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Uittreksel: ...De planters werden bevestigd in het pas gewonnen bezit, en nieuw land werd
voor hen opengesteld. Onderwijl hadden zij zich onderling verstaan ter bevordering hunner
gemeenschappelijke belangen: de Plantersvereeniging was opgericht. In het jaar volgend op
dat der oprichting (1872) kwam de nieuwe organisatie tegenover de regeering te staan in zake
de verhouding tusschen de planters en hun werkvolk. De wijze waarop de regeering die wilde
regelen 258 oordeelden de planters een voor hen nadeelige. Zij verzetten zich. De strijd was
begonnen, waarin de koelie-ordonnanties van 1880, 91, 97, 1903 de wapenstilstanden waren
en het ontwerp Blommestein met de tegen-actie der planters het laatst-geleden treffen. De
snelle uitbreiding, ook in de ruimte, der nieuwe cultuur, had inmiddels de behoefte doen
ontstaan aan middelen van verkeer. Een dochter-maatschappij der Delische, kwam de
Deli-spoor tot stand. Zij werd in Holland zuur aangezien. Men vertrouwde haar niet recht. De
Hollandsche geldbelegger, de groote zoo goed als de kleine, bewaarde zijn fiducie en zijn
dubbeltjes voor Amerikaansche durf-allen en den Russischen Vogel Grijp, die met twee
snavels tegelijk kan scheuren en slikt met een dubbele keel. De Deli-spoor zou er niet
gekomen zijn zonder de Delische tabakkers. Zij begon te bouwen in 1883. En zulk een
volharding, geestkracht en mate van wetenschap stelde zij tegenover aanvankelijk gebrek aan
geld en de schijnbaar onverwinlijke moeielijkheden der natuur van het moerassige, zwaar
overgroeide land, dat in 1890 de lijn voltooid was, die, 102 K. M. lang, de eiland-haven
Belawan met Deli Toewa, Medan en Timbang Langkat verbond; en dat die 102 K. M. lengte
gaandeweg uitgroeide tot ruim 262, loopend langs drie en twintig stations en haltes, terwijl
rijtuigen, wagens en locomotieven vermeerderd werden tot een aantal, dat in 1911 het
transport bewerkstelligde van ruim twee millioen reizigers en ruim 400.000 ton
vrachtgoederen.3 Een begin is...
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