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Patients of the Colonial State, the rise of a hospital system in the Netherlands Indies, 
1890-1940 
 
door 
Sjoerd Zondervan 
 
Promotie donderdag 29 september 2016 om 14:00 uur in de aula te Maastricht. 
 
Dit proefschrift gaat over de totstandkoming van het Indonesische ziekenhuissysteem. 
Een samenhangend en modern system ontstond in de laatste 50 jaar vóór WO II. 
In die periode vond de uitbouw en modernisering van ziekenhuizen plaats, die tenslotte 
uitmondde in meer dan 600 algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen rond 1940. 
Het boek voorziet in een lacune in de geschiedschrijving, omdat tot dusverre vooral de 
VOC-periode en de 19e eeuw werden belicht. Echter, de medische wetenschap en de zie-
kenhuizen boekten hun grote successen in de 20e eeuw.  
De studie gaat kort in op de koloniale gezondheidszorg gedurende de VOC-tijd en in de 
19e eeuw, periodes waarin ziekenhuizen hoofdzakelijk voor Europeanen en militairen 
werden opgericht.  
Vanaf 1890 kwamen ondernemingen en zendingsgenootschappen op, die initiatieven 
namen om ziekenhuiszorg beschikbaar te stellen voor hun werknemers, voor geloofsge-
noten en voor de autochtone bevolking in het algemeen. Rond 1900 kwamen daar onder 
invloed van de ethische politiek in het Nederlandse Parlement ziekenhuizen bij, die wer-
den geïnitieerd door de Nederlands-Indische overheid. De studie markeert drie periodes 
in de ontwikkeling: 
1. 1890 -1910, een overgangsperiode waarin militaire ziekenhuizen nog een belangrijke 

rol spelen, maar waarin zgn. Gouvernements Burgerlijke Ziekenhuizen opkomen. 
2. 1910 – 1930, de periode van expansie van particuliere ziekenhuizen (missie en onder-

nemingen) en van de opkomst van emancipatiebewegingen onder de bevolking. 
3. 1930 – 1940, een periode van beperkte groei en decentralisatie 
Het kostte moeite om de Indonesische bevolking te stimuleren gebruik te maken van 
Westerse gezondheidszorg. Dankzij positieve resultaten leerde men na verloop van tijd 
nieuwe geneesmiddelen en geneeswijzen te waarderen en een plaats te geven naast het 
voortgezet gebruik van traditionele geneeswijzen. 
De studie maakt een vergelijking met omringende koloniale situaties (Frans Indochina, 
Brits India en de Filippijnen) en komt tot de conclusie, dat de ziekenhuissituatie in 1940 in 
NI redelijk gedecentraliseerd is, maar dat de spreiding en daarmee de bereikbaarheid van 
zorg veel regionale verschillen laat zien. Dat is ook het geval in de andere landen. De 
dichtheid van artsen (artsen per 10.000 inwoners) is daar in sommige gevallen echter veel 
hoger dan in Nederlands-Indië (3,1 in de Filippijnen en 1,17 in Brits India tegen 0,22 in NI). 
De concentratie van bedden (Bedden per 1000 inwoners) was in de Filippijnen en NI prak-
tisch gelijk: 0,7 ‰ tegen slechts 0,26 ‰ voor Brits India. Ter vergelijking: Nederland had 
eind dertiger jaren ongeveer 3,6 bedden per 1.000 inwoners. 
 
 
 
 


