissaris van Commewijne
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Dit boek handelt over de migratie van Brits-lndiërs onder
het indentured-laboursysteem n a a r d e kolonie Suriname
(1873-1916). In het bijzonder wordt ingegaan op de
werving en selectie en het transport van arbeidskrachten
naar Suriname. De werving van migranten in Brits-lndië
stond onder de directe leiding van de koloniale overheid.
Zij initieerde en organiseerde het gehele wervingsproces.
Een dergelijke aanpak roept allerlei vragen op: Hoe
kwam het indentured-laboursysteem tot stand en wat
hield dat in? Hoe was de werving van arbeidskrachten
georganiseerd? Welke rol speelden de autoriteiten
daarbij? Welke factoren hebben ertoe geleid dat Britslndiërs hun geboorteland verlieten om plantage-arbeid
te gaan verrichten in een vreemde kolonie? Hoe vonden
de wervingsactiviteiten plaats en welke selectiecriteria
hanteerde men daarbij? Hoe was de opvang van de
migranten in de depots geregeld? En tenslotte, hoe verliep
de overtocht van de migranten naar Suriname?
Een grote hoeveelheid zorgvuldig verzameld empirisch
materiaal werd d o o r de auteur o p g r o n d i g e wijze
bestudeerd teneinde een antwoord te vinden op deze
vragen.
De conclusie die hij trekt, werpt een verrassend nieuw
licht op het indentured-laboursysteem in het algemeen
en ¿Jat in Suriname in het bijzonder.

In maart 1996 promoveerde Radjender Bhagwanbali
(1950) aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Binnenkort verschijnt een nieuwe studie van hem over
de geschiedenis van het verzet van de Hindostanen in
Suriname tegen het kolonialisme.

